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Wprowadzenie 
Podstawa mechaniki: Kiedy twoja postać próbuje wykonać działanie obarczone ryzykiem 
niepowodzenia, rzucasz dwudziestościenną kostką (k20). Chcąc określić, czy bohaterowi udało się 
dane zadanie zrealizować, musisz zrobić, co następuje: 
• Wykonać rzut k20. 
• Wziąć pod uwagę wszystkie modyfikatory dotyczące sytuacji. 
• Porównać wynik z liczbą docelową. 
Jeśli wynik jest równy liczbie docelowej lub ją przekracza twojemu, bohaterowie udało się wykonać 
zadanie. Jeżeli rezultat jest niższy, spotyka go porażka. 

KOSTKI 
k%: Kostka procentowa to już inny przypadek. Dzięki niej uzyskuje się wyniki z przedziału od 1 do 
100. W tym celu należy wykonać rzut dwoma kostkami dziesięciościennymi o różnych kolorach. 
Kostka jednej barwy (wybrana przed rzutem) generuje liczbę “dziesiątek”, a drugiej – liczbę 
“jednostek”. Dwa 0 to rezultat 100. 
 

Atrybuty 
MODYFIKATORY WYNIKAJĄCE 
Z ATRYBUTÓW 
Po zmianach wynikających z rasy modyfikator z każdego atrybutu będzie się mieścił w przedziale od –
5 do +5. W Tabeli: Modyfikatory wynikające z atrybutów oraz czary premiowe znajdziesz 
modyfikatory dla każdej wartości. Podano tam również liczbę premiowych czarów na każdym 
poziomie – jest to informacja istotna dla postaci, które potrafią rzucać zaklęcia. 
Modyfikator to liczba, którą stosujesz, gdy bohater próbuje wykonać jakąś czynność związaną 
z danym atrybutem. Czasem stosujesz modyfikator do liczb, a nie do rzutów kostkami. Dodatni 
modyfikator nazywamy premią, a ujemny – karą. 
 
TABELA: MODYFIKATORY WYNIKAJĄCE Z ATRYBUTÓW ORAZ CZARY PREMIOWE 
Wartość Modyfikator Czary premiowe (zależnie od poziomu zaklęć) 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 –5 Nie można rzucać czarów związanych z tym atrybutem 
2-3 –4 Nie można rzucać czarów związanych z tym atrybutem 
4-5 –3 Nie można rzucać czarów związanych z tym atrybutem 
6-7 –2 Nie można rzucać czarów związanych z tym atrybutem 
8-9 –1 Nie można rzucać czarów związanych z tym atrybutem 
10-11 0 — — — — — — — — — — 
12-13 +1 — 1 — — — — — — — — 
14-15 +2 — 1 1 — — — — — — — 
16-17 +3 — 1 1 1 — — — — — — 
18-19 +4 — 1 1 1 1 — — — — — 
20-21 +5 — 2 1 1 1 1 — — — — 
22-23 +6 — 2 2 1 1 1 1 — — — 
24-25 +7 — 2 2 2 1 1 1 1 — — 
26-27 +8 — 2 2 2 2 1 1 1 1 — 
28-29 +9 — 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
30-31 +10 — 3 3 2 2 2 2 1 1 1 
32-33 +11 — 3 3 3 2 2 2 2 1 1 
34-35 +12 — 3 3 3 3 2 2 2 2 1 
36-37 +13 — 4 3 3 3 3 2 2 2 2 
38-39 +14 — 4 4 3 3 3 3 2 2 2 
40-41 +15 — 4 4 4 3 3 3 3 2 2 
42-43 +16 — 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
44-45 +17 — 5 4 4 4 4 3 3 3 3 
itd.            

 
ATRYBUTY A POSTACIE RZUCAJĄCE CZARY 
Atrybut, który decyduje o czarach premiowych, różni się w zależności od klasy postaci rzucającej 
zaklęcia: w przypadku czarodziejów jest to Intelekt; w przypadku kapłanów, druidów, paladynów oraz 
tropicieli – Roztropność; w przypadku zaklinaczy oraz bardów – Charyzma. Wysoka wartość 
odpowiedniego atrybutu nie wystarczy do rzucania zaklęć odpowiedniego poziomu – do tego postać 
musi jeszcze osiągnąć odpowiedni poziom (szczegóły znajdziesz w opisie klas). 
W przypadku gdy wartość atrybutu odpowiadającego za rzucanie zaklęć wynosi 9 lub mniej, postać 
nie ma prawa czarować. 

Atrybuty 
Każdy atrybut opisuje twojego bohatera oraz wpływa na niektóre z jego działań. 

SIŁA (S) 
Siła charakteryzuje mięśnie postaci oraz jej siłę fizyczną. Atrybut ten jest szczególnie ważny dla 
wojowników, barbarzyńców, paladynów, tropicieli oraz mnichów, ponieważ od niego zależy 
zwycięstwo w walce. Siła ogranicza również ilość wyposażenia, które bohater może nosić. 
Modyfikator z Siły stosuje się w następujących wypadkach: 
• Testy ataków wręcz. 
• Testy obrażeń wykonywane przy użyciu broni do walki wręcz oraz rzucanej (włączając w to procę). 

Wyjątki: W atakach wykonywanych ręką drugorzędną stosuje się 1/2 premii z Siły postaci; z kolei 
ataki oburęczne wykorzystują 1,5 premii z Siły. Karę z Siły, nie premię, należy brać pod uwagę 
w przypadku ataków łukiem, który nie jest refleksyjny. 

• Testy Pływania, Skakania oraz Wspinaczki. W przypadku tych umiejętności Siła jest atrybutem 
kluczowym. 

• Testy Siły (wykonywanych w celu wyłamania drzwi i w podobnych sytuacjach). 

ZRĘCZNOŚĆ (ZR) 
Zręczność odzwierciedla koordynację ruchowo-wzrokową, zwinność, gibkość oraz zmysł równowagi. 
Atrybut ten jest szczególnie ważny dla łotrzyków, ale odgrywa istotną rolę także dla wszystkich 
postaci, które zwykle noszą lekki lub średni pancerz (tropiciele i barbarzyńcy) lub w ogóle nie 
wkładają zbroi (mnisi, czarodzieje oraz zaklinacze), a także u tych, którzy pragną zostać mistrzami 
łucznictwa. 
Modyfikator ze Zręczności stosuje się w następujących wypadkach: 
• Testy ataków dystansowych, włączając w to ataki wykonywane za pomocą łuków, kusz, toporów 

rzucanych oraz wszelkiej innej broni dystansowej. 
• Klasa Pancerza (KP), zakładając, że twój bohater może zareagować na atak. 
• Rzut obronny na Refleks, pozwalający uniknąć ognistych kul i innych ataków, przed którymi 

można umknąć. 
• Testy Cichego poruszanie się, Jeździectwa, Otwierania zamków, Ukrywania się, Używania lin, 

Wyzwalania się, Zachowania równowagi, Zręcznej dłoni oraz Zwinności. W przypadku tych 
umiejętności Zręczność jest atrybutem kluczowym. 

BUDOWA (BD) 
Budowa symbolizuje tężyznę i żywotność twojego bohatera. Premia z tego atrybutu zwiększa punkty 
wytrzymałości postaci, dlatego też Budowa jest ważna dla każdego bohatera, bez względu na jego 
klasę. 
Modyfikator z Budowy stosuje się w następujących wypadkach: 
• Każdy rzut Kostką Wytrzymałości (ale kara nie może obniżyć wyniku poniżej wartości 1, a zatem 

bohater zawsze zyskuje przynajmniej 1 punkt wytrzymałości, gdy awansuje na kolejny poziom). 

• Rzut obronny na Wytrwałość, dzięki któremu postać opiera się działaniu trucizn i podobnym 
niebezpieczeństwom. 

• Testy Koncentracji. W przypadku tej umiejętności Budowa jest atrybutem kluczowym. 
Koncentracja to umiejętność ważna dla postaci rzucających zaklęcia. 

Jeśli wartość Budowy postaci zmieni się tak, że zyska ona modyfikator z tego atrybutu, jej punkty 
wytrzymałości ulegną odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

INTELEKT (INT) 
Intelekt decyduje o szybkości, z jaką twój bohater uczy się i rozumuje. Atrybut ten ma duże znaczenie 
dla czarodziejów, ponieważ wpływa na liczbę zaklęć, jakie mogą rzucić, oraz na to, jak trudno się 
owym czarom oprzeć i jak są one potężne. Intelekt odgrywa też istotną rolę u bohaterów, którzy chcą 
mieć szeroki wybór umiejętności. 
Modyfikator z Intelektu stosuje się w następujących wypadkach: 
• Liczba języków, które twoja postać zna na początku gry. 
• Liczba punktów umiejętności zyskiwanych na każdym poziomie (bohater zawsze otrzymuje 

przynajmniej 1 punkt umiejętności na poziom). 
• Testy Czarostwa, Fałszerstwa, Odcyfrowywania zapisków, Przeszukiwania, Rzemiosła, 

Szacowania, Unieszkodliwiania mechanizmów oraz Wiedzy. W przypadku tych umiejętności 
Intelekt jest atrybutem kluczowym. 

W zależności od wartości Intelektu czarodziej zyskuje zaklęcia premiowe. Minimalna wartość tego 
atrybutu potrzebna do rzucania zaklęć czarodzieja wynosi 10 + poziom czaru. 
Zwierzęta mają Intelekt wartości 1 lub 2, istoty człekopodobne zaś – co najmniej 3. 

ROZTROPNOŚĆ (RZT) 
Roztropność określa siłę woli postaci, jej zdrowy rozsądek, postrzeganie oraz intuicję. Intelekt 
symbolizuje zdolność do analizowania informacji, natomiast Roztropność reprezentuje zdolność 
świadomego postrzegania otoczenia oraz dostosowywania się do jego wymogów. Atrybut ten jest 
szczególnie ważny przede wszystkim dla kapłanów i druidów, ale także dla paladynów oraz tropicieli. 
Jeśli chcesz, by twoja postać miała wyostrzone zmysły, postaraj się o wysoką wartość Roztropności. 
Każda istota posiada jakąś wartość tego atrybutu. 
Modyfikator z Roztropności stosuje się w następujących wypadkach: 
• Rzut obronny na Wolę, pozwalający negować efekty zauroczenia osoby i innych zaklęć. 
• Testy Leczenia, Nasłuchiwania, Spostrzegawczości, Sztuki przetrwania, Wyczucia pobudek oraz 

Zawodu. W przypadku tych umiejętności Roztropność jest atrybutem kluczowym. 
Odpowiednio do wartości Roztropności druidzi, kapłani, paladyni oraz tropiciele zyskują zaklęcia 
premiowe. Minimalna wartość tego atrybutu potrzebna do rzucania zaklęć druida, kapłana, paladyna 
czy tropiciela wynosi 10 + poziom czaru. 

CHARYZMA (CHA) 
Charyzma jest miarą osobowości bohatera, jego daru przekonywania, magnetyzmu, zdolności 
przewodzenia innym oraz fizycznej atrakcyjności. Symbolizuje prawdziwą siłę osobowości, a nie 
tylko sposób postrzegania postaci przez jej otoczenie. Charyzma odgrywa szczególnie istotną rolę dla 
paladynów, zaklinaczy oraz bardów. Ma też znaczenie w przypadku kapłanów, ponieważ wpływa na 
zdolność odpędzania niemuarłych. Każda istota posiada jakąś wartość Charyzmy. 
Modyfikator z Charyzmy stosuje się w następujących wypadkach: 
• Testy Blefowania, Dyplomacji, Postępowania ze zwierzętami, Przebierania, Stosowania 

magicznych urządzeń, Występów, Zastraszania oraz Zbierania informacji. W przypadku tych 
umiejętności Charyzma jest atrybutem kluczowym. 

• Testy, które dotyczą zdolności wpływania na innych. 
• Testy odpędzania wykonywane przez kapłanów i paladynów próbujących wpłynąć w ten sposób na 

zombi, wampiry czy innych nieumarłych. 
Bardowie i zaklinacze zyskują zaklęcia premiowe w zależności od wartości Charyzmy. Minimalna 
wartość tego atrybutu potrzebna do rzucania zaklęć barda czy zaklinacza wynosi 10 + poziom czaru. 
Kiedy wartość atrybutu ulega zwiększeniu, wszystkie statystyki z nim związane również odpowiednio 
się zmieniają. Niestety, zasada ta nie działa wstecz, a zatem gdy postać podniesie wartość Intelektu, 
nie otrzyma dodatkowych punktów umiejętności na poprzednich poziomach. 
 

Rasy 
ULUBIONA KLASA 
Ulubionej klasy nie bierze się pod uwagę, kiedy określa się kary do punktów doświadczenia 
wynikające z wieloklasowości. 

RASY I ICH JĘZYKI 
Wszyscy bohaterowie posługują się wspólnym. Krasnoludy, elfy, gnomy, półelfy, półorkowie oraz 
niziołki mówią również w odpowiednim języku rasowym. Bystry bohater (taki, który na 1. poziomie 
posiada premię z Intelektu) posługuje się także kilkoma dodatkowymi językami, jednym na punkt 
premii z Intelektu posiadanej na początku. 
Piśmienność: Wszyscy bohaterowie z wyjątkiem barbarzyńcy potrafią czytać i pisać w każdym 
języku, którym mówią. 
Języki związane z klasą: Czarodzieje, druidzi i kapłani mogą wybrać pewne języki jako premiowe 
nawet wtedy, gdy nie znajdują się one na liście podanej w opisie rasy. Oto języki związane z klasą. 
Czarodziej: smoczy. 
Druid: leśny. 
Kapłan: niebiański, otchłanny, piekielny. 

Ludzie 
• Średni rozmiar: Jako istoty rozmiaru średniego, ludzie nie zyskują specjalnych premii i nie 

podlegają karom wynikającym z rozmiaru. 
• Bazowa szybkość naziemna ludzi wynosi 9 metrów. 
• Dodatkowy atut na 1. poziomie. 
• Cztery dodatkowe punkty umiejętności na 1. poziomie oraz dodatkowy punkt umiejętności na 

każdym następnym poziomie. 
• Ulubiona klasa: dowolna. Ustalając, czy wieloklasowa postać tej rasy podlega karze do punktów 

doświadczenia, pod uwagę nie należy brać jej klasy o najwyższym poziomie. 

Elfy 
• +2 Zręczność, –2 Budowa. 
• Średni rozmiar: Jako istoty średniego rozmiaru, elfy nie zyskują specjalnych premii i nie podlegają 

karom wynikającym z rozmiaru. 
• Bazowa szybkość naziemna elfów wynosi 9 metrów. 
• Niepodatność na magiczne efekty uśpienia oraz premia rasowa +2 do rzutów obronnych na zaklęcia 

oraz efekty szkoły oczarowań. 
• Widzenie w słabym świetle: Elfy widzą na dwa razy większy dystans niż ludzie w świetle gwiazd, 

księżyca, pochodni i w podobnych warunkach słabego oświetlenia, normalnie rozróżniając kolory 
i szczegóły. 

• Biegłość w broni: Elfy zyskują atut premiowy Biegłość w broni żołnierskiej dotyczący 
następującego oręża: miecz długi, rapier, łuk długi (wliczając refleksyjny łuk długi) oraz łuk krótki 
(włączając refleksyjny łuk krótki). 

• Premia rasowa +2 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości. Elf, który 
minie w odległości 1,5 metra sekretne lub ukryte drzwi, ma prawo do testu Przeszukiwania, jakby 
ich aktywnie szukał. 

• Automatycznie zyskiwane języki: wspólny i elfi. Premiowe języki: gnolli, gnomi, goblini, leśny, 
orkowy, smoczy. 

• Ulubiona klasa: Czarodziej. Ustalając, czy wieloklasowa postać tej rasy podlega karze do punktów 
doświadczenia, pod uwagę nie należy brać jej klasy czarodzieja. 
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Gnomy 
• +2 Budowa, –2 Siła. 
• Mały rozmiar: Gnomy są małego rozmiaru, dzięki czemu zyskują premię z rozmiaru +1 do Klasy 

Pancerza, premię z rozmiaru +1 do testów ataków, premię z rozmiaru +4 do testów Ukrywanie się; 
posługują się za to mniejszym orężem niż ludzie, mogą zaś podnieść i przenieść 3/4 ciężaru, 
z jakim poradziłyby sobie postacie rozmiaru średniego. 

• Bazowa szybkość naziemna gnomów wynosi 6 metrów. 
• Widzenie w słabym świetle: Gnomy widzą na dwa razy większy dystans niż ludzie w świetle 

gwiazd, księżyca, pochodni i w podobnych warunkach słabego oświetlenia, normalnie rozróżniając 
kolory i szczegóły. 

• Obeznanie z bronią: Przedstawiciel tej rasy traktuje gnomi młot z hakiem jak broń żołnierską, a nie 
egzotyczną. 

• Premia rasowa +2 do rzutów obronnych na iluzje. 
• Skala Trudności wszystkich rzutów obronnych na rzucone przez gnoma czary ze szkoły iluzji 

zwiększa się o +1. Modyfikator ten kumuluje się z innymi uzyskanymi za sprawą podobnych 
efektów. 

• Premia rasowa +1 do testów ataków wymierzonych w koboldy oraz goblinoidy. 
• Premia unikowa +4 do Klasy Pancerza względem potworów zaliczanych do typu gigant. Gdy gnom 

traci premię ze Zręczności (jeśli takową posiada) do Klasa Pancerza, na przykład jest zaskoczony 
i nieprzygotowany, traci również tę premię unikową. 

• Premia rasowa +2 do testów Nasłuchiwania. 
• Premia rasowa +2 do testów Rzemiosła (alchemii). 
• Automatycznie zyskiwane języki: wspólny i gnomi. Premiowe języki: elfi, giganci, goblini, 

krasnoludzki, orkowy i smoczy. Potrafią również rozmawiać ze zwierzętami kopiącymi nory 
(borsuk, lis, królik itp. – patrz dalej), a jest to ich zdolność wrodzona Patrz również opis czaru 
rozmawianie ze zwierzętami. 

• Zdolności czaropodobne: 1/dzień – rozmawianie ze zwierzętami (tylko ssaki kopiące nory, czas 
działania 1 minuta). Gnom posiadający Charyzmę wartości co najmniej 10 może również korzystać 
z następujących zdolności czaropodobnych: 1/dzień – kuglarstwo, tańczące światła, widmowy 

odgłos. Poziom czarującego: 1; ST rzutu obronnego 10 + modyfikator z Cha gnoma + poziom 
czaru. 

• Ulubiona klasa: Bard. Ustalając, czy wieloklasowa postać tej rasy podlega karze do punktów 
doświadczenia, pod uwagę nie należy brać jej klasy barda. 

Mali bohaterowie 
Mały bohater otrzymuje premię z rozmiaru +1 do Klasy Pancerza, premię z rozmiaru +1 do testów 
ataków oraz premię z rozmiaru +4 do testów Ukrywania się. 

Bohaterowie małego rozmiaru mogą unieść 3/4 ciężaru, z jakim radzą sobie średnie postacie. 
Bohaterowie małego rozmiaru zwykle poruszają się z 2/3 prędkości średnich postaci. 
Bohaterowie małego rozmiaru muszą posługiwać się mniejszą bronią niż średnie postacie. 

Krasnoludy 
• +2 Budowa, –2 Charyzma. 
• Średni rozmiar: Jako istoty rozmiaru średniego, krasnoludy nie zyskują specjalnych premii i nie 

podlegają karom wynikającym z rozmiaru. 
• Bazowa szybkość naziemna krasnoluda wynosi 6 metrów. Ponadto może on poruszać się z tą 

prędkością, nosząc średni i ciężki pancerz oraz dźwigając średnie lub duże obciążenie. 
• Widzenie w ciemnościach: Krasnoludy widzą w mroku na odległość do 18 metrów. Zdolność ta 

umożliwia widzenie jedynie w czerni i bieli, ale w pozostałych aspektach działa jak normalny 
wzrok, dzięki czemu przedstawiciele tej rasy bez problemu dają sobie radę bez źródła światła. 

• Skalny zmysł: Zdolność ta zapewnia krasnoludowi premię rasową +2 do testów Przeszukiwania 
wykonywanych po to, by dostrzec nietypowe wykorzystanie kamieniarstwa – przesuwane ściany, 
kamienne pułapki, nowe elementy konstrukcji (nawet gdy postarano się, by pasowały do starych 
części budowli), niebezpieczne kamienne podłoża, chwiejne kamienne stropy i tak dalej. Do tej 
kategorii należy również wszystko, co wykonano nie z kamienia, ale tak, by go przypominało. 
Krasnolud, który zbliży się na odległość minimum 3 metrów od takiego nietypowego przejawu 
kamieniarstwa, może wykonać test Przeszukiwania, tak jakby celowo go szukał. Ponadto ma prawo 
wykorzystywać umiejętność Przeszukiwanie do znajdowania kamiennych pułapek, tak jak robi to 
łotrzyk. Krasnolud wyczuwa również intuicyjnie szacunkową głębokość w podobny sposób, w jaki 
człowiek orientuje się, gdzie jest góra, a gdzie dół. 

• Obeznanie z bronią: Przedstawiciel tej rasy traktuje krasnoludzki topór bojowy oraz krasnoludzki 
urgrosh jak broń żołnierską, a nie egzotyczną. 

• Stabilność: Zyskują premię +4 do testów atrybutów wykonywanych w celu oparcia się szarży byka 
oraz próbie przewrócenia, jeśli stoją na ziemi (ale nie gdy się wspinają, lecą, dosiadają 
wierzchowca lub w inny sposób nie stoją na podłożu). 

• Premia rasowa +2 do rzutów obronnych na truciznę. 
• Premia rasowa +2 do rzutów obronnych na zaklęcia i zdolności czaropodobne. 
• Premia rasowa +1 do testów ataków wymierzonych w orków i goblinoidy. 
• Premia unikowa +4 do Klasy Pancerza względem potworów zaliczanych do typu gigant. Gdy 

krasnolud traci premię ze Zręczności (jeśli ją posiada) do Klasa Pancerza, na przykład jest 
zaskoczony i nieprzygotowany, traci również tę premię unikową. 

• Premia rasowa +2 do testów Szacowania wykonywanych w związku z przedmiotami zrobionymi 
z kamienia lub metalu. 

• Premia rasowa +2 do testów Rzemiosła wykonywanych w związku z kamieniem lub metalem. 
• Automatycznie zyskiwane języki: wspólny i krasnoludzki. Premiowe języki: gianci, gnomi, goblini, 

orkowy, ziemny oraz podwspólny. 
• Ulubiona klasa: Wojownik. Ustalając, czy wieloklasowa postać tej rasy podlega karze do punktów 

doświadczenia, pod uwagę nie należy brać jej klasy wojownika. 

Niziołki 
• +2 Zręczność, –2 Siła. 
• Mały rozmiar: Niziołki są małego rozmiaru, dzięki czemu zyskują premię z rozmiaru +1 do Klasy 

Pancerza, premię z rozmiaru +1 do testów ataków, premię z rozmiaru +4 do testów Ukrywanie się; 
posługują się za to mniejszym orężem niż ludzie i mogą podnieść i przenieść 3/4 ciężaru, z jakim 
poradziłyby sobie postacie rozmiaru średniego. 

• Bazowa szybkość naziemna niziołków wynosi 6 metrów. 
• Premia rasowa +2 do testów Cichego poruszania się, Skakania i Wspinaczki. 
• Premia rasowa +1 do wszystkich rzutów obronnych. 
• Premia z morale +2 do rzutów obronnych na strach. 
• Premia rasowa +1 do testów ataków wykonywanych bronią rzucaną i procami. 
• Premia rasowa +2 do testów Nasłuchiwania. 
• Automatycznie zyskiwane języki: wspólny i niziołczy. Premiowe języki: elfi, gnomi, goblini, 

krasnoludzki i orkowy. 
• Ulubiona klasa: Łotrzyk. Ustalając, czy wieloklasowa postać tej rasy podlega karze do punktów 

doświadczenia, pod uwagę nie należy brać jej klasy łotrzyka. 

Półelfy 
• Średni rozmiar: Jako istoty średniego rozmiaru półelfy nie zyskują specjalnych premii i nie 

podlegają karom wynikającym z rozmiaru. 
• Bazowa szybkość naziemna półelfów wynosi 9 metrów. 
• Niepodatność na czary uśpienia i podobne magiczne efekty oraz premia rasowa +2 do rzutów 

obronnych na zaklęcia i efekty szkoły oczarowań. 
• Widzenie w słabym świetle: Półelfy widzą na dwa razy większy dystans niż ludzie w świetle 

gwiazd, księżyca, pochodni i w podobnych warunkach słabego oświetlenia, normalnie rozróżniając 
kolory i szczegóły. 

• Premia rasowa +1 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania i Spostrzegawczości. 
• Premia rasowa +2 do testów Dyplomacji oraz Zbierania informacji. 
• Krew elfów: W odniesieniu do wszystkich efektów związanych z rasą, półelfy należy traktować jak 

elfy. 
• Automatycznie zyskiwane języki: wspólny i elfi. Premiowe języki: dowolne (lecz nie sekretne, 

takie jak duidzki). 
• Ulubiona klasa: dowolna. Ustalając, czy wieloklasowa postać tej rasy podlega karze do punktów 

doświadczenia, pod uwagę nie należy brać jej klasy o najwyższym poziomie. 

Półorkowie 
• +2 Siła, –2 Intelekt, –2 Charyzma. 
 Początkowa wartość Intelektu półorka zawsze musi wynosić co najmniej 3. Jeżeli w wyniku 

modyfikacji spadnie ona do 1 lub 2, i tak wynosi 3. 
• Średni rozmiar: Jako istoty rozmiaru średniego, półorkowie nie zyskują specjalnych premii i nie 

podlegają karom wynikającym z rozmiaru. 
• Bazowa szybkość naziemna półorków wynosi 9 metrów. 
• Widzenie w ciemnościach: Półorkowie (i orkowie) widzą w mroku na odległość do 18 metrów. 

Zdolność ta umożliwia widzenie jedynie w czerni i bieli, ale w pozostałych aspektach działa jak 
normalny wzrok, dzięki czemu przedstawiciele tej rasy bez problemu dają sobie radę bez źródła 
światła. 

• Krew orków: Jeśli chodzi o wszystkie efekty związane z rasą, półorka należy traktować jak orka. 
• Automatycznie zyskiwane języki: wspólny i orkowy. Premiowe języki: giganci, gnolli, goblini, 

otchłanny i smoczy. 
• Ulubiona klasa: Barbarzyńca. Ustalając, czy wieloklasowa postać tej rasy podlega karze do 

punktów doświadczenia, pod uwagę nie należy brać jej klasy barbarzyńcy. 
 

Klasy 
BARBARZYŃCA 
Charakter: Dowolny inny niż praworządny. 
Kostka Wytrzymałości: k12. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe barbarzyńcy (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Jeździectwo (Zr), 
Nasłuchiwanie (Rzt), Pływanie (S), Postępowanie ze zwierzętami (Cha), Rzemiosło (Int), Skakanie 
(S), Sztuka przetrwania (Rzt), Wspinaczka (S), Zastraszanie (Cha). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (4 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 
Tabela: Barbarzyńca 
Pozio
m 

Bazowa 
premia do 
ataku 

Rzut 
obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę  

Specjalne 

1  +1  +2  +0  +0  niepiśmienność, szał 
1/dzień, szybkie 
poruszanie się  

2 +2 +3 +0 +0 nieświadomy unik 
3 +3 +3 +1 +1 wyczucie pułapek +1 
4 +4 +4 +1 +1 szał 2/dzień 
5 +5 +4 +1 +1 doskonalszy 

nieświadomy unik 
6 +6/+1 +5 +2 +2 wyczucie pułapek +2 
7 +7/+2 +5 +2 +2 redukcja obrażeń 1/— 
8 +8/+3 +6 +2 +2 szał 3/dzień 
9 +9/+4 +6 +3 +3 wyczucie pułapek +3 
10 +10/+5 +7 +3 +3 redukcja obrażeń 2/— 
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3 potężniejszy szał 
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 szał 4/dzień, wyczucie 

pułapek +4 
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4 redukcja obrażeń 3/— 
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4 niezłomna wola 
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 wyczucie pułapek +5 
16 +16/+11/+6/

+1 
+10 +5 +5 redukcja obrażeń 4/—, 

szał 5/dzień 
17 +17/+12/+7/

+2 
+10 +5 +5 niestrudzony szał 

18 +18/+13/+8/
+3 

+11 +6 +6 wyczucie pułapek +6 

19 +19/+14/+9/
+4 

+11 +6 +6 redukcja obrażeń 5/— 

20 +20/+15/+10
/+5 

+12 +6 +6 mężny szał, szał 6/dzień 

 
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe barbarzyńcy. 
Biegłość w broni i pancerzu: Barbarzyńca biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską, 
każdym lekkim i średnim pancerzem oraz wszystkimi tarczami (z wyjątkiem pawęży). 
Niepiśmienność: Jedynie należący do tej klasy bohaterowie nie umieją automatycznie czytać i pisać. 
Barbarzyńca może wydać 2 punkty umiejętności, by nauczyć się czytać oraz pisać we wszystkich 
językach, którymi mówi. 
Barbarzyńca, który zyska poziomy w dowolnej innej klasie, staje się osobą piśmienną. Z kolei postać, 
która zyska poziomy w niniejszej klasie, nie traci umiejętności pisania. 
Szał (zw): Barbarzyńca może kilka razy dziennie wpaść w straszliwy krwawy szał. Uzyskuje wówczas 
tymczasowo premię +4 do Siły, premię +4 do Budowy oraz premię z morale +2 do rzutów obronnych 
na Wolę, podlega natomiast karze –2 do Klasy Pancerza. 
Wzrost wartości Budowy powoduje zwiększenie liczby punktów wytrzymałości barbarzyńcy o 2 na 
poziom. Niestety, te dodatkowe punkty wytrzymałości znikają w chwili, gdy szał dobiega końca, 
a atrybut wraca do normalnej wartości (dodatkowych punktów wytrzymałości nie traci się na 
początku, w odróżnieniu od tymczasowych punktów wytrzymałości). Ogarnięty szałem barbarzyńca 
nie może wykorzystywać żadnej umiejętności opartej na Charyzmie, Zręczności i Intelekcie (z 
wyjątkiem Jeździectwa, Wyzwalania się, Zachowania równowagi oraz Zastraszania), Koncentracji 
oraz zdolności wymagających skupienia lub cierpliwości. Nie ma również prawa rzucać czarów ani 
aktywować magicznych przedmiotów zainicjowania zaklęcia (choćby różdżek) czy ukończenia 
zaklęcia (na przykład zwojów) ani tych wymagających słowa rozkazu. Może natomiast 
wykorzystywać dowolne atuty z wyjątkiem Wyszkolenia w walce, atutów tworzenia przedmiotów 
i atutów metamagicznych. Napad szału trwa przez liczbę rund równą 3 + modyfikator z Budowy 
bohatera (już po zwiększeniu jej wartości w efekcie działania szału), chociaż wolno zakończyć go 
wcześniej. Kiedy szał dobiega końca, barbarzyńca traci wszystkie wynikające zeń modyfikatory 
i przez całe spotkanie jest zmęczony (kara –2 do Siły, kara –2 do Zręczności, nie może szarżować ani 
biegać). Zmęczenie nie dotyczy barbarzyńcy, który przekroczył 17. poziom – patrz dalej. 
Barbarzyńca może wpaść w szał tylko raz na spotkanie. Na 1. poziomie ma prawo wykorzystać tę 
zdolność raz dziennie. Na 4. poziomie i po każdych następnych czterech poziomach zyskuje moc 
wpadania w szał kolejny raz dziennie (aż do maksimum sześciu razy dziennie na 20. poziomie). 
Wpadanie w szał jako takie nie wymaga czasu, ale barbarzyńca może zrobić to tylko w swojej akcji, 
a nie w odpowiedzi na czyjeś działanie. 
Szybkie poruszanie się (zw): Barbarzyńca porusza się po ziemi o +3 metry szybciej niż inni 
przedstawiciele rasy, z której się wywodzi. Jednakże może on korzystać z tego efektu tylko wtedy, gdy 
nie ma na sobie zbroi lub gdy nosi lekki bądź średni pancerz oraz jeśli dźwiga mniej niż wynosi duże 
obciążenie. Premię tę należy brać pod uwagę przed modyfikowaniem szybkości barbarzyńcy z racji 
obciążenia lub zbroi. 
Nieświadomy unik (zw): Począwszy od 2. poziomu, barbarzyńca zachowuje premię ze Zręczności do 
KP (jeżeli takową posiada), nawet jeśli dał się zaskoczyć nieprzygotowany lub gdy atakuje go 
niewidzialny przeciwnik. Traci jednak wspomnianą premię ze Zręczności do KP, jeżeli jest 
unieruchomiony. 
W przypadku gdy barbarzyńca posiada nieświadomy unik dzięki innej klasie, automatycznie 
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otrzymuje zdolność doskonalszy nieświadomy unik (patrz dalej) zamiast zwykłego nieświadomego 
uniku. 
Wyczucie pułapek (zw): Na 3. poziomie barbarzyńca zyskuje premię +1 do rzutów obronnych na 
Refleks wykonywanych dla uniknięcia pułapek oraz premię unikową +1 do KP przeciw atakom 
wykonywanym przez pułapki. Wspomniane premie rosną o +1 na każde trzy kolejne poziomy tej klasy 
(czyli na 6., 9., 12., 15. i 18. poziomie). Premie wynikające z wyczucia pułapek uzyskanych dzięki 
różnym klasom się kumulują. 
Doskonalszy nieświadomy unik (zw): Począwszy od 5. poziomu, barbarzyńcy nie można dłużej 
flankować. Zdolność ta chroni przed podstępnym atakiem flankującego łotrzyka, chyba że atakujący 
posiada w klasie łotrzyka o cztery poziomy więcej niż ofiara poziomów w klasie barbarzyńcy. 
Bohater, który już posiada nieświadomy unik (patrz wcześniej) dzięki innej klasie, automatycznie 
zyskuje zdolność doskonalszy nieświadomy unik. Ponadto poziomy w klasach zapewniających 
nieświadomy unik kumulują się na potrzeby określenia minimalnego poziomu łotrzyka pozwalającego 
flankować postać. 
Redukcja obrażeń (zw): Zdolność tę barbarzyńca zyskuje na 7. poziomie. Za każdym razem odejmij 
1 od obrażeń, które zadaje postaci broń lub naturalny atak. Na 10. poziomie tej klasy i co każde trzy 
następne (czyli na 13., 16. oraz 19. poziomie) redukcja obrażeń wzrasta o 1 punkt. Może ona obniżyć 
liczbę zadawanych ran do 0, ale nie poniżej tej wartości. 
Potężniejszy szał (zw): Począwszy od 11. poziomu, zyskiwane przez barbarzyńcę ogarniętego szałem 
premie do Siły i Budowy rosną do +6, z kolei premia z morale do rzutów obronnych na Wolę wzrasta 
do +3. Kara do KP nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie –2. 
Niezłomna wola (zw): Opanowany przez szał barbarzyńca co najmniej 14. poziomu zyskuje premię 
+4 do rzutów obronnych na Wolę względem zaklęć ze szkoły oczarowanie. Premia ta kumuluje się ze 
wszystkimi innymi modyfikatorami, w tym z premią z morale do rzutów obronnych na Wolę, którą 
barbarzyńca również zyskuje w trakcie szału. 

Niestrudzony szał (zw): Począwszy od 17. poziomu, po zakończeniu szału barbarzyńca nie jest już 
zmęczony. 
Mężny szał (zw): Na 20. poziomie premie do Siły i Budowy, które zyskuje ogarnięty szałem 
barbarzyńca, rosną do +8, z kolei premia z morale do rzutów obronnych na Wolę wzrasta do +4. Kara 
do KP nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie –2. 
Byli barbarzyńcy 
Barbarzyńca, który staje się praworządny, traci zdolność szał, a ponadto nie może awansować na 
kolejne poziomy tej klasy, zachowuje natomiast wszystkie pozostałe wynikające z niej korzyści 
(redukcję obrażeń, szybkie poruszanie się, wyczucie pułapek oraz nieświadomy unik). 

BARD 
Charakter: Dowolny inny niż praworządny. 
Kostka Wytrzymałości: k6. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe barda (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Blefowanie (Cha), Ciche 
poruszanie się (Zr), Czarostwo (Int), Dyplomacja (Cha), Język obcy (nd), Koncentracja (Bd), 
Nasłuchiwanie (Rzt), Odcyfrowywanie zapisków (Int), Pływanie (S), Przebieranie (Cha), Rzemiosło 
(Int), Skakanie (S), Stosowanie magicznych urządzeń (Cha), Szacowanie (Int), Ukrywanie się (Zr), 
Wiedza (wszystkie umiejętności traktowane pojedynczo) (Int), Wspinaczka (S), Wyczucie pobudek 
(Rzt), Występy (Cha), Wyzwalanie się (Zr), Zachowanie równowagi (Zr), Zawód (Rzt), Zbieranie 
informacji (Cha), Zręczna dłoń (Zr), Zwinność (Zr). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (6 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 6 + modyfikator z Int. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela: Bard 
Poziom Bazowa premia 

do ataku 
Rzut obronny 
na Wytr 

Rzut obronny 
na Ref 

Rzut obronny 
na Wolę 

Specjalne Czary na dzień 

      0 1 2 3 4 5 6 

1 +0 +0 +2 +2 
muzyka bardów, wiedza bardów, kontr-pieśń, fascynacja, 

inspirowanie odwagi +1 2 — — — — — — 
2 +1 +0 +3 +3  3 0 — — — — — 
3 +2 +1 +3 +3 inspirowanie biegłości 3 1 — — — — — 
4 +3 +1 +4 +4  3 2 0 — — — — 
5 +3 +1 +4 +4  3 3 1 — — — — 
6 +4 +2 +5 +5 sugestia 3 3 2 — — — — 
7 +5 +2 +5 +5  3 3 2 0 — — — 
8 +6/+1 +2 +6 +6 inspirowanie odwagi +2 3 3 3 1 — — — 
9 +6/+1 +3 +6 +6 inspirowanie wielkości 3 3 3 2 — — — 
10 +7/+2 +3 +7 +7  3 3 3 2 0 — — 
11 +8/+3 +3 +7 +7  3 3 3 3 1 — — 
12 +9/+4 +4 +8 +8 pieśń wolności 3 3 3 3 2 — — 
13 +9/+4 +4 +8 +8  3 3 3 3 2 0 — 
14 +10/+5 +4 +9 +9 inspirowanie odwagi +3 4 3 3 3 3 1 — 
15 +11/+6/+1 +5 +9 +9 inspirowanie heroizmu 4 4 3 3 3 2 — 
16 +12/+7/+2 +5 +10 +10  4 4 4 3 3 2 0 
17 +12/+7/+2 +5 +10 +10  4 4 4 4 3 3 1 
18 +13/+8/+3 +6 +11 +11 zbiorowa sugestia 4 4 4 4 4 3 2 
19 +14/+9/+4 +6 +11 +11  4 4 4 4 4 4 3 
20 +15/+10/+5 +6 +12 +12 inspirowanie odwagi +4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe barda. 
Biegłość w broni i pancerzu: Bard biegle włada wszelką bronią prostą oraz biczem, łukiem krótkim, 
mieczem długim, mieczem krótkim, rapierem i tłukiem. Biegle posługuje się również każdym lekkim 
pancerzem oraz wszystkimi tarczami (z wyjątkiem pawęży). 
Noszący lekką zbroję przedstawiciel tej klasy może rzucać zaklęcia, ignorując ryzyko niepowodzenia 
czaru wtajemniczeń. Jednakże gdy założy ciężki lub średni pancerz bądź będzie korzystał z tarczy, tak 
jak inne postacie posługujące się zaklęciami, ryzykuje niepowodzenie czaru, jeśli dane zaklęcie 
wymaga komponentu somatycznego (a potrzebny jest on w większości zaklęć). Wieloklasowy bard nie 
może ignorować ryzyka niepowodzenia czaru w przypadku zaklęć wynikających z innej klasy. 
Tabela: Czary znane bardowi 

 Znane czary 

Poziom 0 1 2 3 4 5 6 
1 4 — — — — — — 
2 5 21 — — — — — 
3 6 3 — — — — — 
4 6 3 21 — — — — 
5 6 4 3 — — — — 
6 6 4 3 — — — — 
7 6 4 4 21 — — — 
8 6 4 4 3 — — — 
9 6 4 4 3 — — — 
10 6 4 4 4 21 — — 
11 6 4 4 4 3 — — 
12 6 4 4 4 3 — — 
13 6 4 4 4 4 21 — 

14 6 4 4 4 4 3 — 
15 6 4 4 4 4 3 — 
16 6 5 4 4 4 4 21 
17 6 5 5 4 4 4 3 
18 6 5 5 5 4 4 3 
19 6 5 5 5 5 4 4 
20 6 5 5 5 5 5 4 
1 Pod warunkiem że bard ma wystarczającą wartość Charyzmy, aby posiadać premiowe czary danego 
poziomu. 
 
Czary: Członek tej klasy rzuca zaklęcia wtajemniczeń (tego samego typu czarów używają zaklinacz 
i czarodziej) pochodzące z listy czarów barda. Ma jednak prawo rzucić dowolne zaklęcie, nie 
przygotowując go wcześniej. Każdy czar barda wymaga komponentu werbalnego (śpiewu, recytacji 
lub muzyki). 
Aby nauczyć się zaklęcia lub je rzucić, bard musi posiadać Charyzmę wartości co najmniej 10 + 
poziom czaru. Skala Trudności rzutów obronnych na jego zaklęcia wynosi 10 + poziom czaru + 
modyfikator z Charyzmy barda. 
Podobnie jak inne postacie rzucające czary, bard może jednego dnia rzucić tylko ograniczoną liczbę 
zaklęć danego poziomu. Podstawowy dzienny przydział czarów podano w Tabeli: Bard. Jeśli bard ma 
wystarczająco dużą wartość Charyzmy, otrzymuje premiowe czary na dzień. Jeśli w Tabeli: Bard 
podano, że postać otrzymuje 0 czarów dziennie danego poziomu, oznacza to, że zyskuje ona dla tego 
poziomu tylko premiowe zaklęcia wynikające z wysokiej wartości Charyzmy. 
Wachlarz dostępnych bardowi czarów jest bardzo ograniczony. Rozpoczynając grę, postać ta zna 
cztery zaklęcia 0-poziomowe, które wybiera gracz. W większości wypadków podczas awansu na 
kolejne poziomy tej klasy bard zyskuje jeden lub więcej nowych czarów, co podano w Tabeli: Czary 
znane bardowi (na znane przez barda czary – w odróżnieniu od czarów dostępnych danego dnia – 
Charyzma nie wpływa; liczby podane w Tabeli: Czary znane bardowi są niezmienne). 
Osiągając 5. poziom i co każde kolejne trzy poziomy (czyli na 8., 11. i tak dalej), bard ma prawo 
nauczyć się nowego czaru w miejsce jakiegoś, który już zna. W efekcie “traci” stare zaklęcie, zyskując 

w zamian nowe. Poziom tak zyskanego czaru musi być taki sam, jak poziom czaru, który bard traci; 
ponadto musi on być o co najmniej dwa poziomy niższy niż najwyższy poziom czarów dostępnych 
bardowi. Może jednak taką wymianę przeprowadzić tylko raz na danym poziomie i musi tego dokonać 
(jeśli oczywiście chce) w tym samym momencie, w którym wybiera nowe zaklęcia. 
Jak wspomniano wcześniej, bard nie musi przygotowywać zaklęć. Każdy ze znanych czarów może 
rzucić w dowolnym momencie, pod warunkiem jednakże, że nie wykorzystał jeszcze dostępnego mu 
dziennego przydziału zaklęć danego poziomu. Nie musi decydować wcześniej, które z czarów będzie 
rzucał. 
Wiedza bardów: Może wykonać specjalny test wiedzy bardów z premią równą poziomowi w tej 
klasie + jego modyfikator z Intelektu – udany oznacza, że posiada jakieś istotne wiadomości dotyczące 
lokalnych notabli, legendarnych przedmiotów czy wartych uwagi miejsc. Bard, który posiada co 
najmniej 5 rang w Wiedzy (historii), zyskuje premię +2 do tego testu. 
Udany test wiedzy bardów nie ujawni mocy magicznego przedmiotu, ale oznacza, że postać barda 
otrzyma pewne wskazówki dotyczące jego działania. W tym teście bardowi nie wolno jednak wziąć 
ani 10, ani 20, gdyż tego rodzaju wiedza jest w gruncie rzeczy przypadkowa. 
ST Rodzaj wiadomości 
10  Powszechne, zwykłe, znane przynajmniej znacznej części lokalnej populacji. 
20  Niezbyt powszechne, ale dostępne, znane tylko kilku osobom w okolicy. 
25  Mało znane, dostępne tylko nielicznym, trudne do uzyskania. 
30  Bardzo mało znane, dostępne naprawdę nielicznym; prawdopodobnie większość posiadaczy 

tych wiadomości już wszystko zapomniała; najpewniej osoby znające tajemnicę nie zdają 
sobie sprawy z jej znaczenia.  

Muzyka bardów: Raz dziennie na poziom tej klasy bard, za pomocą pieśni lub poezji, powołuje do 
istnienia magiczny efekt, który wpływa na otaczające go istoty (i jego samego, jeśli zechce). 
Przedstawione tu zdolności zaliczono do kategorii muzyka bardów i w ich opisie pojawiają się 
informacje o śpiewie czy grze na instrumentach, mimo to każdą z nich można wykorzystać, recytując 
poezję, deklamując, podśpiewując, gwiżdżąc, nucąc czy grając na instrumencie, byleby jednocześnie 
wymawiać niezbędne słowa. Każda z opisanych mocy wymaga pewnego minimalnego poziomu barda 
oraz minimalnej liczby rang w umiejętności Występy. Jeżeli postać nie posiada koniecznej liczby rang 
w przynajmniej jednej umiejętności Występy, nie zyskuje zdolności muzyka bardów, dopóki nie spełni 
tego wymagania. 
Aby muzyka bardów zaczęła działać, należy poświęcić akcję standardową. W niektórych wypadkach 
wymagana będzie również koncentracja. Oznacza to, że postać musi w każdej rundzie poświęcić akcję 
standardową na podtrzymanie działania zdolności. Jeżeli jednak muzyka bardów nie wymaga 
skupienia, bohater nie może rzucać zaklęć, aktywować magicznych przedmiotów ukończenia czaru 
(takich jak zwoje) lub działających poprzez wypowiedzenie magicznego słowa (choćby różdżek). 
Analogicznie jak w przypadku czarów z komponentami werbalnymi, głuchy bohater podlega ryzyku 
20%, że nie uda mu się skutecznie wykorzystać muzyki bardów. Jeżeli mu się nie powiedzie, próba 
i tak zmniejsza dostępny dzienny limit użyć tej zdolności. 
Fascynacja (zc): Bard posiadający co najmniej 3 rangi w umiejętności Występy może wykorzystać 
muzykę lub poezję, by zafascynować jedną lub więcej istot. Każda potencjalna ofiara tej mocy musi 
widzieć bohatera, znajdować się w promieniu 27 metrów od niego i mieć możliwość skupienia na nim 
uwagi, a bard musi na nią patrzeć. Tocząca się w pobliżu walka lub znajdujące się nieopodal źródło 
niebezpieczeństwa mogące rozproszyć uwagę sprawiają, że zdolność ta traci swoją moc. Na każde trzy 
poziomy powyżej 1. bard może wpłynąć tą mocą (przy jednym jej użyciu) na jedną dodatkową istotę – 
a zatem na dwie na 4. poziomie, na trzy na 7. i tak dalej. 
Wykorzystujący tę zdolność, bard wykonuje test Występów, którego wynik staje się ST rzutu 
obronnego na Wolę wykonywanego przez każdą istotę padającą ofiarą fascynacji. Jeśli ofierze 
zdolności rzut obronny się powiedzie, bard nie może próbować zafascynować jej przez następne 24 
godziny. Jeżeli jednak rzut obronny się nie uda, ofiara siedzi cicho i słucha pieśni, nie wykonując 
żadnych działań, dopóki bard gra i się koncentruje (maksymalnie runda na poziom opisywanej klasy). 
Jednocześnie podlega ona karze –4 do testów umiejętności – dotyczy to tylko tych umiejętności, które 
odzwierciedlają reakcję na bodźce z otoczenia, na przykład Nasłuchiwanie czy Spostrzegawczość. 
Każde potencjalne zagrożenie zmusza barda do wykonania kolejnego testu Występów i pozwala 
ofierze na nowy rzut obronny o ST ustalonej przez rezultat wspomnianego testu. 
Wszelkie oczywiste zagrożenia – ktoś dobywający oręża, rzucający czar, mierzący z broni 
dystansowej – automatycznie przełamują ten efekt. Fascynacja to wpływająca na umysł zdolność 
oczarowania (przymus). 
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Inspirowanie odwagi (zn): Bard posiadający co najmniej 3 rangi w umiejętności Występy może 
wykorzystać muzykę lub poezję do zainspirowania odwagi w sercach sprzymierzeńców (i swoim 
także), chroniąc ich przed działaniem strachu i zwiększając ich zdolności bojowe. Przyjaciel, na 
którego ta moc ma zadziałać, musi jednak słyszeć śpiew. Efekt utrzymuje się, dopóki brzmi pieśń 
barda oraz przez 5 rund po tym, jak ucichnie. Postać, na którą wpływa inspirowanie odwagi, otrzymuje 
premię z morale +1 do rzutów obronnych na zauroczenia i efekty strachu oraz premię z morale +1 do 
ataków i obrażeń powodowanych przez broń. Na 8. poziomie oraz na każde sześć kolejnych 
wspomniana premia rośnie o 1 (+2 na 8., +3 na 14. i +4 na 20. poziomie). Inspirowanie odwagi to 
zdolność wpływająca na umysł. 
Kontrpieśń (zn): Bard posiadający co najmniej 3 rangi w umiejętności Występy może wykorzystać 
muzykę lub poezję, by kontrować magiczne efekty oparte na dźwięku (nie dotyczy to jednak czarów 
wymagających komponentów werbalnych). W każdej rundzie działania kontrpieśni postać wykonuje 
test Występów. Wszystkie istoty w promieniu 9 metrów wokół barda (w tym on sam), które padają 
ofiarą ataku dźwiękowego lub opartego na mowie ataku magicznego mogą zamiast wyniku rzutu 
obronnego wykorzystać rezultatu testu Występów, jeśli postać po wykonaniu rzutu uzna, że będzie to 
dla niej korzystne (wynik rzutu obronnego był niższy niż rezultat testu Występów). Jeżeli osoba 
znajdująca się pod działaniem kontrpieśni wcześniej znalazła się pod wpływem nienatychmiastowego 
dźwiękowego lub opartego na mowie ataku magicznego, zyskuje prawo do kolejnego rzutu obronnego 
w każdej rundzie, w której słyszy kontrpieśń, ale za jego wynik musi uznać rezultat testu Występów 
barda. Kontrpieśń nie wpływa na efekty, które nie umożliwiają wykonania rzutu obronnego. Bard 
może podtrzymywać działanie tej zdolności przez 10 rund. 
Inspirowanie biegłości (zn): Bard na przynajmniej 3. poziomie posiadający minimum 6 rang 
w umiejętności Występy może dzięki muzyce lub poezji pomóc sprzymierzeńcowi wykonać jakieś 
zadanie. Ów towarzysz musi znajdować się w promieniu 9 metrów od barda, widzieć go i słyszeć, bard 
zaś musi cały czas mieć go na oku. Wspierana w ten sposób postać otrzymuje premię z biegłości +2 do 
testu odpowiedniej umiejętności i może ją brać pod uwagę, dopóki słyszy muzykę barda. W niektórych 
wypadkach wykorzystanie tej zdolności może okazać się niepraktyczne. Efekt utrzymuje się, dopóki 
bard pozostaje skoncentrowany, lecz nie dłużej niż 2 minuty. Bard nie może w ten sposób wzmacniać 
własnych umiejętności. Inspirowanie biegłości to zdolność wpływająca na umysł. 
Sugestia (zc): Bard na przynajmniej 6. poziomie posiadający minimum 9 rang w umiejętności 
Występy może dzięki muzyce lub poezji zasugerować coś istocie (analogicznie do czaru sugestia), 
którą uprzednio zafascynował (patrz wcześniej). Zastosowanie tej zdolności nie przerywa jego 
koncentracji na fascynacji i nie pozwala na wykonanie kolejnego rzutu obronnego na wspomniany 
efekt. Użycie sugestii nie zmniejsza dziennego limitu wykorzystywania muzyki bardów. Działanie 
tego efektu neguje udany rzut obronny na Wolę (ST 10 + 1/2 poziomu barda + jego modyfikator 
z Cha). Zdolność ta wpływa tylko na jedną istotę (ale patrz dalej zbiorowa sugestia). Sugestia to 
wpływająca na umysł, oparta na języku zdolność oczarowania (przymus). 
Inspirowanie wielkości (zn): Bard na przynajmniej 9. poziomie posiadający minimum 12 rang 
w umiejętności Występy może dzięki muzyce lub poezji inspirować wielkość, wpływając na samego 
siebie lub na jednego chętnego sprzymierzeńca w promieniu 9 metrów, zapewniając mu dodatkowe 
zdolności bojowe. Na każde trzy poziomy w niniejszej klasie powyżej 9. bard może wpłynąć na 

kolejnego sprzymierzeńca przy pojedynczym wykorzystaniu zdolności (a zatem na dwóch na 12. 
poziomie, trzech na 15. i czterech na 18.). Inspirująca wielkość postać musi śpiewać, 
a sprzymierzeniec musi ją słyszeć. Efekt utrzymuje się, dopóki brzmi pieśń (a towarzysz barda ją 
słyszy) i jeszcze 5 rund po tym, jak ucichnie. Osoba, na którą wpłynęła niniejsza moc, zyskuje 2 
premiowe Kostki Wytrzymałości (k10), odpowiednią do tego liczbę tymczasowych punktów 
wytrzymałości (nie zapomnij wziąć pod uwagę ewentualnych modyfikatorów z Budowy), premię 
z biegłości +2 do testów ataków oraz premię z biegłości +1 do rzutów obronnych na Wytrwałość. 
Premiowe Kostki Wytrzymałości należy traktować jak normalne, określając efekty działania czarów 
zależnych od ich liczby. Inspirowanie wielkości to zdolność wpływająca na umysł. 
Pieśń wolności (zc): Bard na przynajmniej 12. poziomie posiadający minimum 15 rang w umiejętności 
Występy dzięki muzyce lub poezji powołuje do istnienia efekt analogiczny do działania czaru 
złamanie zaklęcia (poziom czarującego równy poziomowi barda). Wykorzystanie tej zdolności 
wymaga minuty nieprzerwanej koncentracji i muzyki, a wpływa na jeden cel w promieniu 9 metrów. 
Bard nie może użyć pieśń wolności na sobie. 
Inspirowanie heroizmu (zn): Bard na przynajmniej 15. poziomie posiadający minimum 18 rang 
w umiejętności Występy może dzięki muzyce lub poezji obudzić w sobie lub w chętnym 
sprzymierzeńcu znajdującym się w promieniu 9 metrów od niego niezwykły heroizm. Na każde trzy 
poziomy w tej klasie powyżej 15. bard może wpłynąć na kolejnego sprzymierzeńca przy pojedynczym 
wykorzystaniu niniejszej zdolności. Inspirująca heroizm postać musi śpiewać, a sprzymierzeniec musi 
ją słyszeć przez przynajmniej jedną całą rundę. Istota, na którą wpłynął bard, otrzymuje premię 
z morale +4 do rzutów obronnych oraz premię unikową +4 do KP. Efekt utrzymuje się, dopóki 
sprzymierzeniec słyszy śpiew i jeszcze 5 rund po tym, jak dźwięki ucichną. Inspirowanie heroizmu to 
zdolność wpływająca na umysł. 
Zbiorowa sugestia (zc): Zdolność ta działa jak opisana wcześniej sugestia, z tą jednak różnicą, że bard 
na przynajmniej 18. poziomie posiadający minimum 21 rang w umiejętności Występy może 
jednocześnie zasugerować coś wszystkim istotom, które uprzednio zafascynował (patrz wcześniej). 
Zbiorowa sugestia to wpływająca na umysł, oparta na języku zdolność oczarowania (przymus). 
Byli bardowie 
Bard, który stał się praworządny, nie może awansować na poziomy w tej klasie, choć zachowuje 
wszystkie wynikające z niej zdolności. 

CZARODZIEJ 
Charakter: Dowolny. 
Kostka Wytrzymałości: k4. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe czarodzieja (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 
Koncentracja (Bd), Odcyfrowywanie zapisków (Int), Rzemiosło (Int), Wiedza (wszystkie umiejętności 
traktowane pojedynczo) (Int), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (2 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabela: Czarodziej 
Poziom Bazowa 

premia do 
ataku 

Rzut 
obronny na 
Wytr 

Rzut 
obronny na 
Ref 

Rzut 
obronny na 
Wolę 

Specjalne Czary na dzień 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 +0 +0 +0 +2 
przywołanie chowańca, 
Zapisanie zwoju 3 1 — — — — — — — — 

2 +1 +0 +0 +3  4 2 — — — — — — — — 
3 +1 +1 +1 +3  4 2 1 — — — — — — — 
4 +2 +1 +1 +4  4 3 2 — — — — — — — 
5 +2 +1 +1 +4 premiowy atut 4 3 2 1 — — — — — — 
6 +3 +2 +2 +5  4 3 3 2 — — — — — — 
7 +3 +2 +2 +5  4 4 3 2 1 — — — — — 
8 +4 +2 +2 +6  4 4 3 3 2 — — — — — 
9 +4 +3 +3 +6  4 4 4 3 2 1 — — — — 
10 +5 +3 +3 +7 premiowy atut 4 4 4 3 3 2 — — — — 
11 +5 +3 +3 +7  4 4 4 4 3 2 1 — — — 
12 +6/+1 +4 +4 +8  4 4 4 4 3 3 2 — — — 
13 +6/+1 +4 +4 +8  4 4 4 4 4 3 2 1 — — 
14 +7/+2 +4 +4 +9  4 4 4 4 4 3 3 2 — — 
15 +7/+2 +5 +5 +9 premiowy atut 4 4 4 4 4 4 3 2 1 — 
16 +8/+3 +5 +5 +10  4 4 4 4 4 4 3 3 2 — 
17 +8/+3 +5 +5 +10  4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 
18 +9/+4 +6 +6 +11  4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
19 +9/+4 +6 +6 +11  4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
20 +10/+5 +6 +6 +12 premiowy atut 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe czarodzieja. 
Biegłość w broni i pancerzu: Czarodziej biegle posługuje się ciężką kuszą, drągiem, lekką kuszą, 
maczugą i sztyletem. Nie posiada biegłości w żadnym typie pancerza ani w żadnej tarczy. Każda 
zbroja ogranicza jego ruchy, przez co rzucane przez niego zaklęcia z komponentami somatycznymi 
obarczone są ryzykiem niepowodzenia. 
Czary: Członek tej klasy rzuca czary wtajemniczeń, pochodzące z listy zaklęć czarodzieja/zaklinacza. 
Musi wybierać i przygotowywać zaklęcia zawczasu (patrz dalej). 
Aby przygotować czar, nauczyć się go lub rzucić zaklęcie, czarodziej musi posiadać Intelekt wartości 
co najmniej 10 + poziom czaru. Skala Trudności rzutów obronnych na jego zaklęcia wynosi 10 + 
poziom czaru + modyfikator z Intelektu czarodzieja. 
Podobnie jak inne postacie rzucające zaklęcia, czarodziej może jednego dnia wykorzystać tylko 
ograniczoną liczbę czarów danego poziomu. Podstawowy dzienny przydział zaklęć podano w Tabeli: 
Czarodziej. Ponadto czarodziej otrzymuje premiowe czary na dzień, jeśli ma wystarczająco dużą 
wartość Intelektu. 
W odróżnieniu od barda oraz zaklinacza, czarodziej ma prawo opanować dowolną liczbę zaklęć. Musi 
jednak wybierać i przygotowywać czary zawczasu, najpierw przesypiając całą noc, a następnie 
godzinę studiując księgę zaklęć. Właśnie podczas tego ostatniego etapu decyduje, jakie zaklęcia 
przygotowuje. 
Języki premiowe: Czarodziej może zastąpić smoczym dowolny z języków premiowych, do których 
ma dostęp za sprawą rasy. 
Chowaniec: Czarodziej może pozyskać chowańca dokładnie w taki sam sposób jak zaklinacz. Więcej 
szczegółów znajdziesz w opisie wspomnianej klasy oraz w ramce poświęconej chowańcom. 
Zapisanie zwoju: Na 1. poziomie czarodziej zyskuje atut premiowy Zapisanie zwoju. 
Atuty premiowe: Czarodziej zyskuje premiowy atut na 5., 10., 15. oraz 20. poziomie. Za każdym 
razem może wybierać spośród atutów metamagicznych, tworzenia przedmiotów lub zdecydować się 
na Mistrzostwo w czarach. Musi jednakże spełniać wszystkie wymagania danego atutu premiowego, 
włączając w to minimalny poziom czarującego. 
Wspomniane atuty premiowe czarodziej otrzymuje dodatkowo poza atutami zyskiwanymi co trzy 
poziomy przez przedstawicieli wszystkich klas. Członek tej klasy, który wybiera atuty z drugiego 
z podanych tu powodów, nie musi ograniczać się do atutów metamagicznych, tworzenia przedmiotów 
i Mistrzostwa w czarach. 
Księga zaklęć: Czarodziej musi codziennie studiować swoją księgę zaklęć, aby przygotować czary. 
Nie może przygotować żadnego czaru niezapisanego w owej księdze z wyjątkiem odczytania magii, 
które wszyscy przedstawiciele niniejszej klasy potrafią przywołać z pamięci. 
Kiedy czarodziej rozpoczyna grę, posiada w księdze wszystkie 0-poziomowe zaklęcia czarodzieja (z 
wyjątkiem tych należących do zakazanej szkoły lub szkół, jeśli takowe są; patrz dalej, “Szkoły 
specjalizacji”) oraz trzy 1-poziomowe czary, które sam wybiera. Za każdy posiadany punkt premii 
z Intelektu może wybrać jedno dodatkowe zaklęcie 1. poziomu. Awansując na każdy poziom w tej 

klasie, zyskuje dwa nowe zaklęcia dowolnego dostępnego mu poziomu czarów (zależnego od nowego 
poziomu, na jaki właśnie awansował), które trafiają do jego księgi. Czarodziej może też w dowolnym 
momencie uzupełnić księgę o czary znalezione w księgach zaklęć innych przedstawicieli tej klasy. 
PANCERZ A ZAKLĘCIA WTAJEMNICZEŃ 
Czarodzieje oraz zaklinacze nie potrafią efektywnie wykorzystywać zbroi. Jeśli jednak zajdzie 
potrzeba, mogą nosić pancerz (choć będą się w nim niezdarnie poruszać), a nawet przejść odpowiednie 
szkolenie (za sprawą atutów Biegłość w pancerzu – lekkim, średnim czy ciężkim – oraz Biegłość 
w tarczy) czy awansować na poziomy w klasie zapewniającej biegłość w pancerzu (stając się 
bohaterem wieloklasowym). Nawet jednak wówczas, gdy czarodziej czy zaklinacz nosi pancerz, 
którym potrafi się biegle posługiwać, istnieje ryzyko, że zbroja będzie mu przeszkadzać w rzucaniu 
zaklęć. 

Zbroja po prostu utrudnia wykonywanie skomplikowanych gestów, które zarówno czarodziej, 
jak i zaklinacz muszą czynić, rzucając czar z komponentem somatycznym (a większość zaklęć takich 
właśnie komponentów wymaga). W prezentacji pancerzów i tarcz znajdziesz informacje o ryzyku 
niepowodzenia zaklęcia wtajemniczeń dla danego uzbrojenia obronnego. 

W przeciwieństwie do czarodziejów i zaklinaczy, bardowie nie tylko potrafią efektywnie 
wykorzystywać lekki pancerz, który mają na sobie, ale również ignorują powodowane przezeń ryzyko 
niepowodzenia czarów wtajemniczeń. Bard w pancerzu cięższym niż lekki lub posługujący się 
jakąkolwiek tarczą ponosi normalne ryzyko niepowodzenia czarów wtajemniczeń, nawet jeśli umie się 
biegle posługiwać takim uzbrojeniem obronnym. 

Jeżeli zaklęcie nie wymaga komponentu somatycznego, osoba posługująca się czarami 
wtajemniczeń może je rzucić, nawet gdy ma na sobie zbroję – i to gdy ma związane ręce lub toczy 
walkę w zwarciu (choć wymaga to zwyczajowych testów Koncentracji). Również metamagiczny atut 
Unieruchomienie czaru umożliwia postaci przygotowanie lub rzucenie zaklęcia na poziomie jakby 
o jeden wyższym, ale za to bez konieczności użycia komponentu somatycznego. Dzięki temu atutowi 
zdoła ona rzucić czar, nawet gdy ma na sobie zbroję, nie ponosząc przy tym ryzyka niepowodzenia 
czarów wtajemniczeń. 
SZKOŁY SPECJALIZACJI 
Szkoły magii to osiem połączonych tematycznie grup zaklęć. Czarodziej może się specjalizować 
w jednej z nich (patrz dalej) i dzięki temu rzucać dodatkowe zaklęcia z wybranej szkoły, ale nigdy nie 
nauczy się posługiwać czarami z jednej lub kilku innych. 

Czarodziej specjalista ma prawo codziennie przygotować jedno dodatkowe zaklęcie na poziom 
ze szkoły, której się poświęcił. Zyskuje również premię +2 do testów Czarostwa wykonywanych 
podczas nauki zaklęć z wybranej szkoły. 

Czarodziej musi zadecydować o specjalizacji na 1. poziomie. Wtedy też wybiera szkołę, której 
się poświęca, i w tym samym momencie określa dwie szkoły magii (chyba że postanowi specjalizować 
się w szkole poznanie – patrz dalej), których poznawanie zarzuci i które staną się jego zakazanymi 
szkołami. Czarodziej nie ma prawa zrezygnować ze szkoły poznanie, aby spełnić wymagania. Co 
najważniejsze, zaklęcia z zakazanej szkoły lub szkół przestają być dlań dostępne. Nie może ich rzucać 
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nawet ze zwojów czy za pomocą różdżek. Ponadto nie ma prawa w późniejszym czasie zmienić szkoły 
specjalizacji ani zakazanych szkół. 

Oto osiem szkół magii wtajemniczeń: iluzje, nekromancja, oczarowania, odrzucanie, poznanie, 
przemiany, przywoływanie i wywoływanie. Zaklęcia, które nie należą do żadnej z wymienionych 
szkół, nazywa się uniwersalnymi. 

Iluzje: Zaklęcia zmieniające percepcję lub tworzące fałszywe obrazy. Specjalista w tej szkole 
zwany jest znawcą iluzji bądź po prostu iluzjonistą. 

Nekromancja: Zaklęcia wykorzystujące, tworzące oraz niszczące życie lub siły życiowe. 
Specjalista w tej szkole zwany jest znawcą nekromancji bądź po prostu nekromantą. 

Oczarowania: Zaklęcia obdarzające różnymi mocami lub dające rzucającemu je władzę nad 
innymi istotami. Specjalista w tej szkole zwany jest znawcą oczarowań. 

Odrzucanie: Zaklęcia chroniące, blokujące i odganiające. Specjalista w tej szkole zwany jest 
znawcą odrzuceń. 

Poznanie: Zaklęcia ujawniające pewne informacje. Specjalista w tej szkole zwany jest znawcą 
poznań. W odróżnieniu od innych specjalistów musi on porzucić tylko jedną inną szkołę magii. 

Przemiany: Zaklęcia modyfikujące fizycznie istoty lub bardziej subtelnie odmieniające ich 
dobra. Specjalista w tej szkole zwany jest znawcą przemian. 

Przywoływanie: Zaklęcia sprowadzające istoty i przedmioty w pobliże osoby rzucającej czary. 
Specjalista w tej szkole zwany jest znawcą przywołań. 

Wywoływanie: Zaklęcia wykorzystujące i modyfikujące energię oraz tworzące coś z niczego. 
Specjalista w tej szkole zwany jest znawcą wywoływań. 

Czary uniwersalne: Nie jest to szkoła, ale kategoria obejmująca zaklęcia, których uczą się 
wszyscy czarodzieje. Przedstawiciele wspomnianej klasy nie mogą się w niej specjalizować ani 
wybierać jej na szkołę zakazaną. Do tej kategorii należy niewielka liczba czarów. 

DRUID 
Charakter: Neutralny dobry, praworządny neutralny, neutralny, chaotyczny neutralny lub neutralny 
zły. 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe druida (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), Dyplomacja 
(Cha), Jeździectwo (Zr), Koncentracja (Bd), Leczenie (Rzt), Nasłuchiwanie (Rzt), Pływanie (S), 
Postępowanie ze zwierzętami (Cha), Rzemiosło (Int), Spostrzegawczość (Rzt), Sztuka przetrwania 
(Rzt), Wiedza (natura) (Int), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (4 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela: Druid 
Poziom Bazowa premia 

do ataku 
Rzut obronny 
na Wytr 

Rzut obronny na 
Ref 

Rzut obronny 
na Wolę 

Specjalne Czary na dzień 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 +0 +2 +0 +2 więź z dziczą, zmysł natury, zwierzęcy towarzysz  3 1 — — — — — — — — 
2 +1 +3 +0 +3 leśny krok 4 2 — — — — — — — — 
3 +2 +3 +1 +3 wędrówka bez śladów 4 2 1 — — — — — — — 
4 +3 +4 +1 +4 oparcie się urokowi natury 5 3 2 — — — — — — — 
5 +3 +4 +1 +4 kształty natury (1/dzień) 5 3 2 1 — — — — — — 
6 +4 +5 +2 +5 kształty natury (2/dzień) 5 3 3 2 — — — — — — 
7 +5 +5 +2 +5 kształty natury (3/dzień) 6 4 3 2 1 — — — — — 
8 +6/+1 +6 +2 +6 kształty natury (duży) 6 4 3 3 2 — — — — — 
9 +6/+1 +6 +3 +6 niepodatność na jad 6 4 4 3 2 1 — — — — 
10 +7/+2 +7 +3 +7 kształty natury (4/dzień) 6 4 4 3 3 2 — — — — 
11 +8/+3 +7 +3 +7 kształty natury (malutki) 6 5 4 4 3 2 1 — — — 
12 +9/+4 +8 +4 +8 kształty natury (roślina) 6 5 4 4 3 3 2 — — — 
13 +9/+4 +8 +4 +8 tysiąc twarzy 6 5 5 4 4 3 2 1 — — 
14 +10/+5 +9 +4 +9 kształty natury (5/dzień) 6 5 5 4 4 3 3 2 — — 
15 +11/+6/+1 +9 +5 +9  kształty natury (wielki), ponadczasowe ciało  6 5 5 5 4 4 3 2 1 — 
16 +12/+7/+2 +10 +5 +10 kształty natury (żywiołak 1/dzień) 6 5 5 5 4 4 3 3 2 — 

17 +12/+7/+2 +10 +5 +10  6 5 5 5 5 4 4 3 2 1 
18 +13/+8/+3 +11 +6 +11 kształty natury (6/dzień, żywiołak 2/dzień) 6 5 5 5 5 4 4 3 3 2 

19 +14/+9/+4 +11 +6 +11  6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
20 +15/+10/+5 +12 +6 +12 kształty natury (żywiołak 3/dzień, wielki żywiołak) 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
 
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe druida. 
Biegłość w broni i pancerzu: Druidzi biegle posługują się następującym orężem: drąg, krótka 
włócznia, maczuga, proca, sejmitar, sierp, strzałka, sztylet i włócznia. Biegle walczą również za 
pomocą naturalnych ataków (pazurami, gryząc itd.) każdej postaci, jaką przyjmą dzięki zdolności 
kształty natury (patrz dalej). 
Druidzi biegle posługują się lekkimi i średnimi pancerzami, ale nie mogą nosić metalowej zbroi. Mają 
zatem prawo zakładać jedynie przeszywanice, skórznie i zbroje skórzane (mogą jednakże nosić 
drewniane pancerze zmienione za pomocą zaklęcia żelazne drewno, dzięki któremu funkcjonują one 
jak metalowe; patrz opis czaru żelazne drewno). Biegle manewrują tarczami (z wyjątkiem pawęży), ale 
mogą używać tylko drewnianych. 
Druid, który włoży zakazany pancerz lub użyje zakazanej tarczy, nie może – dopóki z nich korzysta 
i jeszcze 24 godziny później – rzucać zaklęć tej klasy oraz wykorzystywać nadnaturalnych 
i czaropodobnych zdolności klasowych. 
Czary: Członek opisywanej klasy rzuca zaklęcia objawień, pochodzące z listy czarów druida. Jego 
charakter ogranicza jednak gamę zaklęć, wykluczając z niej czary pozostające w sprzeczności 
z moralnymi lub etycznymi przekonaniami barda – patrz dalej, “Czary chaosu, dobra, prawa i zła”. 
Druid musi wcześniej wybierać i przygotowywać zaklęcia (patrz dalej). 
Aby przygotować lub rzucić zaklęcie, druid musi posiadać Roztropność wartości co najmniej 10 + 
poziom czaru. Skala Trudności rzutów obronnych na jego zaklęcia wynosi 10 + poziom czaru + 
modyfikator z Roztropności druida. 
Podobnie jak inne postacie rzucające czary, druid może jednego dnia rzucić tylko ograniczoną liczbę 
zaklęć danego poziomu. Podstawowy dzienny przydział czarów podano w Tabeli: Druid. Jeśli druid 
ma wystarczająco dużą wartość Roztropności, otrzymuje ponadto czary premiowe na dzień. 
W odróżnieniu od kapłana, nie ma dostępu do czarów domenowych oraz zesłanych mocy. 
Druid przygotowuje i rzuca zaklęcia dokładnie tak jak kapłan, lecz nie ma prawa przemienić 
przygotowanych czarów w zaklęcia leczenia lub zadawania (patrz jednak “Spontaniczne czarowanie”, 
dalej). Może przygotować i rzucić dowolne zaklęcia znajdujące się na liście druida, jeśli oczywiście 
dany poziom czarów jest mu dostępny. Zaklęcia, które przygotowuje, wybiera podczas codziennej 
medytacji. 
Spontaniczne czarowanie: Druid potrafi przemienić zmagazynowaną energię zaklęć na czary 
przyzywania, których nie przygotował zawczasu. “Traci” wówczas dowolne przygotowane zaklęcie 
i rzuca w zamian czar przyzwanie sojusznika natury tego samego lub niższego poziomu. 
Czary chaosu, dobra, prawa i zła: Druid nie może rzucać czarów związanych z charakterem 
przeciwnym niż jego własny lub bóstwa, które wyznaje (jeśli je posiada). Czary związane z jakimś 
charakterem opatrzono w ich opisie stosownym określnikiem – chaos, dobro, prawo i zło. 
Premiowe języki: Do premiowych języków druida zalicza się leśny (mowę istot zamieszkujących 
knieje i bory), traktowany jako dodatek do premiowych języków dostępnych z racji rasy. 
Członkowie tej klasy znają również druidzki – sekretny język, którego uczą się, gdy zostają 1-
poziomowym druidem. W ich przypadku jest to język darmowy. Oznacza to, że postać zna go 
dodatkowo i nie musi za niego płacić. Druidzi nie mają prawa uczyć tego języka osób, które nie należą 
do ich klasy. Mowa druidów wykorzystuje własny alfabet. 
Więź z dziczą (zw): Druid potrafi poprawiać nastawienie zwierząt (takich jak niedźwiedź czy waran). 
Zdolność ta działa jak testy Dyplomacji wykonywane w celu zmiany nastawienia jakiejś osoby na 
bardziej pozytywne. Gracz wykonuje rzut 1k20, do wyniku dodaje poziom w klasie druida oraz 
modyfikator z Charyzmy postaci – w ten sposób ustala wynik testu więzi z dziczą. Zwykłe zwierzę 
domowe ma początkowo nastawienie obojętne, natomiast dzikie najczęściej są nieprzyjazne. 
Wykorzystanie tej zdolności wymaga, by druid i zwierzę mogli się uważnie obserwować, co oznacza, 
że muszą znajdować się w odległości nie większej niż 9 metrów od siebie (w normalnych warunkach). 
Zwykle wpływanie na stworzenie za pomocą więzi z dziczą zajmuje minutę, lecz – podobnie jak 
w przypadku ludzi – może pochłonąć więcej lub mniej czasu. 
Dzięki tej zdolności druid ma prawo wpływać również na magiczne bestie mające Intelekt wartości 1 
lub 2, lecz podlega wówczas karze –4 do testu. 
Zmysł natury (zw): Druid zyskuje premię +2 do testów Wiedzy (natura) oraz Sztuki przetrwania. 
Zwierzęcy towarzysz (zw): Druid może rozpocząć grę ze zwierzęcym towarzyszem wybranym z listy 
– borsuk, jastrząb, koń (lekki lub ciężki), kucyk, orzeł, pies, pies wierzchowy, sowa, wąż (mała lub 
średnia żmija), wielbłąd, wilk i złowieszczy szczur. Jeśli akcja rozgrywki toczy się w całości lub 
w części w środowisku wodnym, gracz może również zdecydować się na jedno z następujących 
zwierząt – kałamarnica, krokodyl, morświn lub średni rekin. Wybrane zwierzę staje się wówczas 
wiernym przyjacielem druida, któremu towarzyszy podczas przygód, zachowując się odpowiednio dla 
swego gatunku. 
Towarzysz 1-poziomowego druida to typowy przedstawiciel danego gatunku z niewielkimi różnicami 
przedstawionymi dalej. Wraz z awansem postaci na kolejne poziomy opisywanej klasy, potęga 

zwierzęcia będzie się zwiększać zgodnie z informacjami podanymi dalej w tabeli. 
Druid, który uwolni towarzysza, może zdobyć kolejnego, odprawiając rytuał wymagający 24 godzin 
nieprzerwanych modłów. Ta sama ceremonia pozwala również zastąpić zwierzę, które zginęło. 
Druid co najmniej 4. poziomu może wybrać zwierzę z jednej z alternatywnych list (patrz dalej). 
Zdolności stworzenia będą wówczas mniejsze niż wskazywałby to aktualny poziom postaci w tej 
klasie. Odejmij wartość podaną przy odpowiedniej liście od poziomu druida i uzyskany wynik 
wykorzystaj do ustalenia mocy zwierzęcego towarzysza za pomocą tabeli (jeżeli w wyniku tego 
efektywny poziom druida spadnie do 0 lub poniżej, postać nie może pozyskać danego towarzysza). 
 
Zwierzęcy towarzysz druida 
Zwierzęcy towarzysz druida przewyższa normalne zwierzęta i posiada opisane dalej zdolności 
specjalne. Na potrzeby wszystkich efektów zależnych od typu należy go traktować jak bestię 
magiczną, nie zwierzę (choć zachowuje zwierzęce KW, takąż bazową premię do ataku, rzuty obronne, 
punkty umiejętności oraz atuty). Jak wspomniano, przewyższa on inne zwierzęta danego gatunku 
i posiada opisane dalej zdolności specjalne. 

 Premiow
e KW 

Modyfikator do 
naturalnego 
pancerza 

Modyfikator 
do S/Zr 

Premiowe 
sztuczki 

Specjalne 

1-2  +0 +0 +0 1 połączenie, 
wspólne czary 

3-5  +2 +2 +1 2 uchylanie 
6-8  +4 +4 +2 3 oddanie 
9-11  +6 +6 +3 4 Wielokrotny 

atak 
12-
14  

+8 +8 +4 5  

15-
17  

+10 +10 +5 6 doskonalsze 
uchylanie 

18-
20  

+12 +12 +6 7  

Zwierzęcy towarzysz – podstawy: Wykorzystaj bazowe statystyki istoty należącej do gatunku 
zwierzęcego towarzysza i dokonaj opisanych dalej zmian. 

Poziom klasy: Poziom bohatera w klasie druida, który – na potrzeby określania zdolności 
zwierzęcego towarzysza oraz dostępności list alternatywnych – kumuluje się z poziomem każdej innej 
klasy pozwalającej na posiadanie zwierzęcego towarzysza. 

Premiowe KW: Dodatkowe ośmiościenne (k8) Kostki Wytrzymałości; do każdej z nich 
normalnie stosuje się modyfikator z Budowy. Pamiętaj, że te dodatkowe Kostki Wytrzymałości 
zwiększają bazowy atak i bazowe rzuty obronne stworzenia. Bazowa premia do ataku zwierzęcego 
towarzysza jest taka sama, jak druida o poziomie odpowiadającym KW zwierzęcia. Zwierzęcy 
towarzysz wykorzystuje również wyższą bazową premię do rzutów obronnych na Wytrwałość 
i Refleks (należy go traktować jak postać na poziomie równym KW zwierzęcia). Ponadto normalnie 
otrzymuje on dodatkowe punkty umiejętności i atuty wynikające z premiowych KW, tak jak potwór 
zyskujący większą ich liczbę. 

Modyfikator do naturalnego pancerza: Podana tu liczba zwiększa istniejącą premię 
z naturalnego pancerza zwierzęcego towarzysza. 

Modyfikator do S/Zr: Tę liczbę należy dodać do wartości Siły oraz Zręczności zwierzęcego 
towarzysza. 

Premiowe sztuczki: Podana tu wartość to sumaryczna liczba “premiowych” sztuczek znanych 
zwierzęciu ponad te, których druid może je nauczyć (patrz umiejętność Postępowanie ze zwierzętami). 
Niniejsze sztuczki premiowe nie wymagają ani poświęcenia czasu na tresurę, ani testów Postępowanie 
ze zwierzętami. Nie wlicza się ich również do normalnego limitu sztuczek znanych zwierzęciu. 
Oczywiście to druid wybiera sztuczki premiowe, ale raz dokonanej decyzji nie może zmienić. 

Połączenie (zw): Zwykłe postępowanie ze zwierzęciem to dla druida akcja darmowa, natomiast 
przymuszanie to akcja ruchu – i to bez względu na to, czy ma on jakiekolwiek rangi w umiejętności 
Postępowanie ze zwierzętami. Ponadto członek tej klasy otrzymuje premię z okoliczności +4 do 
wszystkich testów więzi z dziczą oraz Postępowania ze zwierzętami wykonywanych względem 
zwierzęcego towarzysza. 

Wspólne czary (zw): Druid może dowolnym zaklęciem (ale nie zdolnością czaropodobną), które 
rzuca na siebie, objąć również swego zwierzęcego towarzysza. Ten ostatni w chwili rzucania takiego 
czaru musi znajdować się w odległości do 1,5 metra od postaci – w przeciwnym razie niniejsza moc 
nie zadziała. Jeżeli czas działania zaklęcia lub efektu jest inny niż natychmiastowy, przestaje ono 
wpływać na zwierzęcego towarzysza, gdy ten oddali się na więcej niż 1,5 metra od druida. Ponadto 
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taki czar lub efekt nie zacznie znowu wpływać na zwierzę, nawet jeśli powróci ono do druida, zanim 
upłynie jego czas działania. Driud ma prawo rzucić zaklęcie o celu “Ty” nie na siebie, a na swojego 
zwierzęcego towarzysza (jako czar dotykowy dystansowy). Członek tej klasy i jego zwierzęcy 
towarzysz mogą korzystać ze wspólnych czarów, nawet jeśli te normalnie nie wpływają na istoty typu, 
do jakiego należy drugi z wymienionych (a ten typ to zwierzę). 

Uchylanie (zw): Jeżeli zwierzęcy towarzysz pada ofiarą ataku normalnie uprawniającego do 
rzutu obronnego na Refleks pozwalającego obniżyć obrażenia o połowę, wykonując udany rzut 
obronny, nie otrzymuje ran. 

Oddanie (zw): Zwierzęcy towarzysz otrzymuje premię z morale +4 do rzutów obronnych na 
Wolę względem zaklęć i efektów szkoły oczarowania. 

Wielokrotny atak: Zwierzęcy towarzysz otrzymuje atut premiowy Wielokrotny atak, jeżeli 
posiada trzy lub więcej ataków naturalnych i jeśli oczywiście jeszcze nie uzyskał tego atutu. 
W przypadku gdy nie ma wymaganych trzech lub więcej ataków, zyskuje drugi atak podstawową 
bronią naturalną, lecz podlega on karze –5. 

Doskonalsze uchylanie (zw): Jeżeli zwierzęcy towarzysz pada ofiarą ataku normalnie 
uprawniającego do rzutu obronnego na Refleks pozwalającego obniżyć obrażenia o połowę, 
wykonując udany rzut obronny, nie otrzymuje ran, a gdy rzut obronny mu się nie powiedzie, odnosi 
tylko połowę ran. 
Alternatywni zwierzęcy towarzysze 
Druid odpowiednio wysokiego poziomu może wybrać zwierzęcego towarzysza z jednej 
z przedstawionych dalej list. Na potrzeby ustalenia charakterystyk i specjalnych zdolności towarzysza 
stosuje wówczas podany w nawiasach modyfikator do poziomu w klasie druida. 

Poziom 4. lub wyższy (poziom –3) 
Bizon (zwierzę) Rosomak (zwierzę) 
Dzik (zwierzę) Waran (zwierzę) 
Gepard (zwierzę) Wąż, dusiciel (zwierzę) 

Krokodyl (zwierzę)1 Wąż, duża żmija (zwierzę) 

Lampart (zwierzę) Złowieszcza łasica 
Małpa (zwierzę) Złowieszczy borsuk 
Niedźwiedź, czarny (zwierzę) Złowieszczy nietoperz 

Rekin, duży1 (zwierzę)  

 

Poziom 7. lub wyższy (poziom –6) 
Deinonychus (dinozaur) Tygrys (zwierzę) 

Elazmozaur1 (dinozaur) Wąż, wielka żmija (zwierzę) 

Krokodyl, ogromny (zwierzę) Złowieszcza małpa 
Lew (zwierzę) Złowieszczy dzik 
Niedźwiedź, brunatny (zwierzę) Złowieszczy rosomak 
Nosorożec (zwierzę) Złowieszczy wilk 

 

Poziom 10. lub wyższy (poziom –9) 
Megaraptor (dinozaur) Wąż, ogromny dusiciel (zwierzę) 
Niedźwiedź, polarny (zwierzę) Wieloryb, orka1 (zwierzę) 

Rekin, wielki1 (zwierzę) Złowieszczy lew 

 

Poziom 13. lub wyższy (poziom –12) 

Ośmiornica, ogromna1 (zwierzę) Złowieszczy niedźwiedź 

Słoń (zwierzę)  

 

Poziom 16. lub wyższy (poziom –15)  

Kałamarnica, ogromna1 (zwierzę) Złowieszczy rekin1 
Triceratops (dinozaur) Złowieszczy tygrys 
Tyranozaur (dinozaur)  
1 Dostępne tylko w środowisku wodnym. 
 
Leśny krok (zw): Począwszy od 2. poziomu, druid potrafi poruszać się przez każde podszycie leśne 
i nie tylko (czyli przez naturalne ciernie, kolczaste krzewy, zarośla i podobne obszary) z normalną 
prędkością, nie otrzymując obrażeń i nie podlegając niekorzystnym efektom. Nadal wpływają na niego 
jednak ciernie, zarośla i krzewy, które magicznie zmieniono tak, by utrudniały przejście. 
Wędrówka bez śladów (zw): Druid co najmniej 3. poziomu nie pozostawia śladów w naturalnym 
środowisku i nie sposób go wytropić. Jeśli jednak zechce, może zostawiać tropy. 
Oparcie się urokowi natury (zw): Począwszy od 4. poziomu, druid otrzymuje premię +4 do rzutów 
obronnych na czaropodobne zdolności istot baśniowych. 

Kształty natury (zn): Druid 5. poziomu zyskuje moc przemienienia się w zwierzę rozmiaru małego 
lub średniego i z powrotem; może to zrobić raz dziennie. Ma prawo przybrać kształt każdej istoty 
zaliczanej do typu zwierzę. Zdolność ta działa jak zdolność specjalna różne kształty, z wyjątkiem 
podanych dalej różnic. Efekt utrzymuje się przez godzinę na poziom druida lub do chwili, gdy nie 
postanowi się on odmienić. Zmiana kształtu (na zwierzęcy i z powrotem) to akcja standardowa, która 
nie prowokuje ataków okazyjnych. Za każdym razem, gdy druid wykorzystuje opisywaną zdolność, 
odzyskuje on utracone punkty wytrzymałości jakby odpoczywał przez noc. 
Wszelkie wyposażenie, jakie druid ma na sobie lub dzierży, stapia się z nową postacią i przestaje 
działać. Kiedy bohater powraca do naturalnej formy, każda rzecz, która zlała się z przybranym 
kształtem, pojawia się w tym samym miejscu ciała, w jakim poprzednio się znajdowała, i normalnie 
działa. Wszelkie przedmioty założone w nowej postaci po powrotnej przemianie spadają, lądując 
u stóp druida. 
Druid może przybierać kształty tylko tych zwierząt, które zna. 
W formie zwierzęcej nie może wypowiadać słów i jest ograniczony do wydawania dźwięków 
zwierzęcia. Ma natomiast prawo komunikować się ze zwierzętami należącymi do ogólnie pojętej 
grupy, w jakiej przedstawiciela się przemienił (dzika papuga po prostu skrzeczy, zatem przybranie 
takiego kształtu nie umożliwia wypowiadania słów). 
Na 6., 7., 10., 14. oraz 18. poziomie druid zyskuje prawo do większej liczby dziennych przemian 
w zwierzęta, co zaznaczono w Tabeli: Druid. Ponadto na poziomie 8. może przybierać postać dużego 
zwierzęcia, na 11. – malutkiego, a na 15. – wielkiego, ale KW nowej formy nie mogą przekraczać 
poziomu druida. 
Począwszy od 12. poziomu, druid może za pomocą kształtów natury przybierać formy istot roślinnych 
choć musi się stosować do ograniczeń dotyczących rozmiaru, jak w przypadku zwierzęcych postaci (za 
pomocą tej zdolności nie ma prawa zmienić się w roślinę, która nie jest istotą). 
Na 16. poziomie przedstawiciel tej klasy zyskuje dzięki kształtom natury prawo do tego, by raz 
dziennie przemieniać się w żywiołaka (ognia, powietrza, wody i ziemi) rozmiaru małego, średniego 
lub dużego. Te żywiołacze formy stanowią dodatek do normalnego użycia kształtów natury. Poza 
zwyczajowymi efektami mocy, druid zyskuje wszelkie nadzwyczajne, nadnaturalne i czaropodobne 
zdolności żywiołaka. Ponadto na czas działania kształtów natury otrzymuje atuty żywiołaka, ale typ 
stworzenia, do jakiego się zalicza, nie ulega zmianie. 
Począwszy od 18. poziomu, druid może dwa razy dziennie przemienić się w żywiołaka, a od 20. – trzy 
razy dziennie. Na 20. poziomie zyskuje również prawo wykorzystania kształtów natury do przybrania 
postaci wielkiego żywiołaka. 
Niepodatność na jad (zw): Na 9. poziomie druid zyskuje niepodatność na wszelkie trucizny. 
Tysiąc twarzy (zn): Począwszy od 13. poziomu, druid może na życzenie zmieniać wygląd, tak jakby 
korzystał z zaklęcia przebranie. Ma jednak prawo korzystać z tej mocy tylko w normalnej formie. 
Niniejsza zdolność wpływa na ciało druida, ale nie na jego wyposażenie. Nie jest to iluzja, ale 
pomniejsza zmiana w fizycznym wyglądzie postaci, która ma takie same ograniczenia jak wspomniane 
zaklęcie. 
Ponadczasowe ciało (zw): Po osiągnięciu 15. poziomu druid nie podlega karom do wartości 
atrybutów wynikającym ze starzenia się oraz nie może zostać postarzony za pomocą magii. Wszelkie 
kary, jakie zaczęły działać wcześniej, oraz wszystkie premie nadal obowiązują. Niestety, gdy 
nadejdzie jego czas, druid umiera ze starości. 
Byli druidzi 
Druid, który przestanie czcić naturę, zmieni charakter na zakazany lub nauczy przedstawiciela innej 
klasy języka druidów, traci wszystkie czary oraz zdolności druidyczne (wliczając w to zwierzęcych 
towarzyszy, lecz nie biegłość w orężu, zbrojach i tarczach). Ponadto nie może zyskiwać poziomów 
w klasie druida, dopóki nie odbędzie pokuty (patrz opis czaru pokuta). 

KAPŁAN 
Charakter: Charakter kapłana może być maksymalnie o krok oddalony od charakteru jego bóstwa (to 
znaczy, może się różnić na osi dobro-zło lub praworządność-chaos, ale nie na obu). Kapłan nie ma 
prawa być neutralny, chyba że jego bóstwo ma taki właśnie charakter. 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe kapłana (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 
Dyplomacja (Cha), Koncentracja (Bd), Leczenie (Rzt), Rzemiosło (Int), Wiedza (historia) (Int), 
Wiedza (plany) (Int), Wiedza (religia) (Int), Wiedza (tajemna) (Int), Zawód (Rzt). 
Domeny i umiejętności klasowe: Kapłan, który wybierze domenę zwierząt lub roślin, uzupełnia 
zamieszczoną wcześniej listę umiejętności klasowych o Wiedzę (natura) (Int). Jeśli zdecyduje się na 
domenę wiedzy, dodaje do niej wszystkie dziedziny umiejętności Wiedza (Int). Jeżeli wybierze 
domenę podróży, uzupełnia listę o umiejętność Sztuka przetrwania (Rzt). Natomiast kapłan, który 
sięgnie po domenę oszustw, dodaje do wspomnianej listy Blefowanie (Cha), Przebieranie (Cha) oraz 
Ukrywanie się (Zr). Patrz dalej, “Bóstwo, domeny i czary domenowe”, gdzie znajdziesz więcej 
informacji. 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (2 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela: Kapłan 
Poziom Bazowa premia do 

ataku 
Rzut obronny 
na Wytr 

Rzut obronny 
na Ref 

Rzut obronny 
na Wolę 

Specjalne Czary na dzień1 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 +0 +2 +0 +2 
odpędzanie lub karcenie 
nieumarłych 3 1+1 — — — — — — — — 

2 +1 +3 +0 +3  4 2+1 — — — — — — — — 
3 +2 +3 +1 +3  4 2+1 1+1 — — — — — — — 
4 +3 +4 +1 +4  5 3+1 2+1 — — — — — — — 
5 +3 +4 +1 +4  5 3+1 2+1 1+1 — — — — — — 
6 +4 +5 +2 +5  5 3+1 3+1 2+1 — — — — — — 
7 +5 +5 +2 +5  6 4+1 3+1 2+1 1+1 — — — — — 
8 +6/+1 +6 +2 +6  6 4+1 3+1 3+1 2+1 — — — — — 
9 +6/+1 +6 +3 +6  6 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 — — — — 
10 +7/+2 +7 +3 +7  6 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 — — — — 
11 +8/+3 +7 +3 +7  6 5+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 — — — 
12 +9/+4 +8 +4 +8  6 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 — — — 
13 +9/+4 +8 +4 +8  6 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 — — 
14 +10/+5 +9 +4 +9  6 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 — — 
15 +11/+6/+1 +9 +5 +9  6 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 — 
16 +12/+7/+2 +10 +5 +10  6 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 — 
17 +12/+7/+2 +10 +5 +10  6 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 
18 +13/+8/+3 +11 +6 +11  6 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 
19 +14/+9/+4 +11 +6 +11  6 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 
20 +15/+10/+5 +12 +6 +12  6 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 4+1 4+1 
1 Poza podaną tu liczbą czarów na dzień dla poziomów od 1. do 9., kapłan uzyskuje zaklęcia domenowe na każdym poziomie czarów, poczynając od 1. Informacja “+1” w powyższej tabeli odzwierciedla ten 
właśnie fakt. Czary domenowe są dodatkiem i należy je brać pod uwagę niezależnie od ewentualnych zaklęć premiowych, jakie kapłan może zyskać dzięki wysokiej wartości Roztropności. 
 
 
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe kapłana. 
Biegłość w broni i pancerzu: Kapłan biegle posługuje się wszelką bronią prostą, każdym pancerzem 
(lekkim, średnim i ciężkim) oraz wszystkimi tarczami (z wyjątkiem pawęży). 
Kapłan, który wybierze domenę wojna, otrzymuje atut premiowy Skupienie na broni związany 
z orężem bóstwa. Zyskuje także atut premiowy Biegłość w broni żołnierskiej, jeśli wybrany oręż 
należy do tej kategorii. 
Aura (zw): Kapłana chaotycznego, złego, dobrego lub praworządnego bóstwa otacza specyficzna 
potężna aura odpowiadająca charakterowi boga czy bogini (szczegóły znajdziesz w opisie czaru 
wykrycie zła). Przedstawicieli tej klasy, którzy nie oddają czci konkretnej potędze, ale wybiorą którąś 
z następujących domen – chaos, dobro, prawo lub zło – otacza aura odpowiadająca danemu 

charakterowi. 
Czary: Członek tej klasy rzuca zaklęcia objawień, pochodzące z listy czarów kapłana. Jego charakter 
może jednak ograniczyć gamę zaklęć, wyrzucając z niej czary pozostające w sprzeczności z jego 
moralnymi lub etycznymi przekonaniami – patrz dalej, “Czary chaosu, dobra, prawa i zła”. Kapłan 
musi wybierać i przygotowywać zaklęcia (patrz dalej). 
Aby przygotować lub rzucić zaklęcie, kapłan musi posiadać Roztropność wartości co najmniej 10 + 
poziom czaru. Skala Trudności rzutów obronnych na jego zaklęcia wynosi 10 + poziom czaru + 
modyfikator z jego Roztropności. 
Podobnie jak inne postacie rzucające czary, kapłan może jednego dnia rzucić tylko ograniczoną liczbę 
zaklęć danego poziomu. Podstawowy dzienny przydział czarów podano w Tabeli: Kapłan. Ponadto 
otrzymuje premiowe czary na dzień, jeśli tylko ma wystarczająco dużą wartość Roztropności. Na 
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każdym poziomie czarów zyskuje również jedno zaklęcie domenowe, z którego ma prawo korzystać, 
poczynając od 1. poziomu. Jeżeli przygotowuje zaklęcie w komórce domenowej, musi ono pochodzić 
z jednej z jego dwóch domen (więcej szczegółów znajdziesz dalej, w części “Bóstwo, domeny i czary 
domenowe”). 
Kapłani medytują, modlą się o czary. Każdy kapłan wybiera porę dnia, w trakcie której codziennie 
przez godzinę oddaje się milczącej kontemplacji czy modłom, odzyskując w ten sposób dostępny 
dziennie zasób czarów. Czas spędzony na odpoczynku nie wpływa na konieczność przygotowywania 
czarów. Kapłan ma jednak prawo przygotować i rzucić dowolne zaklęcia znajdujące się na liście 
kapłana, jeśli tylko dany poziom czarów jest mu dostępny. Oczywiście to podczas codziennej 
godzinnej medytacji wybiera czary, które przygotowuje. 
Bóstwo, domeny i czary domenowe: Bóstwo przedstawiciela tej klasy wpływa na jego charakter, na 
typ wykorzystywanej przezeń magii, na wyznawane przez niego wartości i wreszcie na to, jak inni go 
postrzegają. Możesz również zdecydować, że kapłan nie oddaje czci żadnemu bóstwu. 
Wybierasz dla niego dwie domeny spośród dostępnych dla danego boga czy bogini. Masz prawo 
wskazać domeny związane z charakterem (chaos, dobro, prawo i zło) tylko wówczas, gdy twoja postać 
ma odpowiadający im charakter. 
Jeżeli twój kapłan nie poświęcił się konkretnemu bóstwu, wybierasz dwie domeny, które 
odzwierciedlają jego duchowe skłonności oraz moce. I w tym przypadku należy brać pod uwagę 
ograniczenia dotyczące domen związanych z charakterem. 
Każda z domen zapewnia kapłanowi dostęp do zaklęć domenowych na wszystkich poziomach czarów, 
do których ma dostęp (począwszy od 1.), oraz obdarza go specjalną zesłaną mocą (zyskuje obie 
zesłane moce wynikające z dwóch wybranych domen). Członek tej klasy ma prawo korzystać z dwóch 
czarów domenowych na każdym poziomie zaklęć, ale danego dnia w komórce domenowej może 
przygotować tylko jeden z nich. Jeżeli czar domenowy nie znajduje się na liście kapłana, postać ma 
prawo przygotować go tylko w komórce domenowej. 
Spontaniczne czarowanie: Dobry kapłan (i neutralny kapłan dobrego bóstwa) potrafi przemienić 
zmagazynowaną energię zaklęć na czary leczenia, których nie przygotował zawczasu. Może wówczas 
“utracić” dowolne przygotowane zaklęcie, które nie jest zaklęciem domenowym, i rzucić czar leczenia 
tego samego lub niższego poziomu (czar leczenia to taki, w którego nazwie pojawia się wyraz 
“leczenie”). 
Zły kapłan (i neutralny kapłan złego bóstwa) nie potrafi przemieniać przygotowanych czarów na 
zaklęcia leczenia, ale za to może je wymieniać na zaklęcia zadawania (czyli takie, w których nazwie 
pojawia się wyraz “zadawanie”). 
Kapłan, który nie jest ani dobry, ani zły oraz którego bóstwo nie jest ani dobre, ani złe, potrafi 
przemieniać zaklęcia albo w czary leczenia, albo zadawania (decyduje o tym gracz). Raz podjętej 
decyzji nie wolno już zmienić, a wpływa ona również na to, czy kapłan odpędza, czy rozkazuje 
nieumarłym (patrz dalej). 
Czary chaosu, dobra, prawa i zła: Kapłan nie może rzucać czarów związanych z charakterem 
przeciwnym niż jego własny lub charakter bóstwa, które wyznaje (jeśli je posiada). Czary związane 
z jakimś charakterem opatrzono w ich opisie stosownym określnikiem – chaos, dobro, prawo i zło. 
Odpędzanie lub karcenie nieumarłych (zn): Bez względu na charakter każdy kapłan posiada moc 
wpływania na nieumarłych; w tym celu wykorzystuje potęgę swej wiary oraz święty (lub przeklęty) 
symbol (patrz “Odpędzanie i karcenie nieumarłych”). 
Kapłan dobry (lub neutralny, którego patronem jest dobre bóstwo) potrafi odpędzać i niszczyć 
nieumarłych. Natomiast zły członek tej klasy (lub neutralny, którego patronem jest złe bóstwo) może 
karcić i rozkazywać takim istotom. Neutralny kapłan neutralnego bóstwa musi zadecydować, czy 
zdolność ta będzie działać tak jak w przypadku dobrego czy złego członka klasy, a po dokonaniu 
wyboru nie ma prawa go już zmienić. Decyzja ta ma wpływ również na to, czy kapłan spontanicznie 
rzuca zaklęcia leczenia czy zadawania (patrz wcześniej). 
Kapłan może wykonać tyle prób odpędzenie nieumarłych dziennie, ile wynosi jego modyfikator 
z Charyzmy + 3. Jeżeli ma 5 lub więcej rang w umiejętności Wiedza (religia), do testu odpędzania 
nieumarłych otrzymuje premię +2. 
Premiowe języki: Do premiowych języków kapłana zalicza się niebiański, otchłanny i piekielny 
(języki odpowiednio dobrych, chaotycznych złych i praworządnych złych przybyszów). Stanowią one 
dodatek do premiowych języków dostępnych z racji rasy. 
Byli kapłani 
Kapłan, który w znacznym stopniu pogwałci kodeks postępowania wyznawanego bóstwa, traci 
wszystkie zaklęcia i klasowe właściwości, z wyjątkiem biegłości w zbroi i tarczy oraz biegłości 
w broni prostej. Od tego momentu nie może również zyskiwać poziomów w klasie kapłana danego 
bóstwa, dopóki nie odbędzie pokuty (patrz opis czaru pokuta). 

ŁOTRZYK 
Charakter: Dowolny. 
Kostka Wytrzymałości: k6. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe łotrzyka (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Blefowanie (Cha), Ciche 
poruszanie się (Zr), Dyplomacja (Cha), Fałszerstwo (Int), Nasłuchiwanie (Rzt), Odcyfrowywanie 
zapisków (Int), Otwieranie zamków (Zr), Pływanie (S), Przebieranie (Cha), Przeszukiwanie (Int), 
Rzemiosło (Int), Skakanie (S), Spostrzegawczość (Rzt), Stosowanie magicznych urządzeń (Cha), 
Szacowanie (Int), Ukrywanie się (Zr), Unieszkodliwianie mechanizmów (Int), Używanie lin (Zr), 
Wiedza (miejscowa) (Int), Wspinaczka (S), Wyczucie pobudek (Rzt), Występy (Cha), Wyzwalanie się 
(Zr), Zachowanie równowagi (Zr), Zastraszanie (Cha), Zawód (Rzt), Zbieranie informacji (Cha), 
Zręczna dłoń (Zr), Zwinność (Zr). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (8 + modyfikator z Int) x4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 8 + modyfikator z Int. 
Tabela: Łotrzyk 
Pozio
m 

Bazowa 
premia 
do ataku 

Rzut 
obronny na 
Wytr 

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę 

Specjalne 

1 +0 +0 +2 +0 podstępny atak +1k6, 
wykrywanie pułapek 

2 +1 +0 +3 +0 uchylanie 
3 +2 +1 +3 +1 podstępny atak +2k6, 

wyczucie pułapek +1 
4 +3 +1 +4 +1 nieświadomy unik 
5 +3 +1 +4 +1 podstępny atak +3k6 
6 +4 +2 +5 +2 wyczucie pułapek +2 
7 +5 +2 +5 +2 podstępny atak +4k6 
8 +6/+1 +2 +6 +2 doskonalszy nieświadomy 

unik 
9 +6/+1 +3 +6 +3 podstępny atak +5k6, 

wyczucie pułapek +3 
10 +7/+2 +3 +7 +3 specjalna zdolność 
11 +8/+3 +3 +7 +3 podstępny atak +6k6 
12 +9/+4 +4 +8 +4 wyczucie pułapek +4 
13 +9/+4 +4 +8 +4 podstępny atak +7k6, 

specjalna zdolność 
14 +10/+5 +4 +9 +4 — 
15 +11/+6/+1 +5 +9 +5 podstępny atak +8k6, 

wyczucie pułapek +5 
16 +12/+7/+2 +5 +10 +5 specjalna zdolność 
17 +12/+7/+2 +5 +10 +5 podstępny atak +9k6 
18 +13/+8/+3 +6 +11 +6 wyczucie pułapek +6 
19 +14/+9/+4 +6 +11 +6 podstępny atak +10k6, 

specjalna zdolność 
20 +15/+10/+

5 
+6 +12 +6 — 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe łotrzyka. 
Biegłość w broni i pancerzu: Łotrzyk biegle posługuje się wszelką bronią prostą oraz krótkim 
łukiem, krótkim mieczem, rapierem, ręczną kuszą, tłukiem. Biegle posługuje się również każdym 
lekkim pancerzem, lecz nie tarczami. 
Podstępny atak: Łotrzyk, który atakuje przeciwnika niezdolnego do obrony przed ciosem, może trafić 
ofiarę w punkt witalny, powodując dodatkowe obrażenia. Zadaje owe rany przede wszystkim 
wówczas, gdy atakowany wróg nie może korzystać z premii ze Zręczności do KP (bez względu na to, 
czy ją posiada, czy też nie) lub gdy adwersarz jest przez łotrzyka flankowany. Dodatkowe obrażenia to 
1k6 na 1. poziomie; zwiększają się one o dalsze 1k6 na każde dwa kolejne poziomy w opisywanej 
klasie. Jeżeli łotrzyk trafi krytycznie podstępnym atakiem, dodatkowe rany nie są mnożone. 
Łotrzyk ma także prawo wyprowadzić podstępny atak dystansowy, pod warunkiem jednak, iż ofiara 
znajduje się w odległości nieprzekraczającej 9 metrów. 
Za pomocą tłuku i uderzenia bez broni łotrzyk może zamiast zabójczych obrażeń powodować 
stłuczenia. Nie ma jednak prawa za pomocą oręża zadającego śmiertelne rany powodować stłuczeń, 
nawet jeśli podlega zwykłej karze –4. 
Ofiarą podstępnego ataku łotrzyka mogą paść tylko żywe istoty o dostrzegalnej anatomii – nieumarli, 
konstrukty, śluzy, rośliny oraz stworzenia bezcielesne nie posiadają punktów witalnych, w które 
mierzy ów atak. Ponadto podstępne ataki nie wpływają na istoty, które są niepodatne na trafienia 
krytyczne. Łotrzyk musi również widzieć ofiarę wystarczająco dobrze, aby dostrzec punkt witalny 
i zdołać go dosięgnąć. Nie może zatem zaatakować podstępnie stworzenia korzystającego z ukrycia. 
Nie użyje tej mocy również, uderzając w kończyny istoty, której punkty witalne znajdują się poza jego 
zasięgiem. 
Wykrywanie pułapek: Łotrzyk (i tylko on) może wykonać test Przeszukiwania w celu znalezienia 
pułapek, jeżeli Skala Trudności tego zadania przekracza 20. Zlokalizowanie niemagicznej pułapki 
wymaga pokonania ST co najmniej 20, a nawet więcej, jeśli została ona dobrze ukryta. Z kolei 
znalezienie magicznej pułapki to zadanie o ST równej 25 + poziom czaru użytego do jej stworzenia. 
Przedstawiciel tej klasy (i tylko on) może również wykonać test Unieszkodliwiania mechanizmów, by 
unieszkodliwić pułapkę magiczną. Zwykle jest to zadanie o ST równej 25 + poziom czaru użytego do 
jej stworzenia. 
Łotrzyk, który w teście Unieszkodliwiania mechanizmów uzyska wynik przekraczający 
o przynajmniej 10 ST pułapki, może ją dokładnie zbadać, zrozumieć jej działanie oraz ją ominąć (wraz 
z całą drużyną) – nie musi jej przy tym rozbrajać. 
Uchylanie (zw): Jeżeli łotrzyk co najmniej 2. poziomu pada ofiarą ataku normalnie uprawniającego do 
rzutu obronnego na Refleks, który zmniejsza obrażenia o połowę, to wykonując udany rzut obronny, 
nie otrzymuje żadnych ran. Ma prawo wykorzystać uchylanie tylko wówczas, gdy nosi lekki pancerz 
lub nie ma na sobie zbroi. Bezradny łotrzyk nie może korzystać z tej zdolności. 
Wyczucie pułapek (zw): Na 3. poziomie łotrzyk zyskuje premię +1 do rzutów obronnych na Refleks 
wykonywanych w celu unikania pułapek oraz premię unikową +1 do KP przeciw atakom 
wykonywanym przez pułapki. Wspomniane premie rosną do +2 na 6. poziomie łotrzyka, +3 na 9., +4 
na 12., +5 na 15. i +6 na 18. poziomie. Premie wynikające z wyczucia pułapek uzyskanych dzięki 
różnym klasom się kumulują. 
Nieświadomy unik (zw): Począwszy od 4. poziomu, łotrzyk zachowuje premię ze Zręczności do KP 
(jeżeli takową posiada), nawet jeśli da się zaskoczyć nieprzygotowany lub gdy atakuje go niewidzialny 
przeciwnik. Traci jednak wspomnianą premię, jeżeli jest unieruchomiony. 
Jeśli łotrzyk posiada nieświadomy unik dzięki innej klasie, automatycznie otrzymuje zdolność 
doskonalszy nieświadomy unik (patrz dalej) zamiast zwykłego nieświadomego uniku. 
Doskonalszy nieświadomy unik (zw): Począwszy od 8. poziomu, łotrzyka nie można dłużej 
flankować. Chroni go również przed podstępnym atakiem flankującego łotrzyka, chyba że atakujący 
posiada o cztery poziomy w klasie łotrzyka więcej niż ofiara poziomów w tej samej klasie. 
Bohater, który już posiada nieświadomy unik (patrz wcześniej) dzięki innej klasie, automatycznie 
zyskuje zamiast niego doskonalszy nieświadomy unik. Ponadto poziomy w klasach zapewniających 
nieświadomy unik kumulują się na potrzeby określenia minimalnego poziomu łotrzyka pozwalającego 
flankować postać. 
Specjalne zdolności: Osiągając 10. poziom i co każde kolejne trzy (czyli na 13., 16. i 19.), łotrzyk 
zyskuje specjalną zdolność, którą wybiera spośród następujących. 
Doskonalsze uchylanie (zw): Zdolność ta działa analogicznie do uchylania, z tą różnicą, iż łotrzyk nie 
otrzymuje obrażeń, gdy wykona udany rzut obronny na Refleks na atak, a połowę ran, jeśli 
wspomniany rzut obronny na Refleks mu się nie powiedzie. Bezradny łotrzyk nie może korzystać 
z doskonalszego uchylania. 
Mistrzostwo w umiejętnościach: Łotrzyk staje się tak pewny niektórych umiejętności, że potrafi je 
skutecznie wykorzystywać nawet w niesprzyjających okolicznościach. Decydując się na tę zdolność, 
wybiera umiejętności w liczbie 3 + posiadany modyfikator z Intelektu. Kiedy wykonuje test w jednej 
z tych umiejętności, ma prawo wziąć 10, nawet jeśli jest zestresowany lub coś go rozprasza, co 
w normalnych warunkach uniemożliwia wykorzystanie zasady 10. Łotrzyk może wybrać tę specjalną 
zdolność wiele razy, za każdym razem decydując się na inne umiejętności. 
Rzut ochronny (zw): Łotrzyk potrafi wykorzystać impet potencjalnie zabójczego ciosu i rzucając się 
w uniku, otrzymać mniej obrażeń. Raz dziennie, gdy w trakcie walki liczba jego punktów 
wytrzymałości normalnie spadłaby do 0 lub poniżej (w wyniku uderzenia bronią lub innego ciosu, ale 
nie w efekcie działania czaru lub specjalnej zdolności), może spróbować uskoczyć, unikając obrażeń. 
W tym celu wykonuje rzut obronny na Refleks (ST = liczba zadanych obrażeń). Udany oznacza, że 
łotrzyk otrzymuje tylko połowę ran, które cios normalnie by spowodował. Porażka zaś skutkuje 
całkowitymi obrażeniami. Łotrzyk musi być świadom ataku i móc na niego zareagować – 
w przeciwnym razie nie ma prawa wykonać rzutu ochronnego. Jeżeli nie może korzystać z premii ze 
Zręczności do KP, nie ma też prawa odwołać się do tej zdolności. Ponieważ atak, względem którego 
łotrzyk korzysta z rzutu ochronnego, normalnie nie uprawnia do wykonania rzutu obronnego na 
Refleks zmniejszającego liczbę obrażeń o połowę, uchylania nie można stosować w połączeniu 
z niniejszą zdolnością. 
Sprzyjający moment (zw): Raz w rundzie łotrzyk może wykonać okazyjny atak wymierzony 
w przeciwnika, który właśnie otrzymał obrażenia w wyniku celnego trafienia wręcz innego bohatera. 
Atak ten wlicza się do normalnej liczby ataków okazyjnych, przysługujących łotrzykowi w każdej 
rundzie. Nawet jeśli posiada on atut Zmysł walki, ma prawo użyć zdolności sprzyjający moment tylko 
raz w rundzie. 
Szczwany umysł (zw): Zdolność ta odzwierciedla umiejętność wyrywania się spod wpływu efektów 
magicznych, które narzucają kontrolę ofierze lub do czegoś ją przymuszają. Jeśli na łotrzyka ze 
szczwanym umysłem zadziała czar bądź efekt ze szkoły oczarowanie, a nie powiedzie mu się nań rzut 
obronny, ma prawo rundę później wykonać kolejną próbę o tą samą ST, choć przysługuje mu tylko 
jedna dodatkowa szansa wykonania udanego rzutu obronnego. 
Wyniszczający atak (zw): Łotrzyk posiadający tę zdolność może zaatakować podstępnie przeciwników 
z taką precyzją, że osłabi i utrudni ofierze dalsze działania. Wróg, który w wyniku podstępnego ataku 
otrzyma obrażenia, traci również 2 punkty Siły. Obniżone wartości atrybutów powracają do stanu 
początkowego w tempie jednego punktu każdego atrybutu dziennie. 
Atut: Zamiast zdolności specjalnej łotrzyk może wybrać atut premiowy. 

MNICH 
Charakter: Dowolny praworządny. 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe mnicha (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Ciche poruszanie się (Zr), 
Dyplomacja (Cha), Koncentracja (Bd), Nasłuchiwanie (Rzt), Pływanie (S), Rzemiosło (Int), Skakanie 
(S), Spostrzegawczość (Rzt), Ukrywanie się (Zr), Wiedza (religia) (Int), Wiedza (tajemna) (Int), 
Wspinaczka (S), Wyczucie pobudek (Rzt), Występy (Cha), Wyzwalanie się (Zr), Zachowanie 
równowagi (Zr), Zawód (Rzt), Zwinność (Zr). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (4 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 
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Tabela: Mnich 

Poziom 

Bazowa 
premia do 
ataku 

Rzut obronny 
na Wytr 

Rzut obronny 
na Ref 

Rzut obronny 
na Wolę Specjalne 

Grad ciosów – 
premia do ataku 

Obrażenia 

bez broni1 
Premia 
do KP 

Szybkość bez 
pancerza 

1 +0 +2 +2 +2 
grad ciosów, premiowy atut, 
uderzenie bez broni  –2/–2 1k6 +0 +0 m 

2 +1 +3 +3 +3 premiowy atut, uchylanie –1/–1 1k6 +0 +0 m 
3 +2 +3 +3 +3 spokojny umysł +0/+0 1k6 +0 +3 m 

4 +3 +4 +4 +4 
powolny upadek 6 m, uderzenie ki 
(magia) +1/+1 1k8 +0 +3 m 

5 +3 +4 +4 +4 czystość ciała +2/+2 1k8 +1 +3 m 

6 +4 +5 +5 +5 
powolny upadek 9 m, premiowy 
atut  +3/+3 1k8 +1 +6 m 

7 +5 +5 +5 +5 jedność ciała +4/+4 1k8 +1 +6 m 
8 +6/+1 +6 +6 +6 powolny upadek 12 m +5/+5/+0 1k10 +1 +6 m 
9 +6/+1 +6 +6 +6 doskonalsze uchylanie +6/+6/+1 1k10 +1 +9 m 

10 +7/+2 +7 +7 +7 
powolny upadek 15 m, uderzenie ki 

(praworządność)  +7/+7/+2 1k10 +2 +9 m 

11 +8/+3 +7 +7 +7 
diamentowe ciało, 
potężniejszy grad ciosów +8/+8/+8/+3 1k10 +2 +9 m 

12 +9/+4 +8 +8 +8 
daleki krok, 
powolny upadek 18 m +9/+9/+9/+4 2k6 +2 +12 m 

13 +9/+4 +8 +8 +8 diamentowa dusza +9/+9/+9/+4 2k6 +2 +12 m 
14 +10/+5 +9 +9 +9 powolny upadek 21 m +10/+10/+10/+5 2k6 +2 +12 m 
15 +11/+6/+1 +9 +9 +9 drżąca pięść +11/+11/+11/+6/+1 2k6 +3 +15 m 

16 +12/+7/+2 +10 +10 +10 
powolny upadek 24 m, uderzenie ki 
(adamantyt) +12/+12/+12/+7/+2 2k8 +3 +15 m 

17 +12/+7/+2 +10 +10 +10 
język słońca i księżyca, 
ponadczasowe ciało  +12/+12/+12/+7/+2 2k8 +3 +15 m 

18 +13/+8/+3 +11 +11 +11 powolny upadek 27 m +13/+13/+13/+8/+3 2k8 +3 +18 m 
19 +14/+9/+4 +11 +11 +11 puste ciało +14/+14/+14/+9/+4 2k8 +3 +18 m 

20 +15/+10/+5 +12 +12 +12 
idealne ja, 
powolny upadek dowolna wysokość +15/+15/+15/+10/+5 2k10 +4 +18 m 

1 Podane wartości dotyczą mnichów rozmiaru średniego. W przypadku małych i dużych przedstawicieli tej klasy należy się posłużyć Tabelą 3-12: Obrażenia bez broni małego i dużego mnicha. 

 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe mnicha. 
Biegłość w broni i pancerzu: Mnich biegle posługuje się niektórymi podstawowymi rodzajami broni 
chłopskiej oraz specjalnym orężem związanym z jego szkoleniem. Oto lista broni, w której posiada 
biegłość: drąg, kama, kusza (lekka i ciężka), maczuga, nunczaku, oszczep, proca, sai, shuriken, 
siangham, sztylet oraz toporek. Mnich nie posiada biegłości w pancerzu oraz tarczy i nie umie się nimi 
posługiwać. Mnich, który ma na sobie zbroję, używa tarczy bądź dźwiga średnie lub duże obciążenie, 
traci premię do KP, a także zdolności szybkie poruszanie się oraz grad ciosów. 
Premia do KP (zw): Jeśli członek tej klasy nie ma na sobie pancerza i nie jest obładowany, dodaje do 
swego KP premię z Roztropności (jeśli taką posiada). Ponadto na 5. poziomie mnich zyskuje premię 
+1 do KP, która zwiększa się o +1 na każde pięć kolejnych poziomów (czyli wynosi +2 na 10., +3 na 
15., a +4 na 20. poziomie). 
Premie do KP należy brać pod uwagę względem ataków dotykowych nawet wówczas, gdy mnich dał 
się zaskoczyć nieprzygotowany. Bohater traci je jednak, jeśli jest unieruchomiony lub bezradny, gdy 
ma na sobie zbroję, używa tarczy bądź dźwiga średnie lub duże obciążenie. 
Grad ciosów (zw): Mnich bez pancerza może wyprowadzić grad ciosów, kosztem ich celności. Ma 
wówczas prawo wykonać w każdej rundzie jeden atak dodatkowy z najwyższą bazową premią do 
ataku, ale wszystkie jego ataki wykonywane w tej rundzie – również ten dodatkowy – podlegają karze 
–2. Wyniki zmodyfikowanych bazowych premii do ataku przedstawiono w Tabeli Mnich, w kolumnie 
“Grad ciosów – premia do ataku”. Wspomniana kara dotyczy całej rundy, wpływa zatem na ataki 
okazyjne, które mnich wykonuje przed swą następną akcją. Kiedy mnich awansuje na 5. poziom, kara 
maleje do –1, a na 9. poziomie znika. Jeżeli członek tej klasy chce wyprowadzić grad ciosów, musi 
poświęcić akcję całkowitego ataku. 
Wyprowadzając grad ciosów, mnich może atakować tylko za pomocą uderzenia bez broni oraz 
specjalnym orężem tej klasy (drąg, kama, nunczaku, sai, shuriken i siangham). Ma przy tym prawo na 
zmianę uderzać bez broni i posługiwać się orężem mnichów. Kiedy wyprowadzający grad ciosów 
mnich posługuje się bronią, po udanym ataku w teście obrażeń stosuje premię z Siły (nie premię z S x 
1,5 lub x 0,5) i to bez względu na to, czy trzyma broń w jednej, czy w dwóch rękach. Postać 
wykorzystująca tę zdolność może posługiwać się tylko specjalnym orężem swojej klasy. 
W przypadku drąga na potrzeby tej zdolności każdy jego koniec należy traktować jak odrębną broń. 
Ponadto, choć walcząc drągiem, trzeba używać obu rąk, mnich może atakować nim zamiennie 
z uderzeniami bez broni – oczywiście jeśli podczas gradu ciosów ma wystarczająco dużo ataków, by 
sobie na to pozwolić. Nie wolno mu w tym samym czasie używać drąga i innego oręża. 
Kiedy mnich awansuje na 11. poziom, zdolność ta zyskuje na potędze. Poza standardowym 
dodatkowym atakiem uzyskiwanym dzięki gradowi ciosów, bohater otrzymuje drugi dodatkowy atak 
z całkowitą bazową premią do ataku. 
Atut premiowy: Na 1. poziomie mnich może wybrać atut premiowy spomiędzy dwóch następujących: 
Doskonalsza walka w zwarciu lub Oszałamiająca pięść. Na 2. poziomie ma do wyboru inne atuty 
premiowe: Zmysł walki bądź Odbijanie strzał. Na 6. poziomie może natomiast wybrać jeszcze inne: 
albo Doskonalsze rozbrajanie, albo Doskonalsze przewracanie. Mnich, który decyduje się na któryś 
z tych atutów, nie musi spełniać wymagań normalnie z nimi związanych. 
Uderzenie bez broni: Na 1. poziom zyskuje atut premiowy Doskonalsze uderzenie bez broni. Może 
atakować na przemian pięściami, a nawet łokciami, kolanami i stopami. Oznacza to, że ma prawo 
wyprowadzać uderzenia bez broni nawet, jeśli trzyma coś w dłoniach – w przypadku takich ciosów nie 
obowiązuje pojęcie ciosu drugorzędną ręką. Dlatego też do wszystkich uderzeń bez broni należy 
stosować całkowitą premię z Siły, jaką posiada postać. 
Zwykle uderzający bez broni mnich powoduje śmiertelne obrażenia, ale ma prawo z tego zrezygnować 
bez kar do testów ataków. Podobną decyzję może podjąć, walcząc w zwarciu. 
Uderzenie bez broni mnicha na potrzeby zaklęć i efektów wpływających na oręż wyprodukowany oraz 
broń naturalną należy traktować jak oba wymienione rodzaje oręża. 
Uderzając bez broni, przedstawiciel tej klasy zadaje również obrażenia większe niż inna tak walcząca 
osoba, co pokazano w Tabeli Mnich. Podane tam wartości dotyczą postaci rozmiaru średniego. Mali 
mnisi powodują mniejsze obrażenia, natomiast duzi zadają więcej ran – patrz Tabela: Obrażenia bez 
broni małego i dużego mnicha. 
Tabela: Obrażenia bez broni małego i dużego mnicha 
Poziom Obrażenia (mały mnich) Obrażenia (duży mnich) 
1-3  1k4 1k8 
4-7  1k6 2k6 
8-11  1k8 2k8 
12-15  1k10 3k6 
16-19  2k6 3k8 
20  2k8 4k8 
Uchylanie (zw): Jeżeli mnich co najmniej 2. poziomu pada ofiarą ataku normalnie uprawniającego do 
rzutu obronnego na Refleks pozwalającego zmniejszyć obrażenia o połowę, wykonując udany rzut 
obronny, nie otrzymuje żadnych ran. Może wykorzystać uchylanie tylko wówczas, gdy nosi lekki 
pancerz lub nie ma na sobie zbroi. Bezradny mnich nie ma prawa korzystać z tej zdolności. 
Spokojny umysł (zw): Mnich przynajmniej 3. poziomu otrzymuje premię +2 do rzutów obronnych na 
czary i efekty ze szkoły oczarowania. 
Szybkie poruszanie się (zw): Począwszy od 3. poziomu, członek tej klasy otrzymuje premię 
z usprawnienia do szybkości, co pokazano w Tabeli Mnich. Traci ją, jeśli ma na sobie zbroję (nawet 
lekki pancerz) bądź dźwiga średnie lub duże obciążenie. 
Powolny upadek (zw): Mnich co najmniej 4. poziomu potrafi wykorzystać do spowolnienia upadku 
znajdującą się w zasięgu ręki ścianę. Na początku dzięki tej zdolności będzie otrzymywał mniej 

obrażeń – tak jakby spadał z wysokości o 6 metrów niższej niż naprawdę. Wraz z awansem na 
poziomy powolny upadek będzie jednak coraz skuteczniejszy (to znaczy efektywna wysokość, z jakiej 
spada mnich, będzie coraz mniejsza). Mnich 20. poziomu może spaść z dowolnej wysokości i nie 
odniesie żadnych ran, jeżeli tylko zdoła dosięgnąć ściany. 
Uderzenie ki (zn): Na 4. poziomie ataki bez oręża mnicha zostają nasączone energią ki. Dzięki temu 
na potrzeby zadawania ran istotom posiadającym redukcję obrażeń uderzenia bez broni należy 
traktować jak magiczny oręż. Uderzenie ki zyskuje na potędze wraz z awansem postaci na kolejne 
poziomy w tej klasie. Ataki bez broni mnicha 10. poziomu należy traktować jak oręż praworządny, 
a 16. poziomu – jak oręż adamantytowy. 
Czystość ciała (zw): Na 5. poziomie mnich zyskuje niepodatność na wszystkie choroby, z wyjątkiem 
nadnaturalnych i magicznych. 
Jedność ciała (zn): Począwszy od 7. poziomu, mnich potrafi leczyć się z ran i każdego dnia uleczyć 
tyle utraconych w wyniku obrażeń punktów wytrzymałości, ile wynosi jego aktualny poziom 
w opisywanej klasie razy 2. Ma przy tym prawo to leczenie rozdzielić na kilka razy. 
Doskonalsze uchylanie (zw): Na 9. poziomie tej klasy zdolność uchylanie ulega udoskonaleniu. 
Mnich, któremu powiedzie się rzut obronny na Refleks wykonywany z powodu ataków nie otrzymuje 
żadnych ran. Jeśli rzut obronny na Refleks zakończy się niepowodzeniem, odnosi tylko połowę 
obrażeń spowodowanych przez atak. Bezradny mnich nie ma prawa używać tej zdolności. 
Diamentowe ciało (zn): Na 11. poziomie mnich staje się niepodatny na wszelkie trucizny. 
Daleki krok (zn): Począwszy od 12. poziomu, mnich potrafi raz dziennie za pomocą magii 
przemieszczać się w przestrzeni, analogicznie jak podczas działania czaru drzwi poprzez wymiary. Na 
potrzeby tego efektu poziom czarującego wynosi połowę poziomów bohatera w tej klasie 
(zaokrąglając w dół). 
Diamentowa dusza (zw): Na 13. poziomie przedstawiciel tej klasy zyskuje odporność na czary równą 
aktualnemu poziomowi mnicha + 10. Aby zaklęcie wpłynęło na mnicha, postać, która je rzuca, musi 
uzyskać w teście poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) wynik równy lub przewyższający 
odporność na czary mnicha. 
Drżąca pięść (zn): Począwszy od 15. poziomu, mnich potrafi wzbudzić w ciele wroga wibracje, które 
mogą doprowadzić nawet do śmierci przeciwnika. Ze zdolności drżąca pięść bohater ma prawo 
skorzystać raz w tygodniu, a przed wykonaniem testu ataku gracz musi zadeklarować, że jego śmiałek 
ją wykorzystuje. Moc ta nie wpływa na konstrukty, śluzy, rośliny, nieumarłych, stworzenia 
bezcielesne oraz istoty niepodatne na trafienia krytyczne. W przypadku pozostałych wrogów udane 
trafienie i zadanie przeciwnikowi ran w ataku wykorzystującym drżącą pięść oznacza, że moc 
zadziałała. Jeśli tak się stanie, mnich może spróbować zabić ofiarę zdolności w niemal dowolnym 
późniejszym momencie (maksymalnie od udanego użycia drżącej pięści może minąć tyle dni, ile 
postać ma poziomów w klasie mnicha). Wspomniana próba polega na tym, że mnich po prostu życzy 
sobie śmierci nieszczęśnika (wymaga to poświęcenia akcji darmowej). Ofiara musi wykonać rzut 
obronny na Wytrwałość (ST 10 + 1/2 poziomów mnich + jego modyfikator z Rzt) – nieudany oznacza 
śmierć. Jeżeli rzut obronny się powiedzie, wykonująca go istota przestaje być zagrożona przez to 
konkretne użycie zdolności drżąca pięść, ale może później paść ofiarą kolejnego takiego ataku. 
Język słońca i księżyca (zw): Mnich co najmniej 17. poziomu potrafi rozmawiać z każdą żywą istotą. 
Ponadczasowe ciało (zw): Po osiągnięciu 17. poziomu mnich nie podlega karom do wartości 
atrybutów wynikającym ze starzenia się oraz nie może zostać postarzony za pomocą magii. Wszelkie 
kary, jakie zaczęły działać wcześniej, oraz wszystkie premie nadal należy brać pod uwagę. Niestety, 
gdy nadejdzie odpowiedni czas, mnich umiera ze starości. 
Puste ciało (zn): Na 19. poziomie tej klasy postać zyskuje zdolność przechodzenia w stan eteryczny, 
jakby działał na nią czar eteryczność. Efekt tej mocy utrzymuje się przez rundę na poziom mnicha 
dziennie. Danego dnia bohater może przechodzić w stan eteryczny dowolną liczbę razy, ma jednak 
prawo w nim pozostać w sumie maksymalnie tyle rund, ile poziomów mnicha posiada. 
Idealne ja: Na 20. poziomie, staje się istotą magiczną. Od tego momentu na potrzeby zaklęć oraz 
magicznych efektów traktuje się go jak przybysza, a nie humanoida (czy istotę innego typu, do jakiego 
należał). Ponadto zyskuje on redukcję obrażeń 10/magia, dzięki której ignoruje pierwsze 10 ran 
zadanych w wyniku ataku orężem niemagicznym lub bronią naturalną stworzenia pozbawionego 
podobnej redukcji obrażeń. W odróżnieniu od innych przybyszów, mnicha nadal można wskrzesić tak, 
jakby wciąż pozostawał istotą należącą do wcześniejszego typu. 
Byli mnisi 
Mnich, który przestanie być praworządny, nie może awansować na kolejne poziomy tej klasy, ale 
zachowuje wynikające z niej zdolności. 
Mnich – tak jak członek każdej innej klasy – może być postacią wieloklasową, ale dotyczą go pewne 
dodatkowe ograniczenia. Jeśli zyskuje nową klasę lub będąc już bohaterem wieloklasowym, awansuje 
na poziomy w innej klasie, nie wolno mu zyskiwać kolejnych poziomów mnicha, choć zachowuje 
wszystkie jego zdolności. 

PALADYN 
Charakter: Praworządny dobry. 
Kostka Wytrzymałości: k10. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe paladyna (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): 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), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (2 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 



 11  

 
Tabela: Paladyn 
Poziom Bazowa premia do 

ataku 
Rzut 
obronny na 
Wytr 

Rzut 
obronny na 
Ref 

Rzut 
obronny na 
Wolę 

Specjalne Czary na dzień  

      1 2 3 4 
1 +1 +2 +0 +0 aura dobra, ugodzenie zła 1/dzień, wykrycie zła  — — — — 
2 +2 +3 +0 +0 boska łaska, nakładanie rąk — — — — 
3 +3 +3 +1 +1 aura odwagi, boskie zdrowie — — — — 
4 +4 +4 +1 +1 odpędzanie nieumarłych 0 — — — 
5 +5 +4 +1 +1 specjalny wierzchowiec, ugodzenie zła 2/dzień  0 — — — 
6 +6/+1 +5 +2 +2 przełamanie choroby 1/tydzień 1 — — — 
7 +7/+2 +5 +2 +2  1 — — — 
8 +8/+3 +6 +2 +2  1 0 — — 
9 +9/+4 +6 +3 +3 przełamanie choroby 2/tydzień 1 0 — — 
10 +10/+5 +7 +3 +3 ugodzenie zła 3/dzień 1 1 — — 
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3  1 1 0 — 
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 przełamanie choroby 3/tydzień 1 1 1 — 
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4  1 1 1 — 
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4  2 1 1 0 
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 przełamanie choroby 4/tydzień, ugodzenie zła 4/dzień 2 1 1 1 
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5  2 2 1 1 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5  2 2 2 1 
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 przełamanie choroby 5/tydzień 3 2 2 1 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6  3 3 3 2 
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 ugodzenie zła 5/dzień 3 3 3 3 
 
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe paladyna. 
Biegłość w broni i pancerzu: Paladyn biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską, każdym 
rodzajem pancerza (lekkim, średnim i ciężkim) oraz wszystkimi tarczami (z wyjątkiem pawęży). 
Aura dobra (zw): Siła paladyńskiej aury dobra (patrz czar wykrycie dobra) odpowiada jego 
poziomowi w tej klasie. 
Ugodzenie zła (zn): Raz dziennie paladyn może spróbować ugodzić zło, wykonując normalny atak 
wręcz. Do testu ataku dodaje wówczas premię z Charyzmy (jeśli ją posiada), a zadaje jedno 
dodatkowe obrażenie na każdy poziom tej klasy. Jeśli przez przypadek ugodzi istotę, która nie jest zła, 
zdolność nie zadziała, ale zostanie wykorzystana. 
Na 5. poziomie oraz co każde następne pięć poziomów paladyn może ugodzić zło dodatkowy raz 
dziennie, jak to zaznaczono w Tabeli: Paladyn, aż do maksimum pięciu razy na 20. poziomie. 
Wykrycie zła (zc): Na życzenie paladyn może użyć wykrycia zła, mocy analogicznej do zaklęcia o tej 
samej nazwie. 
Boska łaska (zn): Na 2. poziomie paladyn otrzymuje premię do wszystkich rzutów obronnych równą 
premii z Charyzmy (jeśli ją posiada). 
Nakładanie rąk (zn): Począwszy od 2. poziomu, paladyn z Charyzmą wartości co najmniej 12 może 
dotykiem leczyć rany (własne i innych istot). Każdego dnia ma prawo uleczyć w ten sposób w sumie 
tyle obrażeń, ile wynosi jego poziom w tej klasie × premia z Charyzmy. Przedstawiciel tej klasy może 
rozdzielić leczenie między kilka osób i nie musi uleczyć od razu maksymalnej dostępnej mu liczby 
punktów wytrzymałości. Wykorzystanie nakładania rąk to akcja standardowa. 
Zamiast uzdrawiać, paladyn może też wykorzystać część lub całość tej mocy leczenia, by ranić 
nieumarłych. Musi w tym celu wykonać udany atak dotykowy wręcz, który nie prowokuje ataków 
okazyjnych. Po udanym dotknięciu nieumarłego paladyn decyduje, o ile zmniejszy dostępny danego 
dnia limit obrażeń (w tym momencie zadawanych, a w przypadku istot żywych – leczonych). 
Aura odwagi (zn): Na 3. poziomie paladyn staje się niepodatny na strach (magiczny i inny). Ponadto 
wszyscy sprzymierzeńcy w promieniu 3 metrów wokół niego otrzymują premię z morale +4 do rzutów 
obronnych na efekty strachu. Zdolność działa tylko wówczas, gdy paladyn jest świadomy; 
nieprzytomny i martwy nie może z niej korzystać. 
Boskie zdrowie (zw): Na 3. poziomie paladyn zyskuje niepodatność na wszystkie choroby, w tym 
nadnaturalne i magiczne. 
Odpędzanie nieumarłych (zn): Począwszy od 4. poziomu, paladyn zyskuje nadnaturalną zdolność 
pozwalającą odpędzać nieumarłych. Może ją wykorzystać tyle razy dziennie, ile wynosi jego 
modyfikator z Charyzmy + 3. Odpędza wówczas nieumarłych jak kapłan na poziomie o trzy niższym 
od jego poziomu klasowego. 
Czary: Na 4. poziomie członek tej klasy zyskuje również zdolność rzucania niewielkiej liczby zaklęć 
objawień, pochodzących z listy czarów paladyna. Musi jednak wcześniej wybierać i przygotowywać 
zaklęcia. 
Aby przygotować lub rzucić zaklęcie, paladyn musi posiadać Roztropność wartości co najmniej 10 + 
poziom czaru. Skala Trudności rzutów obronnych na jego zaklęcia wynosi 10 + poziom czaru + 
modyfikator z Roztropności paladyna. 
Podobnie jak inne postacie rzucające czary, paladyn może jednego dnia rzucić tylko ograniczoną 
liczbę zaklęć danego poziomu. Podstawowy dzienny przydział czarów podano w Tabeli: Paladyn. Jeśli 
ma wystarczająco dużą wartość Roztropności, otrzymuje ponadto czary premiowe na dzień. Jeśli 
w Tabeli: Paladyn podano, że postać otrzymuje 0 czarów danego poziomu dziennie, oznacza to, że 
zyskuje ona dla tego poziomu tylko zaklęcia premiowe wynikające z wysokiej wartości Roztropności. 
W odróżnieniu od kapłana, paladyn nie ma dostępu do czarów domenowych oraz zesłanych mocy. 
Paladyn przygotowuje i rzuca zaklęcia dokładnie tak jak kapłan, lecz nie ma prawa zamienić 
przygotowanych czarów na zaklęcia leczenia. Może przygotować i rzucić dowolne zaklęcia znajdujące 
się na liście paladyna, jeśli oczywiście dany poziom czarów jest mu dostępny. Czary, które 
przygotowuje, wybiera podczas codziennej medytacji. 
Do 3. poziomu paladyn nie posiada poziomu czarującego. Począwszy od 4. poziomu jego poziom 
czarującego jest równy połowie poziomów w klasie paladyna. 
Specjalny wierzchowiec (zc): Paladynowi, który osiągnął co najmniej 5. poziom, w krucjacie przeciw 
złu może pomóc niezwykle inteligentny, silny i wierny wierzchowiec (patrz dalej). Zwykle – 
w przypadku przedstawiciela tej klasy rozmiaru średniego – będzie to ciężki koń bojowy, mali 
paladyni wybiorą natomiast kuca bojowego. 
Poświęcając akcję całorundową, paladyn może raz dziennie wezwać magicznie swego wierzchowca 
z niebiańskiej krainy, w której normalnie przebywa. Rumak natychmiast pojawia się wówczas 
w pobliżu postaci i pozostaje w materialnym świecie przez 2 godziny na poziom w opisywanej klasie. 
Bohater może go jednak odesłać w dowolnym momencie, poświęcając na to akcję darmową. Za 
każdym razem paladyn przyzywa tę samą istotę, choć ma prawo danego wierzchowca zwolnić 
z obowiązków. Za każdym razem wezwany rumak jest w pełni sił i zdrowy, bez względu na to, ile 
obrażeń wcześniej otrzymał. Ma też na sobie wszelkie wyposażenie, które posiadał w chwili, gdy go 
odesłano poprzednim razem Sprowadzenie wierzchowca to efekt przywoływania (sprowadzanie). 
Jeśli wierzchowiec paladyna zginie, natychmiast znika, pozostawiając ekwipunek, jaki miał na sobie. 
Bohater nie może wezwać kolejnego rumaka przez 30 dni lub do czasu awansu na kolejny poziom 
paladyna (zależnie od tego, co zdarzy się wcześniej), nawet jeśli wierzchowiec w jakiś sposób powróci 
między żywych. W czasie wspomnianych 30 dni paladyn podlega karze –1 do testów ataków bronią 
i obrażeń nią zadawanych. 
Przełamanie choroby (zc): Począwszy od 6. poziomu, paladyn może raz w tygodniu wykorzystać 
efekt analogiczny do czaru przełamanie choroby. Na każde kolejne trzy poziomy ma prawo użyć tej 
zdolności dodatkowy raz tygodniowo (dwa razy na tydzień na 9. poziomie, trzy razy na 12. i tak dalej). 
Kodeks postępowania: Paladyn musi mieć praworządny dobry charakter. Gdy świadomie dokona 
złego czynu, traci wszystkie zdolności klasowe. Musi szanować prawowitą władzę i respektować jej 
prawa, zachowywać się honorowo (nie wolno mu kłamać, oszukiwać, używać trucizn i tak dalej), 
pomagać potrzebującym (jeśli oczywiście taka pomoc nie jest na rękę złu lub chaosowi) oraz karać 
tych, którzy krzywdzą lub zastraszają niewinnych. 
Towarzysze: Paladyn może poszukiwać przygód u boku postaci mających dowolny dobry lub 
neutralny charakter, nigdy jednak świadomie nie sprzymierzy się ze złym bohaterem. Zerwie też 
wszelkie kontakty z osobą, która będzie konsekwentnie naruszać jego kodeks moralny. Paladyn może 
przyjmować usługi tylko tych stronników, kompanów oraz popleczników, którzy są praworządni 
dobrzy. 

 
 
WIERZCHOWIEC PALADYNA 
Wierzchowiec paladyna przewyższa normalne zwierzęta danego gatunku, a nadto posiada specjalne, 
opisane dalej moce. Typowy wierzchowiec średniego przedstawiciela tej klasy to ciężki koń bojowy. 
W przypadku paladyna małego rozmiaru będzie to kuc bojowy, kolejne przykłady to pies wierzchowy 
(dla niziołka) czy rekin rozmiaru dużego (w przypadku paladyna biorącego udział w kampanii 
wodnej). Na potrzeby efektów zależnych od typu, paladyńskiego wierzchowca należy traktować jak 
magiczną bestię, a nie jak zwierzę (choć zachowuje on zwierzęce KW, bazową premię do ataku, rzuty 
obronne, punkty umiejętności i atuty). 

Poziom 
palady
na 

Premio
we 
KW 

Modyfikator 
do 
naturalnego 
pancerza 

Modyfik
ator do 
S Int  Specjalne  

5-7  +2  +4  +1  6  

doskonalsze uchylanie, więź 
empatyczna, wspólne czary, 
wspólne rzuty obronne  

8-10  +4  +6  +2  7  zwiększona szybkość 

11-14  +6  +8  +3  8  
rozkazywanie stworzeniom danego 
gatunku 

15-20  +8  +10  +4  9  odporność na czary 

Wierzchowiec paladyna – podstawy: Wykorzystaj bazowe statystyki istoty należącej do 
gatunku wierzchowca paladyna i dokonaj opisanych dalej zmian. 

Premiowe KW: Dodatkowe ośmiościenne (k8) Kostki Wytrzymałości; do każdej z nich 
normalnie stosuje się modyfikator z Budowy. Pamiętaj, że te dodatkowe Kostki Wytrzymałości 
zwiększają bazowy atak i bazowe rzuty obronne stworzenia. Bazowa premia do ataku specjalnego 
wierzchowca jest taka sama jak kapłana o poziomie odpowiadającym KW stworzenia. Wierzchowiec 
wykorzystuje również wyższą bazową premię do rzutów obronnych na Wytrwałość i Refleks (należy 
go traktować jak postać na poziomie równym KW zwierzęcia). Normalnie otrzymuje on dodatkowe 
punkty umiejętności i atuty wynikające z premiowych KW, tak jak potwór zyskujący większą ich 
liczbę. 

Modyfikator do naturalnego pancerza: Podana tu liczba zwiększa istniejącą premię 
z naturalnego pancerza wierzchowca. 

Modyfikator do S: Liczbę tę należy dodać do wartości Siły wierzchowca. 
Int: Wartość Intelektu wierzchowca. 
Doskonalsze uchylanie (zw): Jeżeli wierzchowiec pada ofiarą ataku normalnie uprawniającego 

do rzutu obronnego na Refleks pozwalającego zmniejszyć obrażenia o połowę, wykonując udany rzut 
obronny, nie otrzymuje ran, a gdy rzut obronny mu się nie powiedzie, odnosi tylko połowę ran. 

Więź empatyczna (zn): Paladyna i jego wierzchowca łączy specjalna więź działająca na 
odległość 1,5 kilometra. Bohater nie widzi oczami stworzenia, a komunikuje się z nim empatycznie. 
Trzeba pamiętać, że nawet inteligentne wierzchowce postrzegają świat inaczej niż ludzie, zawsze 
zatem może dojść do nieporozumienia. 

Moc ta sprawia, że paladyn ma taki sam związek z przedmiotem czy miejscem, jak 
wierzchowiec, analogicznie jak w przypadku chowańca i jego pana (patrz “Chowańce”). 

Wspólne czary: Paladyn może dowolnym zaklęciem (ale nie zdolnością czaropodobną), które 
rzuca na siebie, objąć również swego wierzchowca. Ten ostatni musi w chwili rzucania takiego czaru 
znajdować się w odległości do 1,5 metra od postaci – w przeciwnym razie niniejsza moc nie zadziała. 
Jeżeli czas działania zaklęcia lub efektu jest inny niż natychmiastowy, przestaje ono wpływać na 
wierzchowca, gdy ten oddali się na więcej niż 1,5 metra od paladyna. Ponadto taki czar lub efekt nie 
zacznie znowu wpływać na stworzenie, nawet jeśli powróci ono do paladyna, zanim upłynie jego czas 
działania. Paladyn ma prawo rzucić zaklęcie o celu “Ty” nie na siebie, a na swego wierzchowca (jako 
czar dotykowy dystansowy). Członek tej klasy i jego wierzchowiec mogą korzystać ze wspólnych 
czarów, nawet jeśli te normalnie nie wpływają na istoty typu, do jakiego należy drugi z wymienionych 
(a ten typ to magiczna bestia). 

Wspólne rzuty obronne: W przypadku każdego rzutu obronnego wierzchowiec wykorzystuje 
albo swoją bazową premię do owego rzutu, albo premię paladyna – zależnie od tego, która jest 
wyższa. Do rzutu obronnego stosuje modyfikatory ze swoich atrybutów. Nie może wykorzystywać 
innych niż bazowe paladyńskich premii do rzutów obronnych. 

Zwiększona szybkość (zw): Szybkość wierzchowca zwiększa się o 3 metry. 
Rozkazywanie (zc): Wierzchowiec może wykorzystać tę zdolność raz dziennie na każde dwa 

poziomy w opisywanej klasie swego pana. Pozwala mu ona rozkazywać normalnym zwierzętom 
należącym do mniej więcej tego samego gatunku, do którego sam się zalicza (w przypadku koni 
i kuców bojowych będą to konie, osły, muły oraz kuce). Podmiot działania tej mocy musi mieć jednak 
mniej Kostek Wytrzymałości niż paladyński wierzchowiec. Niniejsza zdolność działa analogicznie do 
czaru rozkaz, lecz aby móc z niej skorzystać, wierzchowiec musi wykonać udany test Koncentracji 
o ST 21, jeśli w tym samym czasie ktoś go dosiada. Nieudany test oznacza, że zdolność nie zadziałała, 
ale i tak nieudane wykorzystanie czaru zmniejsza dzienny limit użyć tej mocy. Każda ofiara ma prawo 
wykonać rzut obronny na Wolę (ST 10 + 1/2 poziomu paladyna + jego modyfikator z Cha) – udany 
neguje efekt. 

Odporność na czary (zw): Odporność na czary wierzchowca jest równa poziomowi jego pana 
w klasie paladyna + 5. Aby zaklęcie wpłynęło na wierzchowca, rzucająca je postać musi uzyskać 
w teście poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) wynik równy lub przewyższający 
odporność na czary wierzchowca. 
Byli paladyni 
Paladyn, który przestanie być praworządny dobry, świadomie dokona złego czynu lub poważnie 
naruszy kodeks postępowania, traci wszystkie zdolności wynikające z tej klasy (w tym usługi 
wierzchowca, jednak nie biegłości w broni, pancerzach i tarczach) oraz możliwość rzucania zaklęć. 
Ponadto nie ma prawa awansować na kolejne poziomy tej klasy. Odzyskuje zdolności oraz prawo do 
awansu na poziomy dopiero wówczas, gdy odbędzie odpowiednią pokutę (patrz opis czaru pokuta). 
Paladyn – tak jak członek każdej innej klasy – może być postacią wieloklasową, ale dotyczą go pewne 
dodatkowe ograniczenia. Jeśli zyskuje nową klasę lub będąc już bohaterem wieloklasowym, awansuje 
na poziomy w innej klasie, nigdy nie może już zyskiwać poziomów paladyna, choć zachowuje 
wszystkie jego zdolności. 



 12  

TROPICIEL 
Charakter: Dowolny. 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe tropiciela (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Ciche poruszanie się (Zr), 
Jeździectwo (Zr), Koncentracja (Bd), Leczenie (Rzt), Nasłuchiwanie (Rzt), Pływanie (S), 

Postępowanie ze zwierzętami (Cha), Przeszukiwanie (Int), Rzemiosło (Int), Skakanie (S), 
Spostrzegawczość (Rzt), Sztuka przetrwania (Rzt), Ukrywanie się (Zr), Używanie lin (Zr), Wiedza 
(geografia) (Int), Wiedza (lochoznawstwo) (Int), Wiedza (natura) (Int), Wspinaczka (S), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (6 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 6 + modyfikator z Int. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela: Tropiciel 
Poziom Bazowa premia do 

ataku 
Rzut obronny na 
Wytr 

Rzut obronny na Ref Rzut obronny na 
Wolę 

Specjalne 
Czary na dzień 

      1 2 3 4 

1 +1 +2 +2 +0 
preferowany wróg (pierwszy), tropienie, więź 
z dziczą  — — — — 

2 +2 +3 +3 +0 styl walki — — — — 
3 +3 +3 +3 +1 Krzepa — — — — 
4 +4 +4 +4 +1 zwierzęcy towarzysz 0 — — — 
5 +5 +4 +4 +1 preferowany wróg (drugi) 0 — — — 
6 +6/+1 +5 +5 +2 doskonalszy styl walki 1 — — — 
7 +7/+2 +5 +5 +2 leśny krok 1 — — — 
8 +8/+3 +6 +6 +2 wprawny tropiciel 1 0 — — 
9 +9/+4 +6 +6 +3 uchylanie 1 0 — — 
10 +10/+5 +7 +7 +3 preferowany wróg (trzeci) 1 1 — — 
11 +11/+6/+1 +7 +7 +3 mistrzowski styl walki 1 1 0 — 
12 +12/+7/+2 +8 +8 +4  1 1 1 — 
13 +13/+8/+3 +8 +8 +4 kamuflaż 1 1 1 — 
14 +14/+9/+4 +9 +9 +4  2 1 1 0 
15 +15/+10/+5 +9 +9 +5 preferowany wróg (czwarty) 2 1 1 1 
16 +16/+11/+6/+1 +10 +10 +5  2 2 1 1 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +10 +5 ukrywanie się na widoku 2 2 2 1 
18 +18/+13/+8/+3 +11 +11 +6  3 2 2 1 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +11 +6  3 3 3 2 
20 +20/+15/+10/+5 +12 +12 +6 preferowany wróg (piąty) 3 3 3 3 
          
 
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe tropiciela. 
Biegłość w broni i pancerzu: Tropiciel biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską, 
każdym lekkim pancerzem oraz wszystkimi tarczami (z wyjątkiem pawęży). 
Preferowany wróg (zw): Na 1. poziomie tropiciel wybiera istotę z Tabeli: Preferowani wrogowie 
tropiciela. Członek tej klasy zyskuje premię +2 do testów Blefowania, Nasłuchiwania, 
Spostrzegawczości, Sztuki przetrwania oraz Wyczucia pobudek związanych z tymi stworzeniami. 
Otrzymuje również premię +2 do testów obrażeń zadanych bronią danej istocie. 
Na 5. poziomie i co kolejne pięć poziomów (czyli na 10., 15. i 20.), tropiciel wybiera kolejnego 
preferowanego przeciwnika ze wspomnianej tabeli. Ponadto w tym samym momencie premia 
dotycząca jednego preferowanego wroga (wliczając w to właśnie wybranego) wzrasta o 2. 
Tropiciel, który na preferowanego wroga wybierze humanoida lub przybysza, musi również 
zadecydować o podtypie takiej grupy istot, co zaznaczono w tabeli. Jeżeli jakieś stworzenie należy do 
więcej niż jednej kategorii, premie się nie kumulują, a postać wykorzystuje po prostu wyższą wartość. 
Tabela: Preferowani wrogowie tropiciela 
Gigant 
Humanoid (człowiek)  
Humanoid (elf)  
Humanoid (gad)  
Humanoid (gnoll)  
Humanoid (gnom) 
Humanoid (goblinoid)  
Humanoid (krasnolud)  
Humanoid (niziołek)  
Humanoid (ork)  
Humanoid (wodny) 
Humanoid-potwór 
Istota baśniowa 
Konstrukt 
Magiczna bestia 
Nieumarły 
Przybysz (chaotyczny)  
Przybysz (dobry) 
Przybysz (rodowity) 
Przybysz (ognia)  
Przybysz (powietrza)  
Przybysz (praworządny) 
Przybysz (wody)  
Przybysz (ziemi)  
Przybysz (zły)  
Robactwo 
Roślina 
Smok 
Śluz 
Wynaturzenie 
Zwierzę 
Żywiołak 
Tropienie: Członek tej klasy zyskuje atut premiowy Tropienie. 
Więź z dziczą (zw): Tropiciel potrafi poprawiać nastawienie zwierząt (takich jak niedźwiedź czy 
waran). Zdolność ta działa analogicznie do testów Dyplomacji wykonywanych w celu zmiany 
nastawienia jakiejś osoby na bardziej pozytywne. Gracz wykonuje rzut 1k20, do wyniku dodaje 
poziom w klasie tropiciela oraz modyfikator z Charyzmy postaci – w ten sposób ustala wynik testu 
więzi z dziczą. Zwykłe zwierzę domowe ma początkowo nastawienie obojętne, natomiast dzikie 
najczęściej jest nieprzyjazne. 
Wykorzystanie tej zdolności wymaga, by tropiciel i zwierzę mogli się uważnie obserwować, co 
oznacza, że muszą znajdować się w odległości maksymalnie 9 metrów od siebie (w normalnych 
warunkach). Zwykle wpłynięcie na stworzenie za pomocą więzi z dziczą zajmuje minutę, lecz – 
podobnie jak w przypadku zmiany nastawienia różnych osób – może pochłonąć więcej lub mniej 
czasu. 
Dzięki tej zdolności tropiciel wpływa również na bestie magiczne mające Intelekt wartości 1 lub 2, 
lecz podlega wówczas karze –4 do testu. 
Styl walki (zw): Na 2. poziomie tropiciel musi wybrać jeden z dwóch stylów walki, w których będzie 
się rozwijał – łucznictwo lub walka dwoma orężami. Decyzja ta wpływa na właściwości postaci, ale 
nie ogranicza wyboru atutów czy specjalnych zdolności. 
Tropiciela, który zdecyduje się na łucznictwo, należy traktować tak, jakby posiadał atut Szybki strzał, 
nawet jeżeli nie spełnia normalnych wymagań, by go uzyskać. 
Z kolei tropiciela, który zdecyduje się na drugi z wymienionych stylów walki, należy traktować tak, 
jakby posiadał atut Walka dwoma orężami, nawet jeżeli nie spełnia normalnych wymagań. 
Przedstawiciel tej klasy ma prawo stosować wybrany styl walki tylko wówczas, gdy nie nosi zbroi lub 
ma na sobie lekki pancerz. Jeśli założy pancerz średni lub ciężki, straci wszystkie wynikające ze stylu 
walki korzyści. 
Krzepa: Członek tej klasy na 3. poziomie zyskuje atut premiowy Krzepa. 
Zwierzęcy towarzysz (zw): Na 4. poziomie tropiciel może pozyskać zwierzęcego towarzysza 
wybranego z niniejszej listy – borsuk, jastrząb, koń (lekki lub ciężki), kucyk, orzeł, pies, pies 

wierzchowy, sowa, wąż (mała lub średnia żmija), wielbłąd, wilk i złowieszczy szczur. Jeśli akcja 
rozgrywki toczy się w całości lub w części w środowisku wodnym, gracz może również zdecydować 
się na jedno z następujących zwierząt – kałamarnica, krokodyl, morświn lub średni rekin. Wybrana 
istota to lojalny przyjaciel, który towarzyszy tropicielowi podczas przygód, zachowując się 
odpowiednio dla swego gatunku. 
Zdolność ta działa analogicznie do zdolności druida o tej samej nazwie, z jedną tylko różnicą – w tym 
przypadku efektywny poziom druida na potrzeby działania niniejszej mocy to połowa poziomów 
w klasie tropiciela. Tropiciel może wybierać stworzenia z alternatywnej listy zwierzęcych towarzyszy, 
tak jak to robi druid, ale i w tym przypadku jego efektywny poziom druida na potrzeby działania tej 
zdolności wynosi połowę poziomów w klasie tropiciela. Podobnie jak druid, tropiciel nie może wybrać 
alternatywnego zwierzęcego towarzysza, jeśli w wyniku takiej decyzji jego efektywny poziom druida 
spadłby poniżej 1. 
Czary: Na 4. poziomie członek tej klasy zyskuje również zdolność rzucania niewielkiej liczby zaklęć 
objawień, pochodzących z listy czarów tropiciela, ale musi zawczasu wybierać i przygotowywać 
zaklęcia. 
Aby przygotować lub rzucić zaklęcie, tropiciel musi posiadać Roztropność wartości co najmniej 10 + 
poziom czaru. Skala Trudności rzutów obronnych na jego zaklęcia wynosi 10 + poziom czaru + 
modyfikator z Roztropności tropiciela. 
Podobnie jak inne postaci rzucające czary, tropiciel może jednego dnia rzucić tylko ograniczoną liczbę 
zaklęć danego poziomu. Podstawowy dzienny przydział czarów podano w Tabeli: Tropiciel. Ponadto 
otrzymuje premiowe czary na dzień, jeśli ma wystarczająco dużą wartość Roztropności. Jeśli w Tabeli: 
Tropiciel podano, że postać otrzymuje 0 czarów dziennie danego poziomu, oznacza to, że zyskuje ona 
dla tego poziomu tylko zaklęcia premiowe wynikające z wysokiej wartości Roztropności. 
W odróżnieniu od kapłana, tropiciel nie ma dostępu do czarów domenowych oraz zesłanych mocy. 
Tropiciel przygotowuje i rzuca zaklęcia dokładnie tak jak kapłan, lecz nie ma prawa przemienić 
przygotowanych czarów w zaklęcia leczenia. Może za to przygotować i rzucić dowolne zaklęcia 
znajdujące się na liście tropiciela, jeśli oczywiście dany poziom czarów jest mu dostępny. Zaklęcia, 
które przygotowuje, wybiera podczas codziennej medytacji. 
Do 3. poziomu tropiciel nie posiada poziomu czarującego. Począwszy od 4. poziomu, jego poziom 
czarującego jest równy połowie poziomów w klasie tropiciela. 
Doskonalszy styl walki (zw): Na 6. poziomie tropiciel doskonali wybrany styl walki (łucznictwo lub 
walkę dwoma orężami). Jeśli na drugim poziomie zdecydował się na łucznictwo, teraz należy go 
traktować tak, jakby posiadał atut Wielostrzał, nawet gdy nie spełnia normalnych wymagań 
pozwalających na uzyskanie tego atutu. Jeżeli zaś wybrał drugi ze stylów walki, należy go traktować 
tak, jakby posiadał atut Doskonalsza walka dwoma orężami, nawet gdy nie spełnia normalnych 
wymagań. 
Tak jak i wcześniej, przedstawiciel tej klasy ma prawo stosować wybrany styl walki tylko wówczas, 
gdy nie nosi zbroi lub ma na sobie lekki pancerz. Jeśli założy średni lub ciężki pancerz, straci 
wszystkie wynikające zeń korzyści. 
Leśny krok (zw): Począwszy od 7. poziomu, tropiciel potrafi poruszać się przez każde podszycie 
leśne i nie tylko (czyli przez naturalne ciernie, kolczaste krzewy, zarośla i podobne obszary) 
z normalną prędkością, nie otrzymując obrażeń i nie podlegając niekorzystnym efektom. Nadal 
wpływają na niego ciernie, zarośla i krzewy, które magicznie zmieniono tak, by utrudniały poruszanie 
się. 
Wprawny tropiciel (zw): Począwszy od 8. poziomu, członek tej klasy może poruszać się z normalną 
prędkością, jednocześnie tropiąc – nie podlega karze –5. Jeżeli natomiast porusza się z podwójną 
szybkością, podlega karze –10, a nie normalnie stosowanej –20. 
Uchylanie (zw): Jeżeli tropiciel co najmniej 9. poziomu pada ofiarą ataku normalnie uprawniającego 
do rzutu obronnego na Refleks, który pozwala zmniejszyć obrażenia o połowę, to po udanym rzucie 
obronnym nie otrzymuje ran. Ma prawo wykorzystać uchylanie tylko wówczas, gdy nosi lekki pancerz 
lub nie ma na sobie zbroi. Bezradny tropiciel nie ma prawa korzystać z tej zdolności. 
Mistrzowski styl walki (zw): Na 11. poziomie tropiciel doskonali wybrany styl walki (łucznictwo lub 
walkę dwoma orężami). Jeśli na drugim poziomie zdecydował się na łucznictwo, teraz należy go 
traktować tak, jakby posiadał atut Doskonalszy precyzyjny strzał, nawet gdy nie spełnia normalnych 
wymagań powalających na uzyskanie tego atutu. Jeżeli zaś wybrał drugi ze stylów walki, należy go 
traktować tak, jakby posiadał atut Potężniejsza walka dwoma orężami, nawet gdy nie spełnia 
normalnych wymagań. 
Tak jak i wcześniej, przedstawiciel tej klasy ma prawo stosować wybrany styl walki tylko wówczas, 
gdy nie nosi zbroi lub ma na sobie lekki pancerz. Jeśli założy średni lub ciężki pancerz, straci 
wszystkie wynikające zeń korzyści. 
Kamuflaż (zw): Tropiciel przynajmniej 13. poziomu potrafi wykorzystać umiejętność Ukrywanie się 
na dowolnym obszarze naturalnym, nawet jeśli nic nie zapewnia tu ani osłony, ani ukrycia. 
Ukrywanie się na widoku (zw): Znajdując się na naturalnym terenie, tropiciel co najmniej 17. 
poziomu może użyć umiejętności Ukrywanie się nawet, gdy jest obserwowany. 

WOJOWNIK 
Charakter: Dowolny. 
Kostka Wytrzymałości: k10. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe wojownika (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Jeździectwo (Zr), 
Pływanie (S), Postępowanie ze zwierzętami (Cha), Rzemiosło (Int), Skakanie (S), Wspinaczka (S), 
Zastraszanie (Cha). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (2 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 
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Tabela: Wojownik 
Pozio
m 

Bazowa premia 
do ataku 

Rzut obronny 
na Wytr 

Rzut 
obronny na 
Ref 

Rzut obronny 
na Wolę 

Specjalne 

1 +1 +2 +0 +0 atut 
premiowy 

2 +2 +3 +0 +0 atut 
premiowy  

3 +3 +3 +1 +1  
4 +4 +4 +1 +1 atut 

premiowy  
5 +5 +4 +1 +1  
6 +6/+1 +5 +2 +2 atut 

premiowy  
7 +7/+2 +5 +2 +2  
8 +8/+3 +6 +2 +2 atut 

premiowy 
9 +9/+4 +6 +3 +3  
10 +10/+5 +7 +3 +3 atut 

premiowy  
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3  
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 atut 

premiowy  
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4  
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4 atut 

premiowy  
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5  
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5 atut 

premiowy  

17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5  
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 atut 

premiowy  
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6  
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 atut 

premiowy  
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe wojownika. 
Biegłość w broni i pancerzu: Wojownik biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską, 
każdym rodzajem pancerza (lekkim, średnim i ciężkim) oraz wszystkimi tarczami (wliczając pawęże). 
Atuty premiowe: Na 1. poziomie wojownik otrzymuje związany z walką atut premiowy – oczywiście 
poza atutem, który każda postać zyskuje na 1. poziomie, oraz atutem premiowym, który dostaje każdy 
człowiek. Kolejne atuty premiowe zyskuje na 2. poziomie i co każde następne dwa poziomy 
wojownika (czyli na 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18. oraz 20. poziomie). Wspomniane atuty premiowe 
należy wybierać spośród tych, które mogą stać się atutami premiowymi wojownika. Wojownik musi 
oczywiście spełnić wszystkie wymagania atutu premiowego dotyczące minimalnej wartości atrybutu, 
bazowej premii do ataku itd. 
Wspomniane atuty premiowe wojownik otrzymuje niezależnie od atutów zyskiwanych przez 
przedstawicieli wszystkich klas co trzy poziomy. Jeśli wybiera atuty z drugiego z podanych tu 
powodów, nie musi ograniczać się do listy atutów premiowych wojownika. 

ZAKLINACZ 
Charakter: Dowolny. 
Kostka Wytrzymałości: k4. 
Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe zaklinacza (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Blefowanie (Cha), 
Czarostwo (Int), Koncentracja (Bd), Rzemiosło (Int), Wiedza (tajemna) (Int), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (2 + modyfikator z Int) x 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela: Zaklinacz 
Poziom Bazowa 

premia do 
ataku 

Rzut obronny 
na Wytr 

Rzut obronny 
na Ref 

Rzut obronny 
na Wolę 

Specjalne 

Czary na dzień 
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 +0 +0 +0 +2 przywołanie chowańca 5 3 — — — — — — — — 
2 +1 +0 +0 +3  6 4 — — — — — — — — 
3 +1 +1 +1 +3  6 5 — — — — — — — — 
4 +2 +1 +1 +4  6 6 3 — — — — — — — 
5 +2 +1 +1 +4  6 6 4 — — — — — — — 
6 +3 +2 +2 +5  6 6 5 3 — — — — — — 
7 +3 +2 +2 +5  6 6 6 4 — — — — — — 
8 +4 +2 +2 +6  6 6 6 5 3 — — — — — 
9 +4 +3 +3 +6  6 6 6 6 4 — — — — — 
10 +5 +3 +3 +7  6 6 6 6 5 3 — — — — 
11 +5 +3 +3 +7  6 6 6 6 6 4 — — — — 
12 +6/+1 +4 +4 +8  6 6 6 6 6 5 3 — — — 
13 +6/+1 +4 +4 +8  6 6 6 6 6 6 4 — — — 
14 +7/+2 +4 +4 +9  6 6 6 6 6 6 5 3 — — 
15 +7/+2 +5 +5 +9  6 6 6 6 6 6 6 4 — — 
16 +8/+3 +5 +5 +10  6 6 6 6 6 6 6 5 3 — 
17 +8/+3 +5 +5 +10  6 6 6 6 6 6 6 6 4 — 
18 +9/+4 +6 +6 +11  6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 
19 +9/+4 +6 +6 +11  6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 
20 +10/+5 +6 +6 +12  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 
 
Tabela: Czary znane zaklinaczowi 
Poziom Znane czary 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 2 — — — — — — — — 
2 5 2 — — — — — — — — 
3 5 3 — — — — — — — — 
4 6 3 1 — — — — — — — 
5 6 4 2 — — — — — — — 
6 7 4 2 1 — — — — — — 
7 7 5 3 2 — — — — — — 
8 8 5 3 2 1 — — — — — 
9 8 5 4 3 2 — — — — — 
10 9 5 4 3 2 1 — — — — 
11 9 5 5 4 3 2 — — — — 
12 9 5 5 4 3 2 1 — — — 
13 9 5 5 4 4 3 2 — — — 
14 9 5 5 4 4 3 2 1 — — 
15 9 5 5 4 4 4 3 2 — — 
16 9 5 5 4 4 4 3 2 1 — 
17 9 5 5 4 4 4 3 3 2 — 
18 9 5 5 4 4 4 3 3 2 1 
19 9 5 5 4 4 4 3 3 3 2 
20 9 5 5 4 4 4 3 3 3 3 
Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe zaklinacza. 
Biegłość w broni i pancerzu: Zaklinacz biegle posługuje się wszelką bronią prostą. Nie posiada 
biegłości w żadnym typie pancerza ani w żadnej tarczy. Każda zbroja ogranicza jego ruchy, w wyniku 
czego rzucane przez niego zaklęcia z komponentami somatycznymi zawsze obarczone są ryzykiem 
niepowodzenia. 
Czary: Członek tej klasy rzuca czary wtajemniczeń, pochodzące z listy zaklęć czarodzieja/zaklinacza. 
Może rzucać dowolne znane czary, nie przygotowując ich zawczasu jak czarodziej czy kapłan (patrz 
dalej). 
Aby nauczyć się czaru lub go rzucić, zaklinacz musi posiadać Charyzmę wartości co najmniej 10 + 
poziom zaklęcia. Skala Trudności rzutów obronnych na jego czary wynosi 10 + poziom zaklęcia + 
modyfikator z Charyzmy zaklinacza. 
Podobnie jak inne postacie rzucające czary, zaklinacz może jednego dnia rzucić tylko ograniczoną 
liczbę zaklęć danego poziomu. Podstawowy dzienny przydział czarów podano w Tabeli: Zaklinacz. 
Ponadto otrzymuje on premiowe czary na dzień, jeśli ma wystarczająco dużą wartość Charyzmy. 
Wachlarz dostępnych zaklinaczowi czarów jest bardzo ograniczony. Kiedy postać ta rozpoczyna grę, 
zna cztery 0-poziomowe zaklęcia oraz dwa 1-poziomowe zaklęcia, które wybiera gracz. Podczas 
awansu na kolejne poziomy tej klasy zyskuje jeden lub więcej nowych czarów, co podano w Tabeli: 
Czary znane zaklinaczowi (na znane przez zaklinacza czary – w odróżnieniu od czarów dostępnych 
danego dnia – Charyzma nie ma wpływu; liczby podane w Tabeli: Czary znane zaklinaczowi są 
niezmienne). Wspomniane nowe czary mogą być standardowe, wybrane z listy zaklęć 
czarodzieja/zaklinacza, albo też nietypowe, zdobyte dzięki niezwykłemu zrozumieniu mocy lub 
w wyniku badań. Zaklinacz nie może jednak wcześniej uczyć się czarów. 
Osiągając 4. poziom i na każdym kolejnym parzystym poziomie (czyli na 6., 8. i tak dalej), zaklinacz 
ma prawo opanować nowy czar w miejsce jakiegoś, który zna. W efekcie “traci” stare zaklęcie, 
w zamian zyskując nowe. Poziom nowego czaru musi być taki sam, jak poziom zaklęcia, które znika; 
ponadto musi on być o co najmniej dwa poziomy niższy niż najwyższy poziom czarów dostępnych 
zaklinaczowi. Taką wymianę zaklinacz ma prawo przeprowadzić tylko raz na danym poziomie i musi 

tego dokonać (jeśli oczywiście chce) w tym samym momencie, w którym wybiera nowe zaklęcia. 
W odróżnieniu od czarodzieja czy kapłana, zaklinacz nie musi przygotowywać zaklęć zawczasu. Może 
rzucić w dowolnym momencie każdy ze znanych czarów, pod warunkiem jednakże, że nie 
wykorzystał dostępnego mu dziennego przydziału zaklęć danego poziomu. Nie musi decydować 
zawczasu, które z czarów będzie rzucał. 
Chowaniec: Zaklinacz może pozyskać chowańca (patrz dalej), co wymaga poświęcenia 24 godzin 
i użycia magicznych substancji kosztujących 100 sz. Chowaniec to magiczna bestia przypominająca 
małe zwierzę, znacznie jednak wytrzymalsza i inteligentniejsza. Stworzenie takie staje się 
towarzyszem i sługą zaklinacza. 
Zaklinacz sam decyduje, jakiego rodzaju chowańca chce pozyskać. Ponadto wraz z jego awansem na 
kolejne poziomy, magiczny sługa zyskuje na potędze. 
Gdy chowaniec zginie lub właściciel go odprawi, pozbawiony pomocnego stworzenia zaklinacz musi 
wykonać rzut obronny na Wytrwałość o ST 15. Porażka oznacza utratę 200 punktów doświadczenia na 
poziom zaklinacza. Sukces zmniejsza o połowę liczbę traconych punktów doświadczenia. W efekcie 
utraty chowańca całkowita liczba posiadanych przez zaklinacza punktów doświadczenia nigdy nie 
może jednak spaść poniżej 0. Zabitego czy odprawionego chowańca nie można zastąpić nowym przez 
okres roku i dnia. Uśmierconego da się natomiast wskrzesić w podobny sposób jak bohatera, ale nie 
traci on jednak ani poziomu, ani punktu Budowy. 
Bohater, który należy do więcej niż jednej klasy pozwalającej na posiadanie chowańców, i tak ma 
prawo posiadać tylko jedno zwierzę równocześnie. 
CHOWAŃCE 
Chowaniec to w zasadzie normalne zwierzę, które – przywołane przez czarodzieja lub zaklinacza – 
zyskuje nowe moce i staje się bestią magiczną. Jego wygląd nie ulega zmianie, modyfikacji nie 
podlegają też Kostki Wytrzymałości, bazowa premia do ataku, bazowe premie do rzutów obronnych, 
umiejętności i atuty – wszystko pozostaje, jakby zwierzę było dalej normalne, choć na potrzeby 
wszelkich efektów zależnych od typu jest traktowane jak bestia magiczna. Chowańcami mogą 
zostawać tylko normalne, nieodmienione zwierzęta. Zwierzęcy towarzysz nie może być jednocześnie 
chowańcem. 

Chowaniec obdarza swego właściciela (zaklinacza lub czarodzieja) specjalnymi, opisanymi dalej 
mocami. Należy je jednak stosować tylko wówczas, gdy pan i jego zwierzę znajdują się w odległości 
do 1,5 kilometra od siebie. 

Na potrzeby określania zależnych od poziomu pana zdolności chowańca poziomy w różnych 
klasach zezwalających na pozyskiwanie chowańców się kumulują. 

Chowaniec Specjalne 
Jastrząb Pan zyskuje premię +3 do testów Spostrzegawczości w jasnym świetle 
Jaszczurka Pan zyskuje premię +3 do testów Wspinaczki 
Kot Pan zyskuje premię +3 do testów Cichego poruszania się 

Kruk1  Pan zyskuje premię +3 do testów Szacowania 

Łasica Pan zyskuje premię +2 do rzutów obronnych na Refleks 
Nietoperz Pan zyskuje premię +3 do testów Nasłuchiwania 
Ropucha Pan zyskuje premię +3 punkty wytrzymałości 
Sowa Pan zyskuje premię +3 do testów Spostrzegawczości w ciemności 
Szczur Pan zyskuje premię +2 do rzutów obronnych na Wytrwałość 

Wąż2  Pan zyskuje premię +3 do testów Blefowania 

1 Kruk chowaniec potrafi mówić jednym wybranym przez pana językiem (zdolność nadnaturalna). 
2 Malutka żmija. 

Chowaniec – podstawy: Wykorzystaj bazowe statystyki istoty należącej do gatunku chowańca 
i dokonaj następujących zmian. 

Kostki Wytrzymałości: Na potrzeby efektów, które zależą od liczby Kostek Wytrzymałości, 
wykorzystuj albo poziom postaci pana, albo całkowitą liczbę KW chowańca, zależnie od tego, co ma 
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wyższą wartość. 
Punkty wytrzymałości: Bez względu na aktualną liczbę KW, chowaniec posiada połowę 

całkowitej liczby punktów wytrzymałości pana (nie bierze się pod uwagę tymczasowych punktów 
wytrzymałości), zaokrąglając w dół. 

Ataki: Wykorzystaj bazową premię do ataku pana wynikającą z wszystkich jego klas i użyj 
modyfikatora ze Zręczności lub Siły chowańca (zależnie od tego, który jest większy) – tak uzyskasz 
premię do ataków wręcz bronią naturalną. Chowaniec zadaje obrażenia tak jak zwykłe zwierzę danego 
gatunku. 

Rzuty obronne: W przypadku każdego rzutu obronnego, wykorzystuj bazowe premie do rzutów 
obronnych chowańca (Wytrwałość +2, Refleks +2, Wola +0) lub jego pana (wynikające z wszystkich 
jego klas) – zależnie od tego, które wartości będą większe. Chowaniec stosuje do rzutów obronnych 
modyfikatory ze swoich atrybutów. Nie korzysta z innych premii do rzutów obronnych, które posiada 
pan. 

Umiejętności: W przypadku umiejętności, w których rangi posiada pan lub chowaniec, 
wykorzystuj te dotyczące normalnego zwierzęcia danego gatunku albo właściciela – zależnie od tego, 
które wartości są lepsze. W każdym przypadku chowaniec używa modyfikatorów ze swoich 
atrybutów. Bez względu na wartość modyfikatorów do umiejętności, z niektórych z nich chowaniec 
nigdy nie będzie mógł korzystać. 

 
Opis zdolności chowańca: Wszystkie chowańce posiadają pewne zdolności specjalne (lub 

obdarzają mocami swych panów), które zależą od sumy poziomów właściciela w klasach 
pozwalających na posiadanie chowańca – przedstawiono to w tabeli dalej. Wymienione w tabeli 
Zaklinacza zdolności się kumulują. 

 

Modyfikator do naturalnego pancerza: Podana tu liczba zwiększa istniejącą premię 
z naturalnego pancerza chowańca. 

Int: Wartość Intelektu chowańca. 
Czujność (zw): Gdy chowaniec znajduje się w zasięgu ramion właściciela, ten ostatni zyskuje 

atut Czujność. 
Doskonalsze uchylanie (zw): Jeżeli chowaniec pada ofiarą ataku normalnie uprawniającego do 

rzutu obronnego na Refleks pozwalającego zmniejszyć obrażenia o połowę, wykonując udany rzut 
obronny, nie otrzymuje ran, a gdy rzut obronny mu się nie powiedzie, odnosi tylko połowę ran. 

Wspólne czary (zw): Pan może dowolnym zaklęciem (ale nie zdolnością czaropodobną), które 
rzuca na siebie, objąć również swego chowańca. Ten ostatni musi znajdować się w chwili rzucania 
takiego czaru w odległości do 1,5 metra od postaci – w przeciwnym razie niniejsza moc nie zadziała. 
Jeżeli czas działania zaklęcia lub efektu jest inny niż natychmiastowy, przestaje ono wpływać na 
chowańca, gdy ten oddali się na więcej niż 1,5 metra od swego pana. Ponadto taki czar lub efekt nie 
zacznie znowu wpływać na zwierzę, nawet jeśli powróci ono do pana, zanim upłynie jego czas 
działania. Właściciel ma prawo rzucić zaklęcie o celu “Ty” nie na siebie, a na swego chowańca (jako 
czar dotykowy dystansowy). Pan i jego chowaniec mogą korzystać ze wspólnych czarów, nawet jeśli 
te normalnie nie wpływają na istoty typu, do jakiego należy drugi z wymienionych (a ten typ to 
magiczna bestia). 

Więź empatyczna (zn): Pana i jego chowańca łączy specjalna więź działająca na odległość 1,5 
kilometra. Bohater nie widzi oczami stworzenia, a komunikuje się z nim empatycznie. Trzeba 
pamiętać, że ewentualny niski intelekt chowańców może utrudnić przekazywanie informacji. Ponadto 
nawet inteligentne zwierzę tego rodzaju postrzega świat inaczej niż ludzie, zawsze zatem może dojść 
do nieporozumienia. 

Moc ta sprawia, że pan ma taki sam związek z przedmiotem czy miejscem, jak chowaniec. 
Przekazywanie czarów dotykowych (zn): Chowaniec pana co najmniej 3. poziomu może 

przekazywać dla niego czary dotykowe. Rzucający zaklęcie dotykowe właściciel, który znajduje się 
blisko chowańca (są w kontakcie), może zadecydować, że jego zwierzęcy sługa będzie przekazywał 
“dotyk”. Chowaniec przekazuje czary dotykowe dokładnie tak jak jego pan. Jak zwykle, jeżeli 
właściciel rzuci inne zaklęcie, zanim dotykowy czar zostanie przekazany, ten ostatni ulegnie 
rozproszeniu. 

Rozmawianie z panem (zw): Chowaniec pana co najmniej 5. poziomu potrafi się z nim werbalnie 
komunikować, tak jakby posługiwali się wspólną mową. Inne istoty nie zrozumieją ich sposobu 
komunikacji bez użycia magii. 

Rozmawianie ze zwierzętami danego gatunku (zw): Chowaniec pana co najmniej 7. poziomu 
potrafi komunikować się ze zwierzętami mniej więcej tego samego gatunku, do którego sam się 
zalicza (włączając w to złowieszcze odmiany): nietoperz z nietoperzami, szczur z gryzoniami, kot 
z kotowatymi, jastrząb, sowa i kruk z ptakami, jaszczurka oraz wąż z gadami, ropucha z płazami, 
łasica z podobnymi jej stworzeniami (łasicami, norkami, tchórzami, gronostajami, skunksami, 
rosomakami i borsukami). Komunikację tę ogranicza intelekt porozumiewających się istot. 

Odporność na czary (zw): Chowaniec właściciela co najmniej 11. poziomu posiada odporność na 
czary równą poziomowi pana + 5.. Aby zaklęcie wpłynęło na chowańca, postać, która je rzuca, musi 
uzyskać w teście poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) wynik równy lub przewyższający 
odporność na czary stworzenia. 

Szpiegowanie poprzez chowańca (zc): Pan przynajmniej 13. poziomu może raz dziennie 
szpiegować poprzez chowańca (analogicznie jak w przypadku czaru szpiegowanie). 

 
Poziom 
klasowy pana 

Modyfikator do 
naturalnego pancerza Int  Specjalne 

1-2 +1  6  
czujność, doskonalsze uchylanie, więź 
empatyczna, wspólne czary  

3-4 +2  7  przekazywanie czarów dotykowych 
5-6 +3  8  rozmawianie z panem 
7-8 +4  9  rozmawianie ze zwierzętami danego 

gatunku 
9-10 +5  10  — 
11-12 +6  11  odporność na czary 
13-14 +7  12  szpiegowanie poprzez chowańca 
15-16 +8  13  — 
17-18 +9  14  — 
19-20 +10  15  — 

Postacie wieloklasowe 
Awansując na kolejny poziom, bohater może dodać sobie nową klasę, stając się postacią 
wieloklasową. Na zdolności takiego wieloklasowego śmiałka składają się zdolności wynikające 
z wszystkich jego klas. Wieloklasowość poprawia wszechstronność postaci, kosztem koncentracji 
i specjalizacji. 

WŁAŚCIWOŚCI KLASOWE I POZIOM 
Uogólniając, zdolności wieloklasowego bohatera to suma zdolności każdej z jego klas. 
Poziom: “Poziom postaci” to suma wszystkich jej poziomów. Stosuje się go, gdy trzeba określić, 
kiedy śmiałek otrzymuje atut i kiedy ma prawo zwiększyć wartość atrybutu. 
“Poziom klasowy” to poziom, jaki śmiałek uzyskał w konkretnej klasie. W przypadku bohaterów, 
których wszystkie poziomy dotyczą jednej klasy, poziom postaci jest równy poziomowi klasowemu. 
Punkty wytrzymałości: Bohater otrzymuje punkty wytrzymałości wynikające z awansu na poziom 
danej klasy i dodaje je do całkowitej liczby posiadanych pw. 
Bazowa premia do ataku: Bazową premię do ataku bohatera ustalisz, dodając do siebie jego bazowe 
premie do ataku uzyskiwane dzięki poszczególnym klasom. Sumaryczna wartość co najmniej +6 
oznacza, że postać ma prawo do większej liczby ataków. 
Rzuty obronne: Dodaj do siebie premie wynikające z każdej klasy. 
Umiejętności: W przypadku umiejętności, która jest klasowa dla dowolnej z klas wieloklasowego 
śmiałka, maksymalną liczbę rang determinuje poziom postaci (maksymalna ranga dla umiejętności 
klasowej to 3 + poziom postaci). 
W przypadku umiejętności, które nie są klasowe dla żadnej z klas wieloklasowego śmiałka, 
maksymalna liczba rang odpowiada połowie maksymalnej liczby rang w umiejętności klasowych. 
Właściwości klasowe: Wieloklasowy bohater zyskuje wszystkie właściwości klasowe wynikające 
z każdej posiadanej klasy, musi się jednakże stosować do ograniczeń każdej z nich (wyjątek: Śmiałek, 

który decyduje się na klasę barbarzyńcy, nie staje się niepiśmienny). 
Kapłani oraz doświadczeni paladyni posiadają tę samą zdolność specjalną – odpędzanie nieumarłych. 
Jeżeli wieloklasowy paladyn jest co najmniej 4. poziomu, jego efektywny poziom na potrzeby 
odpędzania wynosi poziom kapłana plus poziom paladyna minus 3. 
Doświadczeni barbarzyńcy oraz doświadczeni łotrzykowie posiadają tę samą zdolność specjalną – 
nieświadomy unik. W przypadku gdy barbarzyńca/łotrzyk uzyskałby drugi raz nieświadomy unik (z 
racji drugiej klasy), otrzymuje zamiast niego doskonalszy nieświadomy unik, chyba że już go posiada. 
Na potrzeby określenia minimalnego poziomu łotrzyka zdolnego flankować taką postać sumuje się 
poziomy barbarzyńcy i łotrzyka. 
Zarówno czarodzieje, jak i zaklinacze mają możliwość pozyskiwania chowańców. W tym przypadku 
poziomy czarodzieja/zaklinacza w obu klasach kumulują się na potrzeby określenia naturalnego 
pancerza chowańca, wartości jego Intelektu oraz zdolności specjalnych. 
Atuty: Wieloklasowy bohater otrzymuje atuty zależnie od poziomu postaci, bez względu na poziomy 
w poszczególnych klasach. 
Zwiększenie wartości atrybutu: Wieloklasowy bohater zwiększa o 1 wartość jednego atrybutu na 
każde cztery poziomy postaci, bez względu na poziomy w poszczególnych klasach. 
Czary: Bohater zyskuje zaklęcia w oparciu o awans na poziomy klas pozwalających je rzucać i musi 
korzystać z oddzielnych list. Ponieważ efekty zaklęć zależą od poziomu klasowego, gracz musi 
kontrolować, dzięki której klasie przygotowuje i rzuca dane czary. 
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Klasy prestiżowe 
Klasy prestiżowe oferują nową formę wieloklasowości. W odróżnieniu od klas podstawowych, 
bohaterowie muszą spełnić pewne wymagania, zanim uzyskają pierwszy poziom klasy prestiżowej. 
Klas prestiżowych dotyczą natomiast te same reguły awansu, co oznacza między innymi to, iż 
pierwszym krokiem zawsze jest wybór klasy. Jeżeli bohater nie spełnia wymagań dotyczących danej 
klasy prestiżowej, nie może awansować na jej pierwszy poziom. Klasy prestiżowe nie nakładają kar 
w zdobywanym doświadczeniu, normalnie związanych z wieloklasowością. 

Definicje pojęć 
Oto definicje pojęć używanych w tej części rozdziału. 
Klasa bazowa: Jedna ze standardowych jedenastu klas. 
Poziom czarującego: Zwykle jest on równy liczbie poziomów klasowych (patrz dalej) w klasach 
pozwalających na rzucanie czarów. W przypadku niektórych klas prestiżowych poziom czarującego 
dodaje się do poziomu aktualnej klasy bohatera. 
Poziom postaci: Całkowita liczba poziomów bohatera, czyli suma wszystkich poziomów klasowych 
śmiałka. 
Poziom klasowy: Poziom bohatera w konkretnej klasie. W przypadku śmiałka posiadającego poziomy 
tylko w jednej klasie poziom klasowy i poziom postaci są sobie równe. 

ARCYMAG 
Kostka Wytrzymałości: k4. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać arcymagiem, musi spełnić następujące wymagania. 
Umiejętności: Czarostwo 15 rang, Wiedza (tajemna) 15 rang. 
Atuty: Skupienie na czarze w dwóch szkołach magii, Skupienie na umiejętności (Czarostwo). 
Czary: Zdolność rzucania zaklęć wtajemniczeń 7. poziomu, znajomość czarów poziomu 5. i wyższego 
z przynajmniej pięciu szkół. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe arcymag (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 
Koncentracja (Bd), Przeszukiwanie (Int), Rzemiosło (alchemy) (Int), Wiedza (każda umiejętność 
traktowana osobno) (Int), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe arcymaga. 
Biegłość w broni i pancerzu: Arcymag nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Czary na dzień/znane czary: Co każdy poziom w tej klasie prestiżowej arcymag zyskuje zaklęcia 
(czary na dzień lub znane, zależnie od sytuacji), tak jakby awansował na kolejny poziom klasy 
pozwalającej rzucać czary wtajemniczeń, za sprawą której mógł rzucać zaklęcia 7. 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 wtajemniczeń 7. poziomu zanim został 
arcymagiem, musi zadecydować, z której z nich wynikać będą nowe czary na dzień (lub znane). 
Wyższe arkana: Może wybrać jedną z opisanych dalej zdolności specjalnych, permanentnie tracąc 
w zamian komórkę na czary (nie może zrezygnować z komórki na czary wyższego poziomu niż jest 
w stanie rzucić). W opisie każdej zdolności podano minimalny wymagany poziom komórki na czary. 
Arcymag może zrezygnować z komórki na czary poziomu wyższego niż wymagany, by uzyskać taką 
moc wyższych arkanów, jakiej sobie życzy. 
Mistrzostwo w kontrczarowaniu: Kiedy arcymag kontrczaruje zaklęcie, kieruje je z powrotem na 
rzucającego, tak jakby zadziałało odbicie czaru o maksymalnej mocy. Jeśli na zaklęcie nie działa 
odbicie czaru, ulega ono po prostu zwykłemu kontrczarowaniu. Zdolność ta wymaga poświęcenia 
jednej 7-poziomowej komórki na czary. 
Mistrzostwo w kształtowaniu: Arcymag może modyfikować te czary obszarowe oraz mające efekty, 
które należą do następującej kategorii: rozprysk, stożek, walec, emanacja lub fala. Dzięki tej zmianie 
w obszarze działania zaklęcia powstają bezpieczne miejsca (gdzie czar nie działa), mające minimalnie 
wielkość sześcianu o krawędzi 1,5 metra. W przypadku zaklęć o kształtowalnym obszarze 
minimalnym obszarem stanie się sześcian o krawędzi 1,5 metra, a nie 3 metrów. Zdolność ta wymaga 
poświęcenia jednej 6-poziomowej komórki na czary. 
Mistrzostwo w żywiołach: Arcymag może przemienić czar wtajemniczeń, wykorzystując inny żywioł 
niż zwykle. 
Zdolność ta pozwala przemieniać tylko te czary, które mają określniki dźwięk, elektryczność, kwas, 
ogień lub zimno. Czas rzucania zaklęcia nie ulega zmianie. W chwili gdy arcymag zaczyna czarować, 
decyduje, czy zmienia rodzaj energii, czy też nie, a także ewentualnie wybiera nowy jej typ. Zdolność 
ta wymaga poświęcenia jednej 8-poziomowej komórki na czary. 
Mistyczny ogień (zn): Arcymag otrzymuje zdolność przemieniania energii czaru wtajemniczeń 
w mistyczny ogień, który ma postać pocisku czystej magicznej energii. Bohater wykonuje atak 
dotykowy dystansowy o dalekim zasięgu (120 m + 12 m/poziom arcymaga) i zadaje 1k6 obrażeń na 
poziom tej klasy prestiżowej plus 1k6 obrażeń na poziom czaru wykorzystanego do uzyskania tego 
efektu. Zdolność ta wymaga poświęcenia jednej 9-poziomowej komórki na czary. 
Mistyczny zasięg (zn): Arcymag może używać czarów dotykowych względem podmiotów oddalonych 
maksymalnie o 9 metrów od niego. Musi jednakże wykonać udany atak dotykowy dystansowy. Jeżeli 
bohater wybierze tę zdolność po raz drugi, zasięg wzrasta do 18 metrów. Zdolność ta wymaga 
poświęcenia jednej 7-poziomowej komórki na czary. 
Potęga czaru: Zdolność ta zwiększa efektywny poziom czarującego o +1 (tylko na potrzeby określania 
zmiennych oraz testów poziomu czarującego), a wymaga poświęcenia jednej 5-poziomowej komórki 
na czary. 
Zdolność czaropodobna: Arcymag, który zdecyduje się na tę moc wyższych arkanów, może 
wykorzystać jedną ze swych komórek na czary wtajemniczeń (inną niż komórka poświęcona na 
potrzeby wyższych arkanów), aby na stałe przygotować jedno z posiadanych zaklęć wtajemniczeń – 
stanie się ono zdolnością czaropodobną, z której będzie mógł korzystać dwa razy dziennie. Podczas 
rzucania tak zmodyfikowanego czaru arcymag nie korzysta z komponentów, choć musi poświęcić 
ewentualnie wymagane PD. Jeżeli zaś zaklęcie wymaga kosztownego komponentu materialnego, jego 
wykorzystanie pochłania 10-krotną wartość przedmiotu w PD bohatera. Zdolność ta wymaga 
poświęcenia jednej 5-poziomowej komórki na czary. 
Zdolność czaropodobna wykorzystuje zwykle komórkę na czary o poziomie zaklęcia, choć arcymag 
może je zmodyfikować za pomocą połączonego z nim atutu metamagicznego, uzyskując zdolność 
czaropodobną na nowym, odpowiednim poziomie. 
Arcymag może również poświęcić komórkę o poziomie wyższym niż wymagany, dzięki czemu będzie 
w stanie częściej korzystać ze zdolności czaropodobnej. Wykorzystanie komórki z poziomu o trzy 
wyższego niż wybrany czar pozwala użyć zdolności cztery razy dziennie. Jeśli zaś komórka będzie 
z poziomu o sześć wyższego niż wybrane zaklęcie, arcymag będzie mógł wykorzystać zdolność sześć 
razy dziennie. 
Wybierając tę zdolność więcej niż raz, arcymag może zdecydować się na to samo zaklęcie 
(zwiększając limit dziennych użyć zdolności czaropodobnej) lub inne. 
 
 
Tabela: Arcymag 

Pozio
m  

Bazowa 
premia 
do ataku  

Rzut 
obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę  

Specjal
ne Czary na dzień 

1. +0 +0 +0 +2 Wyższe 
arkana 

Poziom obecnej 
klasy magii 
wtajemniczeń +1 

2. +1 +0 +0 +3 Wyższe 
arkana 

Poziom obecnej 
klasy magii 
wtajemniczeń +1 

3. +1 +1 +1 +3 Wyższe 
arkana 

Poziom obecnej 
klasy magii 
wtajemniczeń +1 

Pozio
m  

Bazowa 
premia 
do ataku  

Rzut 
obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę  

Specjal
ne Czary na dzień 

4. +2 +1 +1 +4 Wyższe 
arkana 

Poziom obecnej 
klasy magii 
wtajemniczeń +1 

5. +2 +1 +1 +4 Wyższe 
arkana 

Poziom obecnej 
klasy magii 
wtajemniczeń +1 

 

HIEROFANT 
Kostka Wytrzymałości: k8. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać hierofantem, musi spełnić następujące wymagania. 
Umiejętności: Wiedza (religia) 15 rang. 
Atuty: Dowolny atut metamagiczny. 
Czary: Umiejętność rzucania zaklęć objawień przynajmniej 7. poziomu. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe hierofanta (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 
Dyplomacja (Cha), Koncentracja (Bd), Leczenie (Rzt), Rzemiosło (Int), Wiedza (religia) (Int), Wiedza 
(tajemna) (Int), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe hierofanta. 
Biegłość w broni i pancerzu: Hierofant nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Zaklęcia a poziom czarującego: Awans na poziomy hierofanta nie oznacza progresji czarów, tzn., że 
postać nie zyskuje nowych zaklęć w podstawowej klasie, ale za to poziomy hierofanta kumulują się 
z poziomami w podstawowej klasie przy ustalaniu poziomu czarującego. 
Zdolność specjalna: Na każdym poziomie hierofant otrzymuje specjalną zdolność, którą wybiera 
spośród opisanych dalej mocy. 
Atut metamagiczny: Hierofant może zamiast którejś z opisanych tu zdolności specjalnych wybrać atut 
metamagiczny. 
Dar boskości (zn): Hierofant posiadający poziomy kapłana może przekazać jedno (lub więcej) 
wykorzystań mocy odpędzania istocie, która tego chce (jeżeli karci nieumarłych, przekazuje karcenie). 
Czas działania owego przeniesienia zdolności wynosi od 24 godzin do tygodnia (ustala się go w chwili 
przekazania). W tym okresie liczba przysługujących hierofantowi dziennych prób odpędzania ulega 
zmniejszeniu o liczbę przekazanych odpędzeń. Osoba korzystająca z tej przysługi odpędza 
nieumarłych jak kapłan na posiadanym przez hierofanta poziomie kapłana, lecz używa własnej premii 
z Charyzmy. 
Duchowy zasięg (zn): Hierofant może używać czarów dotykowych względem podmiotów 
znajdujących się w promieniu 9 metrów od niego. Jeśli zaklęcie wymaga ataku dotykowego wręcz, 
hierofant wykonuje atak dotykowy dystansowy. Jeżeli bohater wybierze tę zdolność po raz drugi, jej 
zasięg wzrasta do 18 metrów. 
Leczenie wiarą (zn): Hierofant rzucający czary leczące na istoty o tym samym charakterze co on 
(również na siebie) uzyskuje maksymalny ich efekt. Na każde użyte w ten sposób zaklęcie 
z określnikiem leczenie działa jakby atut Maksymalizacja czaru (poziom komórki nie ulegnie 
zmianie). 
Porażenie niewiernego (zn): Hierofant może za pomocą czarów opartych na negatywnej energii godzić 
z maksymalnym efektem w stworzenia o charakterze przeciwnym niż jego (patrz pobliska tabela, 
w której wymieniono charaktery stojące do siebie w opozycji). Na każde zaklęcie, w którego opisie 
pojawia się informacja o wykorzystaniu negatywnej energii, zadziała atut Maksymalizacja czaru 
(poziom komórki nie ulegnie zmianie), jeśli jego ofiarą padnie wspomniane stworzenie. Nieumarli, na 
których działa ta moc, leczą odpowiednią zależną od zaklęcia liczbę obrażeń. 
 
Charakter hierofanta  Przeciwny charakter 
Praworządny dobry  Chaotyczny zły 
Neutralny dobry  Neutralny zły 
Chaotyczny dobry  Praworządny zły 
Praworządny neutralny  Chaotyczny neutralny 
Neutralny Praworządny dobry, chaotyczny dobry, praworządny zły, chaotyczny 

zły* 
Chaotyczny neutralny  Praworządny neutralny 
Praworządny zły  Chaotyczny dobry 
Neutralny zły  Neutralny dobry 
Chaotyczny zły  Praworządny dobry 
* Na potrzeby tej specjalnej zdolności neutralny hierofant wybiera jeden z podanych charakterów, 
który będzie dla niego przeciwny. 
 
Potęga czaru: Zdolność ta zwiększa efektywny poziom czarującego o +1 (tylko na potrzeby określania 
zmiennych oraz testów poziomu czarującego). Postać może wybrać ją więcej niż raz, a zmiany 
w efektywnym poziomie czarującego się kumulują. 
Potęga natury (zn): Zdolność ta – dostępna jedynie hierofantom o poziomach w klasie druida – 
pozwala bohaterowi tymczasowo przekazać jedną lub więcej ze specjalnych druidycznych właściwości 
klasowych stworzeniu, które tego chce. Czas działania owego przeniesienia zdolności wynosi od 24 
godzin do tygodnia (ustala się go w chwili przekazania). W tym okresie hierofant nie może używać 
przekazanych mocy. Bohater ma prawo przekazać dowolne z druidycznych zdolności specjalnych 
poza rzucaniem czarów oraz możliwością posiadania zwierzęcego towarzysza. 
Zdolność kształty natury można przekazać częściowo lub całkowicie. Na przykład, hierofant przenosi 
prawo do przyjęcia innej formy raz dziennie, a pozostałą dzienną liczbę przemian zachowuje dla 
siebie. Jeśli bohater jest w stanie przyjmować postać malutkich lub wielkich zwierząt, obdarowany 
również może to robić. 
Podobnie jak w przypadku zaklęcia nadanie zdolności czarowania, hierofant jest odpowiedzialny 
przed swym bóstwem za cel, dla którego obdarowany wykorzystuje przekazane zdolności. 
Władanie energią (zn): Hierofant posiadający poziomy kapłana potrafi skupić pozytywną lub 
negatywną energię znacznie skuteczniej, zwiększając zdolność wpływania na nieumarłych. Dodaj 
premię +4 do testów odpędzania oraz testów obrażeń wynikających z odpędzania. Niniejsza zdolność 
wpływa wyłącznie na nieumarłych, nawet jeżeli hierofant potrafi odpędzać inne istoty dzięki zesłanej 
mocy jakiejś domeny. 
Zdolność czaropodobna: Hierofant, który zdecyduje się na tę zdolność, może wykorzystać jedną ze 
swych komórek na czary objawień, aby na stałe przygotować jedno z posiadanych zaklęć objawień – 
stanie się ono zdolnością czaropodobną, z której będzie mógł korzystać dwa razy dziennie. Podczas 
rzucania tak zmodyfikowanego czaru hierofant nie korzysta z żadnych komponentów, choć musi 
poświęcić ewentualnie wymagane PD. Jeżeli zaś zaklęcie wymaga kosztownego komponentu 
materialnego, jego wykorzystanie pochłania 10-krotną wartość przedmiotu w PD bohatera. 
Zdolność czaropodobna wykorzystuje zwykle komórkę na czary o poziomie zaklęcia, choć hierofant 
może postanowić zmodyfikować je za pomocą połączonego z nim atutu metamagicznego, uzyskując 
zdolność czaropodobną na nowym, odpowiednim poziomie. Przedstawiciel tej klasy prestiżowej może 
również poświęcić komórkę o poziomie wyższym niż wymagany, dzięki czemu będzie w stanie 
częściej korzystać ze zdolności czaropodobnej. Wykorzystanie komórki z poziomu o trzy wyższego 
niż wybrany czar pozwala użyć zdolności cztery razy dziennie. Jeśli zaś komórka będzie z poziomu 
o sześć wyższego niż wybrane zaklęcie, hierofant zyska prawo wykorzystania zdolności sześć razy 
dziennie. 
Wybierając tę zdolność więcej niż raz, hierofant może zdecydować się na to samo zaklęcie 
(zwiększając limit dziennych użyć zdolności czaropodobnej) lub inne. 
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Tabela: Hierofant 

Pozio
m 

Bazowa premia 
do ataku 

Rzut obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny na 
Ref 

Rzut obronny 
na Wolę  Specjalne 

1. 
+0 +2 +0 +2 

Zdolność 
specjalna 

2. 
+1 +3 +0 +3 

Zdolność 
specjalna 

3. 
+1 +3 +1 +3 

Zdolność 
specjalna 

4. 
+2 +4 +1 +4 

Zdolność 
specjalna 

5. 
+2 +4 +1 +4 

Zdolność 
specjalna 

 

KRASNOLUDZKI OBROŃCA 
Kostka Wytrzymałości: k12. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać krasnoludzkim obrońcą, musi spełnić następujące wymagania. 
Rasa: Krasnolud. 
Charakter: Dowolny praworządny. 
Bazowa premia do ataku: +7. 
Atuty: Krzepa, Twardość, Uniki. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe krasnoludzkiego obrońcy (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): 
Nasłuchiwanie (Rzt), Rzemiosło (Int), Spostrzegawczość (Rzt), Wyczucie pobudek (Rzt). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe krasnoludzkiego obrońcy. 
Premia do KP (zw): Krasnoludzki obrońca otrzymuje premię unikową do Klasy Pancerza. Na 
początku ma ona wartość +1, a zwiększa się podczas awansu na kolejne poziomy, aż na 10. osiąga 
maksymalne +4. 
Biegłość w broni i pancerzu: Krasnoludzki obrońca biegle posługuje się wszelką bronią prostą 
i żołnierską oraz wszystkimi zbrojami i tarczami (z wyjątkiem pawęży). 
Postawa obronna: Przyjmując postawę obronną, zyskuje znaczną siłę i wytrzymałość, lecz nie może 
ruszyć się z chronionego miejsca. Otrzymuje wówczas +2 do Siły, +4 do Budowy, premię 
z odporności +2 do wszystkich rzutów obronnych i premię unikową +4 do KP. 
Wzrost wartości Budowy zwiększa punkty wytrzymałości krasnoludzkiego obrońcy o 2 na poziom. 
Krasnoludzki obrońca przestaje brać je pod uwagę, kiedy rezygnuje z postawy obronnej, a wartość 
jego Budowy maleje wówczas o 4. Tych dodatkowych punktów wytrzymałości nie taci jako 
pierwszych, jak tymczasowych punktów wytrzymałości. Przyjąwszy postawę obronną, nie może 
jednak wykorzystywać umiejętności ani zdolności, które wymagałyby od niego zmiany położenia. Ma 
prawo pozostawać w postawie przez 3 rundy plus modyfikator z Budowy (zwiększonej za sprawą 
opisanej wcześniej premii), przy czym może dowolnie skracać ten czas. Kiedy postawa obronna 
dobiegnie końca, krasnolud jest pozbawiony tchu i przez resztę spotkania podlega karze –2 do Siły. 
Krasnoludzki obrońca może przyjąć postawę obronną jedynie określoną liczbę razy dziennie, zależną 
od jego poziom (patrz Tabela: Krasnoludzki obrońca). Przyjęcie postawy nie zajmuje czasu, lecz 
obrońca może to czynić jedynie w swojej akcji. 
Nieświadomy unik (zw): Począwszy od 2. poziomu, krasnoludzki obrońca zachowuje premię ze 
Zręczności do KP (jeżeli takową posiada), nawet jeśli został zaskoczony nieprzygotowany lub gdy 
atakuje go niewidzialny przeciwnik. Traci jednak wspomnianą premię ze Zręczności do KP, gdy jest 
unieruchomiony. 
Jeżeli bohater posiada nieświadomy unik z racji innej klasy, automatycznie otrzymuje doskonalszy 
nieświadomy unik (patrz dalej). 
Wyczucie pułapek (zw): Na 4. poziomie krasnoludzki obrońca otrzymuje premię +1 do rzutów 
obronnych na Refleks wykonywanych w celu unikania pułapek oraz premię unikową +1 do KP 
przeciw atakom wykonywanym przez pułapki. Wspomniane premie na 8. poziomie tej klasy 
prestiżowej rosną do +2. Premie wynikające z wyczucia pułapek uzyskanych dzięki różnym klasom się 
kumulują. 
Redukcja obrażeń (zw): Zdolność tę krasnoludzki obrońca zyskuje na 6. poziomie. Za każdym razem 
odejmij 3 od obrażeń, które postaci zadaje broń lub naturalny atak. Na 10. poziomie tej klasy 
prestiżowej redukcja obrażeń wzrasta do 6/–. Redukcja obrażeń może obniżyć liczbę zadawanych ran 
do 0, ale nie poniżej tej wartości. 
Doskonalszy nieświadomy unik (zw): Począwszy od 6. poziomu, krasnoludzkiego obrońcy nie 
można dłużej flankować. Chroni go to przed podstępnym atakiem flankującego łotrzyka, chyba że 
atakujący posiada o cztery poziomy łotrzyka więcej niż ofiara poziomów w tej klasie prestiżowej. 
Bohater, który już posiada nieświadomy unik (patrz wcześniej) dzięki innej klasie, automatycznie 
zyskuje doskonalszy nieświadomy unik. Ponadto poziomy w klasach zapewniających nieświadomy 
unik kumulują się na potrzeby określenia minimalnego poziomu łotrzyka pozwalającego flankować 
postać. 
Ruchomy bastion (zw): Począwszy od 8. poziomu, krasnoludzki obrońca może zmodyfikować 
położenie, nie przerywając postawy obronnej. Dzięki temu nie tracąc wynikających z niej korzyści, ma 
prawo w każdej rundzie wykonać 1,5-metrowy krok. 
 
Tabela: Krasnoludzki obrońca 

Pozi
om 

Bazowa 
premia 
do ataku 

Rzut 
obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę  

Premia 
do KP Specjalne 

1. 
+1 +2 +0 +2 +1 

Postawa obronna 
1/dzień 

2. +2 +3 +0 +3 +1 Nieświadomy unik 
3. 

+3 +3 +1 +3 +1 
Postawa obronna 
2/dzień 

4. +4 +4 +1 +4 +2 Wyczucie pułapek +1 
5. 

+5 +4 +1 +4 +2 
Postawa obronna 
3/dzień 

6. +6 +5 +2 +5 +2 Redukcja obrażeń 3/–, 
doskonalszy 
nieświadomy unik 

7. +7 +5 +2 +5 +3 Postawa obronna 
4/dzień 

8. +8 +6 +2 +6 +3 Ruchomy bastion, 
wyczucie pułapek +2 

9. 
+9 +6 +3 +6 +3 

Postawa obronna 
5/dzień 

10. +10 +7 +3 +7 +4 Redukcja obrażeń 6/– 
 

MAGICZNY RYCERZ 
Kostka Wytrzymałości: k6. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać magicznym rycerzem, musi spełnić następujące wymagania. 
Biegłość w broni: Biegłe posługiwanie się wszelką bronią żołnierską. 
Czary: Umiejętność rzucania zaklęć wtajemniczeń przynajmniej 3. poziomu. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe magicznego rycerza (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 

Jeździectwo (Zr), Koncentracja (Bd), Odcyfrowywanie zapisków (Int), Pływanie (S), Rzemiosło (Int), 
Skakanie (S), Wiedza (szlachta i władcy) (Int), Wiedza (tajemna) (Int), Wyczucie pobudek (Rzt). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe magicznego rycerza. 
Biegłość w broni i pancerzu: Magiczny rycerz nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Atut premiowy: Na 1. poziomie magiczny rycerz może wybrać atut premiowy z listy atutów 
dostępnych wojownikom. Jest to dodatek do atutów, które bohater normalnie otrzymuje co trzy 
poziomy podczas awansu na poziomy dowolnej klasy. Postać musi spełnić wymagania owego atutu 
premiowego, wliczając w to poziomy wojownika w przypadku Specjalizacji w broni, Potężniejszego 
skupienia na broni oraz Potężniejszej specjalizacji. 
Czary na dzień: Począwszy od 2. poziomu, co każdy poziom w tej klasie prestiżowej magiczny 
rycerz zyskuje zaklęcia tak, jakby awansował na kolejny poziom klasy pozwalającej rzucać czary 
wtajemniczeń, której był przedstawicielem, zanim zdecydował się na klasę prestiżową. Nie otrzymuje 
jednak innych korzyści wynikających z awansu w zwykłej klasie, z wyjątkiem wzrostu efektywnego 
poziomu czarującego. Oznacza to w zasadzie tyle, iż postać dodaje poziom magicznego rycerza do 
poziomu klasy pozwalającej rzucać czary wtajemniczeń, a następnie ustala liczbę zaklęć na dzień oraz 
poziom czarującego. 
Jeżeli bohater miał więcej niż jedną klasę pozwalającą na rzucanie zaklęć wtajemniczeń, zanim został 
magicznym rycerzem, musi zadecydować, z której z nich wynikać będą nowe czary na dzień. 
 
Tabela: Magiczny rycerz 

Pozio
m 

Bazowa 
premia do 
ataku 

Rzut 
obronny 
na Wytr 

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny na 
Wolę Specjalne 

1 +1 +2 +0 +0 Atut premiowy 
2 

+2 +3 +0 +0 
Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

3 
+3 +3 +1 +1 

Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

4 
+4 +4 +1 +1 

Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

5 
+5 +4 +1 +1 

Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

6 
+6 +5 +2 +2 

Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

7 
+7 +5 +2 +2 

Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

8 
+8 +6 +2 +2 

Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

9 
+9 +6 +3 +3 

Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

10 
+10 +7 +3 +3 

Poziom obecnej klasy 
magii wtajemniczeń +1 

 

MISTRZ WIEDZY 
Kostka Wytrzymałości: k4. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać mistrzem wiedzy, musi spełnić następujące wymagania. 
Umiejętności: Wiedza (dowolne dwie) – 10 rang w każdej. 
Atuty: Dowolne trzy atuty metamagiczne lub tworzenia przedmiotów oraz Skupienie na umiejętności 
(Wiedza [dowolna dziedzina]). 
Czary: Umiejętność rzucania siedmiu różnych czarów ze szkoły poznania, z których jeden musi być 
poziomu przynajmniej 3. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe mistrza wiedzy (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 
Język obcy, Koncentracja (Bd), Leczenie (Rzt), Odcyfrowywanie zapisków (Int), Postępowanie ze 
zwierzętami (Cha), Rzemiosło (alchemia) (Int), Szacowanie (Int), Używanie magicznych urządzeń 
(Cha), Wiedza (każda umiejętność traktowana osobno) (Int), Występy (Cha), Zawód (Rzt), Zbieranie 
informacji (Cha). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe mistrza wiedzy. 
Biegłość w broni i pancerzu: Mistrz wiedzy nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Czary na dzień/znane czary: Co każdy poziom w tej klasie prestiżowej zyskuje zaklęcia (w tym 
znane czary, jeśli go to dotyczy), tak jakby awansował na kolejny poziom klasy rzucającej czary, 
której był przedstawicielem, zanim zdecydował się na klasę prestiżową. Nie otrzymuje jednak innych 
korzyści wynikających z awansu w zwykłej klasie, z wyjątkiem wzrostu efektywnego poziomu 
czarującego. Oznacza to w zasadzie tyle, iż postać dodaje poziom mistrza wiedzy do poziomu klasy 
pozwalającej rzucać czary, a następnie ustala liczbę zaklęć na dzień oraz poziom czarującego. 
Sekret: Na 1. poziomie oraz co każde dwa następne (a więc na 3., 5., 7. itd.) przedstawiciel tej klasy 
prestiżowej wybiera jeden sekret z pobliskiej tabeli. To, jaki sekret może wybrać, zelży od sumy jego 
poziomu i modyfikatora z Intelektu. Nie ma natomiast prawa dwukrotnie zdecydować się na ten sam 
sekret. 
Tajniki: Począwszy od 2. poziomu, otrzymuje dostęp do legend lub informacji na rozmaite tematy. 
Zdolność ta jest analogiczna do wiedzy bardów. Członek tej klasy prestiżowej dodaje do testu 
tajników (analogicznego do testu wiedzy barda) poziom w owej klasie oraz modyfikator z Intelektu. 
Języki premiowe: Mistrz wiedzy może wybrać nowy język na 4. i 8. poziomie. 
Znaczniejsze tajniki (zw): Począwszy od 6. poziomu, mistrz wiedzy uzyskuje zdolność rozumienia 
przedmiotów magicznych, która działa dokładnie tak jak czar identyfikacja. 
Pewne tajniki (zw): Przedstawiciel tej klasy prestiżowej 10. poziomu może raz dziennie wykorzystać 
posiadaną wiedzę – uzyskać efekt analogiczny do działania czaru znajomość legend lub analiza 

dweomeru. 
Sekrety mistrz wiedzy 
Poziom + modyfikator 
z Int  Sekret  Efekt 
1 Natychmiastowy talent  4 rangi w umiejętności, w której 

postać nie posiada rang 
2 Sekretne zdrowie  +3 punkty wytrzymałości 
3 Tajemnica wewnętrznej siły  Premia +1 do rzutów obronnych na 

Wolę 
4 Tajniki prawdziwej krzepkości  Premia +1 do rzutów obronnych na 

Wytrwałość 
5 Sekretna moc uchylania Premia +1 do rzutów obronnych na 

Refleks 
6 Sztuczka z bronią  Premia +1 do testów ataku 
7 Sztuczka z unikiem  Premia unikowa +1 do KP 
8 Stosowana wiedza  Dowolny atut 
9 Nowoodkryta tajemnica  Jeden premiowy czar 1. poziomu* 
10 Więcej nowoodkrytych tajemnic Jeden premiowy czar 2. poziomu* 
* Uzyskany tak, jakby wynikał z wysokiej wartości atrybutu. 
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Tabela: Mistrz wiedzy 

Pozio
m  

Bazowa 
premia 
do ataku  

Rzut 
obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę  

Specjaln
e Czary na dzień 

1. 
+0 +0 +0 +2 

Sekret Poziom obecnej 
klasy +1 

2. 
+1 +0 +0 +3 

Tajniki Poziom obecnej 
klasy +1 

3. 
+1 +1 +1 +3 

Sekret Poziom obecnej 
klasy +1 

4. 
+2 +1 +1 +4 

Język 
premiowy  

Poziom obecnej 
klasy +1 

5. 
+2 +1 +1 +4 

Sekret Poziom obecnej 
klasy +1 

6. 
+3 +2 +2 +5 

Znaczniej
sze tajniki 

Poziom obecnej 
klasy +1 

7. 
+3 +2 +2 +5 

Sekret Poziom obecnej 
klasy +1 

8. 
+4 +2 +2 +6 

Język 
premiowy  

Poziom obecnej 
klasy +1 

9. 
+4 +3 +3 +6 

Sekret Poziom obecnej 
klasy +1 

10. 
+5 +3 +3 +7 

Pewne 
tajniki 

Poziom obecnej 
klasy +1 

 

MISTYCZNY ŁUCZNIK 
Kostka Wytrzymałości: k8. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać mistycznym łucznikiem, musi spełnić następujące wymagania. 
Rasa: Elf lub półelf. 
Bazowa premia do ataku: +6. 
Atuty: Bezpośredni strzał, Precyzyjny strzał, Skupienie na broni (łuk długi lub łuk krótki). 
Czary: Zdolność rzucania zaklęć wtajemniczeń 1. poziomu. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe mistycznego łucznika (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Ciche 
poruszanie się (Zr), Jeździectwo (Zr), Rzemiosło (Int), Spostrzegawczość (Rzt), Sztuka przetrwania 
(Rzt), Ukrywanie się (Zr). Nasłuchiwanie (Rzt), Używanie lin (Zr). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe mistycznego łucznika. 
Biegłość w broni i pancerzu: Mistyczny łucznik biegle posługuje się wszelką bronią prostą 
i żołnierską, lekkim i średnim pancerzem oraz wszystkimi tarczami (z wyjątkiem pawęży). 
Zaklęcie strzały (zn): Począwszy od 1. poziomu, mistyczny łucznik zaklina każdą niemagiczną 
strzałę, którą nałoży na cięciwę i wystrzeli; taki pocisk otrzymując premię z usprawnienia +1. 
W przeciwieństwie do magicznej broni zaklętej w normalny sposób, łucznik nie musi wydawać 
punktów doświadczenia ani pieniędzy, by tego dokonać. Jednakże magiczne strzały mistycznego 
łucznika nasącza magia tylko wówczas, gdy on sam ich używa. Na każde dwa poziomy powyżej 1. 
w tej klasie prestiżowej premia zaklętych strzał zwiększa się o +1 (+1 na 1. poziomie, +2 na 3., +3 na 
5., +4 na 7 i +5 na 9.). 
Umagicznienie strzały (zc): Na 2. poziomie mistyczny łucznik zyskuje zdolność pozwalającą mu 
nasączyć strzałę mocą czaru obszarowego. Gdy pocisk zostaje wypuszczony z łuku, środek obszaru 
działania zaklęcia znajdzie się w miejscu, w które strzała trafi, nawet jeśli czar można centrować 
jedynie na rzucającej go postaci. Zdolność ta umożliwia łucznikowi wykorzystywanie zasięgu łuku, 
a nie zasięgu zaklęcia. Do rzucenia czaru i wystrzelenia strzały potrzebna jest akcja standardowa. 
Pocisk musi zostać wypuszczony w rundzie, w której rzucono zaklęcie – inaczej zostaje ono 
zmarnowane. 
Szukająca strzała (zc): Począwszy od 4. poziomu, mistyczny łucznik może raz dziennie wystrzelić 
strzałę w cel, o którym wie, że znajduje się w jego zasięgu. Pocisk popędzi do celu, nawet zakręcając 
za załomy itp. Trafienie uniemożliwia jedynie przeszkoda, której nie sposób ominąć, lub dystans 
przekraczający zasięg. Zdolność ta neguje modyfikatory z osłony oraz ukrycia, lecz w pozostałych 
aspektach test ataku wykonuje się normalnie. Użycie tej zdolności to akcja standardowa, której częścią 
jest wystrzelenie strzały. 
Fazowa strzała (zc): Począwszy od 6. poziomu, mistyczny łucznik może raz dziennie wypuścić strzałę 
w cel, o którym wie, że znajduje się w jego zasięgu. Pocisk podąży do celu w linii prostej, przechodząc 
przez każdą niemagiczną barierę czy stojącą mu drodze ścianę (choć ściana mocy, ściana ognia itd. 
zatrzymują strzałę). Zdolność ta neguje modyfikatory z osłony oraz ukrycia, a nawet premię 
z pancerza, lecz w pozostałych aspektach test ataku wykonuje się normalnie. Jest to zdolność 
czaropodobna. Jej użycie wymaga akcji standardowej, której częścią jest wystrzelenie strzały. 
Deszcz strzał (zc): Mistyczny łucznik przynajmniej 8. poziomu może zamiast normalnego ataku raz 
dziennie wypuścić strzałę w każdy cel, który znajduje się w jego zasięgu – do maksimum jednego celu 
na poziom tej klasy prestiżowej. We wszystkich testach ataku stosuje się zwykłą premię do ataku. 
W każdego przeciwnika łucznik może wystrzelić tylko jedną strzałę. 
Strzała śmierci (zc): Mistyczny łucznik 10. poziomu potrafi stworzyć strzałę śmierci. Trafiona nią 
ofiara musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 20) – nieudany oznacza natychmiastową 
śmierć. Stworzenie strzały śmierci zajmuje jeden dzień. Pocisk zachowuje moc tylko względem 
mistycznego łucznika, który go stworzył. Strzała śmierci przestaje działać po upływie roku od chwili 
jej powstania. Mistyczny łucznik może posiadać tylko jeden taki pocisk. 
 
Tabela: Mistyczny łucznik 

Pozio
m 

Bazowa 
premia do 
ataku 

Rzut obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny na 
Ref 

Rzut obronny 
na Wolę  Specjalne 

1. +1 +2 +2 +0 Zaklęcie 
strzały +1 

2. +2 +3 +3 +0 Umagicznien

ie strzały 

3. +3 +3 +3 +1 Zaklęcie 
strzały +2 

4. +4 +4 +4 +1 Szukająca 

strzała 

5. +5 +4 +4 +1 Zaklęcie 
strzały +3 

6. +6 +5 +5 +2 Fazowa 

strzała 

7. +7 +5 +5 +2 Zaklęcie 
strzały +4 

8. +8 +6 +6 +2 Deszcz strzał 

9. +9 +6 +6 +3 Zaklęcie 
strzały +5 

10. +10 +7 +7 +3 Strzała 

śmierci 

 

MISTYCZNY SZTUKMISTRZ 
Kostka Wytrzymałości: k4. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać mistycznym sztukmistrzem, musi spełnić następujące wymagania. 
Charakter: Dowolny nie-praworządny. 
Umiejętności: Odcyfrowywanie zapisków 7 rang, Unieszkodliwianie mechanizmów 7 rang, Wiedza 
(tajemna) 4 rangi, Wyzwalanie się 7 rang. 
Czary: Zdolność rzucania dłoni maga i co najmniej jednego zaklęcia wtajemniczeń poziomu 
przynajmniej 3. 
Specjalne: Podstępny atak +2k6. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe mistycznego sztukmistrza (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): 
Blefowanie (Cha), Ciche poruszanie się (Zr), Czarostwo (Int), Dyplomacja (Cha), Język obcy (Int), 
Koncentracja (Bd), Nasłuchiwanie (Rzt), Odcyfrowywanie zapisków (Int), Otwieranie zamków (Zr), 
Pływanie (S), Przebieranie (Cha), Przeszukiwanie (Int), Rzemiosło (Int), Skakanie (S), 
Spostrzegawczość (Rzt), Szacowanie (Int), Ukrywanie się (Zr), Unieszkodliwianie mechanizmów 
(Int), Używanie lin (Zr), Wiedza (każda umiejętność traktowana osobno) (Int), Wspinaczka (S), 
Wyczucie pobudek (Rzt), Wyzwalanie się (Zr), Zachowanie równowagi (Zr), Zawód (Rzt), Zbieranie 
informacji (Cha), Zręczna dłoń (Zr), Zwinność (Zr). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe mistycznego sztukmistrza. 
Biegłość w broni i pancerzu: Mistyczny sztukmistrz nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Czary na dzień: Co każdy poziom w tej klasie prestiżowej mistyczny sztukmistrz zyskuje zaklęcia 
tak, jakby awansował na kolejny poziom klasy rzucającej czary, której był przedstawicielem, zanim 
zdecydował się na klasę prestiżową. Nie otrzymuje jednak żadnych innych korzyści wynikających 
z awansu w zwykłej klasie, z wyjątkiem zwiększenia się efektywnego poziomu czarującego. Jeżeli 
bohater miał więcej niż jedną klasę pozwalającą na rzucanie zaklęć, zanim został sztukmistrzem, musi 
zadecydować, z której z nich wynikać będą nowe czary na dzień. 
Magiczne ręce: Niezwykłe talenty mistycznego sztukmistrza sprawiają, że może on korzystać 
z wymienionych dalej umiejętności klasowych na odległość do 9 metrów – Otwieranie zamków, 
Unieszkodliwianie mechanizmów oraz Zręczna dłoń. Praca na dystans zwiększa normalną ST testu 
umiejętności o 5. Ponadto mistyczny sztukmistrz nie może w danym teście wykorzystać zasady 10. 
Przedmiot, względem którego śmiałek wykorzystuje magiczne ręce, może ważyć maksymalnie 2,5 
kilograma. 
Mistyczny sztukmistrz ma prawo skorzystać z magicznych rąk na początku tylko raz dziennie, 
a osiągnąwszy 5. poziom – dwa razy dziennie, począwszy zaś od 9. – 3 razy dziennie. Może wykonać 
dziennie tylko jeden test danej umiejętności z wykorzystaniem magicznych rąk i tylko pod warunkiem, 
że posiada w niej przynajmniej 1 rangę. 
Podstępny atak: Zdolność działająca analogicznie do właściwości klasowej łotrzyka o tej samej 
nazwie. Dodatkowe obrażenia zwiększają się o +1k6 na każdym parzystym poziomie (czyli na 2., 4., 
6., 8. i 10.). Jeżeli mistyczny sztukmistrz posiada premię do obrażeń zadawanych w podstępnym ataku 
wynikającą z innego źródła, owe premie się kumulują. 
Zaskakujący podstępny atak: Począwszy od 3. poziomu, mistyczny sztukmistrz może raz dziennie 
zadeklarować wykonanie jednego podstępnego ataku wręcz lub dystansowego (w którym to przypadku 
ofiara nie może znajdować się od niego w odległości przekraczającej 9 metrów). Cel zaskakującego 
podstępnego ataku traci wszelkie wynikające ze Zręczności premie do KP, ale tylko w przypadku tego 
jednego ataku. Mistyczny sztukmistrz może użyć tej mocy względem dowolnego przeciwnika, ale 
istoty, na które trafienia krytyczne nie wpływają, nie otrzymają dodatkowych obrażeń, choć stracą 
premię ze Zręczności, gdy bohater będzie wykonywał niniejszy atak. 
Od 7. poziomu mistyczny sztukmistrz może używać tej zdolności dwa razy dziennie. 
 
Tabela: Mistyczny sztukmistrz 

Pozi
om 

Bazowa 
premia do 
ataku  

Rzut 
obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę  Specjalne 

Czary na 
dzień 

1. +0 +0 +2 +2 Magiczne ręce 
1/dzień 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

2. +1 +0 +3 +3 Podstępny 
atak +1k6 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

3. +1 +1 +3 +3 Zaskakujący 
podstępny atak 
1/dzień 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

4. +2 +1 +4 +4 Podstępny 
atak +2k6 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

5. +2 +1 +4 +4 Magiczne ręce 
2/dzień 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

6. +3 +2 +5 +5 Podstępny 
atak +3k6 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

7. +3 +2 +5 +5 Zaskakujący 
podstępny atak 
2/dzień 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

8. +4 +2 +6 +6 Podstępny 
atak +4k6 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

9. +4 +3 +6 +6 Magiczne ręce 
3/dzień 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

10. +5 +3 +7 +7 Podstępny 
atak +5k6 

Poziom 
obecnej 
klasy +1 

 

OBIEŻYŚWIAT 
Kostka Wytrzymałości: k8. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać obieżyświatem, musi spełnić następujące wymagania. 
Umiejętności: Wiedza (geografia) 8 rang. 
Atuty: Krzepa. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe obieżyświata (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Ciche poruszanie się 
(Zr), Dyplomacja (Cha), Jeździectwo (Zr), Język obcy (brak), Nasłuchiwanie (Rzt), Postępowanie ze 
zwierzętami (Cha), Spostrzegawczość (Rzt), Sztuka przetrwania (Rzt), Ukrywanie się (Zr), Wiedza 
(geografia) (Int), Wspinaczka (S), Zachowanie równowagi (Zr), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe obieżyświata. 
Biegłość w broni i pancerzu: Obieżyświat nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Więź ze szlakiem: Na każdym poziomie dodaje do swego repertuaru nowe środowisko 
z przedstawionej dalej listy. Więź ze szlakiem zapewnia mu premię do testów związanych 
z umiejętnościami przydatnymi na danym obszarze lub inną stosowną korzyść. Obieżyświat zna także 
taktyki walki z przeróżnymi typowymi istotami zamieszkującymi dany teren, co odzwierciedla premia 
z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń względem stworzeń, w których opisie, w części 
„Środowisko”, pojawia się odpowiedni obszar. Obieżyświat zyskuje wspomnianą premię tylko 
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wówczas, gdy dany typ terenu podano wprost w prezentacji potwora. 
Więź ze szlakiem nigdy nie opuszcza obieżyświata. Zachowuje on wynikające z niej premie do testów 
umiejętności, ataków i obrażeń bez względu na to, czy przebywa na danym terenie, czy też nie. 
Więź z planarnym szlakiem: Więź z planarnym szlakiem działa analogicznie do więzi ze szlakiem, 
z tą różnicą, że obieżyświat może na każdym poziomie wybrać jedną z planarnych kategorii. Jeśli 
jednak zechce, ma także prawo zdecydować się na nie-planarny teren. 

Korzyści więzi ze szlakiem 
Bagna: premię z biegłości do testów Cichego poruszania się. Otrzymujesz również premię z olśnienia 
+1 do testów ataków i obrażeń względem stworzeń bagiennych. 
Góry: Otrzymujesz premię z biegłości +4 do testów Wspinaczki oraz premię 3 metry do szybkości 
wspinania (jeśli ją posiadasz). Zyskujesz też premię z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń 
względem stworzeń górskich. 
Lasy: Otrzymujesz premię z biegłości +4 do testów Ukrywania się. Zyskujesz też premię z olśnienia 
+1 do testów ataków i obrażeń względem stworzeń leśnych. 
Podziemia: Widzisz w ciemnościach na odległość 18 metrów (lub 36, jeśli już z innego powodu 
widzisz w ciemnościach). Otrzymujesz też premię z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń 
względem stworzeń podziemnych. 
Pustynie: Skutecznie opierasz się efektom, które powodują utratę tchu. Jesteś niepodatny na 
zmęczenie. Ponadto każdy efekt, który powoduje wyczerpanie, sprawia, że jesteś tylko zmęczony. 
Otrzymujesz premię z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń względem stworzeń pustynnych. 
Równiny: Zyskujesz premię z biegłości +4 do testów Spostrzegawczości. Otrzymujesz również 
premię z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń względem stworzeń równinnych. 
Wody: Zyskujesz premię z biegłości +4 do testów Pływania oraz premię 3 metry do szybkości 
pływania (jeżeli ją posiadasz). Otrzymujesz premię z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń 
względem stworzeń wodnych. 
Wzgórza: Zyskujesz premię z biegłości +4 do testów Nasłuchiwania. Otrzymujesz też premię 
z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń względem stworzeń żyjących wśród wzgórz. 
Płomienność (planarna): Tego rodzaju więź z planarnym szlakiem zapewnia ci odporność na ogień 
20. Otrzymujesz też premię z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń względem przybyszów oraz 
żywiołaków zaliczanych do podtypu stworzenie ognia. 
Nieważkość (planarna): Zyskujesz premię 9 metrów do szybkości latania na planach pozbawionych 
grawitacji lub posiadających grawitację subiektywną. Otrzymujesz też premię z olśnienia +1 do testów 
ataków i obrażeń względem rdzennych mieszkańców Planu Astralnego, Planu Żywiołu Powietrza 
i Planu Eterycznego. 
Lodowatość (planarna): Tego rodzaju więź z planarnym szlakiem zapewnia ci odporność na zimno 
20. Otrzymujesz też premię z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń względem przybyszów oraz 
żywiołaków zaliczanych do podtypu stworzenie zimna. 
Zmienność (planarna): Instynktownie przewidujesz zmiany w rzeczywistości sfery, dzięki czemu 
zbliżasz się do celu podróży – możesz raz na 1k4 rundy wykorzystywać zdolność czaropodobną drzwi 

poprzez wymiary (analogicznie do czaru rzuconego na twoim poziomie postaci). Otrzymujesz także 
premię z olśnienia +1 do testów ataków i obrażeń względem rdzennych mieszkańców zmiennych 
planów. 
Charakterologiczność (planarna): Posiadasz instynktowną zdolność naśladowania dominującego 
charakteru planu. W efekcie nie podlegasz karom z racji posiadania charakteru niezgodnego 
z charakterem planu. Nie wpływają na ciebie również zaklęcia oraz zdolności krzywdzące osoby 
o przeciwnym charakterze. Na potrzeby magii posiadasz charakter, jaki dominuje na planie, lecz twoje 
zachowanie oraz związane z charakterem właściwości klasowe nie podlegają żadnym wpływom. 
Jaskiniowość (planarna): Zyskujesz wyczuwanie drgań (promień 9 metrów). 
Inne (planarna): Jeśli w grze wykorzystywane są inne wymiary, nic nie stoi na przeszkodzie, byś 
stworzył dodatkowe więzi z planarnym szlakiem. 
 
Tabela: Obieżyświat 

Pozio
m 

Bazowa 
premia do 
ataku 

Rzut 
obronny na 
Wytr  

Rzut 
obronny na 
Ref 

Rzut 
obronny na 
Wolę  Specjalne 

1. 
+1 +2 +0 +0 

Więź ze 
szlakiem 

2. 
+2 +3 +0 +0 

Więź ze 
szlakiem 

3. 
+3 +3 +1 +1 

Więź ze 
szlakiem 

4. 
+4 +4 +1 +1 

Więź ze 
szlakiem 

5. 
+5 +4 +1 +1 

Więź ze 
szlakiem 

6. 

+6 +5 +2 +2 

Więź 
z planarnym 
szlakiem 

7. 

+7 +5 +2 +2 

Więź 
z planarnym 
szlakiem 

8. 

+8 +6 +2 +2 

Więź 
z planarnym 
szlakiem 

9. 

+9 +6 +3 +3 

Więź 
z planarnym 
szlakiem 

10. 

+10 +7 +3 +3 

Więź 
z planarnym 
szlakiem 

 

RYCERZ CIEMNOŚCI 
Kostka Wytrzymałości: k10. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać rycerzem ciemności, musi spełnić następujące wymagania. 
Charakter: Dowolny zły. 
Bazowa premia do ataku: +6. 
Umiejętności: Ukrywanie się 5 rang, Wiedza (religia) 2 rang. 
Atuty: Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Rozszczepienie. 
Specjalne: Postać musi nawiązać pokojowy kontakt ze złym przybyszem (przyzwanym przez nią bądź 
przez kogoś innego). 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe rycerza ciemności (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Dyplomacja 
(Cha), Jeździectwo (Zr), Koncentracja (Bd), Leczenie (Rzt), Postępowanie ze zwierzętami (Cha), 
Rzemiosło (Int), Ukrywanie się (Zr), Wiedza (religia) (Int), Zastraszanie (Cha), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe rycerza ciemności. 
Biegłość w broni i pancerzu: Rycerz ciemności biegle posługuje się wszelką bronią prostą 
i żołnierską, lekkim i średnim pancerzem oraz wszystkimi tarczami (z wyjątkiem pawęży). 
Aura zła (zw): Siła aury zła rycerza ciemności (patrz czar wykrycie zła) jest równa sumie poziomu 
w tej klasie prestiżowej i ewentualnego poziomu w klasie kapłana. 
Wykrycie dobra (zc): Na życzenie rycerz ciemności może użyć wykrycia dobra, mocy analogicznej do 
zaklęcia o tej samej nazwie. 
Stosowanie trucizny: Rycerz ciemności jest wyszkolony w posługiwaniu się truciznami – nigdy nie 
ryzykuje, że przypadkowo sam się zatruje, gdy nakłada toksynę na ostrze. 

Mroczne błogosławieństwo (zn): Rycerz ciemności otrzymuje premię do wszystkich rzutów 
obronnych równą premii z Charyzmy (jeśli takową posiada). 
Czary: Rycerz ciemności może rzucać niewielką liczbę czarów objawień. W tym celu musi mieć 
Roztropność wartości przynajmniej 10 + poziom czaru. Tak więc członek tej klasy prestiżowej 
o Roztropności 10 lub mniej nie może rzucać zaklęć. Czary premiowe rycerza ciemności wynikają 
z Roztropności, a rzuty obronne przeciwko nim mają ST równą 10 + poziom zaklęcia + modyfikator 
z Roztropności. Kiedy rycerz ciemności otrzymuje zero czarów danego poziomu, dostępne mu są 
jedynie czary premiowe (rycerz ciemności nieposiadający czarów premiowych danego poziomu nie 
potrafi po prostu rzucać tak zaawansowanych zaklęć). Lista czarów rycerza ciemności znajduje się 
dalej. Przygotowuje on i rzuca zaklęcia dokładnie tak jak kapłan, a ma dostęp do każdego zaklęcia 
z listy – może wybrać dowolne z nich. Nie potrafi jednakże spontanicznie rzucać czarów leczenia ani 
zadawania. 
Ugodzenie dobra (zn): Raz dziennie rycerz ciemności przynajmniej 2. poziomu może spróbować 
ugodzić dobro, wykonując normalny atak wręcz. Do testu ataku dodaje wówczas premię z Charyzmy 
(jeśli taką posiada), a zadaje jedno dodatkowe obrażenie na każdy poziom tej klasy prestiżowej. Jeśli 
postać przez przypadek ugodzi istotę, która nie jest dobra, niniejsza zdolność nie zadziała, ale zostanie 
w ten sposób wykorzystana na dany dzień. 
Na 5. oraz na 10. poziomie rycerz ciemności może ugodzić dobro dodatkowy raz dziennie. 
Aura rozpaczy (zn): Począwszy od 3. poziomu, rycerza ciemności otacza szkodliwa aura nakładająca 
na wszystkich wrogów w promieniu 3 metrów wokół niego karę –2 do każdego rzutu obronnego. 
Rozkazywanie nieumarłym (zn): Rycerz ciemności przynajmniej 3. poziomu zyskuje nadnaturalną 
zdolność rozkazywania i karcenia nieumarłych. Rozkazuje on tym istotom jak kapłan na poziomie 
o dwa niższym od poziomu w tej klasie prestiżowej. 
Podstępny atak: Ta zyskiwana na 4. poziomie zdolność działa analogicznie do właściwości klasowej 
łotrzyka o tej samej nazwie. Dodatkowe obrażenia zwiększają się o +1k6 co trzy poziomy powyżej 4. 
(czyli na 7. i 10.). Jeżeli rycerz ciemności posiada premię do obrażeń zadawanych w podstępnym 
ataku wynikającą z innego źródła, owe premie się kumulują. 

Lista czarów rycerza ciemności 
Rycerz ciemności wybiera czary z niniejszej listy. 
1. poziom: leczenie lekkich ran, magiczna broń, przyzwanie potwora I*, sprofanowanie broni, 

wywołanie strachu, zadawanie lekkich ran, zagłada. 
2. poziom: ciemność, leczenie średnich ran, ostatnie tchnienie, przyzwanie potwora II*, roztrzaskanie, 

siła byka, splendor orła, zadawanie średnich ran. 
3. poziom: głębsza ciemność, leczenie poważnych ran, ochrona przed energią, przyzwanie potwora 

III*, zadawanie poważnych ran, zakażenie. 
4. poziom: leczenie krytycznych ran, przyzwanie potwora IV*, swoboda działania, trucizna, 

zadawanie krytycznych ran. 
* Tylko złe istoty. 

Sprofanowanie broni 
Rycerz ciemności ma dostęp do specjalnego czaru – sprofanowania broni – będącego 
przeciwieństwem paladyńskiego zaklęcia pobłogosławienie broni. Sprofanowanie broni nie zwiększa 
efektywności oręża względem złych przeciwników, ale względem dobrych. 

Upadli paladyni 
Rycerze ciemności posiadający poziomy paladyna (czyli tacy, którzy – jak by na to nie patrzeć – są 
teraz byłymi paladynami) otrzymują dodatkowe zdolności, zależne od liczby owych poziomów. 
Upadły paladyn, który stał się rycerzem ciemności, zyskuje wszystkie stosowne dotyczące go 
zdolności, zależne od liczbie poziomów w klasie paladyna. 
1–2: Ugodzenie dobra 1/dzień (obok zdolności otrzymywanej przez wszystkich rycerzy ciemności na 
2. poziomie). 
3–4: Nakładanie rąk. Rycerz ciemności może użyć tej zdolności nadnaturalnej raz dziennie i wyleczyć 
punkty wytrzymałości w liczbie równej jego premia z Charyzmy × jego poziom w tej klasie 
prestiżowej. Ma prawo uzdrawiać jedynie samego siebie lub swego czarciego sługę. 
5–6: Obrażenia powodowane przez podstępny atak zwiększają się o +1k6. Ugodzenie dobra 2/dzień. 
7–8: Czarcie przywołanie. Raz dziennie rycerz ciemności może użyć zaklęcia przyzwanie potwora I do 
sprowadzenia złej istoty. Poziom czarującego dla tego zaklęcia odpowiada podwojonemu poziomowi 
rycerza ciemności. 
9–10: Nieumarły towarzysz. Oprócz czarciego sługi zyskiwanego na 5. poziomie, rycerz ciemności 
zdobywa towarzysza, którym będzie średni szkielet lub zombi. Tego nieumarłego nikt inny nie może 
odpędzić ani skarcić. Gdy rycerz ciemności awansuje na kolejny poziom, szkielet lub zombi zdobywa 
wszystkie specjalne premie, które otrzymuje czarci sługa. Ugodzenie dobra 3/dzień. 
11 i więcej: Upadły paladyn natychmiast otrzymuje poziom rycerza ciemności na każdy poziom 
paladyna, który zdecyduje się poświęcić. Poziom postaci nie ulega przy tej operacji zmianie. Postać, 
która w ten sposób poświęci poziomy paladyna, nie otrzymuje dodatkowych zdolności opisanych 
wcześniej. Ugodzenie dobra 4/dzień. 

Czarci sługa rycerza ciemności 
Po osiągnięciu 5. poziomu (lub później) rycerz ciemności może wezwać czarciego nietoperza, kota, 
złowieszczego szczura, konia, kuca, kruka lub ropuchę, a pozyskane stworzenie będzie mu służyło. 
Sługa otrzymuje KW oraz specjalne zdolności zależnie od poziomu rycerza ciemności (patrz pobliska 
tabela). 
Rycerz ciemności może posiadać tylko jednego czarciego sługę. Jeśli ów zginie, będzie mógł wezwać 
kolejnego dopiero po upływie roku i jednym dniu. Nowy czarci sługa będzie posiadał wszystkie 
zdolności zależne od aktualnego poziomu rycerza ciemności. 
Oto opis zdolności podanych we wspomnianej tabeli w kolumnie „Specjalne”. 
Więź empatyczna (zn): Rycerza ciemności i jego sługę łączy specjalna więź działająca na odległość 
1,5 kilometra. Bohater nie widzi oczami stworzenia, a komunikuje się z nim empatycznie. Więź ma 
pewne ograniczenia i przekazuje jedynie ogólne emocje. 
Moc ta sprawia, że rycerz ciemności ma taki sam związek z przedmiotem czy miejscem, jak sługa. 
Doskonalsze uchylanie (zw): Jeżeli sługa pada ofiarą ataku, który normalnie uprawnia do rzutu 
obronnego na Refleks pozwalającego obniżyć obrażenia o połowę, wykonując udany rzut obronny, 
w ogóle nie otrzymuje ran, a gdy rzut obronny mu się nie powiedzie, odnosi tylko połowę obrażeń. 
Doskonalsze uchylanie to zdolność nadzwyczajna. 
Wspólne rzuty obronne: W przypadku każdego rzutu obronnego sługa wykorzystuje albo własną 
bazową premię do niego, albo premię rycerza ciemności – zależnie od tego, która jest wyższa. Do 
rzutu obronnego stosuje modyfikatory ze swoich atrybutów. Nie może wykorzystywać innych niż 
bazowe premii rycerza ciemności do rzutów obronnych. 
Wspólne czary: Rycerz ciemności może dowolnym zaklęciem (ale nie zdolnością czaropodobną), 
które rzuca na siebie, objąć również swego sługę, który musi znajdować się w odległości do 1,5 metra 
od niego w chwili rzucania takiego czaru – w przeciwnym razie niniejsza moc nie zadziała. Jeżeli czas 
działania zaklęcia lub efektu jest inny niż natychmiastowy, przestaje ono wpływać na sługę, gdy ten 
oddali się na więcej niż 1,5 metra. Taki czar lub efekt nie zacznie znowu wpływać na stworzenie, 
nawet jeśli powróci ono do rycerza ciemności, zanim upłynie czas działania zaklęcia. Przedstawiciel 
tej klasy prestiżowej ma także prawo rzucić zaklęcie o celu „Ty” nie na siebie, a na swego sługę (jako 
czar dotykowy dystansowy). Rycerz ciemności i jego sługa mogą korzystać ze wspólnych czarów, 
nawet jeśli te normalnie nie wpływają na istoty typu, do jakiego należy drugi z wymienionych (a ten 
typ to magiczna bestia). 
Rozmawianie z rycerzem ciemności (zw): Sługa rycerza ciemności na 13. i wyższym poziomie 
postaci potrafi się z nim werbalnie komunikować (i odwrotnie), tak jakby posługiwali się jedną mową. 
Inne istoty nie zrozumieją ich sposobu komunikacji bez użycia magii. 
Więź krwi (zw): Sługa otrzymuje premię +2 do wszystkich ataków, testów oraz rzutów obronnych, 
jeśli widzi, że rycerzowi ciemności coś grozi lub że został on zraniony. Premia utrzymuje się dopóty, 
dopóki groźba występuje i jest niewątpliwa. Niniejsza zdolność działa tylko wówczas, gdy rycerz 
ciemności jest postacią przynajmniej 16. poziomu. 
Odporność na czary (zw): Sługa rycerza ciemności na co najmniej 19. poziomie postaci posiada 
odporność na czary równą poziomowi w tej klasie prestiżowej + 5. Aby zaklęcie wpłynęło na sługę, 
postać, która je rzuca, musi uzyskać w teście poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) 
wynik równy lub przewyższający odporność na czary stworzenia. 
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Tabela: Rycerz ciemności 

Poziom 
Bazowa premia 
do ataku 

Rzut obronny na 
Wytr 

Rzut obronny na 
Ref 

Rzut obronny na 
Wolę Specjalne Czary na dzień 

      1 2 3 4 
1. +1 +2 0 0 Aura zła, wykrycie dobra, stosowanie trucizny 0 — — — 
2. +2 +3 0 0 Mroczne błogosławieństwo, ugodzenie dobra 1/dzień 1 — — — 
3. +3 +3 +1 +1 Rozkazywanie nieumarłym, aura rozpaczy 1 0 — — 
4. +4 +4 +1 +1 Podstępny atak +1k6 1 1 — — 
5. +5 +4 +1 +1 Czarci sługa, ugodzenie dobra 2/dzień 1 1 0 — 
6. +6 +5 +2 +2  1 1 1 — 
7. +7 +5 +2 +2 Podstępny atak +2k6 2 1 1 0 
8. +8 +6 +2 +2  2 1 1 1 
9. +9 +6 +3 +3  2 2 1 1 
10. +10 +7 +3 +3 Podstępny atak +3k6, ugodzenie dobra 3/dzień 2 2 2 1 
          
 
 

Poziom 
postaci 

Premio
we KW 

Modyfikator do 
naturalnego 
pancerza 

Modyfik
ator do S Int  Specjalne  

12. 
i mniej +2 +1 +1 6 

Więź empatyczna, 
doskonalsze uchylanie, 
wspólne rzuty obronne, 
wspólne czary 

13.-15. +4 +3 +2 7 Rozmawianie z rycerzem 
ciemności 

16.-18. +6 +5 +3 8 Więź krwi 
19.-20. +8 +7 +4 9 Odporność na czary 

Poziom postaci: Poziom postaci rycerza ciemności (czyli poziom w tej klasie prestiżowej plus poziom 
w oryginalnej klasie). 
Premiowe KW: Dodatkowe ośmiościenne (k8) Kostki Wytrzymałości; do każdej z nich normalnie 
stosuje się modyfikator z Budowy. Dodatkowe Kostki Wytrzymałości w zwykły sposób zwiększają 
bazowe premie do ataku i bazowe premie do rzutów obronnych stworzenia. 
Modyfikator do naturalnego pancerza: Podana tu liczba zwiększa istniejącą premię z naturalnego 
pancerza sługi. 
Modyfikator do S: Tę liczbę należy dodać do wartości Siły sługi. 
Int: Wartość Intelektu sługi (czarci sługa jest bystrzejszy od normalnych przedstawicieli gatunku, do 
jakiego należy). 
 

SKRYTOBÓJCA 
Kostka Wytrzymałości: k6. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać skrytobójcą, musi spełnić następujące wymagania. 
Charakter: Dowolny zły. 
Umiejętności: Ciche poruszanie się 8 rang, Przebieranie 4 rang, Ukrywanie się 8 rang. 
Specjalne: Aby zostać skrytobójcą, bohater musi zabić kogoś bez powodu. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe skrytobójcy (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Blefowanie (Cha), Ciche 
poruszanie się (Zr), Dyplomacja (Cha), Fałszerstwo (Int), Nasłuchiwanie (Rzt), Odcyfrowywanie 
zapisków (Int), Otwieranie zamków (Zr), Pływanie (S), Przebieranie (Cha), Przeszukiwanie (Int), 
Rzemiosło (Int), Skakanie (S), Spostrzegawczość (Rzt), Ukrywanie się (Zr), Unieszkodliwianie 
mechanizmów (Int), Używanie lin (Zr), Używanie magicznych urządzeń (Cha), Wspinaczka (S), 
Wyczucie pobudek (Rzt), Wyzwalanie się (Zr), Zachowanie równowagi (Zr), Zastraszanie (Cha), 
Zbieranie informacji (Cha), Zręczna dłoń (Zr), Zwinność (Zr). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe skrytobójcy. 
Biegłość w broni i pancerzu: Skrytobójca biegle posługuje się kuszą (ręczną, lekką i ciężką), 
sztyletem (każdym), strzałką, rapierem, tłukiem, łukiem krótkim (normalny i refleksyjnym) oraz 
mieczem krótkim. Jest też biegły w korzystaniu z lekkich zbroi, ale nie tarcz. 
Podstępny atak: Zdolność działająca analogicznie do właściwości klasowej łotrzyka o tej samej 
nazwie. Dodatkowe obrażenia zwiększają się o +1k6 na każdym parzystym poziomie (czyli na 2., 4., 
6., 8. i 10.). Jeżeli skrytobójca posiada premię do obrażeń zadawanych w podstępnym ataku 
wynikającą z innego źródła, owe premie się kumulują. 
Zabójczy atak: Skrytobójca, który będzie przez trzy rundy przyglądał się ofierze, a następnie wykona 
udany podstępny atak bronią wręcz i zada obrażenia, uzyska dodatkowy efekt – sparaliżuje lub zabije 
trafionego (wybór skrytobójcy). W trakcie obserwacji celu przedstawiciel tej klasy prestiżowej może 
wykonywać inne akcje, pod warunkiem jednak, że cały czas skupia uwagę na ofierze, ta zaś go albo 
nie dostrzega, albo nie uważa za wroga. Ofiara zabójczego ataku wykonuje rzut obronny na 
Wytrwałość (ST 10 + poziom skrytobójcy + jego modyfikator z Intelektu). Jeżeli skrytobójca pragnie 
ją zabić, nieudany rzut oznacza śmierć. Jeśli zaś decyduje się na paraliż, nieudany rzut obronny 
oznacza, że umysł i ciało ofiary słabną – staje się zupełnie bezradna i niezdolna do działania na 1k6 
rund + runda na poziom skrytobójcy. W przypadku gdy rzut obronny będzie udany, trafienie należy 
traktować jak zwykły podstępny atak. Zabójczy atak trzeba wyprowadzić w ciągu trzech rund od 
chwili, gdy miną trzy rundy poświęcone obserwacji. Zabójczy atak, który się nie uda (na przykład, 
ofierze powiódł się rzut obronny) lub nie zostanie wykonany w odpowiednim czasie, oznacza, że 
skrytobójca musi poświęcić kolejne trzy rundy na przyglądanie się ofierze, zanim będzie mógł 
spróbować raz jeszcze. 

Stosowanie trucizny: Skrytobójca jest wyszkolony w posługiwaniu się truciznami – nigdy nie 
ryzykuje, że przypadkowo sam się zatruje, gdy nakłada toksynę na ostrze. 
Czary: Począwszy od 1. poziomu, skrytobójca może rzucać niewielką liczbę czarów wtajemniczeń. 
W tym celu musi mieć Intelekt wartości przynajmniej 10 + poziom czaru. Tak więc członek tej klasy 
prestiżowej o Intelekcie 10 lub mniej nie może rzucać zaklęć. Czary premiowe skrytobójcy są oparte 
na Intelekcie, a rzuty obronne przeciwko nim mają ST równe 10 + poziom zaklęcia + modyfikator 
z Intelektu (jeśli dotyczy). Kiedy skrytobójca otrzymuje zero czarów danego poziomu, dostępne mu są 
jedynie czary premiowe (skrytobójca nieposiadający czarów premiowych danego poziomu nie potrafi 
po prostu rzucać tak zaawansowanych zaklęć). Lista czarów skrytobójcy znajduje się dalej. 
Przygotowuje on i rzuca zaklęcia dokładnie tak jak bard. 
Osiągnąwszy 8. poziom oraz na każdym późniejszym parzystym poziomie (8. i 10.), skrytobójca ma 
prawo nauczyć się nowego czaru w miejsce jakiegoś, który zna. W efekcie „traci” stare zaklęcie, 
w zamian zyskując nowe. Poziom tak zyskanego czaru musi być taki sam, jak poziom zaklęcia 
traconego; ponadto musi on być o co najmniej dwa poziomy niższy niż najwyższy poziom czarów 
dostępnych skrytobójcy. Skrytobójca może taką wymianę przeprowadzić tylko raz na danym poziomie 
i musi tego dokonać (jeśli oczywiście chce) w tym samym momencie, w którym wybiera nowe 
zaklęcia. 
Tabela: Czary znane skrytobójcy 
Poziom Znane czary 

 1 2 3 4 

1 21 — — — 
2 3 — — — 
3 3 21 — — 
4 4 3 — — 
5 4 3 21 — 

6 4 4 3 — 
7 4 4 3 21 
8 4 4 4 3 
9 4 4 4 3 
10 4 4 4 4 

1 Pod warunkiem, że skrytobójca posiada wystarczającą wartość Intelektu, aby posiadać premiowe 
czary danego poziomu. 
 
Premia do rzutu obronnego na trucizny: Skrytobójca styka się z różnymi truciznami i z czasem 
staje się coraz bardziej odporny na ich efekty. Odzwierciedla to premia do rzutów obronnych 
przeciwko wszystkim truciznom, którą przedstawiciel tej klasy prestiżowej otrzymuje na 2. poziomie 
i która zwiększa się o +1 co dwa poziomy. 
Nieświadomy unik (zw): Począwszy od 2. poziomu, skrytobójca może zareagować na 
niebezpieczeństwo, zanim normalnie pozwolą mu na to zmysły. Oznacza to, że zachowuje premię ze 
Zręczności do KP (jeżeli takową posiada), nawet jeśli został zaskoczony nieprzygotowany lub gdy 
atakuje go niewidzialny przeciwnik. Niemniej traci wspomnianą premię ze Zręczności do KP, gdy jest 
unieruchomiony. 
Jeżeli bohater posiada nieświadomy unik z racji innej klasy, automatycznie otrzymuje doskonalszy 
nieświadomy unik (patrz dalej). 
Doskonalszy nieświadomy unik (zw): Począwszy od 8. poziomu, skrytobójcy nie można dłużej 
flankować. Ta obrona chroni przed podstępnym atakiem flankującego łotrzyka, chyba że atakujący 
posiada o cztery poziomy łotrzyka więcej niż ofiara poziomów w tej klasie prestiżowej. 
Bohater, który już posiada nieświadomy unik (patrz wcześniej) dzięki innej klasie, automatycznie 
zyskuje doskonalszy nieświadomy unik. Ponadto poziomy w klasach zapewniających nieświadomy 
unik kumulują się na potrzeby określenia minimalnego poziomu łotrzyka pozwalającego flankować 
postać. 
Ukrywanie się na widoku (zn): Skrytobójca co najmniej 8. poziomu, który znajdzie się w odległości 
przynajmniej 3 metrów od jakiegokolwiek cienia, może użyć umiejętności Ukrywanie się nawet, gdy 
jest obserwowany i nie ma się za czym schować. Nie może jednakże skryć się we własnym cieniu. 

Lista czarów skrytobójcy 
Skrytobójca wybiera czary z niniejszej listy. 
1. poziom: celny cios, nieprzenikniona mgła, przebranie, skok, spadające piórko, uśpienie, widmowy 

odgłos, wykrycie trucizny. 
2. poziom: ciemność, gracja kota, iluzoryczne pismo, niewidzialność, niewykrywalny charakter, 

pajęcza wspinaczka, przejście bez śladu, przekształcenie siebie, spryt lisa. 
3. poziom: fałszywe życie, głęboka drzemka, głębsza ciemność, magiczny krąg przeciw dobru, 

niewykrywalność, przeinaczenie magii. 
4. poziom: jasnosłyszenie/jasnowidzenie, drzwi poprzez wymiary, swoboda działania, krasomówstwo, 

potężniejsza niewidzialność, zlokalizowanie stworzenia, modyfikacja pamięci, trucizna. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela: Skrytobójca 

Poziom 
Bazowa premia 
do ataku 

Rzut obronny na 
Wytr 

Rzut obronny na 
Ref 

Rzut obronny na 
Wolę Specjalne Czary na dzień 

      1 2 3 4 

1. +0 +0 +2 +0 
Podstępny atak +1k6, zabójczy atak, stosowanie trucizny, 
czary 0 — — — 

2. 
+1 +0 +3 +0 

Premia +1 do rzutu obronnego na trucizny, nieświadomy 
unik 1 — — — 

3. +2 +1 +3 +1 Podstępny atak +2k6 2 0 — — 
4. +3 +1 +4 +1 Premia +2 do rzutu obronnego na trucizny 3 1 — — 
5. +3 +1 +4 +1 Doskonalszy nieświadomy unik, podstępny atak +3k6 3 2 0 — 
6. +4 +2 +5 +2 Premia +3 do rzutu obronnego na trucizny 3 3 1 — 
7. +5 +2 +5 +2 Podstępny atak +4k6 3 3 2 0 
8. 

+6 +2 +6 +2 
Premia +4 do rzutu obronnego na trucizny, ukrywanie się 
na widoku 3 3 3 1 

9. +6 +3 +6 +3 Podstępny atak +5k6 3 3 3 2 
10. +7 +3 +7 +3 Premia +5 do rzutu obronnego na trucizny 3 3 3 3 
 
 

SMOCZY POTOMEK 
Kostka Wytrzymałości: k12. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać smoczym potomkiem, musi spełnić następujące wymagania. 

Rasa: Dowolny nie-smok (nie może być nawet półsmokiem). 
Umiejętności: Wiedza (tajemna) 8 rang. 
Języki: Smoczy. 
Rzucanie czarów: Umiejętność rzucania czarów wtajemniczeń bez konieczności ich 
przygotowywania. 
Specjalne: Gracz wybiera rodzaj smoka, kiedy awansuje na 1. poziom tej klasy prestiżowej. 
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Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe smoczego potomka (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 
Dyplomacja (Cha), Język obcy (Int), Koncentracja (Bd), Przeszukiwanie (Int), Rzemiosło (Int), 
Spostrzegawczość (Rzt), Wiedza (każda umiejętność traktowana osobno) (Int) Nasłuchiwanie (Rzt), 
Wyzwalanie się (Zr), Zawód (Rzt), Zbieranie informacji (Cha). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe smoczego potomka. 
Biegłość w broni i pancerzu: Smoczy potomek nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Czary premiowe: Smoczy potomek zyskuje premiowe czary wraz z poziomami w tej klasie 
prestiżowej, tak jakby posiadał wysoką wartość atrybutu – ich liczbę podano w Tabeli: Smoczy 
potomek. Premiowy czar może dotyczyć dowolnego poziomu zaklęć dostępnego smoczemu 
potomkowi. 
Jeżeli bohater posiadał więcej niż jedną klasę pozwalającą rzucać zaklęcia, zanim został smoczym 
potomkiem, musi zadecydować, której z nich będą dotyczyć premiowe czary. Raz podjętej decyzji nie 
można zmienić. 
Zwiększenie naturalnego pancerza (zw): Na 1., 4. i 7. poziomie członek tej klasy prestiżowej 
zyskuje wzrastającą premię z naturalnego pancerza (jeśli jakąś posiada) do podstawowej Klasy 
Pancerza, zgodnie z Tabelą: Smoczy potomek (podane liczby odzwierciedlają całkowity wzrost premii 
do danego momentu). Im łuskowa skóra jest grubsza, tym smoczy potomek bardziej przypomina 
wyglądem swego dalekiego przodka 
Pazury i ugryzienie (zw): Począwszy od 2. poziomu, smoczy potomek może atakować, gryząc 
i uderzając pazurami (chyba że wcześniej potrafił już tak walczyć). Wykorzystaj podane dalej dane 
dotyczące tych ataków lub też już posiadane przez smoczego potomka – pod uwagę należy brać 
większe wartości. 
 
Rozmiar Obrażenia od ugryzienia Obrażenia od ataku pazurami 
Mały  1k4 1k3 
Średni  1k6 1k4 
Duży  1k8 1k6 
 
Smoczego potomka uznaje się za biegłego w walce za pomocą tych ataków. Kiedy wykonuje on akcję 
całkowitego ataku, gryząc, wykorzystuje pełną bazową premię do ataku, ale ataki pazurami podlegają 
już karze –5. Atut Wielokrotny atak zmniejsza wspomnianą karę do –2. 
Wzrost wartości atrybutu (zw): Kiedy smoczy potomek awansuje na kolejne poziomy klasy 
prestiżowej, wartość jego atrybutów wzrasta, jak to podano w Tabeli: Smoczy potomek. Premie te 
kumulują się i należy je traktować analogiczne jak wzrost wartości atrybutu w wyniku awansu na 
poziomy. 
Broń oddechowa (zn): Na 3. poziomie smoczy potomek zdobywa moc charakteryzującą jego 
przodków – broń oddechową. Typ zionięcia zależy od rodzaju smoka, po którym cechy dziedziczy 
postać (patrz dalej). Broń oddechowa powoduje 2k8 obrażeń od energii odpowiedniego typu. 
Na 7. poziomie obrażenia wzrastają do 4k8, a kiedy przedstawiciel tej klasy prestiżowej zyskuje na 10. 
poziomie zdolność smocza apoteoza, osiągają one maksymalną wartość 6k8. Bez względu na liczbę 
zadawanych ran, smoczy potomek może zionąć tylko raz dziennie. W takich sytuacjach wykorzystuj 
wszystkie zasady dotyczące broni oddechowej, biorąc jednakże pod uwagę następujące różnice. 
ST rzutu obronnego na broń oddechową wynosi 10 + poziom klasowy + modyfikator z Bd. Zionięcie 
w postaci strumienia (linia) ma zawsze 1,5 metra wysokości, 1,5 metra szerokości i 18 metrów 
długości. Z kolei broń oddechowa działająca na obszarze stożka ma niezmiennie 9 metrów długości. 
 
Typ smoka* Broń oddechowa 
Biały Stożek zimna 
Błękitny Strumień błyskawic 
Czarny Strumień kwasu 
Czerwony Stożek ognia 
Zielony Stożek żrącego gazu (kwas) 
Miedziany Strumień kwasu 
Mosiężny Strumień ognia 
Spiżowy Strumień błyskawic 
Srebrny Stożek zimna 
Złoty Stożek ognia 
* Możliwe są też inne typy smoczych potomków, zależnie od gatunku przodka. 
 
Ślepozmysł (zw): Na 5. poziomie smoczy potomek zyskuje ślepozmysł działający w zasięgu 9 
metrów. Od tego momentu jest w stanie percypować rzeczy, których nie widzi, korzystając z innych 
zmysłów. Zwykle nie musi wykonywać testów Nasłuchiwania czy Spostrzegawczości, aby wyczuć 
obecność i dokładnie zlokalizować położenie istoty przebywającej w zasięgu działania ślepozmysłu – 
jeśli tylko łączy go z nią linia efektu. Przeciwnik, którego smoczy potomek nie widzi, wciąż korzysta 
z całkowitego ukrycia, przez co przedstawiciel niniejszej klasy prestiżowej ponosi normalne ryzyko 
chybienia, jeśli atakuje takiego adwersarza. Widoczność wpływa również na poruszanie się stworzenia 
obdarzonego ślepozmysłem. Smoczy potomek traci premię ze Zręczności do Klasy Pancerza 
względem istot, których nie widzi. Na 10. poziomie zasięg działania niniejszej zdolności wzrasta do 18 
metrów. 
Skrzydła (zw): Na 9. poziomie tej klasy prestiżowej jej przedstawicielowi wyrastają smocze skrzydła. 
Może od teraz latać z normalną naziemną prędkością (przeciętna zwrotność). 
Smocza apoteoza: Na 10. poziomie dziedzictwo smoczego potomka osiąga szczyt, przez co zyskuje 
on szablon półsmoka. Jego broń oddechowa nabiera pełnej mocy (jak wspomniano wcześniej), a on 
otrzymuje +4 do Siły i +2 do Charyzmy. Premia z naturalnego pancerza wzrasta do +4. Ponadto 
zaczyna widzieć w słabym świetle i ciemnościach (zasięg 18 metrów). Staje się też niepodatny na 
efekty uśpienia i paraliżu. Zyskuje również niepodatności na energię, którą wykorzystuje jego broń 
oddechowa (patrz wcześniej). 
 
Tabela: Smoczy potomek 

Pozi
om 

Bazow
a 
premia 
do 
ataku 

Rzut 
obronn
y na 
Wytr 

Rzut 
obronn
y na 
Ref 

Rzut 
obronn
y na 
Wolę Specjalne 

Premio
we 
czary 

1. +0 +2 +0 +2 Zwiększenie naturalnego 
pancerza (+1) 

1 

2. +1 +3 +0 +3 Wzrost wartości atrybutu (S 
+2), pazury i ugryzienie 

1 

3. +2 +3 +1 +3 Broń oddechowa (2k8) 0 
4. +3 +4 +1 +4 Wzrost wartości atrybutu (S 

+2), zwiększenie naturalnego 
pancerza (+2) 

1 

5. +3 +4 +1 +4 Ślepozmysł 9 m 1 
6. +4 +5 +2 +5 Wzrost wartości atrybutu (Bd 

+2) 
1 

7. +5 +5 +2 +5 Broń oddechowa (4k8), 
zwiększenie naturalnego 
pancerza (+3) 

0 

8. +6 +6 +2 +6 Wzrost wartości atrybutu (Int 
+2) 

1 

9. +6 +6 +3 +6 Skrzydła 1 
10. +7 +7 +3 +7 Ślepozmysł 18 m, smocza 

apoteoza 
0 

 

 

SZERMIERZ 
Kostka Wytrzymałości: k10. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać szermierzem, musi spełnić następujące wymagania. 
Bazowa premia do ataku: +6. 
Umiejętności: Występy 3 rang, Zwinność 5 rang. 
Atuty: Uniki, Ruchliwość, Finezja w broni. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe szermierza (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Blefowanie (Cha), 
Nasłuchiwanie (Rzt), Skakanie (S), Spostrzegawczość (Rzt), Wyczucie pobudek (Rzt), Występy 
(Cha), Wyzwalanie się (Zr), Zachowanie równowagi (Zr), Zwinność (Zr). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe szermierza. 
Biegłość w broni i pancerzu: Szermierz biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską, ale 
nie umie wykorzystywać pancerzy ani tarcz. 
Sprytna obrona (zw): Szermierz, który nie nosi zbroi i nie używa tarczy, a dzierży broń do walki 
wręcz, dodaje 1 punkt premii z Intelektu (jeśli jakąś posiada) na poziom w tej klasie prestiżowej do 
premii ze Zręczności wpływającej na Klasę Pancerza. Jeżeli przedstawiciel tej klasy prestiżowej jest 
nieprzygotowany lub z jakikolwiek innego powodu traci premię ze Zręczności, traci również opisaną 
tu premię. 
Doskonalsza reakcja (zw): Na 2. poziomie szermierz otrzymuje premię +2 do testów inicjatywy. Na 
8. poziomie rośnie ona do +4. Niniejsza premia kumuluje się z korzyściami wynikającymi z atutu 
Doskonalsza inicjatywa. 
Zwiększona ruchliwość (zw): Szermierz, który nie ma na sobie pancerza i nie używa tarczy, 
otrzymuje premię +4 do KP przeciwko okazyjnym atakom, gdy wychodzi z obszaru zagrożenia. 
Gracja (zw): Na 4. poziomie szermierz zyskuje premię z biegłości +2 do wszystkich rzutów 
obronnych na Refleks – oczywiście jeśli nie ma na sobie zbroi i nie używa tarczy. 
Precyzyjny cios (zw): Na 5. poziomie szermierz zdobywa zdolność wyprowadzania nadzwyczajnie 
celnych uderzeń lekką lub jednoręczną bronią kłującą, przez co zadaje nią dodatkowe 1k6 obrażeń. 
Jeśli chce wykonać precyzyjny cios, nie może atakować orężem trzymanym w drugiej ręce ani używać 
tarczy. Zdolność ta działa tylko, jeśli ofiarą jest żywe stworzenie o rozpoznawalnej anatomii. Istoty 
niepodatne na trafienia krytyczne są niewrażliwe na precyzyjny cios. Również przedmioty i zdolności 
chroniące przed trafieniem krytycznym zabezpieczają posiadacza przed działaniem precyzyjnego 
ciosu. Na 10. poziomie szermierz zadaje precyzyjnym ciosem w sumie +2k6 dodatkowych obrażeń. 
Akrobatyczna szarża (zw): Na 6. poziomie szermierz uczy się szarżować w sytuacji, w której inni nie 
są w stanie tego zrobić. Ma prawo szarżować, poruszając się przez trudny teren, który normalnie 
spowalnia ruch. Zależnie od sytuacji, może być jednakże zmuszony do wykonania testów– udane 
pozwolą mu pokonać trudny teren. 
Kunsztowne parowanie (zw): Począwszy od 7. poziomu, szermierz, który decyduje się na walkę 
defensywną lub pełną defensywę, zyskuje dodatkową premię unikową +1 do KP na każdy poziom 
w tej klasie prestiżowej. 
Odbijanie strzał: Na 9. poziomie szermierz zyskuje korzyści wynikające z atutu Odbijanie strzał, jeśli 
posługuje się lekką lub jednoręczną bronią kłującą. 
 
Tabela: Szermierz 

Pozio
m 

Bazowa 
premia do 
ataku 

Rzut obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny na 
Ref 

Rzut obronny 
na Wolę  Specjalne 

1. 
+1 +0 +2 +0 

Sprytna 
obrona 

2. 
+2 +0 +3 +0 

Doskonalsza 
reakcja +2 

3. 
+3 +1 +3 +1 

Zwiększona 
ruchliwość 

4. +4 +1 +4 +1 Gracja 
5. 

+5 +1 +4 +1 
Precyzyjny 
cios +1k6 

6. 
+6 +2 +5 +2 

Akrobatyczna 
szarża 

7. 
+7 +2 +5 +2 

Kunsztowne 
parowanie 

8. 
+8 +2 +6 +2 

Doskonalsza 
reakcja +4 

9. 
+9 +3 +6 +3 

Odbijanie 
strzał 

10. 
+10 +3 +7 +3 

Precyzyjny 
cios +2k6 

 

TANCERZ CIENI 
Kostka Wytrzymałości: k8. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać tancerzem cieni, musi spełnić następujące wymagania. 
Umiejętności: Ciche poruszanie się 8 rang, Ukrywanie się 10 rang, Występy (taniec) 5 rang. 
Atuty: Ruchliwość, Uniki, Zmysł walki. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe tancerza cieni (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Blefowanie (Cha), 
Ciche poruszanie się (Zr), Dyplomacja (Cha), Nasłuchiwanie (Rzt), Odcyfrowywanie zapisków (Int), 
Przebieranie (Cha), Przeszukiwanie (Int), Skakanie (S), Spostrzegawczość (Rzt), Ukrywanie się (Zr), 
Używanie lin (Zr), Występy (Cha), Wyzwalanie się (Zr), Zachowanie równowagi (Zr), Zawód (Rzt), 
Zręczna dłoń (Zr), Zwinność (Zr). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 6 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe tancerza cieni. 
Biegłość w broni i pancerzu: Tancerz cieni biegle posługuje się buzdyganem, drągiem, kuszą (ręczną, 
lekką i ciężką), łukiem krótki (normalnym i refleksyjnym), maczugą, mieczem krótkim, 
morgenszternem, rapierem, strzałką, sztyletem (każdego typu), tłukiem. Biegle używa też lekkich 
zbroi, lecz nie tarczy. 
Ukrywanie się na widoku (zn): Znajdując się w odległości przynajmniej 3 metrów od jakiegokolwiek 
cienia, przedstawiciel tej klasy prestiżowej może użyć umiejętności Ukrywanie się nawet wówczas, 
gdy jest obserwowany i nie ma się za czym schować. Nie ma jednakże prawa skryć się we własnym 
cieniu. 
Uchylanie (zw): Na 2. poziomie tancerz cieni uzyskuje zdolność uchylanie. Jeżeli pada ofiarą ataku, 
który normalnie uprawnia do rzutu obronnego na Refleks pozwalającego obniżyć obrażenia o połowę, 
wykonując udany rzut obronny, w ogóle nie odnosi ran. Postać może wykorzystać uchylanie tylko 
wówczas, gdy nosi lekki pancerz lub nie ma na sobie żadnej zbroi. 
Widzenie w ciemnościach (zn): Począwszy od 2. poziomu, tancerz cieni widzi w mroku tak, jakby 
permanentnie znajdował się pod wpływem zaklęcia widzenie w ciemnościach. 
Nieświadomy unik (zw): Począwszy od 2. poziomu, tancerz cieni zachowuje premię ze Zręczności do 
KP (jeżeli takową posiada), nawet jeśli został zaskoczony nieprzygotowany lub gdy atakuje go 
niewidzialny przeciwnik. Traci jednak wspomnianą premię ze Zręczności do KP, gdy jest 
unieruchomiony. 
Jeżeli bohater posiada nieświadomy unik z racji innej klasy, automatycznie otrzymuje doskonalszy 
nieświadomy unik (patrz dalej). 
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Cienista iluzja (zc): Począwszy od 3. poziomu, przedstawiciel tej klasy prestiżowej może tworzyć 
widzialne iluzje. Ta zdolność czaropodobna działa analogicznie do zaklęcia wtajemniczeń milczący 

obraz. Tancerz cieni może jej używać raz dziennie. 
Przyzwanie cienia (zn): Na 3. poziomie tancerz otrzymuje moc przyzwania cienia – nieumarłej istoty. 
W przeciwieństwie do typowego cienia, charakter tego stworzenia jest taki sam, jak charakter tancerza. 
Ponadto stwór nie może tworzyć pomiotu. Przyzwanego nieumarłego nikt nie może odpędzić, skarcić 
ani kontrolować. Cień staje się towarzyszem tancerza. Mogą się ze sobą porozumiewać i doskonale się 
rozumieją. Co trzy poziomy w tej klasie prestiżowej KW cienia zwiększają się o +2 (z czym wiąże się 
wzrost bazowej premii do ataku oraz rzutów obronnych). 
W chwili gdy cienisty towarzysz zostanie zniszczony albo jego pan postanowi go odesłać, tancerz 
musi wykonać udany rzut obronny na Wytrwałość (ST 15). Jeśli rzut zakończy się niepowodzeniem, 
przedstawiciel tej klasy prestiżowej traci 200 punktów doświadczenia na każdy poziom, który w niej 
posiada. Udany rzut obronny zmniejsza ową stratę o połowę, czyli do 100 PD na poziom tancerza 
cieni. Członek tej klasy prestiżowej nie może w opisany tu sposób stracić tyle PD, by ich liczba spadła 
poniżej 0. Nowego nieumarłego tancerz może przywołać dopiero po upływie 30 dni od utraty 
poprzedniego. 
Cienisty skok (zn): Na 4. poziomie tancerz cieni nabywa zdolność pozwalającą mu podróżować 
pomiędzy cieniami niczym za sprawą czaru drzwi poprzez wymiary. Ograniczenie polega na tym, że 
magiczny transport musi rozpocząć się i zakończyć w przynajmniej lekko zacienionym obszarze. 
Tancerz może pokonać dziennie w sumie 6 metrów – w jednym długim skoku lub dwóch 3-
metrowych. Co dwa poziomy dzienna długość skoku ulega podwojeniu (12 metrów na 6. poziomie, 24 
metry na 8. i 48 metrów na 10.). Odległość ta może zostać rozdzielona między wiele skoków, lecz 
każdy – nieważne jak krótki – traktować należy jak przynajmniej 3-metrowy. 
Rzut ochronny (zw): Począwszy od 5. poziomu, tancerz cieni potrafi wykorzystać impet potencjalnie 
zabójczego ciosu i rzucając się w uniku, otrzymać mniej obrażeń. Raz dziennie, gdy w trakcie walki 
liczba jego punktów wytrzymałości normalnie spadłaby do 0 lub poniżej (w wyniku uderzenia bronią 
czy innego ciosu, ale nie w efekcie działania czaru bądź zdolności specjalnej), może spróbować 
uskoczyć, ratując się przed otrzymaniem obrażeń. W tym celu tancerz wykonuje rzut obronny na 
Refleks (ST = liczba zadanych obrażeń). Udany oznacza, że otrzymuje tylko połowę ran, które cios 
normalnie by spowodował. Porażka zaś skutkuje całkowitymi obrażeniami. Tancerz cieni musi być 
świadom ataku i być w stanie zareagować – w przeciwnym razie nie ma prawa wykonać rzutu 
ochronnego. Jeżeli nie może korzystać z premii ze Zręczności do KP, nie może też użyć niniejszej 
zdolności. 
Doskonalszy nieświadomy unik (zw): Począwszy od 5. poziomu, tancerza cieni nie można dłużej 
flankować. Ta obrona chroni przed podstępnym atakiem flankującego łotrzyka, chyba że atakujący 
posiada o cztery poziomy łotrzyka więcej niż ofiara poziomów w tej klasie prestiżowej. 
Bohater, który już posiada nieświadomy unik (patrz wcześniej) dzięki innej klasie, automatycznie 
zyskuje doskonalszy nieświadomy unik. Ponadto poziomy w klasach zapewniających nieświadomy 
unik kumulują się na potrzeby określenia minimalnego poziomu łotrzyka pozwalającego flankować 
postać. 
Szczwany umysł (zw): Jeśli na tancerza cieni przynajmniej 7. poziomu zadziała czar bądź efekt ze 
szkoły oczarowania i nie powiedzie mu się nań rzut obronny, może rundę później wykonać kolejną 
próbę o tej samej ST. Niemniej przysługuje mu tylko jedna dodatkowa szansę wykonania udanego 
rzutu obronnego. Jeżeli nie powiedzie mu się dwa razy, zaklęcie działa normalnie. 
Doskonalsze uchylanie (zw): Zdolność ta, zyskiwana na 10. poziomie, działa podobnie do uchylania 
(patrz wcześniej). Jeżeli tancerz cieni pada ofiarą ataku, który normalnie uprawnia do rzutu obronnego 
na Refleks pozwalającego obniżyć obrażenia o połowę, wykonując udany rzut obronny, w ogóle nie 
otrzymuje ran. Z kolei jeśli rzut obronny na Refleks zakończy się niepowodzeniem, odnosi tylko 
połowę ran spowodowanych przez atak. 
 
Tabela: Tancerz cieni 

Pozio
m 

Bazowa 
premia do 
ataku 

Rzut 
obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę  Specjalne 

1. +0 +0 +2 +0 Ukrywanie się na widoku 
2. +1 +0 +3 +0 Uchylanie, widzenie 

w ciemnościach, 
nieświadomy unik 

3. 
+2 +1 +3 +1 

Cienista iluzja, przyzwanie 
cienia 

4. +3 +1 +4 +1 Cienisty skok 6 m 
5. 

+3 +1 +4 +1 
Rzut ochronny, doskonalszy 
nieświadomy unik 

6. 
+4 +2 +5 +2 

Cienisty skok 12 m, 
przyzwanie cienia 

7. +5 +2 +5 +2 Szczwany umysł 
8. +6 +2 +6 +2 Cienisty skok 24 m 
9. +6 +3 +6 +3 Przyzwanie cienia 
10. 

+7 +3 +7 +3 
Cienisty skok 48 m, 
doskonalsze uchylanie 

 

TAUMATURG 
Kostka Wytrzymałości: k4. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać taumaturgiem, musi spełnić następujące wymagania. 
Atuty: Skupienie na czarze (przywoływanie). 
Czary: Zdolność rzucania czaru słabszy planarny sojusznik. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe taumaturga (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 
Dyplomacja (Cha), Język obcy (brak), Koncentracja (Bd), Rzemiosło (Int), Wiedza (plany) (Int), 
Wiedza (religia) (Int), Wyczucie pobudek (Rzt), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe taumaturga. 
Biegłość w broni i pancerzu: Taumaturg nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Czary na dzień: Co każdy poziom w tej klasie prestiżowej taumaturg zyskuje zaklęcia na dzień, tak 
jakby awansował na kolejny poziom klasy rzucającej czary, której był przedstawicielem, zanim 
zdecydował się na klasę prestiżową. Nie otrzymuje jednak innych korzyści wynikających z awansu 
w zwykłej klasie, z wyjątkiem wzrostu efektywnego poziomu czarującego. Oznacza to tak naprawdę 
tyle, iż postać dodaje poziom taumaturga do poziomu innej już posiadanej klasy pozwalającej na 
rzucanie zaklęć, po czym w oparciu o uzyskaną sumę określa liczbę zaklęć dziennie oraz poziom 
czarującego. 
Jeżeli bohater miał więcej niż jedną klasę pozwalającą na rzucanie zaklęć, zanim został taumaturgiem, 
musi zadecydować, z której z nich wynikać będą nowe czary na dzień. 
Doskonalszy sprzymierzeniec: Kiedy taumaturg rzuca czar planarny sojusznik (dotyczy to również 
wersji potężniejszej i słabszej), wykonuje test Dyplomacji, aby przekonać stworzenie do pomocy za 
obniżoną opłatą. Jeżeli wspomniany test mu się powiedzie, zmienia nastawienie istoty na pomocne, 
toteż będzie ona pracować za 50% standardowej opłaty, pod warunkiem jednakże, że zadanie nie jest 
sprzeczne z jej naturą. 
Właściwość klasowa doskonalszy sprzymierzeniec działa tylko pod warunkiem, że planarny 
sprzymierzeniec i taumaturg posiadają taki sam przynajmniej jeden aspekt charakteru. Przedstawiciel 
niniejszej klasy może korzystać z usług tylko jednego takiego doskonalszego pomocnika, ale ma 
prawo normalnie targować się z innymi stworzeniami. 
Skuteczniejsze przyzywanie: Na 2. poziomie taumaturg otrzymuje atut Skuteczniejsze przyzywanie. 
Długotrwałe przyzwania: Począwszy od 3. poziomu, wszystkie zaklęcia z podszkoły przyzywanie, 
które rzuca taumaturg, mają podwojony czas działania, tak jakby zastosowano względem nich atut 
Przedłużenie czaru. Poziomy zaklęć przyzywania nie ulegają jednakże zmianie. Niniejsza umiejętność 
kumuluje się z działaniem atutu Przedłużenie czaru, który jednakże zmienia poziom zaklęcia. 

Przygotowanie przywołania: Taumaturg co najmniej 4. poziomu może zawczasu przygotować 
zaklęcie przyzywania lub sprowadzania, które zadziała później w wyniku jakiegoś wydarzenia. 
Zdolność ta działa jak czar uwarunkowanie, włącznie z tym, że przedstawiciel niniejszej klasy rzuca 
wcześniej zaklęcie przyzywania lub sprowadzania. Czar taki zostanie jednak rzucony natychmiast, gdy 
zajdzie stosowne wydarzenie. 
Warunki, które sprawią, że czar zadziała, muszą być oczywiste, ale niekoniecznie ogólne. Niemniej 
złożone, zawiłe okoliczności mające uruchomić zaklęcie mogą doprowadzić do tego, iż przygotowanie 
przywołanie zawiedzie. Czar przywołania działa zgodnie z opisanymi warunkami, bez względu na to, 
czy taumaturg tego chce, czy też nie. Większość przywołań można jednak normalnie przerwać. 
Taumaturg ma prawo korzystać z tylko jednego działającego przygotowania przywołania w tym 
samym czasie. 
Planarny kompan: Taumaturg 5. poziomu potrafi za pomocą czaru planarny sojusznik sprowadzić 
istotę, która będzie traktowana jak jego kompan. Stworzenie takie służy mu lojalnie, dopóki taumaturg 
dąży do celów ważnych również dla niego. 
Aby sprowadzić planarnego kompana, taumaturg musi rzucić odpowiedni czar i ponieść normalny 
koszt PD. Chcąc przekonać stworzenie, by zostało planarnym kompanem, należy mu zaoferować 
1000 sz × jego KW. Tego kosztu nie można zmniejszyć za pomocą właściwości klasowej doskonalszy 
sprzymierzeniec. Planarny kompan nie może mieć więcej Kostek Wytrzymałości niż taumaturg. 
Ponadto EPP istoty może być maksymalnie równe poziomowi postaci taumaturga –2. 
Taumaturg może posiadać tylko jednego planarnego kompana, ale ma prawo zawierać normalne 
umowy ze sprowadzonymi istotami. Planarny kompan zastępuje posiadanego przez taumaturga 
kompana, jeśli zdobył on takiego za sprawą atutu Zdolności przywódcze. 
 
Tabela: Taumaturg 

Pozio
m 

Bazowa 
premia 
do ataku 

Rzut 
obronny 
na Wytr 

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obron
ny na 
Wolę Specjalne Czary na dzień 

1. +0 +0 +0 +2 Doskonalszy 
sprzymierzenec 

Poziom obecnej 
klasy +1 

2. +1 +0 +0 +3 Skuteczniejsze 
przyzywanie 

Poziom obecnej 
klasy +1 

3. +1 +1 +1 +3 Długotrwałe 
przyzwania 

Poziom obecnej 
klasy +1 

4. +2 +1 +1 +4 Przygotowanie 
przywołania 

Poziom obecnej 
klasy +1 

5. +2 +1 +1 +4 Planarny 
kompan 

Poziom obecnej 
klasy +1 

 

TEURG 
Kostka Wytrzymałości: k4. 

Wymagania 
Postać, która chce zostać teurgiem, musi spełnić następujące wymagania. 
Umiejętności: Wiedza (religia) 6 rang, Wiedza (tajemna) 6 rang. 
Czary: Zdolność rzucania zaklęć wtajemniczeń 2. poziomu i zaklęć objawień 2. poziomu. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe teurga (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), Koncentracja 
(Bd), Odcyfrowywanie zapisków (Int), Rzemiosło (Int), Wiedza (religia) (Int), Wiedza (tajemna) (Int), 
Wyczucie pobudek (Rzt), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe teurga. 
Biegłość w broni i pancerzu: Teurg nie zyskuje biegłości w broni ani pancerzu. 
Czary na dzień: Co każdy poziom w tej klasie prestiżowej teurg zyskuje zaklęcia, tak jakby 
awansował na kolejny poziom jednej klasy rzucającej czary posługującej się magią objawień oraz 
jednej klasy rzucającej czary posługującej się magią wtajemniczeń, których był przedstawicielem, 
zanim zdecydował się na klasę prestiżową. Nie otrzymuje jednak innych korzyści wynikających 
z awansu w zwykłej klasie, z wyjątkiem wzrostu efektywnego poziomu czarującego. Oznacza to 
w zasadzie tyle, iż postać dodaje poziom teurga do poziomu klasy pozwalającej rzucać czary 
wtajemniczeń i klasy pozwalającej rzucać czary objawień, a następnie ustala liczbę zaklęć na dzień 
oraz poziom czarującego. 
Jeżeli bohater miał więcej niż jedną klasę pozwalającą na rzucanie zaklęć objawień lub wtajemniczeń, 
zanim został teurgiem, musi zadecydować, z której z nich wynikać będą nowe czary na dzień. 
Tabela: Teurg 

Pozio
m  

Bazowa 
premia 
do 
ataku  

Rzut 
obronny 
na Wytr  

Rzut 
obronny 
na Ref 

Rzut 
obronny 
na Wolę  Czary na dzień 

1. +0 +0 +0 +2 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

2. +1 +0 +0 +3 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

3. +1 +1 +1 +3 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

4. +2 +1 +1 +4 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

5. +2 +1 +1 +4 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

6. +3 +2 +2 +5 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

7. +3 +2 +2 +5 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

8. +4 +2 +2 +6 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

9. +4 +3 +3 +6 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 

10. +5 +3 +3 +7 Poziom obecnej klasy magii 
wtajemniczeń +1/poziom obecnej 
klasy magii objawień +1 
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KLASY BN 
ADEPT 
Kostka Wytrzymałości: k6. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe adepta (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), Koncentracja 
(Bd), Leczenie (Rzt), Postępowanie ze zwierzętami (Cha), Rzemiosło (Int), Sztuka przetrwania (Rzt), 
Wiedza (każda umiejętność traktowana osobno) (Int), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (2 + modyfikator z Int) ×4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe adepta. 
Biegłość w broni i pancerzu: Adept biegle posługuje się wszelką bronią prostą. Nie posiada biegłości 
w żadnym typie pancerza ani w żadnej tarczy. 
Czary: Członek tej klasy rzuca czary objawień, pochodzące z listy zaklęć adepta (patrz dalej). Liczba 
dostępnych mu każdego dnia czarów jest ograniczona zależnie od poziomu zaawansowania w tej 
klasie. Podobnie jak kapłan, adept musi wybrać i przygotować dany czar. W odróżnieniu jednak od 
kapłana nie potrafi rzucać spontanicznie ani zaklęć leczenia, ani zadawania. 

Aby przygotować lub rzucić zaklęcie, adept musi posiadać Roztropność wartości co najmniej 10 + 
poziom czaru. Skala Trudności rzutów obronnych na jego zaklęcia wynosi 10 + poziom czaru + 
modyfikator z Roztropności adepta. 
Adepci, w przeciwieństwie do czarodziejów, nie uczą się nowych zaklęć z ksiąg ani ze zwojów, nie 
wymyślają ich również w trakcie badań. Zamiast tego medytują lub modlą się o nie, a otrzymują je za 
sprawą boskiego objawienia czy siły wiary. Każdy adept wybiera porę dnia, podczas której musi 
poświęcić godzinę na kontemplację lub modlitwę, by odzyskać dzienny dostęp do czarów. Czas 
spędzony na odpoczynku nie ma wpływu na to, czy adept może przygotować zaklęcia. 
Podobnie jak inne postacie rzucające czary, adept może jednego dnia rzucić tylko ograniczoną liczbę 
zaklęć danego poziomu. Jego podstawowy dzienny przydział czarów podano w Tabeli: Adept. Ponadto 
adept otrzymuje premiowe czary na dzień, jeśli tylko ma wystarczająco dużą wartość Roztropności. 
Kiedy adept otrzymuje 0 zaklęć danego poziomu (patrz Tabela: Adept), dostępne mu są jedynie czary 
premiowe (adept nieposiadający czarów premiowych danego poziomu nie potrafi po prostu rzucać tak 
zaawansowanych zaklęć). Czary premiowe adepta wynikają z jego Roztropności. 
Każdy adept posiada święty symbol (służący za koncentrator objawień), nawiązujący do tradycji lub 
kultury. 
Przywołanie chowańca: Na 2. poziomie adept może pozyskać chowańca, tak jak czarodziej czy 
zaklinacz. 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela: Adept 

Poziom 
Bazowa premia 
do ataku 

Rzut obronny 
na Wytr 

Rzut obronny 
na Ref 

Rzut obronny 
na Wolę Specjalne Czary na dzień 

      0 1 2 3 4 5 
1. +0 +0 +0 +2  3 1 — — — — 
2. +1 +0 +0 +3 Przywołanie chowańca 3 1 — — — — 
3. +1 +1 +1 +3  3 2 — — — — 
4. +2 +1 +1 +4  3 2 0 — — — 
5. +2 +1 +1 +4  3 2 1 — — — 
6. +3 +2 +2 +5  3 2 1 — — — 
7. +3 +2 +2 +5  3 3 2 — — — 
8. +4 +2 +2 +6  3 3 2 0 — — 
9. +4 +3 +3 +6  3 3 2 1 — — 
10. +5 +3 +3 +7  3 3 2 1 — — 
11. +5 +3 +3 +7  3 3 3 2 — — 
12. +6/+1 +4 +4 +8  3 3 3 2 0 — 
13. +6/+1 +4 +4 +8  3 3 3 2 1 — 
14. +7/+2 +4 +4 +9  3 3 3 2 1 — 
15. +7/+2 +5 +5 +9  3 3 3 3 2 — 
16. +8/+3 +5 +5 +10  3 3 3 3 2 0 
17. +8/+3 +5 +5 +10  3 3 3 3 2 1 
18. +9/+4 +6 +6 +11  3 3 3 3 2 1 
19. +9/+4 +6 +6 +11  3 3 3 3 3 2 
20. +10/+5 +6 +6 +12  3 3 3 3 3 2 
 

List czarów adepta 
Adept wybiera czary z tej listy. 
Poziom 0: stworzenie wody, leczenie drobnych ran, wykrycie magii, widmowy odgłos, przewodnictwo, 

światło, naprawa, oczyszczenie jedzenia i wody, odczytanie magii, dotyk zmęczenia. 
Poziom 1: błogosławieństwo, leczenie lekkich ran, nieprzenikniona mgła, ochrona przed chaosem, 

ochrona przed dobrem, ochrona przed prawem, ochrona przed złem, odporność na żywioły, płonące 

dłonie, rozkaz, rozumienie języków, uśpienie, wykrycie chaosu, wykrycie dobra, wykrycie prawa, 

wykrycie zła, wywołanie strachu. 
Poziom 2: ciemność, gracja kota, leczenie średnich ran, lustrzane odbicie, niewidzialność, odporność 
na energię, opóźnienie działania trucizny, pajęczyna, płomienny promień, siła byka, wspomożenie, 

wytrzymałość niedźwiedzia, zobaczenie niewidzialnego, zwierzęcy trans. 
Poziom 3: błyskawica, głębsza ciemność, języki, leczenie poważnych ran, nałożenie klątwy, 

neutralizacja trucizny, nieustający płomień, ożywienie umarłego, przełamanie choroby, przełamanie 

klątwy, światło dnia, zakażenie. 
Poziom 4: kamienna skóra, leczenie krytycznych ran, polimorfia, pomniejsze tworzenie, przywrócenie 

energii życiowej, ściana ognia. 
Poziom 5: obcowanie, ściana kamieni, szkodliwa polimorfia, uzdrowienie, widzenie prawdy, 

wskrzeszenie, zaawansowane tworzenie, złamanie zaklęcia. 

ARYSTOKRATA 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Tabela: Arystokrata 
Pozio
m 

Bazowa premia do 
ataku 

Rzut obronny na 
Wytr 

Rzut obronny na 
Ref 

Rzut obronny na 
Wolę 

1 +0 +0 +0 +2 
2 +1 +0 +0 +3 
3 +2 +1 +1 +3 
4 +3 +1 +1 +4 
5 +3 +1 +1 +4 
6 +4 +2 +2 +5 
7 +5 +2 +2 +5 
8 +6/+1 +2 +2 +6 
9 +6/+1 +3 +3 +6 
10 +7/+2 +3 +3 +7 
11 +8/+3 +3 +3 +7 
12 +9/+4 +4 +4 +8 
13 +9/+4 +4 +4 +8 
14 +10/+5 +4 +4 +9 
15 +11/+6/+1 +5 +5 +9 
16 +12/+7/+2 +5 +5 +10 
17 +12/+7/+2 +5 +5 +10 
18 +13/+8/+3 +6 +6 +11 
19 +14/+9/+4 +6 +6 +11 
20 +15/+10/+5 +6 +6 +12 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe arystokraty (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Blefowanie (Cha), 
Dyplomacja (Cha), Fałszerstwo (Int), Jeździectwo (Zr), Język obcy, Nasłuchiwanie (Rzt), Pływanie 
(S), Postępowanie ze zwierzętami (Cha), Przebieranie (Cha), Spostrzegawczość (Rzt), Szacowanie 
(Int), Sztuka przetrwania (Rzt), Wiedza (każda umiejętność traktowana osobno) (Int), Wyczucie 
pobudek (Rzt), Występy (Cha), Zastraszanie (Cha), Zbieranie informacji (Cha). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (4 + modyfikator z Int) ×4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe arystokraty. 
Biegłość w broni i pancerzu: Arystokrata biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską oraz 
wszystkimi typami pancerzy i tarcz. 

 

FACHOWIEC 
Kostka Wytrzymałości: k6. 

Umiejętności klasowe 
Fachowiec może wybrać dziesięć dowolnych umiejętności na umiejętności klasowe. 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (6 + modyfikator z Int) ×4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 6 + modyfikator z Int. 
Tabela: Fachowiec 
Pozio
m 

Bazowa premia do 
ataku 

Rzut obronny na 
Wytr 

Rzut obronny na 
Ref 

Rzut obronny na 
Wolę 

1 +0 +0 +0 +2 
2 +1 +0 +0 +3 
3 +2 +1 +1 +3 
4 +3 +1 +1 +4 
5 +3 +1 +1 +4 
6 +4 +2 +2 +5 
7 +5 +2 +2 +5 
8 +6/+1 +2 +2 +6 
9 +6/+1 +3 +3 +6 
10 +7/+2 +3 +3 +7 
11 +8/+3 +3 +3 +7 
12 +9/+4 +4 +4 +8 
13 +9/+4 +4 +4 +8 
14 +10/+5 +4 +4 +9 
15 +11/+6/+1 +5 +5 +9 
16 +12/+7/+2 +5 +5 +10 
17 +12/+7/+2 +5 +5 +10 
18 +13/+8/+3 +6 +6 +11 
19 +14/+9/+4 +6 +6 +11 
20 +15/+10/+5 +6 +6 +12 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe fachowca. 
Biegłość w broni i pancerzu: Fachowiec biegle posługuje się wszelką bronią prostą oraz lekkimi 
pancerzami, lecz nie tarczami. 

PLEBEJUSZ 
Kostka Wytrzymałości: k4. 
Tabela: Plebejusz 
Pozio
m 

Bazowa premia do 
ataku 

Rzut obronny na 
Wytr 

Rzut obronny na 
Ref 

Rzut obronny na 
Wolę 

1 +0 +0 +0 +0 
2 +1 +0 +0 +0 
3 +1 +1 +1 +1 
4 +2 +1 +1 +1 
5 +2 +1 +1 +1 
6 +3 +2 +2 +2 
7 +3 +2 +2 +2 
8 +4 +2 +2 +2 
9 +4 +3 +3 +3 
10 +5 +3 +3 +3 
11 +5 +3 +3 +3 
12 +6/+1 +4 +4 +4 
13 +6/+1 +4 +4 +4 
14 +7/+2 +4 +4 +4 
15 +7/+2 +5 +5 +5 
16 +8/+3 +5 +5 +5 
17 +8/+3 +5 +5 +5 
18 +9/+4 +6 +6 +6 
19 +9/+4 +6 +6 +6 
20 +10/+5 +6 +6 +6 
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Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe plebejusza (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Jeździectwo (Zr), 
Nasłuchiwanie (Rzt), Pływanie (S), Postępowanie ze zwierzętami (Cha), Rzemiosło (Int), Skakanie 
(S), Spostrzegawczość (Rzt), Używanie lin (Zr), Wspinaczka (S), Zawód (Rzt). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (2 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe plebejusza. 
Biegłość w broni i pancerzu: Plebejusz biegle posługuje się jedną bronią prostą. Nie potrafi używać 
innego oręża, tarcz i zbroi. 

ZBROJNY 
Kostka Wytrzymałości: k8. 

Umiejętności klasowe 
Oto umiejętności klasowe zbrojnego (i atrybut kluczowy dla każdej z nich): Jeździectwo (Zr), 
Pływanie (S), Postępowanie ze zwierzętami (Cha), Skakanie (S), Wspinaczka (S), Zastraszanie (Cha). 
Punkty umiejętności na 1. poziomie: (2 + modyfikator z Int) × 4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 

Właściwości klasowe 
Oto właściwości klasowe zbrojnego. 
Biegłość w broni i pancerzu: Zbrojny biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską, każdym 
pancerzem oraz tarczą (poza pawężą). 
Tabela: Zbrojny 
Pozio
m 

Bazowa premia do 
ataku 

Rzut obronny na 
Wytr 

Rzut obronny na 
Ref 

Rzut obronny na 
Wolę 

1 +1 +2 +0 +0 
2 +2 +3 +0 +0 
3 +3 +3 +1 +1 
4 +4 +4 +1 +1 
5 +5 +4 +1 +1 
6 +6/+1 +5 +2 +2 
7 +7/+2 +5 +2 +2 
8 +8/+3 +6 +2 +2 
9 +9/+4 +6 +3 +3 
10 +10/+5 +7 +3 +3 
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3 
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4 
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4 
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5 
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6 
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 
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BOHATEROWIE EPICCY 
Epicka premia do rzutów obronnych: Bazowa premia do rzutów obronnych twojego bohatera nie 
rośnie po awansie na 20. poziom. Otrzymuje on za to kumulatywną premię epicką +1 do wszystkich 
rzutów obronnych na każdym parzystym poziomie powyżej 20., co podano w Tabeli: Epickie rzuty 
obronne i premie do ataku. Za każdym razem, gdy atut, klasa prestiżowa czy inne zasady odwołują się 
do bazowej premii do rzutu obronnego, wykorzystaj sumę bazowej premii do rzutu obronnego 
i epickiej premii do rzutu obronnego. 
Epicka premia do ataku: Analogicznie, nie rośnie też bazowa premia do ataku postaci powyżej 20. 
poziomu, ale bohater otrzymuje kumulatywną premię epicką +1 do wszystkich ataków na każdym 
nieparzystym poziomie powyżej 20., co podano w Tabeli: Epickie rzuty obronne i premie do ataku. 
Określając, czy śmiałek spełnia wymagania atutu, klasy prestiżowej czy innej reguły wymagającej 
minimalnej bazowej premii do ataku, zsumuj jego bazową premię do ataku i epicką premię do ataków. 
Maksymalna ranga w umiejętnościach klasowych: Maksymalna ranga, jaką bohater może posiadać 
w umiejętności klasowej, równa jest poziomowi postaci +3. 
Maksymalna ranga w umiejętnościach międzyklasowych: W przypadku umiejętności 
międzyklasowych maksymalna ranga wynosi 1/2 maksymalnej rangi w umiejętności klasowej. 
Atuty: Wszyscy bohaterowie otrzymują jeden atut na każdym poziomie podzielnym przez 3 (21., 24., 
27. i tak dalej). Są to atuty dodatkowe, niezależne od atutów premiowych zapewnianych przez klasy. 
Zwiększanie atrybutu: Osiągając poziom podzielny przez 4 (20., 24., 28. i tak dalej), bohater podnosi 
wartość jednego ze swoich atrybutów o 1. Gracz decyduje, która cecha postaci zostanie zwiększona. 
 
Tabela: Epickie rzuty obronne i premie do ataku 
Poziom postaci Epicka premia do rzutów obronnych Epicka premia do ataku 
21. +0 +1 
22. +1 +1 
23. +1 +2 
24. +2 +2 
25. +2 +3 
26. +3 +3 
27. +3 +4 
28. +4 +4 
29. +4 +5 
30. +5 +5 

Większość zamieszczonych tu tabel podaje informacje do pewnego poziomu (zwykle 30.), ale 
nie oznacza to wcale, że taki jest limit awansu. Ogólnie rzecz biorąc, możesz założyć, że wszystkie 
informacje podane w tabelach można rozwinąć w nieskończoność. 
Tabela: Korzyści wynikające z epickiego poziomu i doświadczenia 

Poziom 
postaci PD 

Maksymalna ranga 
w umiejętnościach 
klasowych  

Maksymalna ranga 
w umiejętnościach 
międzyklasowych  Atuty 

Zwiększan
ie 
atrybutu 

20. 190 000 23 11 i 1/2 — 5. 
21. 210 000 24 12 8. — 
22. 231 000 25 12 i 1/2 — — 
23. 253 000 26 13 — — 
24. 276 000 27 13 i 1/2 9. 6. 
25. 300 000 28 14 — — 
26. 325 000 29 14 i 1/2 — — 
27. 351 000 30 15 10. — 
28. 378 000 31 15 i 1/2 — 7. 
29. 406 000 32 16 — — 
30. 435 000 33 16 i 1/2 11 — 
 +1 +1000 × 

aktualny 
poziom 

+1 +1/2 +1 co 3 +1 co 4 

 

EPICKIE WŁAŚCIWOŚCI KLASOWE 
Wiele właściwości klasowych rozwija się powyżej 20. poziomu – wiele, ale nie wszystkie. Niniejsze 
wskazówki opisują, jak wygląda awans na epickie poziomy w jakiejś klasie. 
• Bazowa premia do rzutów obronnych i bazowa premia do ataku nie rosną powyżej 20. poziomu. 

Korzystaj z Tabeli: Epickie rzuty obronne i premie do ataku, aby określić epickie premie do rzutów 
obronnych i ataków. 

• Powyżej 20. poziomu bohater otrzymuje normalnie punkty umiejętności i zyskuje kolejne Kostki 
Wytrzymałości. 

• Uogólniając, każda zdolność klasowa wykorzystująca w matematycznych obliczeniach poziom 
klasy bohatera będzie oparta na rosnącym poziomie klasy, który należy brać pod uwagę 
w obliczeniach. 

• W przypadku każdej zdolności klasy prestiżowej, w której ST ustala się w oparciu o poziom 
w klasie, należy wykorzystywać jedynie połowę poziomów uzyskanych powyżej 10. 

• W przypadku postaci rzucających zaklęcia, poziom czarującego będzie rósł powyżej 20. poziomu. 
Natomiast powyżej 20. poziomu nie zwiększa się liczba czarów, które śmiałek może dziennie 
rzucać. Jedynym sposobem na uzyskanie większej liczby zaklęć na dany dzień (innym niż czary 
premiowe wynikające z wysokiej wartości atrybutu) będzie wybór epickiego atutu Zwiększenie 
liczby czarów. 

• Moce chowańców, specjalnych wierzchowców i czarcich sług zwiększają się wraz ze wzrostem 
poziomów pana lub właściciela. 

• Wszystkie zdolności klasowe, które zwiększają się w sposób powtarzalny, wykorzystując jakiś 
wzór, w analogiczny sposób wzrastają również powyżej 20. poziomu. Wyjątkiem od tych zasad są 
atuty premiowe, które postać otrzymuje za sprawą klasy. Jeśli jej klasa zapewnia atuty premiowe, 
nie otrzymuje ich, awansując na kolejne poziomy epickie. Dana klasa zapewnia atuty premiowe, 
w nieco innym jednak tempie (szczegółowe informacje znajdziesz w opisie każdej klasy). 

• Poza właściwościami klasowymi uzyskanymi za sprawą już posiadanych poziomów nieepickich, 
każda klasa zyskuje dodatkowo atut premiowy co każde dwa, trzy, cztery lub pięć poziomów 
powyżej 20. Wpływa to na wzrost właściwości klasowych, jako że w przeciwnym przypadku nie 
każda klasa odpowiednio by się rozwijała. Te atuty premiowe otrzymuje się dodatkowo, niezależnie 
od atutów uzyskiwanych co każde trzy poziomy. 

• Bohater nie zyskuje nowych właściwości klasowych powyżej 20. poziomu. Klasowe zdolności, 
których rozwój przed poziomem 20. ulega albo spowolnieniu, albo całkowitemu zatrzymaniu, oraz 
ograniczona liczby innych właściwości nie rozwijają się wraz z awansem na poziomy epickie. 
Również te klasowe zdolności, które zyskuje się tylko na jednym konkretnym poziomie, nie stają 
się coraz lepsze. 

Dodawanie drugiej klasy 
Kiedy bohater epicki posiadający jedną klasę zyska kolejny poziom, możesz awansować go 
w aktualnej klasie lub też wybrać nową klasę na 1. poziomie. Wciąż należy brać pod uwagę 
standardowe reguły dotyczące wieloklasowości, ale epiccy śmiałkowie muszą również stosować się do 
epickich zasad awansu. 
Epicki śmiałek zyskuje wszystkie 1-poziomowe umiejętności klasowe, biegłość w każdym rodzaju 
broni i w każdym pancerzu, czary i wszystkie inne właściwości klasowe nowej klasy oraz Kostkę 
Wytrzymałości odpowiedniego typu. Ponadto otrzymuje standardową liczbę punktów umiejętności, 
zależnie oczywiście od nowej klasy. Tak jak w przypadku zwykłej wieloklasowości, druga klasa nie 
zapewnia korzyści otrzymywanych przez postać 1. poziomu, a więc maksymalnych punktów 
wytrzymałości z pierwszej Kostki Wytrzymałości, pomnożonej przez cztery liczby punktów 
umiejętności zyskiwanych co poziom, startowego złota i wyposażenia oraz zwierzęcego towarzysza. 
Bohater epicki nie otrzymuje bazowej premii do ataku i bazowej premii do rzutów obronnych 
normalnie zyskiwanych podczas dodawania drugiej klasy. Zamiast tego dostaje epicką premię do 
ataku i epicką premię do rzutów obronnych, jak podano w Tabeli: Epickie rzuty obronne i premie do 
ataku. 

EPICKI AWANS KLAS 
EPICKI BARBARZYŃCA 
Kostka Wytrzymałości: k12. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 
Szał barbarzyńcy: Epicki barbarzyńca na każde cztery poziomy powyżej 20. może wpadać w szał 
o jeden raz dziennie więcej. 
Wyczucie pułapek (zw): Premia epickiego barbarzyńcy zwiększa się o +1 na każde trzy poziomy 
powyżej 18. 
Redukcja obrażeń (zw): Redukcja obrażeń epickiego barbarzyńcy zwiększa się o +1 na każde trzy 
poziomy powyżej 19. 
Premiowe atuty: Epicki barbarzyńca otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego barbarzyńcy) co każde cztery poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego barbarzyńcy: Epicka krzepa, Epicka szybkość, Epicka twardość, 
Epickie skupienie na broni, Epickie wyszkolenie, Legendarna wspinaczka, Legendarne jeździectwo, 
Legendarne skoki, Legendarne tropienie, Legendarne zapasy, Niszcząca szarża, Niszczycielski krytyk, 
Pancerna skóra, Redukcja obrażeń, Szał chaosu, Szał destrukcji, Szał grozy, Szał grzmotów, Szał 
potęgi, Szybkie leczenie, Wzniecenie szału, Zabójczy krytyk. 
Tabela: Epicki barbarzyńca 
Poziom Specjalne 
21 Wyczucie pułapek +7 
22 Redukcja obrażeń 6/– 
23 — 
24 Szał 7/dzień, wyczucie pułapek +8, atut premiowy  
25 Redukcja obrażeń 7/– 
26 — 
27 Wyczucie pułapek +9 
28 Redukcja obrażeń 8/–, szał 8/dzień, atut premiowy  
29 — 
30 Wyczucie pułapek +10 

EPICKI BARD 
Kostka Wytrzymałości: k6. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 6 + modyfikator z Int. 
Czary: Poziom czarującego w przypadku barda odpowiada jego poziomowi w tej klasie. Powyżej 20. 
poziomu liczba dostępnych mu dziennie zaklęć nie rośnie. Nie uczy się on też nowych zaklęć, chyba 
że posiada atut Zdobycie czarów. 
Muzyka bardów: Bard nie zyskuje nowych efektów zależnych od rangi Występów. Może natomiast 
wybrać atuty epickie, dzięki którym zdolność ta zyska nowe moce. 
Wiedza bardów: Do wszystkich testów wiedzy bardów postać dodaje poziom w tej klasie + 
modyfikator z Intelektu, tak jak zwykle. 
Premiowe atuty: Epicki bard otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego barda) co każde trzy poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego barda: Automatyczna kontrpieśń, Długodystansowa inspiracja, 
Długotrwała inspiracja, Doskonalsza metamagia, Doskonalsze czarowanie w walce, Epicka inspiracja, 
Epicka reputacja, Epickie skupienie na umiejętności, Epickie zdolności przywódcze, Inspirowanie 
doskonałości, Inspirowanie zastępów, Mistrzowskie korzystanie z lasek, Mistrzowskie korzystanie 
z różdżek, Muzyka bogów, Nagła inspiracja, Nieustająca emanacja, Niezniszczalna magia, 
Ogłuszająca pieśń, Okazyjny czar, Osłabiająca pieśń, Poliglota, Udoskonalona alchemia, 
Wykorzystanie przygodnej magii, Zdobycie czarów, Zwiększenie liczby czarów. 
Inspirowanie odwagi (zn): Premia epickiego barda zapewniana przez tę zdolność zwiększa się o +1 
na każde sześć poziomów powyżej 20. 
Tabela: Epicki bard 

Poziom Specjalne 
21 —  
22 —  
23 Atut premiowy  
24 —  
25 —  
26 Inspirowanie odwagi +5, Atut premiowy  
27 —  
28 —  
29 Atut premiowy  
30 —  

EPICKI CZARODZIEJ 
Kostka Wytrzymałości: k4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 
Czary: Poziom czarującego w przypadku czarodzieja odpowiada jego poziomowi w tej klasie. 
Powyżej 20. poziomu liczba zaklęć dostępnych dziennie czarodziejowi nie ulega zwiększeniu. 
Awansując na nowy poziom, czarodziej uczy się dwóch nowych zaklęć z dowolnego dostępnego mu 
poziomu (biorąc pod uwagę nowy, właśnie zdobyty poziom). 
Chowaniec: Chowaniec czarodzieja wciąż zwiększa swą potęgę. Na każde dwa poziomy powyżej 20. 
jego naturalny pancerz i Intelekt wzrastają o +1. Odporność na czary chowańca wynosi poziom pana + 
5. Na 21. poziomie i na każde dziesięć poziomów powyżej 21. chowaniec zyskuje wybrane przez jego 
właściciela korzyści wynikające z epickiego atutu Zaklęcie dla chowańca. 
Atuty premiowe: Epicki czarodziej otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy premiowych atutów 
epickiego czarodzieja) co każde trzy poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego czarodzieja: Bezwiedne przyspieszenie czaru, Bezwiedne 
unieruchomienie czaru, Bezwiedne wyciszenie czaru, Czarowanie w walce, Doskonalsza metamagia, 
Doskonalsze czarowanie w walce, Doskonalsze podbicie czaru, Epickie czarowanie, Epickie 
przenikanie czarem, Epickie skupienie na czarze, Ignorowanie materialnych komponentów, 
Mistrzostwo w czarach, Nieustająca emanacja, Niezniszczalna magia, Okazyjny czar, Potężniejszy 
czar, Przenikanie czarem, Skupienie na czarze, Spontaniczny czar, Spotęgowanie czaru, Stworzenie 
epickiego berła, Stworzenie epickiego cudownego przedmiotu, Stworzenie epickiej laski, Stworzenie 
epickiej magicznej broni i pancerza, Udoskonalona alchemia, Wiele czarów, Wprawa w tworzeniu 
magicznych przedmiotów, Wykorzystanie przygodnej magii, Wykucie epickiego pierścienia, Zaklęcie 
dla chowańca, Zapisanie epickiego zwoju, Zdobycie czarów, Zwiększenie liczby czarów. Epicki 
czarodziej może poza wymienionymi w niniejszej liście atutami wybierać dowolne atuty tworzenia 
przedmiotów i atuty metamagiczne. 
Tabela: Epicki czarodziej  

Poziom Specjalne 
21 —  
22 —  
23 Atut premiowy 
24 —  
25 —  
26 Atut premiowy 
27 —  
28 —  
29 Atut premiowy 
30 —  

EPICKI DRUID 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 
Czary: Poziom czarującego w przypadku druida odpowiada poziomowi w tej klasie. Powyżej 20. 
poziomu liczba zaklęć dostępnych dziennie druidowi nie ulega zwiększeniu. 
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Zwierzęcy towarzysz: Zwierzęcy towarzysze druida zyskują na potędze. Na każde trzy poziomy 
powyżej 20. zwierzęcy towarzysz zyskuje 2 premiowe Kostki Wytrzymałości, jego naturalny pancerz 
wzrasta o 2, a modyfikatory Siły i Zręczności o 1. Uczy się on również dodatkowej sztuczki. 
Kształty natury (zc): Co każde cztery poziomy powyżej 18 epicki druid może wykorzystać tę zdolność 
i przybrać postać zwierzęcia o jeden raz więcej dziennie. Zdolność przybierania postaci żywiołaka za 
pomocą kształtu natury nie ulega zmianie. 
Atuty premiowe: Epicki druid otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego druida) co każde cztery poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego druida: Bezwiedne przyspieszenie czaru, Bezwiedne 
unieruchomienie czaru, Bezwiedne wyciszenie czaru, Doskonałe zdrowie, Doskonalsza metamagia, 
Doskonalsze czarowanie w walce, Doskonalsze podbicie czaru, Epickie czarowanie, Epickie 
przenikanie czarem, Epickie skupienie na czarze, Ignorowanie materialnych komponentów, Kształty 
natury: filigranowy rozmiar, Kształty natury: kolosalny rozmiar, Kształty natury: magiczna bestia, 
Kształty natury: olbrzymi rozmiar, Kształty natury: doskonalszy żywiołak, Kształty natury: robactwo, 
Kształty natury: smok, Kształty natury: drobny rozmiar, Nieustająca emanacja, Niezniszczalna magia, 
Odporność na energię, Okazyjny czar, Plant Kształty natury, Potężniejszy czar, Spontaniczny czar, 
Spotęgowanie czaru, Szybkie leczenie, Towarzystwo magicznych bestii, Wiele czarów, 
Wykorzystanie przygodnej magii, Zwiększenie liczby czarów. 
Tabela: Epicki druid 
Poziom Specjalne 
21 —  
22 Kształty natury 7/dzień 
23 —  
24 Atut premiowy  
25 —  
26 Kształty natury 8/dzień  
27 —  
28 Atut premiowy  
29 —  
30 Kształty natury 9/dzień 

EPICKI KAPŁAN 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 
Czary: Poziom czarującego w przypadku kapłana odpowiada poziomowi w tej klasie. Powyżej 20. 
poziomu liczba zaklęć dostępnych dziennie kapłanowi nie ulega zwiększeniu. 
Odpędzanie lub karcenie nieumarłych: Wykonując test odpędzania (lub karcenia) i ustalając 
obrażenia z odpędzania, jak zwykle wykorzystuj poziom w klasie kapłana, by określić, na jak 
potężnych nieumarłych wpływa bohater. 
Premiowe atuty: Epicki kapłan otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego kapłana) co każde trzy poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego kapłana: Aura pozytywnej energii, Bezwiedne przyspieszenie 
czaru, Bezwiedne unieruchomienie czaru, Bezwiedne wyciszenie czaru, Cios widziadła, Doskonalsza 
metamagia, Doskonalsze czarowanie w walce, Doskonalsze podbicie czaru, Doskonalsze zaklęcia 
związane z charakterem, Epickie czarowanie, Epickie przenikanie czarem, Epickie skupienie na 
czarze, Ignorowanie materialnych komponentów, Nieustająca emanacja, Niezniszczalna magia, 
Okazyjny czar, Pancerna skóra, Planarne odpędzanie, Potężniejszy czar, Premiowa domena, 
Spontaniczne rzucanie czarów domenowych, Spontaniczny czar, Spotęgowanie czaru, Strefa 
ożywiania nieumarłych, Wiele czarów, Władanie nieumarłymi, Wybuch negatywnej energii, 
Wykorzystanie przygodnej magii, Zwiększenie liczby czarów. 
Tabela: Epicki kapłan 

Poziom Specjalne 
21 —  
22 —  
23 Atut premiowy  
24 — 
25 — 
26 Atut premiowy  
27 —  
28 —  
29 Atut premiowy  
30 —  

EPICKI ŁOTRZYK 
Kostka Wytrzymałości: k6. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 8 + modyfikator z Int. 
Podstępny atak: Obrażenia, które epicki łotrzyk zadaje w wyniku podstępnego ataku, zwiększają się 
o +1k6 na każdym poziomie nieparzystym. 
Zdolności specjalne: Epicki łotrzyk nie zyskuje nowych specjalnych zdolności po 19. poziomie, może 
za to zamiast atutów premiowych wybierać zdolności opisane w Podręczniku gracza (wyniszczający 
atak, rzut ochronny, doskonalsze uchylanie, sprzyjający moment, mistrzostwo w umiejętnościach lub 
szczwany umysł). 
Wyczucie pułapek (zw): Premia epickiego łotrzyka zwiększa się o +1 na każde trzy poziomy powyżej 
18. 
Premiowe atuty: Epicki łotrzyk otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego łotrzyka) co każde cztery poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego łotrzyka: Bojowe łucznictwo, Doskonalszy podstępny atak, 
Doskonalszy zmysł walki, Epicka reputacja, Epicka szybkość, Epickie skupienie na umiejętności, 
Epickie uniki, Fenomenalna celność, Jątrząca się rana, Legendarna wspinaczka, Nadzwyczajna 
inicjatywa, Niepokojenie czarujących, Okazyjny podstępny atak, Oślepiająca prędkość, Rozmazanie, 
Wyczucie pułapek, Zręczna wola, Zręczna wytrwałość. Epicki łotrzyk może zamiast wymienionego 
w niniejszej liście atutu wybrać zdolność specjalną, która w tym przypadku zastąpi atut premiowy. 
Tabela: Epicki łotrzyk  

Poziom Specjalne 
21 Podstępny atak +11k6, wyczucie pułapek +7 
22 —  
23 Podstępny atak +12k6  
24 Wyczucie pułapek +8, premiowy atut  
25 Podstępny atak +13k6  
26 — 
27 Podstępny atak +14k6, wyczucie pułapek +9 
28 Atut premiowy 
29 Podstępny atak +15k6 
30 Wyczucie pułapek +10 

EPICKI MNICH 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 4 + modyfikator z Int. 
Premia do KP: Premia do Klasy Pancerza epickiego mnicha, który nie nosi zbroi, zwiększa się o +1 
na każde pięć poziomów powyżej 20. 
Uderzenie bez broni: Obrażenia, które powoduje uderzający bez broni epicki mnich, nie zwiększają 
się powyżej 16. poziomu. 
Oszałamiający atak: Ustalając ST oparcia się temu atakowi, pod uwagę bierze się poziom mnicha 
w tej klasie, tak jak zwykle. 
Szybkość bez pancerza: Prędkość epickiego mnicha, który nie ma na sobie zbroi, zwiększa się o 3 
metry na każde trzy poziomy, począwszy od 18. W przypadku bohatera rozmiaru małego 
i krasnoludów należących do tej klasy, szybkość wzrasta o 1,5 metra, a nie o 3 metry. 
Uderzenie ki: Uderzenie ki nie zwiększa się automatycznie wraz z awansem powyżej 16. poziomu. 
Jedność ciała (zn): Epicki mnich może każdego dnia wyleczyć tyle punktów wytrzymałości, ile 

wynosi jego podwojony poziom, tak jak zwykle. 
Daleki krok (zn): Określając efektywny poziom czarującego dla tej zdolności, pod uwagę bierze się 
poziom w klasie mnicha, tak jak zwykle. 
Diamentowa dusza (zw): Odporność na czary epickiego mnicha odpowiada poziomowi w tej klasie 
+10, tak jak zwykle. 
Drżąca pięść (zn): Określając ST oparcia się temu atakowi, pod uwagę bierze się poziom w klasie 
mnicha, tak jak zwykle. 
Puste ciało (zn): Określając czas działania tego efektu, bierz pod uwagę poziom w klasie mnicha, tak 
jak zwykle. 
Premiowe atuty: Epicki mnich otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego mnicha) co każde pięć poziomów powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego mnicha: Cios prawości, Cios zniszczenia, Doskonalsza odporność 
na czary, Doskonalsza oszałamiająca pięść, Doskonalsze uderzenie ki, Doskonalszy zmysł walki, 
Epicka szybkość, Epicka twardość, Epickie wyszkolenie, Legendarna wspinaczka, Legendarne zapasy, 
Migbłystalne pięści, Odbicie dowolnej liczby strzał, Odbicie pocisków, Odporność na energię, 
Oślepiająca prędkość, Pancerna skóra, Redukcja obrażeń, Rozmazanie, Szybkie leczenie, Zaostrzone 
pięści, Zawrócenie strzał. 
Tabela: Epicki mnich  

Poziom Premia do KP Szybkość bez pancerza Specjalne 
21 +4 +21 m  
22 +4 +21 m  
23 +4 +21 m  
24 +4 +24 m  
25 +5 +24 m Atut premiowy 
26 +5 +24 m  
27 +5 +27 m  
28 +5 +27 m  
29 +5 +27 m  
30 +6 +30 Atut premiowy 

EPICKI PALADYN 
Kostka Wytrzymałości: k10. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 
Nakładanie rąk (zn): Każdego dnia paladyn może wyleczyć tyle punktów wytrzymałości, ile wynosi 

jego premia z Charyzmy (jeśli jakąś posiada) razy poziom w tej klasie, tak jak zwykle. 
Ugodzenie zła (zn): Epicki paladyn dodaje poziomy w swojej klasie do obrażeń zadawanych przez 
atak godzący zło, tak jak zwykle. Ponadto zyskuje prawo do jednego dodatkowego ugodzenia zła 
dziennie na każde pięć poziomów powyżej 20. 
Odpędzanie nieumarłych: Epicki paladyn odpędza nieumarłych jak kapłan na poziomie o dwa 
niższym niż jego poziom w tej klasie, tak jak normalnie. 
Czary: Poziom czarującego w przypadku epickiego paladyna wynosi połowę poziomów w tej klasie, 
tak jak zwykle. Powyżej 20. poziomu liczba dostępnych dziennie paladynowi zaklęć nie rośnie. 
Specjalny wierzchowiec: Specjalny wierzchowiec epickiego paladyna wciąż zwiększa swą potęgę. 
Na każde pięć poziomów powyżej 20. wyjątkowy wierzchowiec zyskuje premię +2 do Kostek 
Wytrzymałości, jego naturalny pancerz wzrasta o +2, a Siła oraz Intelekt o +1. Odporność na czary 
istoty jest zaś równa poziom klasowy paladyna + 5. 
Przełamanie choroby (zc): Epicki paladyn może użyć przełamania choroby dodatkowy raz na tydzień 
na każde trzy poziomy powyżej 18. 
Atuty premiowe: Epicki paladyn otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego paladyna) co każde trzy poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego paladyna: Aura pozytywnej energii, Cios widziadła, Doskonałe 
zdrowie, Doskonalsza aura odwagi, Doskonalsze czarowanie w walce, Epicka reputacja, Epicka 
twardość, Epickie skupienie na broni, Epickie wyszkolenie, Epickie zdolności przywódcze, 
Imponujące ugodzenie, Legendarne dowodzenie, Legendarne jeździectwo, Nieustająca emanacja, 
Niszczycielski krytyk, Pancerna skóra, Planarne odpędzanie, Spontaniczny czar, Święty sztych, 
Większa aura odwagi, Zabójczy krytyk, Zwiększenie liczby czarów. 
Tabela: Epicki paladyn  
Poziom Specjalne  
21 Przełamanie choroby 6/tydzień 
22 —  
23 Atut premiowy  
24 Przełamanie choroby 7/tydzień 
25 Ugodzenie zła 6/dzień 
26 Atut premiowy 
27 Przełamanie choroby 8/tydzień 
28 —  
29 Atut premiowy 
30 Przełamanie choroby 9/tydzień  

EPICKI TROPICIEL 
Kostka Wytrzymałości: k8. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 6 + modyfikator z Int. 
Czary: Poziom czarującego w przypadku tropiciela wynosi połowę poziomów w tej klasie, tak jak 
zwykle. Powyżej 20. poziomu liczba dostępnych dziennie tropicielowi zaklęć nie rośnie. 
Preferowany wróg (zw): Epicki tropiciel zyskuje dodatkowego preferowanego wroga, a jego premie 
względem jednej kategorii preferowanych wrogów rosną o +2 na każde pięć poziomów powyżej 20. 
Zwierzęcy towarzysz: Zwierzęcy towarzysz tropiciela zyskuje na potędze. Efektywny poziom druida 
jest na potrzeby tej zdolności równy 1/2 poziomów tropiciela. 
Atuty premiowe: Epicki tropiciel otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego tropiciela) co każde trzy poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego tropiciela: Bojowe łucznictwo, Deszcz pocisków, Doskonałe 
zdrowie, Doskonalsze czarowanie w walce, Doskonalszy wielostrzał, Epicka krzepa, Epicka szybkość, 
Epicka twardość, Epickie skupienie na broni, Epickie wyszkolenie, Fenomenalna celność, Legendarna 
wspinaczka, Legendarne jeździectwo, Legendarne tropienie, Nieustająca emanacja, Oślepiająca 
prędkość, Rój strzał, Rozrywanie dwoma orężami, Śmierć wrogom, Spontaniczny czar, Strzelanie na 
duży zasięg, Szybkie leczenie, Zguba wrogom, Znakomita walka dwoma rodzajami broni, 
Znienawidzony wróg, Zwiększenie liczby czarów. 
Tabela: Epicki tropiciel  

Poziom Specjalne  
21 —  
22 —  
23 Atut premiowy  
24 —  
25 6. preferowany wróg  
26 Atut premiowy 
27 —  
28 —  
29 Atut premiowy 
30 7. preferowany wróg  

EPICKI WOJOWNIK 
Kostka Wytrzymałości: k10. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 
Atuty premiowe: Epicki wojownik otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego wojownika) co każde dwa poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego wojownika:Bojowe łucznictwo, Deszcz pocisków, Doskonalsza 
oszałamiająca pięść, Doskonalszy wielostrzał, Doskonalszy wirujący atak, Doskonalszy zmysł walki, 
Epicka krzepa, Epicka specjalizacja w broni, Epicka twardość, Epickie skupienie na broni, Epickie 



 26  

wyszkolenie, Epickie zdolności przywódcze, Fenomenalna celność, Legendarne dowodzenie, 
Legendarne jeździectwo, Legendarne zapasy, Nadzwyczajna inicjatywa, Natychmiastowe naciągnięcie 
kuszy, Niepokojenie czarujących, Niszcząca szarża, Niszczycielski krytyk, Odbicie dowolnej liczby 
strzał, Odbicie pocisków, Odporność na energię, Pancerna skóra, Pokonanie redukcji obrażeń, 
Redukcja obrażeń, Rój strzał, Rozrywanie dwoma orężami, Strzelanie na duży zasięg, Zabójczy 
krytyk, Zawrócenie strzał, Znakomita walka dwoma orężami. Analogicznie do wymienionych 
w niniejszej liście atutów epicki wojownik traktuje wszystkie niewspomniane wcześniej atuty 
premiowe wojownika. 
Tabela: Epicki wojownik  
Poziom Specjalne  
21 —  
22 Atut premiowy  
23 —  
24 Atut premiowy 
25 —  
26 Atut premiowy 
27 —  
28 Atut premiowy 
29 —  
30 Atut premiowy 

EPICKI ZAKLINACZ 
Kostka Wytrzymałości: k4. 
Punkty umiejętności na każdym następnym poziomie: 2 + modyfikator z Int. 
Czary: Poziom czarującego w przypadku zaklinacza odpowiada jego poziomowi w tej klasie. Powyżej 
20. poziomu liczba czarów dostępnych dziennie zaklinaczowi nie ulega zwiększeniu. Nie uczy się on 
też nowych zaklęć, chyba że posiada atut Zdobycie czarów (patrz dalej, część „Atuty”). 
Chowaniec: Chowaniec zaklinacza wciąż zwiększa swą potęgę. Na każde dwa poziomy powyżej 20. 
jego naturalny pancerz i Intelekt wzrastają o +1. Odporność na czary chowańca wynosi poziom pana + 
5. Na 21. poziomie i na każde dziesięć poziomów powyżej 21. chowaniec zyskuje wybrane przez 
właściciela korzyści wynikające z epickiego atutu Zaklęcie dla chowańca. 
Premiowe atuty: Epicki zaklinacz otrzymuje atut premiowy (wybierany z listy atutów premiowych 
epickiego zaklinacza) co każde trzy poziomy powyżej 20. 
Lista atutów premiowych epickiego zaklinacza: Bezwiedne przyspieszenie czaru, Bezwiedne 
unieruchomienie czaru, Bezwiedne wyciszenie czaru, Doskonalsza metamagia, Doskonalsze 
czarowanie w walce, Doskonalsze podbicie czaru, Epickie czarowanie, Epickie przenikanie czarem, 
Epickie skupienie na czarze, Ignorowanie materialnych komponentów, Mistrzowskie korzystanie 
z lasek, Mistrzowskie korzystanie z różdżek, Nieustająca emanacja, Odporność na energię, Okazyjny 
czar, Potężniejszy czar, Spotęgowanie czaru, Udoskonalona alchemia, Wiele czarów, Wykorzystanie 
przygodnej magii, Zaklęcie dla chowańca, Zdobycie czarów, Zwiększenie liczby czarów. 
Tabela: Epicki zaklinacz  

Poziom Specjalne 
21 —  
22 —  
23 Atut premiowy  
24 —  
25 —  
26 Atut premiowy 
27 —  
28 —  
29 Atut premiowy 
30 — 

ATUTY EPICKIE 

Długotrwała inspiracja [epicki] 
Wymagania: Występy 25 rang, muzyka bardów (właściwość klasowa). 
Korzyści: Efekt działania twej muzyki bardów (w przypadku mocy inspirowania) utrzymuje się 
dziesięć razy dłużej niż zwykle – już po tym, jak przestaniesz śpiewać. Atut ten nie wpływa na moce, 
które nie działają, gdy przestaniesz śpiewać. 

Doskonalsza metamagia [epicki] 
Wymagania: Cztery atuty metamagiczne, Czarostwo 30 rang. 
Korzyści: Wpływ atutu magicznego na poziom komórki czaru maleje o jeden, do minimum jednego 
poziomu wyżej niż normalnie. 
Doskonalsza metamagia nie wpływa na atuty metamagiczne, które mają modyfikator poziomu czaru 
+1 i mniej. 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego działanie się kumuluje, ale mimo to nie pozwala 
on obniżyć modyfikatora poziomu do mniej niż o jeden wyższego niż normalnie. 

Doskonalsza oszałamiająca pięść [epicki] 
Wymagania: Zr 19, Rzt 19, Doskonalsze uderzenie bez broni, Oszałamiająca pięść. 
Korzyści: Dodaj +2 do ST wyprowadzanego przez ciebie oszałamiającego ataku. 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego działanie się kumuluje. 

Doskonalszy podstępny atak [epicki] 
Wymagania: Podstępny atak +8k6. 
Korzyści: Dodaj +1k6 do obrażeń zadawanych w wyniku podstępnego ataku. 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego działanie się kumuluje. 

Imponujące ugodzenie [epicki] 
Wymagania: Cha 25, ugodzenie (właściwość klasowa lub zesłana moc domeny). 
Korzyści: Kiedy udaje ci się wykorzystać moc ugodzenia, dodajesz do obrażeń podwojoną liczbę 
odpowiednich poziomów (a nie po prostu poziom). 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego działanie się kumuluje. Pamiętaj tylko, że dwa 
podwojenia to potrojenie i tak dalej. 

Kształty natury: doskonalszy żywiołak [kształtów] 
[epicki] 
Wymagania: Rzt 25, umiejętność przybrania postaci żywiołaka za pomocą kształtów natury. 
Korzyści: Rozwijasz zdolność przybierania postaci żywiołaków tak, iż możesz za pomocą kształtów 
natury przemienić się we wszystkie stworzenia żywiołów (nie tylko w żywiołaki powietrza, ziemi, 
ognia i wody). Rozmiar jest tak samo ograniczony, jak w przypadku postaci zwierzęcej. Zyskujesz 
przy tym wszystkie nadzwyczajne i nadnaturalne zdolności istoty, w którą się zmienisz. 
Normalnie: Bez tego atutu możesz wykorzystywać kształt natury do przybierania postaci małego, 
średniego lub dużego żywiołaka ognia, powietrza, wody czy ziemi. 

Niszczycielski krytyk [epicki] 
Wymagania: S 23, Doskonalsze trafienie krytyczne (wybrana broń), Potężny atak, Rozszczepienie, 
Skupienie na broni (wybrana broń), Skuteczniejsze rozszczepienie. 
Korzyści: Posługując się wybraną bronią, zadajesz w krytyku dodatkowe +1k6 premiowych obrażeń. 
Jeśli oręż ma mnożnik ×3, premia wzrasta do +2k6, a jeśli ×4 – do +3k6. Niniejszy atut nie wpływa na 
istoty niepodatne na krytyki. 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem 
dotyczy on innego oręża. 

Planarne odpędzanie [epicki] 
Wymagania: Rzt 25, Cha 25, zdolność odpędzania lub karcenia nieumarłych. 
Korzyści: Potrafisz odpędzać lub karcić przybyszów, tak jakby byli nieumarłymi. Istota o typie 
przybysz posiada efektywną odporność na odpędzanie równą połowie jej odporności na czary 
(zaokrąglając w dół). 
Jeśli odpędzasz nieumarłych, odpędzasz (lub niszczysz) wszystkich złych przybyszów oraz karcisz 

(lub rozkazujesz) wszystkich innych niż złych. Jeżeli karcisz nieumarłych, karcisz (lub rozkazujesz) 
wszystkich złych przybyszów oraz odganiasz (lub niszczysz) wszystkich innych niż złych. 

Szał grozy [epicki] 
Wymagania: Zastraszanie 25 rang, szał 5/dzień 
Korzyści: Kiedy ogarnie cię szał, wszyscy przeciwnicy, którzy cię widzą, muszą wykonać rzut 
obronny na Wolę sporny z twoim testem Zastraszania – nieudany oznacza, że na 4k6 rund wpadają 
w panikę (jeśli mają mniej Kostek Wytrzymałości niż ty poziomów) lub są wstrząśnięci (jeżeli mają 
więcej KW niż ty poziomów, a jednocześnie mniej niż podwojona liczba twojego poziomu postaci). 
Niniejszy atut nie wpływa na wrogów o liczbie Kostek Wytrzymałości dwa razy większej niż twój 
poziom postaci. 

Zaklęcie dla chowańca [epicki] 
Wymagania: Int 25 (jeśli czary bohatera zależą od Intelektu) lub Cha 25 (jeżeli zależą od Charyzmy). 
Korzyści: Wybierz znane ci zaklęcie magii wtajemniczeń z poziomu maksymalnie 8. Twój chowaniec 
może teraz korzystać z niego raz dziennie, tak jakby to była jego zdolność czaropodobna na twoim 
poziomie czarującego. Nie możesz obdarzyć chowańca zaklęciem, które wymaga poświęcenia PD lub 
użycia komponentu materialnego o wartości ponad 1 sz. 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem obdarzasz chowańca kolejną 
zdolnością czaropodobną lub umożliwiasz mu użycie już posiadanej o jeden raz więcej dziennie. 

Zdobycie czarów [epicki] 
Wymagania: Zdolność rzucania zaklęć maksymalnego normalnie dostępnego poziomu w klasie 
rzucającej czary wtajemniczeń. 
Korzyści: Uczysz się dwóch czarów wtajemniczeń dowolnego poziomu, aż do maksymalnego 
poziomu, z którego możesz rzucać zaklęcia. Atut ten nie zapewnia dodatkowych komórek na czary. 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. 

Znienawidzony wróg [epicki] 
Wymagania: Co najmniej pięciu preferowanych wrogów. 
Korzyści: Dodaj +1 do premii do testów Blefowania, Nasłuchiwania, Spostrzegawczości, Sztuki 
przetrwania i Wyczucia pobudek oraz obrażeń związanych ze wszystkimi preferowanymi wrogami. 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego działanie się kumuluje. 

Zwiększenie liczby czarów [epicki] 
Wymagania: Zdolność rzucania zaklęć maksymalnego normalnie dostępnego poziomu w co najmniej 
jednej klasie rzucającej czary. 
Korzyści: Kiedy wybierasz ten atut, otrzymujesz jedną komórkę na czar dziennie na poziomie 
o maksymalnie jeden wyższym niż najwyższy dostępny ci poziom zaklęć w danej klasie. 
Musisz posiadać stosowny atrybut minimalnie o wartości (10 + poziom czaru), aby rzucić zaklęcie 
umieszczone w takiej komórce. Jeśli wartość atrybutu jest dostatecznie wysoka, byś otrzymał czary 
premiowe danego poziomu, zyskujesz także odpowiednią ich liczbę. 
Musisz wykorzystać zyskaną za sprawą tego atutu komórkę dla czarów w klasie, w której osiągnąłeś 
maksymalny poziom zaklęć. 
Specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. 
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Umiejętności 
Informacje podstawowe 
Jeśli kupujesz umiejętność klasową, twoja postać za każdy wydany punkt umiejętności otrzymuje 1 
rangę (równą premii +1 do testów danej umiejętności). Jeżeli natomiast nabywasz umiejętności innej 
klasy (tzw. umiejętności międzyklasowe), za każdy wydany punkt umiejętności śmiałek otrzymuje 1/2 
rangi. Bohater może w umiejętności klasowej posiadać maksymalnie tyle rang, ile wynosi jego poziom 
postaci +3; w przypadku umiejętności międzyklasowych ma prawo mieć maksymalnie o połowę mniej 
rang niż w klasowych (nie zaokrąglając ani w górę, ani w dół). 
Wykorzystywanie umiejętności: Test umiejętności to: 
rzut 1k20 + modyfikator umiejętności 
(modyfikator umiejętności = ranga w umiejętności + modyfikator z atrybutu + rozmaite 
modyfikatory) 
 
Test umiejętności nie różni się od testu ataku lub rzutu obronnego – im wyższy uzyskasz wynik, tym 
lepiej. Próbujesz natomiast osiągnąć rezultat równy lub przewyższający Skalę Trudności (ST), albo też 
otrzymać wynik lepszy niż ten, który uzyskał innych bohater w swoim teście. 
Rangi umiejętności: Liczba posiadanych przez postać rang w danej umiejętności zależy od tego, ile 
zainwestowała ona w daną umiejętność punktów. Z wielu umiejętności bohater może skorzystać 
jednak nawet, jeśli nie posiada w nich rang; w tym przypadku wykonuje tak zwany test umiejętności 
niewyszkolonej lub, krócej, test niewyszkolony. 
Modyfikator z atrybutu: W teście umiejętności wykorzystuje się modyfikator z atrybutu kluczowego 
dla danej umiejętności (czyli takiego, który jest związany z użyciem tej konkretnej umiejętności). 
Kluczowy atrybut dla każdej umiejętności podano w jej opisie. 
Rozmaite modyfikatory: Pojęcie to obejmuje między innymi premie rasowe, kary do testów 
z pancerza oraz premie zyskiwane dzięki atutom. 
Każdy punkt umiejętności, który wydasz na umiejętność klasową, oznacza, że uzyskasz w niej 1 rangę. 
Umiejętności klasowe to, jak łatwo się domyślić, te znajdujące się w opisie klasy twojej postaci, na 
liście o takim właśnie tytule. Każdy punkt umiejętności, który wydasz na umiejętność międzyklasową, 
oznacza, że uzyskujesz w niej 1/2 rangi (pół rangi nie wpływa na test umiejętności, ale dwie połówki 
dają w sumie rangę 1). Umiejętności międzyklasowe to oczywiście te, których nie znajdziesz na 
wspomnianej liście w opisie klasy. 
Po niewykorzystane punkty umiejętności nie można bowiem sięgnąć później. 
Maksymalna ranga w umiejętnościach klasowych wynosi poziom postaci + 3, a w umiejętnościach 
międzyklasowych połowę tej liczby (nie zaokrąglając ani w górę, ani w dół). 
W przypadku postaci wieloklasowych na maksymalną liczbę rang nie wpływa decyzja, czy daną 
umiejętność kupujesz jako klasową, czy międzyklasową. Jeżeli jest to umiejętność klasowa dla choćby 
jednej z klas twojego bohatera, to może on posiadać w niej maksymalnie tyle rang, ile wynosi poziom 
postaci + 3. 

Wykorzystywanie umiejętności 
Kiedy twój bohater wykorzystuje umiejętność, ty wykonujesz jej test, aby ustalić, jak dobrze mu 
poszło. Im wyższy uzyskasz wynik, tym lepiej. Sukces osiągasz jednak wówczas, gdy otrzymasz 
rezultat przynajmniej równy jakieś liczbie (ST lub wynik spornego testu umiejętności), zależnej od 
sytuacji. Im trudniejsze zadanie, tym wyższego wyniku potrzebujesz. 
Na test wpływają też okoliczności. Bohater, któremu nikt i nic nie przeszkadza, może spokojnie 
próbować, unikając błędów. Jeśli ma dużo czasu, ma prawo podejmować kolejne próby jedną po 
drugiej, uzyskując najlepszy z możliwych efektów. A jeżeli ktoś mu pomaga, być może osiągnie 
sukces w sytuacji, gdy inaczej by zawiódł. 

TESTY UMIEJĘTNOŚCI 
Na test umiejętności składają się następujące czynniki: wyszkolenie postaci (ranga), jej wrodzone 
predyspozycje (modyfikator z atrybutu) oraz szczęście (wynik rzutu kostką). Czasem wpływają nań 
również: zależny od rasy talent (premia rasowa), noszona zbroja (kara do testów z pancerza) czy 
posiadane atuty. 
Test umiejętności wykonujesz w następujący sposób – rzucasz 1k20 i do wyniku dodajesz modyfikator 
z danej umiejętności postaci, w którym uwzględniono rangi bohatera w umiejętności, modyfikatory 
z kluczowego atrybutu oraz wszelkie inne modyfikatory, jakie należy wziąć pod uwagę (w tym premie 
rasowe oraz kary do testów z pancerza). Im wyższy rezultat w sumie uzyskasz, tym lepiej. 
W odróżnieniu od testów ataków oraz rzutów obronnych, naturalna “20” na k20 nie oznacza 
automatycznie sukcesu, a naturalna “1” – porażki. 
Skala Trudności 
W niektórych testach trzeba uzyskać wynik określony przez Skalę Trudności (ST). ST to liczba 
zależna od zastosowanych zasad. Aby postaci powiodła się dana czynność, musisz w teście uzyskać 
wynik co najmniej równy ST. W Tabeli: Przykłady Skali Trudności zaprezentowano różne 
sugerowane ST testów umiejętności. 
Tabela: Przykłady Skali Trudności 
Zadanie (ST) Przykład (wykorzystywana umiejętność) 
Bardzo łatwe (0)  Dostrzeżenie kogoś znajdującego się na widoku (Spostrzegawczość) 
Łatwe (5)  Wspięcie się po linie z supłami (Wspinaczka) 
Średnio trudne (10)  Usłyszenie zbliżającego się wartownika (Nasłuchiwanie) 

Trudne (15)  
Naruszenie koła wozu tak, by nagle odpadło (Unieszkodliwianie 
mechanizmów) 

Złożone (20)  Pływanie we wzburzonej wodzie (Pływanie) 
Skomplikowane 
(25)  Otwarcie przeciętnego zamka (Otwieranie zamków) 
Heroiczne (30)  Przeskoczenie przez szczelinę szerokości 9 metrów (Skakanie) 
Niemal niemożliwe 
(40) 

Tropienie oddziału orków poruszających się po twardej powierzchni w 24 
godziny po deszczu (Sztuka przetrwania) 

Testy sporne 
Test sporny to taki, którego sukces lub porażka zależy od porównania wyników testów umiejętności 
różnych osób. W tym przypadku wyższy rezultat oznacza zwycięstwo, a niższy – niepowodzenie. 
W przypadku remisu o wygranej decyduje wyższy modyfikator umiejętności. Jeśli i te wartości są 
równe, należy wykonać drugi rzut. 
Tabela: Przykłady testów spornych 

Zadanie 

Umiejętność 
(kluczowy 
atrybut) 

Umiejętność sporna 
(kluczowy atrybut) 

Okantowanie kogoś Blefowanie (Cha)  Wyczucie pobudek 
(Rzt) 

Udawanie kogoś innego Przebieranie (Cha)  Spostrzegawczość 
(Rzt) 

Stworzenie fałszywej mapy Fałszerstwo (Int)  Fałszerstwo (Int) 
Ukrycie się przed kimś Ukrywanie się (Zr)  Spostrzegawczość 

(Rzt) 
Zmuszenie kogoś do czegoś Zastraszanie (Cha)  Specjalna1 
Podkradnięcie się do kogoś Ciche poruszanie 

się (Zr)  
Nasłuchiwanie (Rzt) 

Wykradnięcie sakiewki z pieniędzmi Zręczna dłoń (Zr)  Spostrzegawczość 
(Rzt) 

Związanie kogoś dobrze Używanie lin (Zr)  Wyzwalanie się (Zr) 
1 Test Zastraszania jest sporny z testem poziomu ofiary, a nie jakiejś jej umiejętności. Więcej 
informacji znajdziesz w opisie Zastraszania. 
Powtórne próby 
Ogólnie rzecz biorąc, możesz powtórzyć nieudany test – i robić to w nieskończoność. Niemniej 
w przypadku niektórych umiejętności trzeba brać pod uwagę konsekwencje porażki. Kilka 
umiejętności staje się po prostu bezużyteczne, gdy nie powiedzie się ich wykorzystanie (czyli gdy test 

się nie uda). Z kolei po udanym teście kolejne sukcesy zwykle są bez znaczenia. 
W przypadku gdy porażka w teście umiejętności nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji, 
zawsze możesz wykorzystać zasadę 20 (wziąć 20) i założyć, że próbujesz wystarczająco długo, by 
w końcu osiągnąć sukces. 
Testy umiejętności niewyszkolonych 
Kiedy twój bohater próbuje wykorzystać umiejętność, której nie posiada, możesz w zasadzie wykonać 
normalny test. Po prostu w tym przypadku modyfikator umiejętności nie będzie obejmował rang, 
ponieważ postać ich nie posiada. Inne modyfikatory jednakże – choćby ten wynikający z kluczowego 
atrybutu – należy zastosować. 
Istnieje jednak wiele umiejętności, które może wykorzystać tylko osoba w nich wyszkolona. 
Sprzyjające i niesprzyjające okoliczności 
W niektórych okolicznościach umiejętność łatwiej wykorzystać, w innych – trudniej. Kwestię tę 
odzwierciedlają premie i kary do modyfikatorów umiejętności, które stosuje się w ich testach, albo też 
zmiana wysokości ST danego testu umiejętności. 
Gdy bierze się pod uwagę niezwykłe warunki, szansa sukcesu ulega zmianie na cztery różne sposoby. 
1. Osoba wykorzystująca umiejętność otrzymuje premię z okoliczności +2, co odzwierciedla 
sprzyjające warunki, takie jak użycie doskonałych narzędzi przydatnych do wykonania zadania, 
pomoc towarzysza (patrz “Łączenie umiejętności”) czy posiadanie niezwykle dokładnych informacji. 
2. Osoba wykorzystująca umiejętność podlega karze z okoliczności –2, co odzwierciedla sytuację 
utrudniającą wykonanie zadania, choćby konieczność użycia improwizowanych narzędzi czy 
posiadanie błędnych informacji. 
3. Obniżenie ST o 2, co odzwierciedla warunki ułatwiające wykonanie zadania, na przykład przyjazną 
publiczność lub brak konieczności bycia precyzyjnym. 
4. Zwiększenie ST o 2, co odzwierciedla warunki utrudniające wykonanie zadania, takie jak niechętna 
widownia lub konieczność uzyskania idealnego efektu. 
Warunki, które wpływają na możliwość wykorzystania umiejętności, zmieniają modyfikator 
umiejętności. Natomiast sytuacje oddziałujące na to, jak dobrze bohater musi się sprawić, by osiągnąć 
sukces, przewartościowują ST. Premia do modyfikatora umiejętności oraz zmniejszenie ST testu mają 
ten sam efekt: oznaczają zwiększenie szansy sukcesu. Reprezentują jednakże różne warunki, a czasem 
właśnie ta różnica ma znaczenie. 
Testy umiejętności a czas 
Wykorzystanie umiejętności może trwać rundę, w ogóle nie zająć czasu albo wymagać poświęcenia 
kilku lub kilkunastu rund. W większości wypadków użycie którejś z nich to akcja standardowa, akcja 
ruchu lub akcja całorundowa. Rodzaj akcji określa czas potrzebny do wykonania działań w obrębie 
rundy walki (6 sekund) i wskazuje, jak się ma do tego ruch (patrz “Rodzaje akcji”). Niektóre testy 
umiejętności odzwierciedlają natychmiastowe działanie i reakcję na jakieś wydarzenie albo też 
stanowią część jakiejś akcji. Testy tych umiejętności nie są akcjami. Testy innych umiejętności są 
częścią ruchu. 
Testy bez rzutów 
Test umiejętności oznacza próbę osiągnięcia jakiegoś celu, do którego najczęściej postać dąży 
w niesprzyjających okolicznościach, czując presję czasu. Niemniej zdarza się też, że bohater 
wykorzystuje umiejętność w korzystniejszych warunkach, dzięki czemu udaje mu się wyeliminować 
czynnik szczęścia. 
Zasada 10: W sytuacji gdy twojemu bohaterowi nic nie zagraża i nic go nie rozprasza, możesz 
skorzystać z zasady 10 – innymi słowy: wziąć 10. Po prostu zamiast w teście umiejętności rzucać 
1k20, ustalasz wynik tak, jakby wypadło 10. W przypadku wielu rutynowych zadań wzięcie 10 
oznacza udane ich wykonanie. Bohater, którego coś rozprasza lub któremu coś zagraża (zwykle ma to 
miejsce w trakcie walki), nie może skorzystać z zasady 10. W większości wypadków wzięcie 10 to 
sposób zabezpieczenia postaci – gracz wie (lub się spodziewa), że przeciętny rzut oznacza sukces, ale 
obawia się, iż słaby wynik doprowadzi do porażki, dlatego też decyduje się na średnią (rezultat 10). 
Zasada 10 przydaje się szczególnie w tych sytuacjach, gdy bardzo wysoki rezultat rzutu na nic się nie 
zda (choćby podczas wykorzystywania Wspinaczki do wejścia po linie z supłami czy długotrwałej 
opieki nad rannym BG za pomocą Leczenia). 
Zasada 20: W przypadku gdy twoja postać ma dużo czasu (upraszczając: 2 minuty dla umiejętności, 
której test wykonuje się normalnie w rundę, akcję całorundową lub akcję standardową), nic jej nie 
grozi i nie rozprasza uwagi, a ponadto porażka w testowanej umiejętności nie wiąże się z przykrymi 
skutkami, możesz wykorzystać zasadę 20. Koniec końców, jeśli będziesz rzucał wystarczająco wiele 
razy, na 1k20 wreszcie uzyskasz wynik 20. I zamiast wykonywać związany z testem umiejętności rzut 
1k20, obliczasz efekt tak, jakby wypadł na kostce rezultat 20. Wzięcie 20 oznacza po prostu, że 
bohater próbuje dotąd, aż mu się wreszcie uda; zakłada przy tym, że przed sukcesem może się zdarzyć 
dowolna liczba porażek. Wykorzystanie zasady 20 zajmuje dwadzieścia razy więcej czasu niż 
wykonanie jednego zwykłego testu. Biorąc 20, liczysz się z założeniem, że twojego bohatera spotka 
kilka porażek, zanim osiągnie on sukces. Dlatego też nie możesz wykorzystać tej zasady w przypadku 
umiejętności, których nieudane wykorzystanie oznacza przykre skutki, w tym bowiem przypadku 
bohater uruchomiłby pułapkę, zanim osiągnąłby sukces. Najczęściej gracze będą brali 20 w testach 
następujących umiejętności: Otwieranie zamków, Przeszukiwanie oraz Wyzwalanie się. 
Testy atrybutów i testy poziomu czarującego: Zasadę 10 i 20 można normalnie zastosować do 
testów atrybutów, ale nie dotyczy to testów poziomu czarującego. 

ŁĄCZENIE UMIEJĘTNOŚCI 
Kiedy w tym samym czasie tę samą umiejętność wykorzystuje więcej bohaterów niż jeden, ich wysiłki 
mogą się kumulować. 
Niezależne wydarzenia 
Często kilku bohaterów próbuje wykonać to samo zadanie i niezależne osiągają sukces lub porażkę. 
Pomoc sprzymierzeńcowi 
Twój bohater może pomóc innej postaci osiągnąć sukces w wykonywanym przez nią teście 
umiejętności. W tym celu wykonujesz za swego śmiałka test tej samej umiejętności, co odzwierciedla 
wspólny wysiłek. Jeżeli we wspomnianym teście uzyskasz 10 lub więcej, postać, której pomagasz, 
otrzyma premię +2 do własnego testu, analogicznie do zasad sprzyjających warunków (pomagając 
sprzymierzeńcowi, nie możesz w teście umiejętności wziąć 10). W wielu wypadkach pomoc jakiejś 
osoby nie przyniesie korzyści, w innych zaś wspierać jedną postać może tylko ograniczona liczba 
śmiałków. 
W przypadku gdy postać nie może wykorzystać umiejętności w jakimś celu, nie ma również prawa 
pomóc sprzymierzeńcowi w czymś, czemu sama by nie podołała. 
Umiejętności synergiczne 
Bohater może odznaczać się dwiema umiejętnościami, które świetnie się uzupełniają. Ogólnie rzecz 
biorąc, jeśli posiada co najmniej 5 rang w jednej z takich umiejętności, otrzymuje premię +2 do testów 
synergicznej z nią umiejętności, co zaznaczono w opisie umiejętności. W niektórych wypadkach 
wspomnianą premię stosuje się jedynie w kilku konkretnych sposobach wykorzystania umiejętności, 
a nie we wszystkich jej testach. Ponadto niektóre umiejętności wpływają korzystnie na inne testy 
bohatera, choćby związane z użyciem pewnych właściwości klasowych. 
Tabela: Umiejętności synergiczne 
5 lub więcej rang w... Zapewnia premię +2 do... 
Blefowaniu testów Dyplomacji 
Blefowaniu testów Przebierania w trakcie udawania 
Blefowaniu testów Zastraszania 
Blefowaniu testów Zręcznej dłoni 
Czarostwie testów Stosowania magicznych urządzeń dotyczących zwojów 
Odcyfrowywaniu zapisków testów Stosowania magicznych urządzeń dotyczących zwojów 
Postępowaniu ze 
zwierzętami 

testów Jeździectwa 

Postępowaniu ze 
zwierzętami 

testów więzi z dziczą (właściwość klasowa) 

Przeszukiwaniu testów Sztuki przetrwania podczas podążania tropem 
Rzemiośle związanych z nim testów Szacowania 
Skakaniu testów Zwinności 
Stosowaniu magicznych 
urządzeń 

testów Czarostwa podczas rozpoznawania zaklęć na zwojach 

Sztuce przetrwania testów Wiedzy (natura) 
Używaniu lin testów Wspinaczki podczas wchodzenia po linie 
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Używaniu lin testów Wyzwalania się związanych z linami 
Wiedzy  
 (architektura i inżynieria)  testów Przeszukiwania związanych z sekretnymi drzwiami i podobnymi 

pomieszczeniami 
 (geografia)  testów Sztuki przetrwania podczas unikania niebezpieczeństw 

i zapobieganiu zagubieniu się 
 (historia)  testów wiedzy bardów (właściwość klasowa) 
 (lochoznawstwo)  testów Sztuki przetrwania pod powierzchnią ziemi 
 (miejscowa)  testów Zbierania informacji 
 (natura)  testów Sztuki przetrwania na powierzchni ziemi w naturalnym 

środowisku 
 (plany)  testów Sztuki przetrwania na innych planach 
 (religia)  testów odpędzania lub karcenia nieumarłych (właściwość klasowa) 
 (szlachta i władcy)  testów Dyplomacji 
 (tajemna)  testów Czarostwa 
Wyczuciu pobudek testów Dyplomacji 
Wyzwalaniu się testów Używania lin dotyczących pętania 
Zwinności testów Zachowania równowagi 
Zwinności testów Skakania 
Czasem bohater próbuje dokonać czegoś, czego nie dotyczy żadna umiejętność. W takim przypadku 
gracz wykonuje test atrybutu postaci. Wspomniany test to rzut 1k20 plus odpowiednie modyfikatory 
z atrybutu. W zasadzie jest to test niewyszkolonej umiejętności. 
W niektórych wypadkach działanie, o jakim mowa, to prosty test atrybutu danej osoby, w którym nie 
liczy się łut szczęścia. Przecież do ustalenia, kto jest wyższy, nie trzeba wykonywać testu – 
analogicznie nie trzeba testować Siły, by zobaczyć, kto jest silniejszy. 

Opis umiejętności 
W tej części rozdziału znajdziesz opis każdej umiejętności, zawierający między innymi typowe 
sposoby jej wykorzystania oraz często stosowane modyfikatory. Oczywiście czasem bohaterowie 
zastosują swoje umiejętności do innych celów niż te, o których będzie tu mowa. 
Poniżej znajdziesz schemat, w jakim opisano umiejętności. 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI 
W tym miejscu, obok nazwy umiejętności, podano następujące informacje. 
Atrybut kluczowy: Skrót nazwy atrybutu, z którego modyfikator stosuje się w testach umiejętności. 
Wyjątek: w przypadku Języka obcego pojawia się “brak”, ponieważ ta umiejętność nie wymaga 
wykonywania testów. 
Tylko wyszkolona: Taka informacja po nazwie umiejętności i skrócie nazwy atrybutu oznacza, że 
bohater musi mieć co najmniej 1 rangę, aby z niej skorzystać. Jeżeli tej wiadomości brak, umiejętności 
można używać nawet, jeśli nie jest się w niej wyszkolonym (posiada się w niej rangę 0). W przypadku 
gdy z wykorzystywaniem niewyszkolonej lub wyszkolonej umiejętności wiążą się jakieś dodatkowe 
zasady, wyjaśniono je w części “Brak szkolenia” (patrz dalej). 
Kara do testów z pancerza: Ta informacja w akapicie z nazwą umiejętności oznacza, że 
wykorzystując ją, należy brać pod uwagę karę do testów z pancerza (jeśli oczywiście postać takiej 
podlega). W przypadku gdy tej wiadomości brak, danej umiejętności kara do testów z pancerza nie 
dotyczy. 
Test: Co ty (tak w opisie umiejętności odnosimy się do bohatera) możesz zrobić, wykonując udany 
test umiejętności o danej ST. 
Akcja: Tu podano, jakiego typu akcję należy poświęcić, wykorzystując daną umiejętność, albo też ile 
czasu zajmuje wykonanie testu. 
Ponowne próby: Informacja o warunkach, które wpływają na kolejne próby wykorzystania 
umiejętności – aż do osiągnięcia sukcesu. Jeżeli umiejętność nie uprawnia do wykonania próby 
kolejny raz lub porażka wiąże się z niemiłymi konsekwencjami (przykładem jest umiejętność 
Wspinaczka), nie możesz korzystać z zasady 20. W przypadku gdy niniejszego akapitu brak, zadanie 
można próbować wykonywać ponownie bez żadnych dodatkowych utrudnień, poza oczywiście 
koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu. 
Zasady specjalne: Wszelkie dodatkowe informacje, które wpływają na umiejętności i korzystanie 
z nich – choćby specjalne efekty wynikające z ich wykorzystania, a także premie otrzymywane z racji 
klasy, rasy czy wybranych atutów. 
Synergia: Niektóre umiejętności zapewniają premie przydatne przy wykorzystaniu jednej lub większej 
liczby innych umiejętności. Wynika to z efektu synergiczności, czyli kooperacji różnych czynników 
i wzajemnego potęgowania działania. W tym akapicie wymieniono ewentualne premie zapewniane 
przez umiejętność lub otrzymywane do jej testów, a wynikające ze wspomnianej synergiczności. 
Ograniczenia: Niektóre zastosowania umiejętności są dostępne jedynie przedstawicielom pewnych 
klas lub postaciom posiadającym konkretne atuty. W tym miejscu opisano takie właśnie ewentualne 
ograniczenia. 
Brak szkolenia: W tym miejscu opisano, co bohater pozbawiony nawet 1 rangi w danej umiejętności 
może bez niej zrobić. Brak takich informacji oznacza, że postaci niewyszkolonej dotyczą normalne 
zasady (czyli że umiejętności nie sposób wykorzystywać bez wyszkolenia) lub że śmiałek nie ma 
prawa wykonywać testów danej umiejętności (w przypadku umiejętności zawierających dopisek 
“Tylko wyszkolona”). 

BLEFOWANIE (CHA) 
Test: Test Blefowania jest sporny z testem Wyczucia pobudek ofiary. W pobliskiej tabeli znajdziesz 
przykłady różnych sposobów wykorzystania tej umiejętności oraz związane z nimi modyfikatory do 
testu Wyczucia pobudek. 
Na blef wielki wpływ mają okoliczności sprzyjające i niesprzyjające. W dwóch wypadkach mogą one 
działać przeciwko tobie: kiedy w blef trudno uwierzyć lub gdy działanie, o które prosisz ofiarę, jest 
sprzeczne z jej interesem, naturą, osobowością, rozkazami i tak dalej. Jeżeli ma to znaczenie, potrafisz 
odróżnić nieudany blef, w który ofiara nie uwierzyła, od tego, w którym za dużo od niej wymagałeś. 
Załóżmy, na przykład, że otrzymała ona premię +10 do testu Wyczucia pobudek, ponieważ domagałeś 
się od niej, by podjęła ogromne ryzyko. Przyjmijmy dalej, że test Wyczucia pobudek zakończył się 
sukcesem, ale wynik przekroczył trudność o mniej niż 10. W tym przypadku ofiara nie odkryła blefu, 
ale po prostu nie chce się doń zastosować. Gdyby jednak uzyskała w teście wynik przekraczający 
trudność o przynajmniej 11, przejrzałaby cię. 
Udany test Blefowania oznacza, że ofiara przez krótką chwilę (zwykle przez rundę lub mniej) działa 
zgodnie z twoim życzeniem lub wierzy w to, w co chciałeś, by uwierzyła. Niemniej ta umiejętność nie 
działa analogicznie do czaru sugestia. 
Blefowanie wymaga interakcji pomiędzy tobą a ofiarą. Nie możesz zatem wpływać tą umiejętnością 
na istoty, które nie są świadome twojej obecności. 
Finta w walce: Możesz wykorzystać Blefowanie, by zmylić przeciwnika w walce wręcz (nie uda mu 
się efektywnie uniknąć twojego następnego ataku). W tym celu wykonujesz test Blefowania sporny 
z testem Wyczucia pobudek ofiary, jednak w tym przypadku dodaje ona do rzutu poza zwykłymi 
stosownymi modyfikatorami także bazową premię do ataku. Jeżeli uzyskasz w teście Blefowania 
wynik wyższy niż przeciwnik w tym specjalnym teście Wyczucia pobudek, traci on premię ze 
Zręczności do KP (jeśli takową posiada), ale tylko w przypadku twojego kolejnego wymierzonego 
weń ataku, który musisz wykonać w swojej następnej turze lub przed jej nadejściem. 
Wykonanie opisanej wcześniej finty w przypadku istot niehumanoidalnych jest trudniejsze, ponieważ 
nie tak łatwo odczytać ich mowę ciała. Dlatego też w takiej sytuacji podlegasz karze –4 do testów 
Blefowania. Z kolei w przypadku stworzeń o zwierzęcym Intelekcie (1 lub 2) zadanie staje się jeszcze 
trudniejsze – kara wynosi wówczas –8. Nie możesz stosować finty względem ofiar nieinteligentnych. 
Finta w walce nie prowokuje ataków okazyjnych. 
Odwrócenie uwagi, aby umożliwić ukrycie: Możesz wykorzystać Blefowanie, by ułatwić sobie 
Ukrywanie się. Udany test pierwszej z wymienionych umiejętności oznacza, że odwracasz na chwilę 
uwagę przeciwnika, dzięki czemu masz prawo po raz kolejny wykonać test Ukrywania się, gdy ktoś 
cię widzi. To zastosowanie Blefowania nie prowokuje ataku okazyjnego. 
Przekazanie sekretnej wiadomości: Za pomocą Blefowania możesz też przekazać wiadomość innej 
osobie w taki sposób, by pozostali jej nie zrozumieli. W przypadku prostej informacji ST wnosi 15, 
złożona wymaga pokonania ST 20 (dotyczy to szczególnie tych, które wymagają sprytnego dotarcia do 
nowych wiadomości). Porażka o 4 lub mniej oznacza, że nie możesz przekazać wiadomości. Porażka 

o 5 lub więcej wskazuje, iż zasugerowano fałszywą informację lub wyciągnięto błędne wnioski. 
Każdy, kto przysłuchuje się wymianie takich wiadomości, może je przejąć – ma prawo do testu 
Wyczucia pobudek spornego z testem Blefowania wykonywanego przy przekazywaniu informacji 
(patrz “Wyczucie pobudek”). 
Akcja: Różnie. Test Blefowania będący częścią większej interakcji zawsze zajmuje co najmniej rundę 
(i jest przynajmniej akcją całorundową), jednak wykonanie bardziej złożonego zadania wymaga więcej 
czasu. Test Blefowania wykonywany na potrzeby finty w walce lub odwrócenia uwagi w celu 
umożliwienia ukrycia się to akcja standardowa. Test Blefowania związany z przekazywaniem 
sekretnej wiadomości nie wymaga poświęcenia akcji, ale jest częścią normalnej rozmowy. 
Ponowne próby: Różnie. Ogólnie rzecz biorąc, nieudany test Blefowania w interakcji społecznej 
sprawia, że ofiara staje się zbyt podejrzliwa, abyś w tych samych warunkach próbował raz jeszcze. 
Masz natomiast prawo dowolną liczbę razy ponawiać próby Blefowania związanego z fintami 
w walce. W przypadku przekazywania wiadomości także przysługują ci kolejne próby, ale tylko jeden 
raz na rundę. Ponadto każda próba wiąże się z takim samym ryzykiem nieporozumienia. 
Zasady specjalne: Tropiciel zyskuje premię do testów Blefowania, gdy wykorzystuje tę umiejętność 
względem preferowanego wroga. 
Posiadacz chowańca węża otrzymuje premię +3 do testów Blefowania. 
Jeśli posiadasz atut Sugestywność, otrzymujesz premię +2 do testów Blefowania. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, otrzymujesz premię +2 do testów 
Dyplomacji, Zastraszania i Zręcznej dłoni oraz do testów Przebieranie wykonywanych wówczas, gdy 
ktoś cię obserwuje, a ty udajesz kogoś innego. 
Przykładowe okoliczności Modyfikator Wyczucia 

pobudek 
Ofiara chce ci uwierzyć. –5 
Blef jest wiarygodny i nie wpływa zbytnio na ofiarę.  +0 
W blef stosunkowo trudno uwierzyć lub stawia ofiarę 
w ryzykownym położeniu. 

+5 

W blef trudno uwierzyć lub naraża ofiarę na poważne ryzyko. +10 
Blef to oczywiste łgarstwo i w zasadzie nie warto się nad nim 
zastanawiać. 

+20 

CICHE PORUSZANIE SIĘ (ZR; KARA DO 
TESTÓW Z PANCERZA) 
Test: Wykonujesz test Cichego poruszania się sporny z Nasłuchiwaniem każdego, kto może cię 
usłyszeć. Bez kar możesz się poruszać z połową normalnej prędkości. Jeśli jednak poruszasz się 
szybciej niż z połową normalnej prędkości, ale nie z całą, podlegasz karze –5. W zasadzie nie sposób 
szarżować czy biegać po cichu (kara –20). 
Trudno poruszać się po cichu przez bagna czy poszycie (i inną podobną hałaśliwą powierzchnię). 
Próbując wykorzystać tę umiejętność na podobnym terenie, podlegasz podanym dalej karom. 
 
Powierzchnia Modyfikator testu 
Dźwięczna (osypisko, głębokie i płytkie bagno, podszycie, gruzowisko) –2 
Bardzo dźwięczna (gęste podszycie, głęboki śnieg)  –5 
 
Akcja: Żadna. Test Cichego poruszania się wlicza się w ruch lub inną czynność, a zatem jest częścią 
innej akcji. 
Zasady specjalne: Właściciel chowańca kota otrzymuje premię +3 do testów Cichego poruszania się. 
Niziołek otrzymuje premię rasową +2 do testów Cichego poruszania się. 
Jeśli posiadasz atut Ukradkowość, otrzymujesz premię +2 do testów Cichego poruszania się. 

CZAROSTWO (INT; TYLKO WYSZKOLONA) 
Umiejętność ta pozwala ci identyfikować zaklęcia, które ktoś właśnie rzuca lub które już działają. 
ST Czarostwa Zadanie 
13  Identyfikacja glifu strażniczego za pomocą odczytania magii. Nie wymaga akcji. 
15 + poziom 
czaru  

Identyfikacja rzucanego czaru (musisz widzieć lub słyszeć werbalne bądź 
somatyczne komponenty). Nie wymaga akcji. Bez ponawiania. 

15 + poziom 
czaru 

Nauka czaru z księgi zaklęć lub zwoju (dotyczy tylko czarodzieja). Ponawianie 
niedozwolone dla danego zaklęcia, dopóki nie zyskasz co najmniej 1 rangi 
w Czarostwie (nawet jeśli znajdziesz inne źródło, z którego możesz się go 
nauczyć). Wymaga 8 godzin. 

15 + poziom 
czaru  

Przygotowanie czaru z pożyczonej księgi zaklęć (dotyczy tylko czarodzieja). 
Jedna próba na dzień. Nie wymaga dodatkowego czasu. 

15 + poziom 
czaru  

Określenie, dzięki wykryciu magii, szkoły magii obecnej w aurze jednego 
widzianego przedmiotu lub istoty (jeśli aura nie jest efektem działania zaklęcia, 
ST wynosi 15 + 1/2 poziomu czarującego). Nie wymaga akcji. 

19  Identyfikacja symbolu za pomocą odczytania magii. Nie wymaga akcji. 
20 + poziom 
czaru  

Identyfikacja czaru, który już działa i który ma efekty. Musisz widzieć lub być 
w stanie wykryć efekt danego zaklęcia. Nie wymaga akcji. Bez ponawiania. 

20 + poziom 
czaru  

Identyfikacja materii stworzonej lub ukształtowanej przez magię, na przykład 
stwierdzenie, że żelazna ściana to efekt działania czaru ściana żelaza. Nie 
wymaga akcji. Bez ponawiania. 

20 + poziom 
czaru  

Odcyfrowanie zapisanego czaru (na przykład zwoju) bez użycia odczytania 

magii. Jedna próba na dzień. Wymaga akcji całorundowej. 
25 + poziom 
czaru  

Ustalenie czaru, którego padasz ofiarą, po wykonaniu nań rzutu obronnego. Nie 
wymaga akcji. Bez ponawiania. 

25  Identyfikacja eliksiru. Wymaga minuty. Bez ponawiania. 
20  Narysowanie diagramu, dzięki któremu zakotwiczenie w wymiarze będzie można 

rzucić na zaklęcie magiczny krąg. Wymaga 10 minut. Bez ponawiania. Ten test 
wykonuje się w sekrecie, abyś nie znał jego wyniku. 

30 i więcej  Zrozumienie dziwnego lub unikatowego magicznego efektu, na przykład 
działania magicznego strumienia. Wymagany czas jest w tym wypadku zmienny. 
Bez ponawiania. 

Test: Potrafisz identyfikować czary i efekty magiczne. ST testu Czarostwa zależy od zadania –
informacje podano w powyższej tabeli. 
Akcja: Różnie, jak podano w pobliskiej tabeli. 
Ponowne próby: Patrz wcześniej. 
Zasady specjalne: Jeżeli jesteś czarodziejem specjalistą, otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa 
wykonywanych w związku z czarami lub efektami z twojej szkoły specjalizacji. Podlegasz jednakże 
karze –5 w przypadku zaklęć i efektów z zakazanej szkoły (a niektórych rzeczy w ogóle nie jesteś 
w stanie zrobić, na przykład nauczyć się czaru z zakazanej szkoły). 
Jeśli posiadasz atut Talent do magii, otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (tajemna), otrzymujesz premię +2 do testów 
Czarostwa. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Stosowaniu magicznych urządzeń, otrzymujesz premię +2 do testów 
Czarostwa dotyczących odcyfrowywania czarów zapisanych na zwojach. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Czarostwie, otrzymujesz premię +2 do testów Stosowania 
magicznych urządzeń dotyczących czarów zapisanych na zwojach. 
Ponadto za pomocą niektórych czarów możesz zyskać informacje dotyczące magii, jeśli powiedzie ci 
się test Czarostwa – szczegóły znajdziesz w opisie zaklęcia. 

DYPLOMACJA (CHA) 
Test: Wykonując udany test Dyplomacji, zmieniasz nastawienie innych osób (bohaterów 
niezależnych) – bazową ST znajdziesz w pobliskiej ramce “Wpływanie na nastawienie BN” 
W przypadku negocjacji ich uczestnicy wykonują sporne testy Dyplomacji, a zwycięzca zyskuje 
przewagę. Poprzez sporne testy rozwiązuje się również konflikty pomiędzy adwokatami czy 
dyplomatami, których wysłuchuje strona trzecia. 
Akcja: Zmiana nastawiania za pomocą Dyplomacji zwykle zajmuje około minuty (10 następujących 
po sobie akcji całorundowych). W niektórych sytuacjach okres ten ulega wydłużeniu. Możesz też 
wykonać “przyspieszony” test Dyplomacji – poświęcając tylko akcję całorundową – ale podlegasz 
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wówczas karze –10. 
Ponowne próby: Opcjonalnie tak, ale nie należy tego polecać, ponieważ zwykle ponowne próby nie 
przynoszą efektów. Nawet jeśli wstępny test Dyplomacji zakończył się sukcesem, inne postacie da się 
przekonać tylko w pewnym stopniu – kolejne próby przyniosą więcej szkód niż pożytku. Jeżeli zaś 
wstępny test Dyplomacji się nie powiedzie, osoby, na które wpływałeś, najpewniej utwierdziły się 
w swoim przekonaniu i kolejne próby są daremne. 
Zasady specjalne: Półelf otrzymuje premię rasową +2 do testów Dyplomacji. 
Jeśli posiadasz atutu Negocjowanie, otrzymujesz premię +2 do testów Dyplomacji. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, Wiedzy (szlachta i władcy) lub Wyczuciu 
pobudek, otrzymujesz premię +2 do testów Dyplomacji. 
Wpływanie na nastawienie BN 
Wykorzystaj pobliską tabelę, aby określić efektywność testów Dyplomacji (lub Charyzmy) 
wykonywanych w celu wpłynięcia na nastawienie bohatera niezależnego, albo też efektywność testów 
więzi z dziczą wykonywanych po to, by wpłynąć na nastawienie zwierzęcia lub magicznej bestii. 
 
Początkowe 
nastawienie Nowe nastawienie (wymagana ST) 

 
Wrogie 

Nieprzyja
zne 

Obojętn
e 

Przyjaz
ne 

Pomoc
ne 

Wrogie Mniej niż 20 20 25 35 50 
Nieprzyjazne Mniej niż 5 5 15 25 40 
Obojętne — Mniej niż 

1 
1 15 30 

Przyjazne — — Mniej 
niż 1 

1 20 

Pomocne — — — Mniej 
niż 1 

1 

 
Nastawienie Co oznacza Możliwe działania 
Wrogie  Zaryzykuje, by 

cię zranić 
Atak, przeszkadzanie, obelgi, ucieczka  

Nieprzyjazne  Źle ci życzy Wprowadzenie w błąd, plotkowanie, unikanie, przyglądanie się 
z podejrzliwością, obrażanie 

Obojętne  Nie przejmuje 
się tobą 

Zachowanie stosowne do oczekiwań otoczenia 

Przyjazne  Dobrze ci 
życzy 

Pogawędka, doradzanie, oferta ograniczonej pomocy, 
faworyzowanie 

Pomocne  Zaryzykuje, by 
ci pomóc 

Ochrona, pomaganie, leczenie, wsparcie 

FAŁSZERSTWO (INT) 
Test: Stworzenie falsyfikatu wymaga materiałów piśmienniczych odpowiednich dla fałszowanego 
dokumentu. Potrzebujesz też światła (lub innego sposobu ostrego widzenia), by dostrzegać pisane 
szczegóły. W przypadku pieczęci wypada mieć lak. Oczywiście potrzeba też czasu. Aby sfałszować 
dokument, nie naśladując charakteru pisma konkretnej osoby (rozkazy wojskowe, dekrety rządowe, 
księgi rozrachunkowe i tak dalej), wystarczy wcześniej obejrzeć podobny tekst; zyskujesz przy tym 
premię +8 do testu. Jeśli chcesz sfałszować podpis, potrzebujesz wzoru parafy, a do testu otrzymujesz 
premię +4. Stworzenie falsyfikatu dłuższego dokumentu zapisanego ręką konkretnej osoby wymaga 
znacznej próbki jej pisma. 
Testy Fałszerstwa wykonuje się w sekrecie, a zatem nie wiesz, jak dobry jest stworzony przez ciebie 
falsyfikat. Podobnie jak w przypadku Przebierania, nie musisz nawet wykonywać testu, dopóki ktoś 
nie bada efektu twojej pracy. Twój test Fałszerstwa jest sporny z testem Fałszerstwa osoby oglądającej 
dokument i sprawdzającej jego autentyczność. Drugi z wymienionych testów podlega modyfikatorom 
zależnym od warunków, które przedstawiono w pobliskiej tabeli. 
 
Sytuacja Modyfikator testu Fałszerstwa czytającego 
Czytający nie zna tego rodzaju dokumentu –2 
Czytający nieco zna tego rodzaju dokument +0 
Czytający dobrze zna tego rodzaju dokument +2 
Charakter pisma nieznany czytającemu –2 
Charakter pisma nieco znany czytającemu +0 
Charakter pisma doskonale znany czytającemu +2 
Czytający pobieżnie ogląda dokument –2 
 
Dokument, który przeczy procedurom, rozkazom lub posiadanej wiedzy, albo też wymaga od 
czytającej go postaci jakiegoś poświęcenia, może zwiększyć podejrzliwość (będą to korzystne warunki 
dla postaci badającej dokument w teście spornym). 
Akcja: Sfałszowanie krótkiego i prostego dokumentu zajmuje mniej więcej minutę. Strona dłuższego 
lub bardziej złożonego falsyfikatu powstaje w 1k4 minuty. 
Ponowne próby: Zwykle nie. Jeżeli dana osoba odkryje, że jakiś konkretny dokument to falsyfikat, 
nie można wykonać ponownej próby. Niemniej ta sama fałszywka może się przydać w oszukaniu innej 
osoby. Jednakże wykonanego dla danego dokumentu wyniku testu Fałszerstwa należy używać za 
każdym razem, gdy ktoś inny bada dokument. Każda z czytających papier osób ma prawo próbować 
wykryć fałszerstwo tylko raz. Jeżeli w teście spornym wygrał fałszerz, to osoba badająca dokument nie 
ma prawa kolejny raz wykorzystać swej umiejętności, nawet gdy coś podejrzewa. 
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Cwaniactwo, otrzymujesz premię +2 do testów Fałszerstwa. 
Ograniczenia: Fałszerstwo to umiejętność zależna od języka. A zatem, aby tworzyć falsyfikaty 
i odkrywać fałszerstwa, musisz umieć pisać oraz czytać w języku, którego użyto w danym 
dokumencie. Barbarzyńca nie może zdobywać rang w Fałszerstwie, dopóki nie nauczy się czytać 
i pisać. 

JEŹDZIECTWO (ZR) 
Próba jazdy na istocie, która nie nadaje się na wierzchowca jest karą –5 do testów tej umiejętności. 
Test: Zwyczajna jazda nie wymaga wykonywania testu. Bez kłopotu osiodłasz wierzchowca, 
dosiądziesz go, pojedziesz w wybrane miejsce i zsiądziesz, ale następujące działania wymagają testów. 
 
Działanie ST 

Jeździectwa 
Działanie ST 

Jeździectwa 
Kierowanie kolanami  5 Skok  15 
Utrzymanie się w siodle  5 Ponaglenie wierzchowca  15 
Zmuszenie konia bojowego 
do walki  

10 Kontrolowanie wierzchowca 
w walce 

20 

Zasłanianie się 15 Szybkie dosiadanie i zsiadanie 201 
Złagodzenie upadku 15   
1 Stosuje się karę do testów z pancerza. 
 

Kierowanie kolanami: Potrafisz kierować wierzchowcem za pomocą kolan, dzięki czemu w walce 
możesz używać obu rąk. Na początku swojej tury wykonujesz test Jeździectwa – nieudany oznacza, że 
w danej rundzie masz prawo korzystać tylko z jednej ręki, ponieważ drugą musisz kontrolować 
wierzchowca. 
Utrzymanie się w siodle: W przypadku gdy stracisz równowagę, siedząc na wierzchowcu, reagujesz 
natychmiast, próbując utrzymać się w siodle. Dotyczy to sytuacji, gdy wierzchowiec niespodziewanie 
poniesie i gdy otrzymujesz obrażenia. To wykorzystanie niniejszej umiejętności nie wymaga 
poświęcenia żadnej akcji. 
Zmuszenie konia bojowego do walki: Jeżeli zmusisz swego wyszkolonego do walki wierzchowca do 
wykonania ataku, sam również możesz normalnie wykonać atak lub ataki. To wykorzystanie 
umiejętności jest akcją darmową. 
Zasłanianie się: Potrafisz niezwykle szybko schować się za ciałem wierzchowca, wykorzystując go 
jako osłonę. W tym czasie nie możesz atakować, ani rzucać czarów. Jeżeli twój test Jeździectwa 

zakończy się niepowodzeniem, nie masz prawa osłonić się ciałem wierzchowca. To wykorzystanie 
umiejętności nie wymaga poświęcenia żadnej akcji. 
Złagodzenie upadku: Możesz szybko zareagować na upadek z wierzchowca (na przykład, gdy ten 
zostaje zabity lub się przewraca). Jeżeli test Jeździectwa się nie powiedzie, otrzymujesz 1k6 obrażeń 
od upadku. To wykorzystanie umiejętności nie wymaga poświęcenia żadnej akcji. 
Skok: Możesz skłonić wierzchowca, by przeskoczył nad przeszkodą (będzie to część jego ruchu). 
Chcąc ustalić parametry skoku, pod uwagę bierz niższy z modyfikatorów – twój z Jeździectwa lub 
wierzchowca ze Skakania. Jeżeli test Jeździectwa ci się nie powiedzie, spadasz z wierzchowca podczas 
skoku i otrzymujesz stosowne do sytuacji obrażenia spowodowane przez upadek (co najmniej 1k6). To 
wykorzystanie umiejętności nie wymaga poświęcenia żadnej akcji, ale stanowi części ruchu 
wierzchowca. 
Ponaglenie wierzchowca: Możesz ponaglić wierzchowca i zwiększyć jego szybkość w akcji ruchu. 
Udany test Jeździectwa zwiększa na rundę prędkość o 3 metry, lecz powoduje, że stworzenie 
otrzymuje jedno obrażenie. Możesz wykorzystywać tę opcję co rundę, ale wówczas w każdej 
następnej wierzchowiec odnosi dwa razy więcej ran niż w poprzedniej (2 obrażenia w drugiej, 4 
w trzeciej, 8 w czwartej i tak dalej). 
Kontrolowanie wierzchowca w walce: Poświęcając akcję ruchu, możesz spróbować kontrolować 
w trakcie walki lekkiego konia, kucyka oraz ciężkiego konia lub innego wierzchowca 
nieprzyuczonego do dosiadania w boju. Jeżeli test Jeździectwa ci się nie powiedzie, w danej rundzie 
nie masz prawa zrobić nic więcej. W przypadku konia i kucyka bojowego nie musisz wykonywać 
rzutów. 
Szybkie dosiadanie i zsiadanie: W akcji darmowej możesz (zakładając, że masz prawo w danej rundzie 
wykorzystać jeszcze akcję ruchu) dosiąść lub zsiąść z wierzchowca, który jest maksymalnie o jedną 
kategorię rozmiaru większy od ciebie. Jeżeli test Jeździectwa ci się nie powiedzie, dosiadanie lub 
zsiadanie wymaga poświęcenia akcji ruchu. Nie masz prawa korzystać z tej opcji w przypadku 
wierzchowca większego od ciebie o ponad jedną kategorię rozmiaru. 
Akcja: Różnie. Dosiadanie i zsiadanie to zwykle akcja ruchu. Inne testy wymagają poświęcenia albo 
akcji ruchu, albo akcji darmowej, albo w ogóle żadnej – co zaznaczono wcześniej. 
Zasady specjalne: Jeżeli jedziesz na oklep, podlegasz karze –5 do testów niniejszej umiejętności. 
Jeżeli dosiadasz wierzchowca z siodłem wojskowym, otrzymujesz premię z okoliczności +2 do testów 
Jeździectwa dotyczących utrzymania się w siodle. 
Umiejętność Jeździectwo jest wymagana w przypadku następujących atutów: Atak w przelocie, 
Porywająca szarża, Strzelanie z wierzchowca, Tratowanie oraz Walka z wierzchowca. 
Jeżeli posiadasz atut Przyjaźń zwierząt, otrzymujesz premię +2 do testów Jeździectwa. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Postępowaniu ze zwierzętami, otrzymujesz premię +2 do 
testów Jeździectwa. 

JĘZYK OBCY (BRAK; TYLKO WYSZKOLONA) 
W niniejszej tabeli zebrano typowe języki i ich alfabety. 
Język Przykładowi użytkownicy Alfabet 
Druidzki  Druidzi (tylko)  Druidzki 
Elfi  Elfy  Elfi 
Giganci  Ogry, giganci Krasnoludzki 
Gnolli Gnolle Wspólny 
Gnomi Gnomy Krasnoludzki 
Gobliński  Gobliny, hobgobliny, niedźwieżukowie Krasnoludzki 
Krasnoludzki  Krasnoludy Krasnoludzki 
Leśny  Driady, krasnoludki, leperkauny Elfi 
Niebiański  Dobrzy przybysze Niebiański 
Niziołczy  Niziołki Wspólny 
Orkowy Orkowie Krasnoludzki 
Otchłanny  Demony, chaotyczni źli przybysze Piekielny 
Piekielny  Diabły, praworządni źli przybysze Piekielny 
Płomienny  Stworzenia ognia Smoczy 
Podwspólny Drowy Elfi 
Powietrzny  Stworzenia powietrza Smoczy 
Smoczy  Koboldy, troglodyci, jaszczuroludzie, smoki Smoczy 
Wodny  Stworzenia wody Elfi 
Wspólny  Ludzie, niziołki, półelfy, półorkowie  Wspólny 
Ziemny  Xorny i inne stworzenia ziemi Krasnoludzki 
 
Akcja: Nie dotyczy. 
Ponowne próby: Nie dotyczy. Nie ma testów umiejętności Język obcy, nie ma zatem i porażek. 
 
Język obcy różni się od innych umiejętności i działa w mechanice w następujący sposób: 
• Na 1. poziomie, na początku gry, znasz jeden lub dwa języki (zależnie od rasy) plus dodatkowy 

język na każdy punkt premii ze startowego Intelektu. 
• Język obcy rozwijasz jak inne umiejętności, wydając nań punkty umiejętności, lecz nie kupujesz za 

nie rang, a po prostu wybierasz nowy język, którym odtąd się posługujesz. 
• Nie wykonujesz testów Języka obcego. Albo znasz jakiś język, albo nie. 
• Piśmienny bohater (a zatem każdy, kto nie jest barbarzyńcą, który z kolei może wydać punkty 

umiejętności na piśmienność) potrafi czytać i pisać we wszystkich językach, jakie zna. Każdy język 
wykorzystuje jakiś alfabet, choć kilka różnych może mieć ten sam. 

KONCENTRACJA (BD) 
Test: W każdej sytuacji, która wymaga pełnego skupienia, musisz wykonywać testy Koncentracji, gdy 
coś cię rozprasza (otrzymujesz obrażenia, pogoda jest koszmarna i tak dalej). Działania, o które 
chodzi, to rzucanie czaru, koncentrowanie się na działającym zaklęciu, kierowanie czarem, 
wykorzystywanie zdolności czaropodobnej oraz prowokujące atak okazyjny użycie umiejętności. 
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli działanie normalnie nie prowokuje ataków okazyjnych, nie musisz 
wykonywać testów Koncentracji, aby uniknąć rozproszenia uwagi. 
Jeśli test Koncentracji się powiedzie, możesz normalnie kontynuować akcję. Jeżeli jednak zakończy 
się niepowodzeniem, akcja automatycznie się nie udaje i zostaje stracona. W przypadku gdy rzucałeś 
jakieś zaklęcie, tracisz je. Jeśli koncentrowałeś się na aktywnym czarze, kończy on swe działanie tak, 
jakbyś przestał się na nim skupiać. Jeżeli kierowałeś zaklęciem, nie udało ci się tego zrobić, ale czar 
dalej funkcjonuje. W przypadku zdolności czaropodobnej tracisz jej użycie, w przypadku umiejętności 
zaś przyjmujesz, że nie udało ci się jej wykorzystać. W niektórych wypadkach zakończony 
niepowodzeniem test umiejętności może mieć dodatkowe konsekwencje. 
W pobliskiej tabeli zebrano informacje o różnych sytuacjach mogących przerwać skupienie i wymusić 
test Koncentracji. Jeżeli dane wydarzenie ma miejsce w czasie rzucania zaklęcia, musisz do ST testu 
dodać poziom czaru, który próbujesz rzucić. W przypadku gdy skupienie zakłóciło kilka elementów, 
dla każdego z nich wykonujesz test; jeden nieudany wystarczy, by zadanie ci się nie powiodło. 
 
 

ST Koncentracji1  Sytuacja powodująca rozproszenie uwagi 

10 + zadane obrażenia Otrzymanie obrażeń w trakcie wykonywania czynności.2 
10 + połowa zadanych ostatnio 
długofalowych obrażeń 

Otrzymanie długofalowych obrażeń podczas wykonywania 

czynności.3 
ST rzutu obronnego czaru 
powodującego rozproszenie uwagi 

Rozproszenie uwagi spowodowane przez czar niezadający 

obrażeń.4 
10  Żywiołowy ruch (na poruszającym się wierzchowcu, 

w podskakującym na wybojach wozie, w łódeczce płynącej 
bystrym strumienie, pod pokładem ciskanego sztormem 
statku). 

15  Gwałtowny ruch (na galopującym koniu, w wozie podczas 
szalonej przejażdżki, w łódeczce pokonującej wodne progi, 
na pokładzie ciskanego sztormem statku). 

20  Niesamowicie gwałtowny ruch (trzęsienie ziemi). 
15  Spętanie. 
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ST Koncentracji1  Sytuacja powodująca rozproszenie uwagi 

20  W zwarciu lub podczas przyszpilenia (możesz rzucać 
jedynie zaklęcia pozbawione komponentów somatycznych, 
jeśli ponadto potrzebne komponenty materialne trzymasz 
w ręku). 

5  Wieje silny wiatr i zacina deszcz lub deszcz ze śniegiem. 
10  Wiatr niesie grad, pył lub gruz. 
ST rzutu obronnego czaru 
powodującego rozproszenie uwagi 

Pogoda będąca wynikiem działania czaru, choćby burzy 

zemsty.4 
 
1 Jeżeli próbujesz rzucić czar, koncentrujesz się na nim lub kierujesz nim, gdy następuje dana sytuacja, 
dodaj poziom zaklęcia do podanej ST. 
2 W przypadku zaklęcia o czasie rzucania równym co najmniej rundzie lub wykonywania czynności 
wymagającej poświęcenia okresu dłuższego niż pojedyncza akcja całorundowa (choćby 
Unieszkodliwianie mechanizmów). Ponadto obrażenia zadane w ataku okazyjnym lub przygotowanym 
na wypadek rzucania zaklęcia (w przypadku czarów o czasie rzucania jedna akcja) czy wykonywanej 
czynności (w przypadku działań niewymagających więcej czasu niż akcja całorundowa). 
3 Na przykład kwasowa strzała. 
4 Jeśli zaklęcie nie pozwala na wykonanie rzutu obronnego, oblicz ST rzutu obronnego, który 
w innym wypadku by wymuszało. 
 
Akcja: Żadna. Wykonanie testu Koncentracji nie wymaga poświęcenia akcji. Jest to albo akcja 
darmowa (gdy próba to reakcja na jakieś wydarzenie), albo część innej akcji (gdy aktywnie 
wykorzystuje się tę umiejętność). 
Ponowne próby: Tak, choć sukces nie anuluje efektów wcześniejszych porażek, takich jak utrata 
rzucanego czaru czy rozproszenie koncentracji na zaklęciu. 
Zasady specjalne: Możesz wykorzystać Koncentrację do rzucenia zaklęcia oraz użycia zdolności 
czaropodobnej lub umiejętności defensywnie, unikając wszelkich ataków okazyjnych. Zasada ta nie 
dotyczy jednakże innych akcji prowokujących ataki okazyjne. ST testu wynosi 15 (plus poziom czaru, 
jeśli defensywnie rzucasz zaklęcie lub używasz tak zdolności czaropodobnej). Jeżeli test Koncentracji 
się udaje, wykonujesz normalnie akcję, nie prowokując ataków okazyjnych. Zakończony 
powodzeniem test Koncentracji nie pozwala ci jednakże wykorzystać zasady 10 w stosunku do innego 
testu, jeśli znajdujesz się w stresujących warunkach; musisz normalnie wykonać taki test. 
W przypadku porażki testu Koncentracji związana z nim akcja automatycznie się nie udaje (z 
wszystkimi konsekwencjami tego faktu) i zostaje zmarnowana, analogicznie do przypadku, gdy twoje 
skupienie zostaje przerwane. 
Bohater posiadający atut Czarowanie w walce otrzymuje premię +4 do testów Koncentracji 
wykonywanych w celu rzucenia zaklęcia lub użycia zdolności czaropodobnej defensywnie oraz gdy 
znajdzie się w zwarciu lub zostanie przyszpilony. 

LECZENIE (RZT) 
Test: ST i efekt zależą od zadania, jakie przed sobą postawiłeś. 
 
Zadanie ST Leczenia 
Pierwsza pomoc 15 
Długotrwała opieka 15 
Opatrzenie rany po pajączku, gąszczu cierni czy ciernistych 

kamieniach 15 
Leczenie zatrutego ST rzutu obronnego na 

truciznę 
Leczenie chorego ST rzutu obronnego na 

chorobę 
 

Pierwsza pomoc: Najczęściej dzięki pierwszej pomocy będziesz ratował umierającego bohatera od 
śmierci. Jeśli punkty wytrzymałości postaci spadną poniżej zera i traci je ona dalej (w tempie jednego 
na rundę, godzinę lub dzień), możesz ją ustabilizować. Stabilny bohater nie odzyskuje punktów 
wytrzymałości, ale też ich nie traci. 
Długotrwała opieka: Zapewnienie długotrwałej opieki rannej osobie oznacza, że trzeba się nią zająć 
przez dzień lub dłużej. Udany test Leczenia wskazuje na to, że pacjent dwa razy szybciej odzyskuje 
punkty wytrzymałości lub obniżone wartości atrybutów: 2 punkty wytrzymałości na poziom na 8 
godzin odpoczynku dziennie lub 4 punkty wytrzymałości na poziom przy odpoczynku całodziennym; 
2 punkty atrybutu na 8 godzin odpoczynku dziennie lub 4 punkty atrybutu przy odpoczynku 
całodziennym. 
W tym samym okresie możesz opiekować się maksymalnie sześcioma pacjentami. Potrzebujesz do 
tego nieco medykamentów (bandaże, maści i tak dalej), które są łatwo dostępne w zamieszkałej 
okolicy. 
Długotrwała opieka to dla uzdrowiciela lekka aktywność. Nie możesz opiekować się sam sobą. 
Opatrzenie rany po pajączku, gąszczu cierni czy ciernistych kamieniach: Istota, która zrani się, stając 
na pajączkach, porusza się z 1/2 normalnej prędkości. Udany test Leczenia neguje tę karę. 
Istota zraniona w efekcie działania czaru gąszcz cierni lub cierniste kamienie musi wykonać udany 
rzut obronny na Refleks – w przeciwnym razie porusza się z 1/2 normalnej prędkości. Karę tę może 
zanegować inna osoba, poświęcając 10 minut na opatrzenie ran ofiary i wykonując udany test 
Leczenia o ST równej ST rzutu obronnego na zaklęcie. 
Leczenie zatrutego: Możesz zająć się bohaterem, który padł ofiarą trucizny i otrzymuje w wyniku jej 
działania kolejne obrażenia (lub działa nań inny efekt). Za każdym razem, gdy wykonuje on rzut 
obronny na toksynę, ty wykonujesz test Leczenia. Zatruta postać bierze pod uwagę albo wynik 
twojego testu, albo rezultat własnego rzutu obronnego – wybiera się wyższą wartość. 
Leczenie chorego: Możesz zająć się bohaterem, który zachorował. Za każdym razem, gdy wykonuje 
on rzut obronny na efekt choroby, ty wykonujesz test Leczenia. Chora postać bierze pod uwagę albo 
wynik twojego testu, albo rezultat własnego rzutu obronnego – wybiera się wyższą wartość. 
Akcja: Pierwsza pomoc, opatrzenie rany oraz leczenie zatrutego wymaga poświęcenia akcji 
standardowej. Leczenie chorego oraz opatrzenie istoty zranionej przez czar gąszcz cierni lub cierniste 

kamienie zajmuje 10 minut. Długotrwała opieka wymaga 8 godzin lekkiej aktywności. 
Ponowne próby: Różnie. Ogólnie rzecz biorąc, nie możesz powtórzyć testu Leczenia, jeśli nie 
dysponujesz dowodem na to, że wcześniejszy się nie powiódł. Zawsze masz natomiast prawo wykonać 
kolejny test podczas pierwszej pomocy, zakładając oczywiście, że pacjent jeszcze żyje. 
Zasady specjalne: Jeżeli posiadasz atut Samowystarczalność, otrzymujesz premię +2 do testów 
Leczenia. 
Zestaw uzdrowiciela zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Leczenia. 

NASŁUCHIWANIE (RZT) 
Test: Test Nasłuchiwania albo ma jakąś ST (zależną od natężenia dźwięku), albo jest sporny 
z wynikiem testu Cichego poruszania się innej osoby. 

 
ST 
Nasłuchiwania 

Dźwięk 

–10  Bitwa 
0  Rozmawiające osoby1. 
5  Osoba w średniej zbroi, która idzie wolno (3 m/rundę) i stara się nie robić 

hałasu. 
10  Osoba bez zbroi, która idzie wolno (4,5 m/rundę) i stara się nie robić hałasu. 
15  Łotrzyk 1. poziomu wykorzystujący Ciche poruszanie się, aby przemknąć obok 

nasłuchującego 
15  Szepczące osoby1 
19  Skradający się kot 
30  Sowa pikująca na zdobycz 
1 Jeżeli pokonasz ST o 10 lub więcej, możesz rozróżnić słowa i zorientować się, o czym była mowa 
(pod warunkiem, że znasz język). 
 

Modyfikator ST Nasłuchiwania  Warunki 
+5 Poprzez drzwi 
+15 Poprzez kamienną ścianę 
+1 Za każde 3 metry odległości 
+5 Nasłuchujący się nie skupia  
 
W przypadku osób starających się być cicho, podaną w tabeli ST można zastąpić średnią wartością 
rezultatów testów Cichego poruszania się. 
Akcja: Różnie. Kiedy masz szansę coś usłyszeć (na przykład, gdy ktoś hałasuje lub wkraczasz na 
nowy obszar), możesz wykonać test Nasłuchiwania, nie poświęcając na to akcji. Natomiast próba 
usłyszenia dźwięków, których nie złowiłeś uchem wcześniej, wymaga akcji ruchu. 
Ponowne próby: Tak. Możesz bez kar spróbować usłyszeć coś, czego wcześniej ci się nie udało. 
Zasady specjalne: Jeśli w tym samym czasie nasłuchuje kilku bohaterów, można wykonać tylko jeden 
rzut 1k20 dla nich wszystkich. 
Zafascynowane istoty podlegają karze –4 do testów Nasłuchiwania wykonywanych w reakcji na coś. 
Jeśli posiadasz atut Czujność, otrzymujesz premię +2 do testów Nasłuchiwania. 
Tropiciel otrzymuje premię do testów Nasłuchiwania, gdy używa tej umiejętności względem 
preferowanego wroga. 
Elf, gnom oraz niziołek otrzymują premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania. 
Półelf otrzymuje premię rasową +1 do testów Nasłuchiwania. 
Śpiąca postać wykonuje testy Nasłuchiwania z karą –10. Udany rzut oznacza, że się budzi. 

ODCYFROWYWANIE ZAPISKÓW (INT; TYLKO 

WYSZKOLONA) 
Test: Potrafisz odczytać zapiski w nieznanym języku, niekompletną wiadomość lub informację 
w archaicznej postaci. W przypadku najprostszych zapisów bazowa ST wynosi 20; dla standardowych 
tekstów – 25; w przypadku złożonych, egzotycznych i bardzo starych wiadomości ST będzie równa 30 
lub więcej. 
Udany test oznacza, że zrozumiałeś ogólny kontekst wiadomości o długości mniej więcej strony (lub 
jej odpowiednika). Porażka zmusza cię do wykonania testu Roztropność o ST 5 – jeśli ci się nie 
powiedzie, wyciągniesz błędne wnioski, sukces zaś sprawia, że nie przytrafia ci się to nieszczęście. 
Zarówno test Odcyfrowywanie zapisków, jak i test Roztropności (jeśli jest konieczny) wykonuje się 
w sekrecie, nie wiesz zatem, czy wciągnąłeś fałszywe, czy prawdziwe wnioski. 
Akcja: Odcyfrowanie odpowiednika jednej strony zapisków zajmuje minutę (10 następujących po 
sobie akcji całorundowych). 
Ponowne próby: Nie. 
Zasady specjalne: Bohater z atutem Skrupulatność otrzymuje premię +2 do testów Odcyfrowywania 
zapisków. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Odcyfrowywaniu zapisków, otrzymujesz premię +2 do 
testów Stosowania magicznych urządzeń związanych ze zwojami. 

OTWIERANIE ZAMKÓW (ZR; TYLKO 

WYSZKOLONA) 
Test Otwierania zamków wykonany bez zestawu narzędzi złodziejskich podlega karze z okoliczności –
2, nawet jeżeli używasz jakichś prostych przyrządów. Jeśli natomiast posługujesz się mistrzowskimi 
narzędziami złodziejskimi, zyskujesz premię z okoliczności +2 do testu. 
Test: ST testu waha się od 20 do 40, zależnie od jakości otwieranego zamka, co przedstawiono 
w pobliskiej tabeli. 
 
Zamek ST  Zamek ST 
Bardzo prosty 20  Niezły 30 
Przeciętny 25  Świetny 40 
 
Akcja: Otwieranie zamka to akcja całorundowa. 
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Zwinne palce, otrzymujesz premię +2 do testów Otwierania 
zamków. 
Brak szkolenia: Osoba niewyszkolona w tej umiejętności nie zdoła otworzyć zamka, ale może go 
wyłamać. 

PŁYWANIE (S; KARA DO TESTÓW 

Z PANCERZA) 
Test: Test Pływania wykonujesz raz na rundę, gdy jesteś w wodzie. Sukces oznacza, że poruszasz się 
z 1/2 (w akcji całorundowej) lub z 1/4 (w akcji ruchu) prędkości. Przy porażce o 4 i mniej nie 
poruszasz się w ogóle, natomiast porażka o 5 i więcej oznacza, że idziesz pod wodę. 
Gdy znajdziesz się pod wodą – czy to świadomie, czy wykonując nieudany test Pływania – musisz 
wstrzymać oddech. Udaje ci się to przez liczbę rund równą wartości Budowy, ale tylko pod takim 
warunkiem, że podejmujesz tylko akcje ruchu bądź akcje darmowe. Jeżeli wykonasz akcję 
standardową lub akcję całorundową (na przykład zaatakujesz), pozostały dostępny ci czas 
wstrzymywania oddechu maleje o jedną rundę (w efekcie bohater toczący walkę jest w stanie 
wstrzymywać oddech połowę krócej). Po tym czasie musisz w każdej rundzie wykonywać test 
Budowy o ST 10, aby dalej wstrzymywać oddech. W każdej następnej rundzie ST wspomnianego testu 
rośnie o 1. Nieudany test oznacza, że zaczynasz się dusić. 
ST testu Pływania zależy od sytuacji, co przedstawiono w pobliskiej tabeli. 
 
Sytuacja ST Pływania 
Spokojna woda 10 
Wzburzona woda 15 
Sztorm 201 
1 Pływając w trakcie sztormu, nie możesz korzystać z zasady 10 w teście niniejszej umiejętności, 
nawet gdy nic ci nie zagraża i nic cię nie rozprasza. 
 
Po każdej godzinie pływania musisz wykonać test niniejszej umiejętności o ST 20 – nieudany oznacza, 
że otrzymujesz k6 stłuczeń wynikających ze zmęczenia. 
Akcja: Udany test tej umiejętności pozwala ci pływać z 1/4 szybkości w akcji ruchu lub z 1/2 w akcji 
całorundowej. 
Zasady specjalne: Testy Pływania podlegają podwojonej karze do testów z pancerza i karze 
z obładowania. 
Jeśli posiadasz atut Atletyka, otrzymujesz premię +2 do testów Pływania. 
Jeśli posiadasz atut Krzepa, otrzymujesz premię +4 do testów Pływania wykonywanych, by uniknąć 
stłuczeń wynikających ze zmęczenia. 
Istoty posiadające szybkość pływania poruszają się w wodze z podaną prędkością bez konieczności 
wykonywania jakichkolwiek testów umiejętności. Otrzymują ponadto premię rasową +8 do 
wszystkich testów Pływania wykonywanych, by uniknąć niebezpieczeństwa lub podczas specjalnego 
działania. Mają też prawo zawsze wykorzystać zasadę 10 w teście Pływania, nawet jeśli coś im 
zagraża lub je rozprasza. Mogą również pływając, wykonać akcję biegu, ale muszą się wówczas 
poruszać w linii prostej. 

POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI (CHA; 
TYLKO WYSZKOLONA) 
Test: ST testu zależy od tego, co próbujesz zrobić. 
 
Zadanie ST Postępowania ze zwierzętami 
Postępowanie ze zwierzęciem 10 
Przymuszanie zwierzęcia 25 
Uczenie zwierzęcia nowej sztuczki 15 lub 201 
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Przyuczenie zwierzęcia do różnych zadań 15 lub 201 
Wychowanie dzikiego zwierzęcia 15 + KW zwierzęcia 
1 Patrz konkretna sztuczka lub zadanie. 
 
Zadanie ST  
Ciężka praca  15 
Dosiadanie 15 
Dosiadanie w boju  20  
Pilnowanie 20  
Polowanie 20 
Walka 20  
Występowanie 15 
Postępowanie ze zwierzęciem: Próbujesz nakazać zwierzęciu, by wykonało jakieś zadanie lub 
sztuczkę, którą zna. Jeżeli stworzenie jest ranne, otrzymało stłuczenia lub wartości jego atrybutów 
uległy obniżeniu, ST zwiększa się o 2. Jeśli test się powiedzie, zwierzę w następnej akcji wykonuje 
sztuczkę lub zleconą czynność. 
Przymuszanie zwierzęcia: Próbujesz zmusić zwierzę, by wykonało zadanie lub sztuczkę, której nie 
zna, ale podoła jej fizycznie. Do tej kategorii należy nakłonienie stworzenia do forsownego marszu lub 
pośpiechu przez dłużej niż godzinę pomiędzy kolejnymi cyklami snu. Jeżeli stworzenie jest ranne, 
otrzymało stłuczenia lub wartości jego atrybutów uległy obniżeniu, ST zwiększa się o 2. Jeśli test się 
powiedzie, zwierzę w następnej akcji wykonuje sztuczkę lub zleconą czynność. 
Nauczenie zwierzęcia sztuczki: Możesz uczyć zwierzę konkretnych sztuczek. Wymaga to tygodnia 
pracy i udanego testu Postępowania ze zwierzętami o podanej ST. Stworzenie z Intelektem wartości 1 
potrafi opanować maksymalnie trzy sztuczki. Z kolei zwierzę z Intelektem wartości 2 w najlepszym 
razie nauczy się sześciu sztuczek. Oto możliwe sztuczki (i związana z nimi ST); oczywiście są to tylko 
przykłady. 
Aport (ST 15): Zwierzę idzie po coś i to przynosi. Jeżeli nie wskazałeś konkretnego przedmiotu, 
przynosi losowy. 
Atak (ST 20): Zwierzę atakuje widocznych wrogów. Możesz wskazać konkretnego przeciwnika, 
którego ma zaatakować, a zwierzę wykona twój rozkaz, jeśli tylko zdoła. Normalnie rzuca się tylko na 
humanoidy, humanoidy-potwory, gigantów i inne zwierzęta. Nauczenie go, by atakowało wszystkie 
istoty (włączając w to nienaturalne stworzenia, takie jak nieumarli czy wynaturzenia) należy traktować 
jak dwie sztuczki. 
Broń (ST 20): Zwierzę broni cię (lub jest do tego gotowe, jeśli nie widać żadnego zagrożenia) nawet, 
jeśli nie otrzyma takiego rozkazu. Możesz także nakazać mu chronić inną osobę. 
Chodź (ST 15): Zwierzę podejdzie do ciebie, nawet jeśli normalnie by tego nie zrobiło. 
Noga (ST 15): Zwierzę trzyma się blisko ciebie, idąc tuż przy nodze nawet do miejsc, do których 
normalnie by nie poszło. 
Pracuj (ST 15): Zwierzę ciągnie lub pcha ciężar o średnim lub dużym obciążeniu. 
Sztuczka (ST 15): Zwierzę wykonuje którąś z prostych sztuczek, takich jak siadanie, przewracanie się, 
warczenie lub szczekanie i tak dalej. 
Szukaj (ST 15): Zwierzę poszukuje na wskazanym obszarze tego, co żyje lub jest ożywione w sposób 
oczywisty. 
Trop (ST 20): Zwierzę tropi woń, której przykład mu dałeś (w tym celu musi posiadać zdolność węch. 
Waruj (ST 20): Zwierzę nie rusza się z miejsca, strzegąc go i uniemożliwiając innym zbliżenie się doń. 
Wracaj (ST 15): Zwierzę wycofuje się z walki. Jeśli nie zna tej sztuczki, walczy, dopóki nie zostanie 
zmuszone do ucieczki (w wyniku obrażeń, efektu strachu itp.) lub nie pokona wroga. 
Zostań (ST 15): Zwierzę zostaje w miejscu i czeka na twój powrót. Nie rzuca się na inne istoty, które 
przechodzą, choć w razie potrzeby się broni. 
Przyuczenie zwierzęcia do różnych zadań: Zamiast uczyć zwierzęcia konkretnych sztuczek, możesz 
wytresować je tak, by dokonywało zadań natury bardziej ogólnej. W gruncie rzeczy będzie to polegało 
na doborze znanych sztuczek, które pasują do danego zadania – na przykład: waruj i pracuj. Zwierzę 
musi spełniać wszystkie normalne wymagania dotyczące sztuczek zaliczanych do takiego “zestawu”. 
Jeśli sztuczek jest więcej niż trzy, musi posiadać Intelekt wartości 2. 
Zwierzę można wytresować tylko w jednym z tych ogólnych zadań, lecz jeśli zdoła nauczyć się 
dodatkowych sztuczek (poza tymi związanymi z danym zadaniem), ma do tego prawo. Ta tresura 
wymaga mniej testów niż nauka konkretnych sztuczek, ale czasu szkolenia nie da się skrócić. 
Ciężka praca (ST 15): Zwierzę przyuczone do ciężkiej pracy zna następujące sztuczki: chodź i pracuj. 
Taka tresura zwierzęcia wymaga dwóch tygodni. 
Dosiadanie (ST 15): Zwierzę przyuczone do noszenia jeźdźca zna następujące sztuczki: chodź, noga 
i zostań. Taka tresura zwierzęcia wymaga trzech tygodni. 
Dosiadanie w boju (ST 20): Zwierzę zostało wyszkolone do noszenia jeźdźca w trakcie walki i zna 
sztuczki atakuj, broń, chodź, noga, waruj oraz wracaj. Taka tresura wymaga sześciu tygodni. Możesz 
też podszkolić zwierzę przyuczone do dosiadania przez jeźdźca, by opanowało dosiadanie w boju – 
wymaga to trzech tygodni oraz udanego testu Postępowania ze zwierzętami o ST 20. Nowe zadanie, 
do którego zwierzę zostanie przyuczone, zastępuje wcześniejsze oraz wszelkie znane przezeń sztuczki. 
Koń bojowy oraz pies wierzchowy są wytresowane do dosiadania w boju i nie muszą przechodzić 
żadnych dodatkowych treningów. 
Pilnowanie (ST 20): Zwierzę przyuczone do pilnowania zna następujące sztuczki: atak, broń, waruj 
i wracaj. Taka tresura zwierzęcia wymaga czterech tygodni. 
Polowanie (ST 20): Zwierzę przyuczone do polowań zna następujące sztuczki: aportuj, atak, noga, 
szukaj, trop i wracaj. Taka tresura zwierzęcia wymaga sześciu tygodni. 
Walka (ST 20): Zwierzę przyuczone do walki zna następujące sztuczki: atak, wracaj i zostań. Taka 
tresura zwierzęcia wymaga trzech tygodni. 
Występowanie (ST 15): Zwierzę przyuczone do występów zna następujące sztuczki: aportuj, chodź, 
noga, sztuczka i zostań. Taka tresura zwierzęcia wymaga pięciu tygodni. 
Wychowanie dzikiego zwierzęcia: Polega na wychowywaniu dzikiego stworzenia od wczesnego 
dzieciństwa, dzięki czemu staje się ono zwierzęciem domowym. Treser umie szkolić trzy istoty 
jednocześnie. Udomowione zwierzę można uczyć sztuczek już w czasie wychowywania albo też zająć 
się tym później. 
Akcja: Różnie. Postępowanie ze zwierzęciem to akcja ruchu, natomiast przymuszanie to już akcja 
całorundowa (dla druida i tropiciela pierwsze z wymienionych to akcja darmowa, a druga – akcja 
ruchu). W przypadku działań wymagających czasu (patrz wcześniej) połowę owego okresu (3 godziny 
dziennie na tresowane zwierzę) musisz poświęcać pracy mającej na celu wytresowanie stworzenia 
i dopiero później masz prawo wykonać test Postępowania ze zwierzętami. Jeżeli będzie on nieudany, 
należy przyjąć, że nauczenie, wychowanie czy wytresowanie zwierzęcia się nie powiodło, i nie musisz 
reszty wymaganego czasu spędzać na tej pracy. Z kolei zakończony powodzeniem test oznacza, że 
musisz poświęcić resztę czasu, aby zakończyć naukę, wychowanie czy tresurę. W przypadku gdy coś 
przerwie ci pracę lub nie dokończysz nauki, wychowania lub tresury, próba automatycznie kończy się 
niepowodzeniem. 
Ponowne próby: Tak, z wyjątkiem wychowywania zwierząt. 
Zasady specjalne: Możesz wykorzystać tę umiejętność w stosunku do stworzeń o Intelekcie wartości 
1 lub 2, które nie są zwierzętami, lecz wówczas ST testu zwiększy się o 5. Istot tych dotyczą takie 
same ograniczenia liczby sztuczek, co zwierzęta. 
Druid i tropiciel otrzymują premię z okoliczności +4 do testów Postępowania ze zwierzętami 
wykonywanych w związku z posiadanym zwierzęcym towarzyszem. Ponadto zwierzęcy towarzysz 
druida i tropiciela zna co najmniej jedną premiową sztuczkę więcej (nie wlicza się jej do liczby 
dostępnych zwierzęciu sztuczek, a jej nauczenie nie wymaga ani czasu na tresurę, ani wykonania testu 
Postępowania ze zwierzętami). 
Jeśli posiadasz atut Przyjaźń zwierząt, otrzymujesz premię +2 do testów Postępowania ze zwierzętami. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Postępowaniu ze zwierzętami, otrzymujesz premię +2 do 
testów Jeździectwa oraz testów więzi z dziczą. 
Brak szkolenia: Jeżeli nie posiadasz żadnych rang w tej umiejętności, możesz wykonywać testy 
Charyzmy na potrzeby postępowania z udomowionymi zwierzętami i przymuszania ich. Nie masz 
natomiast prawa uczyć, wychowywać ani tresować zwierząt. Druid i tropiciel pozbawiony rang 
w Postępowaniu ze zwierzętami może wykonywać testy Charyzmy na potrzeby postępowania ze 
zwierzęcym towarzyszem i przymuszania go, ale nie potrafi uczyć, wychowywać ani tresować 
zwierząt nieudomowionych. 

 

PRZEBIERANIE (CHA) 
Test: Wynik testu tej umiejętności determinuje to, jak dobre jest przebranie. Z nim również porównuje 
się rezultaty spornych testów Spostrzegawczości. Jeśli jednak nie zwracasz na siebie uwagi, otoczenie 
nie ma prawa do testów Spostrzegawczości. Jeżeli natomiast zainteresują się tobą podejrzliwe osoby 
(choćby strażnicy obserwujący przechodzące przez miejską bramę pospólstwo), można założyć, że 
biorą one 10 w testach Spostrzegawczości. 
Wykonujesz tylko jeden test przy jednokrotnym użyciu tej umiejętności, nawet jeżeli kilka osób 
wykonuje testy Spostrzegawczości. Test Przebierania wykonuje się w sekrecie nie wiesz zatem, jak 
dobrze ci poszło. 
Efektywność przebrania zależy również od tego, jak bardzo chcesz zmienić oryginalny wygląd. 
Przebranie  Modyfikator testu Przebieranie 
Zmiana tylko drobnych szczegółów +5 

Za inną płeć1 –2 
Za przedstawiciela innej rasy1 –2 

Za przedstawiciela innej kategorii wiekowej1 –22 
1 Modyfikatory te się kumulują; pod uwagę bierz każdy stosowny. 
2 Za stopień różnic pomiędzy aktualną kategorią wiekową, a udawaną (młodzian, dorosły, wiek średni, 
stary, sędziwy). 
 
Kiedy udajesz konkretną osobę, ci, którzy wiedzą, jak ona wygląda, otrzymują premię do testów 
Spostrzegawczości (patrz pobliska tabela). Ponadto należy ich automatycznie traktować tak, jakby 
podejrzliwie ci się przyglądali, zatem zawsze wykonuje się dla nich testy sporne. 
 
Znajomość Premia do testu Spostrzegawczości 
Znajomi z widzenia +4 
Przyjaciele lub współpracownicy +6 
Bliscy przyjaciele +8 
Intymny związek +10 
 
Zwykle dana osoba wykonuje test Spostrzegawczości, aby przejrzeć przebranie, natychmiast po 
spotkaniu oraz co każdą kolejną godzinę. Jeśli przypadkowo i przelotnie spotykasz różne istoty, testy 
wykonuje się raz na dzień lub godzinę, używają średniego modyfikatora ze Spostrzegawczości dla 
całej grupy. 
Akcja: Stworzenie przebrania wymaga 1k3 x 10 minut pracy. 
Ponowne próby: Tak. Możesz spróbować poprawić nieudane przebranie, ale osoby, które odkryją 
próbę przebrania, staną się bardziej podejrzliwe. 
Zasady specjalne: Magia, która zmienia wygląd – na przykład polimorfia, przebranie, przekształcenie 

siebie czy zmiana kształtów – zapewnia premię +10 do testów Przebierania (patrz opis poszczególnych 
zaklęć). W przypadku naśladowania wyglądu konkretnej osoby przy użyciu czaru zasłona musisz 
wykonać udany test Przebierania z premią +10. Magia ze szkoły poznanie, która umożliwia 
przejrzenie iluzji (choćby widzenie prawdy), nie pozwala wykryć zwykłego, niemagicznego 
przebrania, chociaż neguje magiczne składniki każdego wzmocnionego czarami przebrania. 
Rzucając czar mamidło, wykonujesz test Przebierania, aby określić stopień podobieństwa. 
Jeśli posiadasz atut Cwaniactwo, otrzymujesz premię +2 do testów Przebieranie. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, otrzymujesz premię +2 do testów 
Przebierania, gdy wiesz, że jesteś obserwowany i udajesz kogoś innego. 

PRZESZUKIWANIE (INT) 
Test: Zwykle musisz znajdować się w odległości maksymalnie 3 metrów od przedmiotu lub 
powierzchni, którą przeszukujesz. Zaprezentowana dalej tabela zawiera listę ST dla typowych 
sposobów wykorzystania tej umiejętności. 
 
Działanie ST Przeszukiwania 
Przetrząśnięcie skrzyni pełnej rupieci, aby znaleźć w niej 
pewien konkretny przedmiot 

10 

Dostrzeżenie typowych sekretnych drzwi lub prostej pułapki 20 
Znalezienie złożonej niemagicznej pułapki (tylko łotrzyk)1 21 i więcej 

Znalezienie magicznej pułapki (tylko łotrzyk)1 25 + poziom czaru użytego do 
stworzenia pułapki 

Dostrzeżenie dobrze ukrytych sekretnych drzwi  30 
Znalezienie odcisku stopy/łapy  Różnie2 
1 Krasnolud (nawet jeśli nie jest łotrzykiem) może za pomocą Przeszukiwania znajdować pułapki 
wbudowane w kamień lub z niego zrobione. 
2 Udany test Przeszukiwania umożliwia znalezienie odcisku stopy czy łapy lub innego znaku 
świadczącego o tym, że jakaś istota przeszła przez dane miejsce. Mimo to nie możesz podążać tak 
znalezionym śladem. Odpowiednie ST znajdziesz w opisie atutu Tropienie. 
 
Akcja: Przeszukanie obszaru o wymiarach 1,5 metra na 1,5 metra lub przedmiotów o objętości 
sześcianu o krawędzi 1,5 metra wymaga poświęcenia akcji całorundowej. 
Zasady specjalne: Elf posiada premię rasową +2 do testów Przeszukiwania, a półelf premię rasową 
+1. Elf (lecz nie półelf), który po prostu przechodzi w odległości 1,5 metra od sekretnych lub ukrytych 
drzwi, może wykonać test Przeszukiwania i w konsekwencji je odnaleźć. 
Jeśli posiadasz atut Dociekliwość, otrzymujesz premię +2 do testów Przeszukiwania. 
Zaklęcia glif strażniczy, krąg teleportacji, ognista pułapka, symbol oraz wybuchające runy tworzą 
magiczne pułapki, które łotrzyk potrafi znaleźć, wykonując udany test Przeszukiwania; może je też 
rozbroić, wykorzystując Unieszkodliwianie mechanizmów. Rozpoznanie miejsca działania czaru 
wnyki wymaga wykonania udanego testu o ST 23. Zaklęcia gąszcz cierni oraz cierniste kamienie 

tworzą magiczne pułapki, które można znaleźć dzięki niniejszej umiejętności, ale w ich przypadku 
Unieszkodliwianie mechanizmów nie skutkuje. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie 
poszczególnych zaklęć. 
Jeśli zaklęcia ze szkoły odrzucanie działają w promieniu 3 metrów od siebie przez co najmniej 24 
godziny, to w ich pobliżu pojawiają się ledwie widoczne fluktuacje energii. Zapewniają one premię +4 
do testów Przeszukiwania wykonywanych w celu zlokalizowania owych czarów ze szkoły odrzucanie. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Przeszukiwaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych podczas tropienia. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (architektura i inżynieria), otrzymujesz premię +2 do testów 
Przeszukiwania wykonywanych w celu znalezienia sekretnych drzwi lub ukrytych pomieszczeń. 
Ograniczenia: Dzięki umiejętności Przeszukiwanie pułapki o ST 20 lub mniej może znajdować 
każdy, ale tylko łotrzyk ma prawo za pomocą tej umiejętności lokalizować pułapki o większej ST 
(wyjątek: Zaklęcie szukanie pułapek tymczasowo pozwala kapłanowi wykorzystywać umiejętność 
Przeszukiwanie, tak jakby był on łotrzykiem). 
Krasnolud – nawet jeśli nie jest łotrzykiem– może za pomocą Przeszukiwania znajdować złożone 
pułapki (takie o ST przekraczającej 20) wbudowane w kamień lub z niego zrobione. Z racji zdolności 
skalny zmysł otrzymuje on ponadto premię rasową +2 do testów Przeszukiwania. 

RZEMIOSŁO (INT) 
Podobnie jak w przypadku Wiedzy, Występów i Zawodów, Rzemiosło obejmuje tak naprawdę kilka 
umiejętności. Każdą kupujesz niezależnie i zdobywasz w niej różną liczbę rang. 
Umiejętność Rzemiosło skupia się przede wszystkim na wytwarzaniu. Jeśli wykorzystując ją, niczego 
nie tworzysz, prawdopodobnie umiejętność ta zalicza się do kategorii Zawód. 
Test: Możesz pracować w swoim fachu, zarabiając na godne życie – mniej więcej połowę wyniku 
testu w sztukach złota na tydzień poświęcony uczciwej robocie. Potrafisz posługiwać się narzędziami 
związanymi z daną profesją. Umiesz też wykonywać codzienne prace z nią związane. Potrafisz nawet 
nadzorować niewyszkolonych pomocników oraz rozwiązywać typowe problemy (niewyszkoleni 
robotnicy i pomocnicy zarabiają przeciętnie 1 sztukę srebra dziennie). 
Podstawowe działanie tej umiejętności polega jednak na czymś innym. Rzemiosło umożliwia ci 
bowiem tworzenie przedmiotów określonego typu. ST zależy od tego, jak skomplikowana jest 
czynność, którą podejmujesz. Z kolei czas, jaki musisz poświęcić na tworzenie, zależy od ST, wyniku 
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twojego testu oraz ceny przedmiotu. Ostateczna cena przedmiotu determinuje również koszt 
surowców. 
W niektórych wypadkach do osiągnięcia takich samych efektów co przy użyciu Rzemiosła wystarczy 
czar wytwarzanie wówczas nie trzeba wykonywać testu. Jeśli jednak chcesz za pomocą wspomnianego 
zaklęcia tworzyć przedmioty wymagające znacznych umiejętności, czeka cię test Rzemiosła. 
Udany test Rzemiosła związanego z obróbką drewna w połączeniu z rzuceniem zaklęcia żelazne 

drewno pozwala ci tworzyć drewniane przedmioty o wytrzymałości stali. 
Rzucając pomniejsze tworzenie musisz wykonać udany test odpowiedniego Rzemiosła, jeśli tworzysz 
skomplikowany przedmiot. 
Wszystkie rzemiosła wymagają użycia narzędzi rzemieślniczych, w przeciwnym razie szanse 
osiągnięcia sukcesu są mniejsze. Wykorzystywanie improwizowanych narzędzi oznacza karę 
z okoliczności –2 do testów. Z drugiej strony mistrzowskie narzędzia rzemieślnicze zapewniają premię 
z okoliczności +2 do testów. 
Do ustalenia czasu tworzenia przedmiotu oraz poniesionych w związku z tą pracą kosztów 
wykorzystaj następujące wskazówki: 
1. Znajdź cenę przedmiotu. Przelicz cenę na sztuki srebra (1 sz = 10 ss). 
2. Ustal ST, korzystając z pobliskiej tabeli. 
3. Opłać 1/3 ceny przedmiotu – jest to koszt surowców. 
4. Wykonaj test odpowiedniego Rzemiosła – odpowiada on tygodniowi pracy. 
Jeśli test zakończy się powodzeniem, pomnóż jego wynik przez ST. Jeśli rezultat tego mnożenia jest 
równy cenie przedmiotu w ss, zakończyłeś pracę (jeżeli wynik testu x ST równa się podwojona lub 
potrojona cena przedmiotu w sztukach srebra, to ukończyłeś pracę w 1/2 lub 1/3 czasu; inne mnożniki 
ST w podobny sposób skracają czas pracy). W przypadku gdy wynik testu × ST nie osiągnie wartości 
ceny, rezultat odzwierciedla postęp prac. Zapisz iloczyn i wykonaj następny test Rzemiosła 
odpowiadający kolejnemu tygodniowi. W każdym kolejnym tygodniu prace postępują, aż w końcu 
uzyskasz w sumie koszt przedmiotów w sztukach srebra. 
Jeżeli test nie powiedzie się o 4 lub mniej, w danym tygodniu nie nastąpił postęp prac. Jeśli porażka 
oznacza niepowodzenie o 5 lub więcej, przyjmij, że zniszczyłeś połowę surowców i znów musisz 
wydać pieniądze (tylko za tę połowę surowców). 
Dzienny postęp: Jeżeli chcesz, możesz wykonywać testy raz dziennie, a nie raz na tydzień. W tym 
przypadku postęp (wynik testu x ST) liczy się w sztukach miedzi, a nie sztukach srebra. 
Przedmioty mistrzowsko wykonane: Masz prawo tworzyć przedmioty mistrzowskie – broń, zbroje, 
tarcze czy narzędzia zapewniające premie z racji świetnego wykonania, a nie umagicznienia. Kreując 
taki przedmiot, musisz najpierw wykonać jego mistrzowski składnik. Składnik taki posiada niezależną 
cenę (300 sz w przypadku broni, 150 sz w przypadku zbroi lub tarczy), a związana z nim ST 
Rzemiosła wynosi 20. Kiedy powstaną oba składniki – zwykły i mistrzowski – cały przedmiot będzie 
gotowy. Uwaga: Koszt, jaki ponosisz, tworząc mistrzowski składnik, oznacza 1/3 podanej kwoty, 
analogicznie do kosztu surowców. 
Naprawianie przedmiotów: Ogólnie rzecz biorąc, naprawiasz przedmiot, wykonując testy o takiej 
samej ST, jak w przypadku jego tworzenia. Koszt naprawy to 1/5 ceny przedmiotu. 
Wykorzystując Rzemiosło do tworzenia specyficznych przedmiotów, w teście wykorzystuj ST podane 
w pobliskiej tabeli. 
 
Przedmiot Rodzaj 

Rzemiosła 
ST Rzemiosła 

Kwas Alchemia1  15 

Ogień alchemiczny, patyk dymny lub krzesząca gałązka  Alchemia1  20 
Antytoksyna, słoneczny pręcik, plączonożny worek lub 
kamień grzmotów  

Alchemia1  25 

Zbroja lub tarcza Płatnerstwo  10 + premia do 
KP 

Łuk długi lub krótki Łuczarstwo  12 
Refleksyjny łuk długi lub krótki Łuczarstwo  15 
Refleksyjny łuk długi lub krótki wykorzystujący dużą siłę Łuczarstwo  15 + (2 × premia 

z S) 
Kusza  Zbrojmistrzostwo  15 
Prosta broń do walki wręcz lub rzucana Zbrojmistrzostwo  12 
Żołnierska broń do walki wręcz lub rzucana Zbrojmistrzostwo  15 
Egzotyczna broń do walki wręcz lub rzucana Zbrojmistrzostwo  18 
Mechaniczna pułapka Zakładanie 

wnyków  
Różnie2 

Bardzo prosty przedmiot (drewniana łyżka)  Różnie 5 
Typowy przedmiot (żelazny gar)  Różnie  10 
Przedmiot wysokiej jakości (dzwonek) Różnie 15 
Skomplikowany lub wyjątkowy przedmiot (zamek) Różnie 20 
1 Przedmioty te tworzyć może tylko osoba rzucająca czary. 
2 Tworzenie pułapek podlega specjalnym zasadom. 
Akcja: Nie dotyczy. Testy Rzemiosła wykonuje się raz na dzień lub tydzień (patrz wcześniej). 
Ponowne próby: Tak, ale za każdym razem, gdy test nie udaje ci się o 5 lub więcej, niszczysz połowę 
surowców i musisz raz jeszcze zapłacić połowę ich pierwotnej wartości. 
Zasady specjalne: Krasnolud otrzymuje premię rasową +2 do testów Rzemiosła związanych 
z przedmiotami kamiennymi i metalowymi. 
Gnom otrzymuje premię rasową +2 do testów Rzemiosła (alchemii) z racji wrażliwego zmysłu 
powonienia. 
Możesz dobrowolnie dodać +10 do ST tworzonego przedmiotu. Dzięki temu zrobisz go szybciej 
(mnożysz wszak większą ST przez wynik testu, ustalając postęp prac). Decyzję tę musisz jednak 
podjąć i ogłosić, zanim wykonasz test dotycząca tygodnia (lub dnia) prac. 
Tworzenie przedmiotów wykorzystujących Rzemiosło (alchemię) wymaga alchemicznego 
wyposażenia. Ponadto kreować je mogą tylko osoby rzucające czary. Jeśli pracujesz nad przedmiotami 
w mieście, kupisz wszystko, czego potrzebujesz – będzie to część kosztu surowców, który ponosisz. 
Niemniej w niektórych miejscach zdobycie alchemicznego wyposażenia może być trudne lub nawet 
niemożliwe. Zakup, posiadanie i wykorzystywanie laboratorium alchemicznego zapewnia premię 
z okoliczności +2 do testów Rzemiosła (alchemii), ponieważ posiadasz doskonałe narzędzia do pracy. 
Nie wpływa jednakże na koszt tworzenia przedmiotów za pomocą tej umiejętności. 
Synergia: Jeśli posiadasz 5 rang w umiejętności Rzemiosło, otrzymujesz premię +2 do testów 
Szacowania związanych z przedmiotami wykonanymi za jej pomocą. 

SKAKANIE (S; KARA DO TESTÓW 
Z PANCERZA) 
Test: ST oraz odległość, jaką możesz pokonać, zależą od rodzaju skoku (patrz dalej). 
Na twój test Skakania wpływa szybkość. Jeżeli wynosi ona 9 metrów, do testu nie stosuje się żadnego 
modyfikatora. Jeśli poruszasz się z szybkością mniejszą niż 9 metrów, podlegasz karze –6 za każde 3 
metry poniżej 9 metrów. Jeżeli zaś poruszasz się z szybkością przekraczającą 9 metrów, otrzymujesz 
premię +4 za każde 3 metry powyżej 9. 
W podanych ST Skakania założono, że skaczesz z rozbiegu, co wymaga poruszania się w linii prostej 
przez przynajmniej 6 metrów przed wykonaniem skoku. Jeżeli skaczesz z miejsca, ST Skakania należy 
podwoić. 
Dystans pokonany w skoku wlicza się do twojej normalnej maksymalnej prędkości w rundzie. 
Jeśli posiadasz rangi w Skakaniu i powiódł ci się test tej umiejętności, nie upadasz po skoku. Jeżeli 
natomiast wykonujesz niewyszkolony test tej umiejętności, kończysz skok leżąc, chyba że pokonałeś 
ST o przynajmniej 5. 
Skok w dal: To oczywiście skakanie w poziomie, aby na przykład pokonać szczelinę lub potok. 
W połowie długości skoku osiągasz wysokość równą 1/4 pokonywanej odległości. ST Skakania jest 
równa długości skoku w centymetrach podzielonej przez 30. 
Udany test oznacza, że przeskoczyłeś na drugą stronę i nie upadłeś. Porażka o mniej niż 5 świadczy 
o tym, że nie pokonałeś założonego dystansu, ale masz prawo wykonać rzut obronny na Refleks o ST 
15 – udany pozwala ci się złapać np. krawędzi po drugiej stronie szczeliny; wówczas kończysz ruch, 
trzymając się krawędzi. Jeśli w efekcie zawiśniesz na rękach, dostanie się na górę wymaga akcji ruchu 
i udanego testu Wspinaczki o ST 15. 

 
Skok w dal – dystans ST Skakania1 
1,5 metra 5 
3 metry 10 
4,5 metra 15 
6 metrów 20 
7,5 metra 25 
9 metrów 30 
1 Wymaga rozbiegu długości 6 metrów – w przeciwnym razie należy podwoić ST. 
 
Skok wzwyż: To oczywiście skakanie w pionie, aby na przykład dosięgnąć półki lub chwycić się 
czegoś, co znajduje się nad głową, choćby gałęzi. ST Skakania równa się pomnożonej przez 4 
wysokości skoku w centymetrach podzielonej przez 30. 
Jeśli chciałeś się czegoś złapać, udany test oznacza, że doskoczyłeś na zamierzoną wysokość. Jeżeli 
chcesz się podciągnąć na rękach, musisz poświęcić akcję ruchu i wykonać udany test Wspinaczki o ST 
15. Porażka w teście Skakania oznacza, że nie doskoczyłeś i lądujesz w miejscu, z którego skakałeś, 
lecz się nie przewracasz. Analogicznie do skoku w dal, jeśli nie skaczesz z rozbiegu, ST należy 
podwoić. 
 

Skok wzwyż – wysokość1 ST Skakania2 
30 centymetrów 4 
60 centymetrów 8 
90 centymetrów 12 
120 centymetrów 16 
150 centymetrów 20 
180 centymetrów 24 
210 centymetrów 28 
240 centymetrów 32 
1 Pod uwagę nie wzięto zasięgu w pionie; patrz dalej. 
2 Wymaga rozbiegu długości 6 metrów – w przeciwnym razie należy podwoić ST. 
 
Oczywiście to, jak trudno będzie bohaterowi dosięgnąć zamierzonego celu, zależy od jego rozmiaru. 
W pobliskiej tabeli podano maksymalny zasięg w pionie (wysokość, na jaką istota może sięgnąć, nie 
skacząc) dla przeciętnej istoty danego rozmiaru (typowy człowiek, zaliczany do średniego rozmiaru, 
nie skacząc, sięgnie na wysokość 240 centymetrów). Stworzenia o czterech nogach nie mają takiego 
samego zasięgu w pionie, jak te o dwóch; należy je traktować jak istoty o jedną kategorię rozmiaru 
mniejsze. 
 
Rozmiar stworzenia Zasięg w pionie 
Kolosalne  3840 cm (38,4 m) 
Olbrzymie  1920 cm (19,2 m) 
Wielki  960 cm (9,6 m) 
Duże  480 cm (4,8 m) 
Średnie 240 cm (2,4 m) 
Małe  120 cm (1,2 m) 
Malutkie  60 cm (0,6 m) 
Drobne  30 cm (0,3 m) 
Filigranowe  15 cm (0,15 m) 
 
Wskakiwanie na coś: Możesz wskoczyć na przedmiot sięgający ci do pasa – na przykład: na stół czy 
głaz – wykonując udany test Skakania o ST 10. Czynność ta kosztuje 3 metry ruchu, zatem jeśli 
poruszasz się z szybkością 9 metrów, możesz pokonać 6 metrów, a potem wskoczyć na ladę. W tym 
przypadku nie musisz skakać z rozbiegu, jeśli zatem skaczesz z miejsca, ST nie ulega podwojeniu. 
Zeskakiwanie: Jeżeli specjalnie skaczesz z jakiejś wysokości, otrzymujesz mniej obrażeń, niż gdybyś 
po prostu spadał. ST dla takiego skoku wynosi 15. W tym przypadku nie musisz skakać z rozbiegu, 
jeśli zatem skaczesz z miejsca, ST nie ulega podwojeniu. 
Udany test oznacza, że otrzymujesz obrażenia, jakbyś spadał z wysokości o 3 metry niższej niż 
naprawdę. 
Akcja: Żadna. Test Skakania wlicza się w poruszanie, a zatem jest częścią akcji ruchu. Jeżeli 
w połowie skoku “skończy ci się ruch”, twoją następną akcją (albo w tej samej turze, albo – jeśli 
zachodzi taka konieczność – w następnej) musi być akcja ruchu, kończąca skok. 
Zasady specjalne: Efekty, które zwiększają twoją szybkość, zwiększają również długość skoku, 
ponieważ na test wpływa prędkość skaczącego. 
Jeśli posiadasz atut Bieg, otrzymujesz premię +4 do testów Skakanie wykonywanych, gdy skaczesz 
z rozbiegu. 
Niziołek otrzymuje premię rasową +2 do testów Skakania. 
Jeżeli posiadasz atut Akrobatyka, otrzymujesz premię +2 do testów Skakania. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, otrzymujesz premię +2 do testów Skakania. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Skakaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Zwinności. 

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ (RZT) 
Test: Spostrzegawczość wykorzystuje się przede wszystkim po to, by dostrzec ukryte postacie lub 
potwory. Zwykle test tej umiejętności będzie sporny z Ukrywaniem się istoty, która nie chce zostać 
zauważona. Zdarza się też, że jakieś stworzenie nie chowa się świadomie, lecz mimo to i tak trudno je 
dostrzec, a wówczas wypatrzenie go wymaga udanego testu Spostrzegawczości. 
Test Spostrzegawczości zakończony wynikiem co najmniej 20 oznacza, że jesteś świadom obecności 
w pobliżu niewidzialnych istot (jeśli takie oczywiście są), choć ich nie widzisz. 
Spostrzegawczość pozwala ci również wykryć przebranie (patrz opis umiejętności Przebieranie), 
czytać z ruchu warg, gdy nie słyszysz lub nie rozumiesz czyjejś wypowiedzi. 
Dzięki testom Spostrzegawczości można też określić odległość w chwili spotkania. W tym przypadku 
stosuje się kary zależne od odległości pomiędzy grupami lub pojedynczymi osobami. Dodatkową karę 
może spowodować rozproszenie uwagi postaci, która wykonuje test (nie koncentruje się na 
obserwowaniu okolicy). 
 
Warunki Kara 
Na każde 3 metry odległości –1 
Rozproszona uwaga obserwatora –5 
 
Czytanie z ruchu warg: Potrafisz zrozumieć słowa, wyczytując je z ruchu warg, jeśli znajdujesz się 
w odległości maksymalnie 9 metrów od mówiącego, widzisz, jak się wypowiada, i rozumiesz język, 
jakim się posługuje (to użycie umiejętności należy traktować jak efekt oparty na języku). Bazowe ST 
wynosi 15, ale może ulec zwiększeniu w przypadku złożonej lub nie najlepiej artykułowanej 
wypowiedzi. Oczywiście mówiący musi się znajdować w twoim polu widzenia, abyś mógł czytać 
z ruchu warg. 
Jeżeli powiedzie ci się test Spostrzegawczości, zyskujesz ogólne pojęcie dotyczące minutowej 
wypowiedzi, lecz nie znasz wszystkich szczegółów. W przypadku porażki o 4 i mniej niczego nie 
wyczytujesz z ruchu warg mówiącego. Natomiast porażka o 5 i więcej oznacza, iż wyciągnąłeś 
fałszywe wnioski. W tym przypadku test wykonuje się w sekrecie, w wyniku czego nie wiesz, czy 
zakończył się sukcesem czy porażką o więcej niż 5. 
Akcja: Różnie. Za każdym razem, gdy masz szansę spostrzec coś w reakcji na sytuację, test niniejszej 
umiejętności nie wymaga poświęcenia akcji. Próba zauważenia czegoś, czego nie udało ci się 
wcześniej dostrzec, to akcja ruchu. W przypadku czytania z ruchu warg musisz przez minutę się 
koncentrować, a dopiero później wykonujesz test Spostrzegawczości; w tym czasie nie masz prawa 
wykonywać innych akcji (poza poruszaniem się z połową szybkości). 
Ponowne próby: Tak. Możesz bez kar próbować dostrzec coś, czego nie udało ci się wcześniej 
zauważyć. Czytać z ruchu warg masz prawo raz na minutę. 
Zasady specjalne: Zafascynowana istota podlega karze –4 do testów Spostrzegawczości 
wykonywanych w reakcji na sytuację. 
Jeśli posiadasz atut Czujność, otrzymujesz premię +2 do testów Spostrzegawczości. 



 33  

Tropiciel zyskuje premię do testów Spostrzegawczości, gdy wykorzystuje ją względem preferowanego 
wroga. 
Elf otrzymuje premię rasową +2 do testów Spostrzegawczości. 
Półelf otrzymuje premię rasową +1 do testów Spostrzegawczości. 
Właściciel chowańca jastrzębia otrzymuje premię +3 do testów Spostrzegawczości wykonywanych 
w świetle dnia i na oświetlonych obszarach. 
Właściciel chowańca sowy otrzymuje premię +3 do testów Spostrzegawczości wykonywanych 
w zacienionych i ciemnych obszarach. 

STOSOWANIE MAGICZNYCH URZĄDZEŃ 

(CHA; TYLKO WYSZKOLONA) 
Dzięki tej umiejętności możesz aktywować urządzenia magiczne (takie jak zwoje czy różdżki), 
których normalnie nie potrafisz używać. 
Test: Umiejętności ta pozwala ci odczytać czar i uaktywnić przedmiot magiczny. Stosowanie 
magicznych urządzeń umożliwia ci korzystanie z magicznych przedmiotów tak, jakbyś posiadał 
zdolność czarowania lub właściwość innej klasy, należał do innej rasy albo miał inny charakter. 
Test Stosowania magicznych urządzeń wykonujesz za każdym razem, gdy aktywujesz przedmiot 
magiczny – taki jak różdżka. Jeżeli wykorzystujesz tę umiejętność, by imitować charakter lub inną 
właściwość przez dłuższy czas, musisz wykonywać odpowiednie testy Stosowania magicznych 
urządzeń raz na godzinę. 
Musisz świadomie decydować, jakie wymagania imitujesz, a zatem wiedzieć, co próbujesz naśladować 
już w chwili, kiedy wykonujesz właściwy dla tego celu test Stosowania magicznych urządzeń. ST 
różnych takich działań podano w pobliskiej tabeli. 
 
Działanie ST Stosowania magicznych urządzeń 
Aktywowanie “na oślep” 25 
Imitowanie charakteru 30 
Imitowanie rasy 25 
Imitowanie wartości atrybutu Patrz opis 
Imitowanie właściwości klasowej 20 
Odcyfrowanie zapisanego czaru  25 + poziom czaru 
Użycie różdżki 20 
Użycie zwoju 20 + poziom czarującego 
 
Aktywowanie “na oślep”: Niektóre przedmioty magiczne aktywuje się specjalnymi słowami, myślami 
czy działaniami. Potrafisz uaktywnić taki przedmiot, jakbyś użył stosownego wyrazu, myśli czy czynu, 
choć tego nie zrobiłeś, a nawet nie miałeś pojęcia, o co chodzi. Musisz jednak zrobić coś w zamian, 
aby wykonać test – powiedzieć coś, machnąć przedmiotem lub w inny sposób spróbować go 
uaktywnić. Otrzymujesz premię +2 do testu Stosowania magicznych urządzeń, jeśli udało ci się 
wcześniej przynajmniej raz wykorzystać dany przedmiot. 
W przypadku porażki o 9 lub mniej, aktywacja się nie powiodła. Jeżeli jednak porażka przekroczyła 
10, zdarzyło się nieszczęście. Taki niefortunny wypadek oznacza uwolnienie magicznej energii 
w niezamierzony przez ciebie sposób. Typowe niefortunne wypadki to zadziałanie na inny podmiot 
czy niekontrolowany wybuch magicznej energii, który zadaje ci 2k6 obrażeń. Niniejsze nieszczęścia 
stanowią uzupełnienie ryzyka niefortunnego wypadku, jakie normalnie mogą mieć miejsce, gdy 
rzucasz ze zwoju zaklęcie, którego w innej sytuacji nie byłbyś w stanie rzucić. 
Imitowanie charakteru: Niektóre magiczne przedmioty wywołują pozytywne lub negatywne efekty, 
zależnie od charakteru korzystającej z nich osoby. Umiejętność Stosowania magicznych urządzeń 
pozwala ci traktować je tak, jakbyś posiadał wybrany przez siebie charakter. Jednocześnie możesz 
imitować tylko jeden charakter. 
Imitowanie rasy: Niektóre przedmioty magiczne działają tylko, gdy używają ich przedstawiciele 
konkretnej rasy. Inne z kolei stają się potężniejsze w rękach takich istot. Możesz używać takich 
przedmiotów, jakbyś był przedstawicielem danej rasy. Jednocześnie możesz naśladować tylko jedną 
rasę. 
Imitowanie wartości atrybutu: Rzucenie zaklęcia ze zwoju wymaga posiadania pewnej minimalnej 
wartości w odpowiednim atrybucie (Intelekt w przypadku zaklęć czarodzieja, Roztropność 
w przypadku czarów objawień oraz Charyzma w przypadku czarów zaklinacza i barda). Twoja 
efektywna wartość atrybutu (odpowiednia dla klasy, którą imitujesz, próbując rzucić czar ze zwoju) 
odpowiada wynikowi testu Stosowania magicznych urządzeń minus 15. Jeżeli posiadasz wystarczającą 
wartość stosownego atrybutu, nie musisz wykonywać tego testu. 
Imitowanie właściwości klasowej: Czasem aktywowanie przedmiotu magicznego wymaga 
wykorzystania właściwości klasowej. W takim przypadku efektywny poziom imitowanej klasy jest 
równy wynikowi twojego testu Stosowania magicznych urządzeń minus 20. 
Umiejętność ta nie pozwala ci wykorzystywać właściwości klasowych innej klasy. Dzięki niej możesz 
jednak aktywować przedmiot, tak jakbyś daną właściwość posiadał. 
Jeżeli klasa, którą imitujesz, posiada wymaganie dotyczące charakteru, musisz je spełnić – albo 
naprawdę, albo imitując odpowiedni charakter oddzielnym testem Stosowania magicznych urządzeń 
(patrz wcześniej). 
Odcyfrowanie zapisanego czaru: To wykorzystanie tej umiejętności działa analogicznie do 
odcyfrowania zaklęcia za pomocą Czarostwa, z tą jednak różnicą, że ST jest o 5 wyższa. 
Odcyfrowanie zapisanego czaru wymaga minuty skupienia. 
Użycie różdżki: Normalnie możesz używać różdżki tylko wówczas, jeśli zawarto w niej czary, które 
znajdują się na liście zaklęć twojej klasy. Natomiast niniejsza umiejętność pozwala ci wykorzystywać 
różdżki tak, jakby dany czar znajdował się na twojej liście zaklęć klasowych. 
Tak umiejętność tę można stosować także do innych magicznych przedmiotów uruchomienia czaru, 
takich jak laski. 
Użycie zwoju: Rzucenie zaklęcia ze zwoju wymaga uprzedniego odcyfrowania go. Normalnie możesz 
rzucać ze zwoju tylko te czary, które znajdują się na liście zaklęć twojej klasy. Natomiast Stosowanie 
magicznych urządzeń pozwala ci wykorzystywać zwoje tak, jakby dany czar znajdował się na twojej 
liście zaklęć klasowych. ST wynosi 20 + poziom czarującego dla zaklęcia, które próbujesz rzucić ze 
zwoju. 
Rzucenie zaklęcia ze zwoju również wymaga pewnej minimalnej wartości odpowiedniego atrybutu 
(10 + poziom czaru). Jeśli nie masz wystarczającej wartości danego atrybutu, musisz ją imitować za 
pomocą oddzielnego testu Stosowania magicznych urządzeń (patrz wcześniej). 
Tak niniejszą umiejętność można stosować także do innych magicznych przedmiotów ukończenie 
czaru. 
Akcja: Żadna. Test Stosowania magicznych urządzeń to część akcji (jeśli ta jest wymagana) 
potrzebnej do uaktywnienia przedmiotu. 
Ponowne próby: Tak, lecz jeśli w teście aktywacji wypadnie naturalne 1 i użycie przedmiotu ci się 
nie powiedzie, to kolejną próbę możesz przeprowadzić dopiero po upływie 24 godzin. 
Zasady specjalne: W przypadku tej umiejętności nie możesz wykorzystywać zasady 10. 
W testach Stosowania magicznych urządzeń nie można korzystać z opcji pomaganie 
sprzymierzeńcowi. Tylko osoba używająca przedmiotu ma prawo do testu. 
Jeżeli posiadasz atut Talent do magii, otrzymujesz premię +2 do testów Stosowania magicznych 
urządzeń. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Czarostwie, otrzymujesz premię +2 do testów Stosowania 
magicznych urządzeń dotyczących zwojów. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Odcyfrowywaniu zapisków, otrzymujesz premię +2 do testów 
Stosowania magicznych urządzeń dotyczących zwojów. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Stosowaniu magicznych urządzeń, otrzymujesz premię +2 do testów 
Czarostwa wykonywanych w celu odcyfrowywania zaklęć zapisanych na zwojach. 

SZACOWANIE (INT) 
Test: Do oszacowania wartości zwykłych, dobrze znanych przedmiotów wystarczy udany test tej 
umiejętności o ST 12. Porażka oznacza, że dokonałeś błędnej oceny – od 50% do 150% jej 
rzeczywistej wartości (2k6+3 razy 10%). 
Szacowanie rzadko spotykanych lub egzotycznych przedmiotów wymaga udanego testu o ST 15, 20 
czy więcej. Sukces oznacza, że udało ci się dobrze ocenić wartość owego przedmiotu, porażka zaś, że 
nie potrafisz dokonać żadnych szacunków. 

Szkło powiększające zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Szacowania, jeśli dotyczą one 
przedmiotów małych lub bardzo szczegółowych, choćby klejnotów. Z kolei waga kupiecka oznacza 
premię z okoliczności +2 do testów Szacowania, jeżeli wartość ocenianych przedmiotów zależy od ich 
wagi, włączając w to wszystkie dobra wykonane z metali szlachetnych. Wspomniane premie się 
kumulują. 
Akcja: Oszacowanie przedmiotu zajmuje minutę (10 następujących po sobie akcji całorundowych). 
Ponowne próby: Nie. Bez względu na wynik testu nie masz prawa raz jeszcze szacować wartości tego 
samego przedmiotu. 
Zasady specjalne: Krasnolud otrzymuje premię rasową +2 do testów Szacowania związanych 
z przedmiotami kamiennymi i metalowymi. 
Właściciel chowańca kruka otrzymuje premię +3 do testów Szacowania. 
Bohater posiadający atut Skrupulatność otrzymuje premię +2 do testów Szacowania. 
Synergia: Jeśli posiadasz co najmniej 5 rang w jakimś Rzemiośle, otrzymujesz premię +2 do testów 
Szacowania związanych z przedmiotami, które tworzy się za pomocą owej umiejętności. 
Brak szkolenia: W przypadku zwykłych przedmiotów porażka w niewyszkolonym teście oznacza, że 
nie udało ci się dokonać szacunku. W przypadku rzadko spotykanych dóbr sukces oznacza szacunek 
z błędem – od 50% do 150% (2k6+3 razy 10%) rzeczywistej wartości. 

SZTUKA PRZETRWANIA (RZT) 
Test: Potrafisz w dziczy zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo oraz pożywienie. W pobliskiej tabeli 
znajdziesz ST zadań, które wymagają testów Sztuki przetrwania. 
Sama Sztuka przetrwania umożliwia podążanie czyimś śladem tylko w prostych sytuacjach; w innym 
wypadku, aby to robić, musisz być albo tropicielem, albo posiadać atut Tropienie (patrz dalej, 
“Ograniczenia”). 
 
ST Sztuki 
przetrwania  

Działanie 

10  Radzenie sobie w dziczy. Gdy polujesz i szukasz pożywienia, poruszasz się 
z połową szybkości naziemnej (nie potrzebujesz zapasów ani wody). Potrafisz 
zapewnić wodę i jedzenie jednej osobie na każde uzyskane w teście 2 punkty 
powyżej ST 10. 

15 Zyskujesz premię +2 do wszystkich rzutów obronnych na Wytrwałość 
wymuszanych przez niekorzystną pogodę, gdy poruszasz się z połową szybkości 
naziemnej; premia rośnie do +4, jeśli nie ruszasz się z miejsca. Możesz zapewnić 
taką samą premię jednej osobie na każdy uzyskany w teście 1 punkt powyżej ST 
15. 

15  Unikasz zagubienia się w dziczy lub naturalnych niebezpieczeństwa, takich jak 
ruchome piaski. 

15  Przewidujesz pogodę na 24 godziny wcześniej. Na każde uzyskanych w teście 5 
punktów powyżej ST 15 przewidujesz pogodę na dodatkowy dzień naprzód. 

Różnie Tropienie (patrz atut Tropienie). 
 
Akcja: Różnie. Pojedynczy test Sztuki przetrwania może dotyczyć działań wykonywanych przez 
godziny lub cały dzień. Testy niniejszej umiejętności wykonywane w celu znalezienia tropu wymagają 
przynajmniej akcji całorundowej, a mogą zająć więcej czasu. 
Ponowne próby: Różnie. W przypadku radzenia sobie w dziczy czy zyskiwania premii do rzutów 
obronnych na Wytrwałość (o czym wspomniano w tabeli), możesz wykonywać jeden test Sztuki 
przetrwania na 24 godziny, a jego wynik utrzymuje się aż do następnego testu. Unikanie zagubienia 
i naturalnych niebezpieczeństwa wiąże się z testem niniejszej umiejętności za każdym razem, gdy 
wymaga tego sytuacja. Nie wolno ponawiać testów Sztuki przetrwania dotyczących konkretnej 
sytuacji unikania zagubienia czy naturalnych niebezpieczeństwa. Kiedy zaś poszukuje się tropu, 
nieudany test wolno ponowić po godzinie (na dworze) lub po 10 minutach (w pomieszczeniu) 
poszukiwania. 
Ograniczenia: Za pomocą Sztuki przetrwania każdy może znaleźć ślady (bez względu na ST) oraz 
podążać ich tropem, jeśli ST tego zadania wynosi co najwyżej 10, ale tylko tropiciel (lub postać 
posiadająca atut Tropienie) ma prawo użyć niniejszej umiejętności do podążania śladem, gdy jest to 
zadanie o wyższej ST. 
Zasady specjalne: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Sztuce przetrwania, automatycznie wiesz, gdzie 
leży północ w stosunku do twojej aktualnej pozycji. 
Tropiciel zyskuje premię do testów Sztuki przetrwania, gdy wykorzystuje tę umiejętność do tropienia 
preferowanego wroga. 
Jeżeli posiadasz atut Samowystarczalność, otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Sztuce przetrwania, otrzymujesz premię +2 do testów 
Wiedzy (natura). 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (geografia), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych w celu uniknięcia zagubienia i naturalnych niebezpieczeństwa. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (lochoznawstwo), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych pod powierzchnią ziemi. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (natura), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych w naturalnym środowisku na powierzchni ziemi (wody, pustynia, las, 
wzgórza, bagna, góry i równiny). 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (plany), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych, gdy przebywasz na innych planach. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Przeszukiwaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych w celu znalezienia tropu i podążania nim. 

UKRYWANIE SIĘ (ZR; KARA DO TESTÓW 
Z PANCERZA) 
Test: Twój test Ukrywania się jest sporny z testem Spostrzegawczości każdego, kto może cię dostrzec. 
W ukryciu poruszasz się bez kar z 1/2 normalnej prędkości. Jeżeli chcesz przemieszczać się szybciej 
(w przedziale od 1/2 do normalnej prędkości), podlegasz karze –5. W zasadzie niemożliwe (kara –20) 
jest ukrywanie się i jednoczesny atak, bieg czy szarża. 
Istoty rozmiaru większego i mniejszego od średniego otrzymują premie lub podlegają karze do testów 
Ukrywanie się, zależnie od kategorii: filigranowe +16, drobne +12, malutkie +8, małe +4, duże –4, 
wielkie –8, olbrzymie –12, kolosalne –16. 
Jeśli chcesz wykonać test tej umiejętności, potrzebujesz ukrycia lub osłony. Całkowita osłona 
i całkowite ukrycie zwykle (lecz nie zawsze, patrz dalej “Zasady specjalne”) zwalniają z konieczności 
wykonania testu umiejętności, ponieważ i tak nikt cię nie widzi. 
Nie możesz się ukryć, jeśli ktoś cię obserwuje, nawet przypadkowo czy od niechcenia. Masz natomiast 
prawo pobiec za róg lub schować się za jakąś osłoną, by zniknąć z pola widzenia i później się ukryć; 
niemniej wówczas pozostali będą przynajmniej wiedzieć, dokąd się udałeś. 
Jednakże jeśli coś na chwilę odwróci uwagę obserwatorów (na przykład, ty dzięki testowi Blefowania, 
patrz dalej), możesz spróbować się ukryć. Jeżeli ktoś zwróci na ciebie uwagę, masz prawo wykonać 
test niniejszej umiejętności tylko wówczas, gdy zdołasz wykorzystać do schowania się coś, co 
znajduje się nieopodal (najlepiej przyjąć następującą zasadę: kryjówka musi się znajdować 
w odległości 30 centymetrów na rangę od ciebie). Niestety, wspomniany test wykonujesz z karą –10, 
musisz bowiem poruszać się dość szybko. 
Szybki atak: Jeśli udało ci się ukryć w odległości co najmniej 3 metrów od celu, możesz wykonać 
jeden atak dystansowy i natychmiast znów się ukryć. Po strzale podlegasz jednak karze –20 do testu 
Ukrywania się. 
Odwracanie uwagi, aby się ukryć: Możesz wykorzystać umiejętność Blefowanie, aby się ukryć. 
Udany test Blefowania odwraca na chwilę uwagę obserwatorów, dzięki czemu możesz wykonać test 
Ukrywania się, nawet jeśli inne osoby są świadome twojej obecności. 
Akcja: Zwykle żadna. W normalnych warunkach test Ukrywania się jest częścią ruchu, nie wymaga 
zatem poświęcenia oddzielnej akcji. Jednakże ukrycie się natychmiast po ataku dystansowym (patrz 
wcześniej “Szybki atak”) to akcja ruchu. 
Zasady specjalne: Jeśli jesteś niewidzialny i poruszasz się, otrzymujesz premię +20 do testów 
Ukrywania się. Jeżeli natomiast jesteś niewidzialny i się nie poruszasz, otrzymujesz premię +40 do 
testów Ukrywania się. 
Jeżeli posiadasz atut Ukradkowość, otrzymujesz premię +2 do testów Ukrywania się. 
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Tropiciel 13. poziomu może wykonywać testy Ukrywania się w dowolnym obszarze naturalnym, 
nawet jeśli nic nie zapewnia tu ani osłony, ani ukrycia. Tropiciel 17. poziomu potrafi zrobić to samo 
nawet, gdy jest obserwowany. 

UNIESZKODLIWIANIE MECHANIZMÓW (INT; 
TYLKO WYSZKOLONA) 
Test: Test Unieszkodliwiania mechanizmów wykonuje się w sekrecie, w wielu wypadkach nie 
będziesz zatem wiedział, czy ci się udało, czy nie. ST zależy od złożoności mechanizmu. 
Unieszkodliwienie (lub zepsucie czy zablokowanie) stosunkowo prostego urządzenia oznacza ST 10; 
bardziej złożone wymagają pokonania wyższej ST. 
Udany test oznacza unieszkodliwienie mechanizmu. Jeżeli nie powiedzie ci się o 4 lub mniej, 
zawiodłeś, ale możesz spróbować raz jeszcze. Jednakże porażka o 5 lub więcej oznacza, że stało się 
coś złego. W przypadku pułapki po prostu ją uruchomiłeś. Jeśli natomiast dokonywałeś sabotażu, 
wydaje ci się, iż unieszkodliwiłeś urządzenie, lecz działa ono normalnie. 
Możesz sabotować proste urządzenia – siodła czy koła wozów – które będą przez jakiś czas działać 
normalnie, ale po jakimś czasie (zwykle po 1k4 rundach lub minutach używania) zepsują się, odpadną 
lub w inny sposób zostaną uszkodzone. 
 
 

Urządzenie Czas 

ST 
Unieszkodliwiani
a mechanizmów1 Przykład 

Proste 1 runda 10 Zablokowanie zamka 
Złożone 1k4 rundy 15 Sabotaż koła wozu 
Trudne 2k4 rundy 20 Rozbrojenie lub uzbrojenie pułapki 
Podstępne 2k4 rundy 25 Rozbrojenie skomplikowanej pułapki, sprytny 

sabotaż skomplikowanego urządzenia 
mechanicznego 

1 Jeśli nie chcesz pozostawić śladu po swojej działalności, do ST musisz dodać 5. 
 
Akcja: Czas, jaki należy poświęcić na wykonanie testu Unieszkodliwiania mechanizmów, podano 
wcześniej. Unieszkodliwienie prostego urządzenia zajmuje rundę i jest akcją całorundową. 
Skomplikowany, złożony mechanizm wymaga poświęcenia 1k4 lub 2k4 rund. 
Ponowne próby: Różnie. Możesz powtórzyć próbę, jeśli test nie powiódł ci się o 4 lub mniej. 
Oczywiście, aby spróbować raz jeszcze, musisz wiedzieć, że ci się nie udało. 
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Zwinne palce, otrzymujesz premię +2 do testów 
Unieszkodliwiania mechanizmów. 
Łotrzyk, który pokonał ST pułapki o co najmniej 10, może ją zbadać, ustalić, jak działa i ominąć (wraz 
z towarzyszami), nie rozbrajając jej. 
Ograniczenia: Łotrzykowie (i tylko bohaterowie posiadający właściwość klasową wykrywanie 
pułapek) mogą rozbrajać pułapki. Unieszkodliwienie pułapek magicznych wymaga pokonania ST 25 + 
poziom czaru użytej do ich stworzenia magii. 
Czary takie jak glif strażniczy, krąg teleportacji, ognista pułapka czy symbol również tworzą pułapki, 
które łotrzyk może rozbroić za pomocą udanego testu Unieszkodliwiania mechanizmów. Z kolei 
zaklęcia cierniste kamienie oraz gąszcz cierni kreują pułapki, w spotkaniu z którymi 
Unieszkodliwianie mechanizmów się nie przydaje. Więcej informacji znajdziesz w szczegółowych 
opisach zaklęć. 
Inne sposoby radzenia sobie z pułapkami 
Działanie wielu pułapek można zanegować, nie wykonując testów Unieszkodliwiania mechanizmów. 

Pułapki atakujące na dystans: Poznawszy umiejscowienie takiej pułapki, łatwo po prostu 
zniszczyć mechanizm, jeśli uzyska się do niego dostęp. Jeżeli zaś to niemożliwe, zawsze można zatkać 
otwory, przez które wylatują pociski. Wówczas pułapka nie będzie strzelać, chyba że powoduje takie 
uszkodzenia, że zdoła zniszczyć “korki”. 

Pułapki atakujące wręcz: Urządzenia te można uszkodzić, niszcząc mechanizm lub blokując 
broń, analogicznie jak w przypadku wcześniej opisanym. Zamiast tego bohater, który się zorientuje, co 
uruchamia pułapkę, może odskoczyć na czas i uniknąć obrażeń. Postać, która wyłącznie obserwuje 
pułapkę w chwili pierwszego uruchomienia, otrzymuje premię unikową +4 względem jej ataków 
wykonywanych w ciągu następnej minuty. 

Wilczy dół: Unieszkodliwienie takiej pułapki sprowadza się do zablokowania zapadni (dół dalej 
istnieje, ale jest “zamknięty”). Zasypanie dziury lub zbudowanie prowizorycznego mostu to praca 
fizyczna, a nie wykorzystanie umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. Bohaterowie mogą też 
zneutralizować pale na dnie dołu, po prostu je atakując – łamią się jak sztylety. 

Pułapki magiczne: Tu przydatne jest rozproszenie magii. Udany test poziomu czarującego 
przeciw poziomowi twórcy pułapki tłumi jej działanie na 1k4 rundy. W ten sposób można 
wykorzystać tylko kierunkowe, a nie obszarowe rozproszenie magii (patrz opis czaru). 
 
 

UŻYWANIE LIN (ZR) 
Test: Większość dotyczących lin działań jest stosunkowo prosta. ST różnych zadań wykorzystujących 
tę umiejętność zebrano w pobliskiej tabeli. 
 
ST Używania lin  Działanie 
10 Zawiązanie solidnego węzła 

101 Zabezpieczenie kotwiczki 
15 Zawiązanie specjalnego węzła, na przykład takiego, który się rozluźnia, powoli 

zsuwa lub rozwiązuje po pociągnięciu 
15 Zawiązanie wokół siebie liny jedną ręką 
15 Splecenie ze sobą dwóch lin  
Różnie Spętanie postaci 
1 Dodaj do ST 2 za każde 3 metry, na które kotwiczka zostanie rzucona; patrz dalej. 
 
Zabezpieczenie kotwiczki: Zabezpieczenie kotwiczki wymaga testu Używania lin (ST 10, +2 za każde 
3 metry, na które kotwiczka zostanie rzucona, do maksymalnej ST 20 przy 15 metrach). Porażka o 4 
lub mniej oznacza, że kotwiczka zawiodła i odpadła, dzięki czemu możesz spróbować raz jeszcze. 
Porażka o 5 i więcej wskazuje zaś, że kotwiczka na początku trzyma, ale rozluźnia się po 1k4 rundach 
utrzymywania ciężaru. Test ten wykonuje się w sekrecie, abyś nie wiedział, czy lina utrzyma twój 
ciężar. 
Spętanie postaci: Kiedy wiążesz kogoś za pomocą sznura, wszystkie testy Wyzwalania się spętanego 
są sporne z wykonywanym przez ciebie testem Używania lin. Otrzymujesz premię +10, ponieważ 
łatwiej jest kogoś związać, niż wyrwać się z pęt. Ponadto nie musisz wykonywać testu niniejszej 
umiejętności, dopóki spętany nie próbuje uciec. 
Akcja: Różnie. Rzucenie kotwiczki to akcja standardowa prowokująca ataki okazyjne. Zawiązanie 
węzła (zwykłego oraz specjalnego) oraz zawiązanie liny wokół siebie jedną ręką to akcje całorundowe 
prowokujące ataki okazyjne. Splecenie dwóch lin ze sobą zajmuje 5 minut, a spętanie kogoś – minutę. 
Zasady specjalne: Jedwabna lina zapewnia ci premię z okoliczności +2 do testów Używania lin. 
Jeżeli rzucisz na sznur zaklęcie ożywienie liny, otrzymujesz premię z okoliczności +2 do każdego testu 
Używanie lin dotyczącego rzeczonego sznura. Premie te się kumulują. 
Jeśli posiadasz atut Zwinne ręce, otrzymujesz premię +2 do testów Używania lin. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Używaniu lin, otrzymujesz premię +2 do testów 
Wspinaczki wykonywanych podczas wspinaczki na linie, linie z supłami lub przy użyciu liny oraz 
ściany. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Używaniu lin, otrzymujesz premię +2 do testów Wyzwalania się 
wykonywanych podczas ucieczki z pęt zrobionych ze sznurów. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wyzwalaniu się, otrzymujesz premię +2 do testów wykonywanych 
w celu spętania kogoś. 
 

WIEDZA (INT; TYLKO WYSZKOLONA) 
Podobnie jak Rzemiosło i Zawód, Wiedza to tak naprawdę kilka niepowiązanych umiejętności. 
Reprezentuje ona wykształcenie w jakiejś dziedzinie, być może znajomość jakiejś gałęzi nauki, 
a nawet wyników poważnych badań. Oto lista typowych obszarów wiedzy. 
• Architektura i inżynieria (akwedukty, budynki, mosty, umocnienia); 
• Geografia (klimat, krainy, mieszkańcy, ukształtowanie terenu); 
• Historia (kolonie, migracje, osadnictwo, władcy, wojny); 
• Lochoznawstwo (wynaturzenia, jaskinie, śluzy, speleologia); 
• Miejscowa (humanoidy, legendy, mieszkańcy, osobistości, prawa, tradycje, zwyczaje); 
• Natura (giganci, homanoidy-potwory, istoty baśniowe, pogoda, pory roku, robactwo, rośliny, 

zwierzęta); 
• Plany (magia związana z planami, Plan Astralny, Plan Eteryczny, Plany Wewnętrzne, Plany 

Zewnętrzne, przybysze, żywiołaki); 
• Religia (bogowie i boginie, kościelna tradycja, mitologia, nieumarli, święte symbole); 
• Szlachta i władcy (rodowe motta, drzewa genealogiczne, heraldyka, osobistości, pochodzenie); 
• Tajemna (kanony magii, konstrukty, magiczne bestie, smoki, starożytne tajemnice, tajemne 

symbole, zagadkowe sformułowania). 
Test: Odpowiedź na pytanie dotyczące znanej ci dziedziny wiedzy wiąże się z ST 10 (w przypadku 
pytań naprawdę prostych), 15 (pytania podstawowe) lub od 20 do 30 (naprawdę trudne). 
W wielu wypadkach będziesz wykorzystywał tę umiejętność do identyfikowania potworów, określania 
ich specjalnych mocy lub słabości. Ogólnie rzecz biorąc, ST takiego testu wynosi 10 + KW istoty. 
Udany test oznacza, że przypomniałeś sobie nieco przydatnych informacji dotyczących stwora. Za 
każde 5 punktów, o jakie wynik testu przekroczy ST, przypominasz sobie kolejną porcję przydatnych 
informacji. 
Akcja: Zwykle żadna. W większości wypadków test Wiedzy nie wymaga poświęcenia akcji – po 
prostu znasz odpowiedź lub nie. 
Ponowne próby: Nie. Test odzwierciedla to, co wiesz. Rozmyślania na dany temat nie pozwalają ci 
odkryć czegoś, czego nie wiedziałeś wcześniej. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (architektura i inżynieria), otrzymujesz premię +2 
do testów Przeszukiwania wykonywanych w celu odkrycia ukrytych drzwi lub pomieszczeń. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (geografia), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych, by uniknąć zgubienia się i naturalnych niebezpieczeństw. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (historia), otrzymujesz premię +2 do testów wiedzy bardów. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (lochoznawstwo), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych pod powierzchnią ziemi. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (miejscowa), otrzymujesz premię +2 do testów Zbierania 
informacji. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (natura), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych w naturalnym środowisku ponad powierzchnią ziemi (wody, pustynia, las, 
wzgórza, bagna, góry czy równiny). 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (plany), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki 
przetrwania wykonywanych na innym planie. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (religia), otrzymujesz premię +2 do testów odpędzania 
nieumarłych. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (szlachta i władcy), otrzymujesz premię +2 do testów 
Dyplomacji. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (tajemna), otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Sztuce przetrwania, otrzymujesz premię +2 do testów Wiedzy 
(natura). 
Brak szkolenia: Niewyszkolony test Wiedzy to po prostu test Intelektu. Osoba pozbawiona edukacji 
posiada tylko podstawową Wiedzę (testy o ST 10 i mniej). 

WSPINACZKA (S; KARA DO TESTÓW 
Z PANCERZA) 
Test: Udany test Wspinaczki oznacza, że poruszasz się w górę, w dół lub w poprzek zbocza, ściany 
czy innej pochyłości (a nawet stropu, jeśli są na nim uchwyty) z 1/4 normalnej prędkości. Za zbocze 
uznaje się każdą pochyłość pod kątem nieprzekraczającym 60 stopni, za ścianę zaś – każdą pochyłość 
pod kątem przekraczającym owe 60 stopni. 
Test Wspinaczki niższy o 4 i mniej od ST oznacza, że nie udało ci się poruszyć. Porażka o 5 lub więcej 
skutkuje upadkiem z wysokości, na jaką zdołałeś się do tej pory wspiąć. 
Zestaw wspinaczkowy zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Wspinaczki. 
ST testu zależy od warunków, w jakich się wspinasz. Odpowiednią ST ustal, porównując sytuację, 
w jakiej się znajdujesz, z przykładami przedstawionymi w pobliskiej tabeli. 
 
ST 
Wspinaczki Przykład powierzchni lub działania 
0  Zbocze zbyt strome, by po nim wejść; albo lina z supłami przy ścianie, o którą 

można się zaprzeć. 
5  Lina przy ścianie, o którą można się zaprzeć; lina z supłami; albo lina pod 

działaniem czaru sztuczka z liną.  
10  Powierzchnia z otworami, na których można stanąć lub się wesprzeć, na przykład: 

bardzo nierówna ściana lub olinowanie statku. 

15  

Powierzchnia z odpowiednim oparciem na ręce i nogi (naturalnymi lub 
sztucznymi), na przykład: bardzo nierówne zbocze skalne, drzewo, pozbawiona 
węzłów lina czy podciągnięcie się tylko na rękach. 

20  Nierówna powierzchnia z wąskim oparciem na ręce i nogi, na przykład: typowa 
ściana lochu czy zrujnowany mur. 

25  Szorstka powierzchnia, jak choćby naturalna skalna ściana czy ceglany mur. 
25  Nawis lub sufit z uchwytami dla rąk, ale bez oparcia dla nóg. 
—  Na idealnie gładką, płaską, pionową powierzchnię nie sposób się wspiąć. 
 
Modyfikator ST 

Wspinaczki1  Przykład powierzchni lub działania 

–10 
Wspinaczka w kominie (sztucznym lub naturalnym) bądź w innym miejscu, 
gdzie można się zaprzeć o przeciwległe ściany (ST maleje o 10). 

–5  
Wspinanie się w narożniku, gdy można się zaprzeć o prostopadłe ściany (ST 
maleje o 5). 

+5 Śliska powierzchnia (ST rośnie o 5). 
1 Modyfikatory te się kumulują; pod uwagę należy brać wszystkie stosowne do sytuacji. 
 
Podczas wspinaczki używasz obu rąk, nie możesz zatem nic w nich trzymać. Masz natomiast prawo 
chwycić się ściany jedną dłonią i rzucić czar lub wykonać inną akcję, która w normalnych warunkach 
wymaga stosowania jednej ręki. Wspinając się, nie możesz efektywnie unikać ciosów, tracisz zatem 
premię ze Zręczności do KP (jeśli taką posiadasz). Podczas wspinaczki nie masz prawa posługiwać się 
tarczą. 
Za każdym razem gdy podczas wspinaczki otrzymasz obrażenia, musisz wykonać test niniejszej 
umiejętności o ST zależnej od rodzaju zbocza czy ściany. Porażka oznacza upadek z wysokości, na 
jakiej się znajdowałeś, co powoduje odpowiednie obrażenia. 
Przyspieszenie prędkości wspinania: Możesz próbować wspinać się szybciej niż normalnie. Decydując 
się na karę –5, poruszasz się z 1/2 prędkości (a nie z 1/4). 
Samodzielne tworzenie oparcia dla dłoni i stóp: Możesz sam tworzyć oparcie na dłonie i stopy, 
wbijając w ścianę haki. Obsadzenie każdego z nich zajmuje minutę. Na każde 90 centymetrów 
dystansu potrzebujesz jednego haka. Analogicznie jak w przypadku powierzchni z oparciem na ręce 
i nogi, wspinaczka po ścianie z hakami wymaga pokonania ST 15. Na tej samej zasadzie postać 
z toporkiem lub podobnym narzędziem może wycinać sobie otwory w lodowej ścianie. 
Chwytanie się w trakcie upadku: Kiedy spadasz, chwycenie się powierzchni jest w zasadzie 
niemożliwe. Niemniej masz prawo wykonać w tym celu test Wspinaczki o ST = ST ściany + 20. 
Łatwiej zatrzymać upadek ze zbocza – ST = ST zbocza + 10. 
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Chwytanie bohatera spadającego podczas wspinaczki: Jeśli osoba wspinająca się ponad lub obok 
ciebie odpadnie od ściany, możesz spróbować ją złapać, dopóki jest w twoim zasięgu. W tym celu 
musisz wykonać atak dotykowy wręcz wymierzony w spadającego (może on w tej sytuacji 
zrezygnować z posiadanej premii ze Zręczności do KP). W przypadku trafienia musisz natychmiast 
wykonać test Wspinaczki o ST = ST ściany + 10. Udany oznacza, że złapałeś spadającą osobę, 
jednakże jej całkowita waga – wliczając wyposażenie – nie może przekroczyć granicy dużego 
obciążenia, z jakim zdołałbyś sobie poradzić; jeśli tak się stanie, ty również automatycznie spadasz. 
Jeżeli test Wspinaczki nie powiedzie ci się o 4 lub mniej, nie udało ci się uratować spadającego, ale 
sam nie odpadłeś od ściany. Jeśli jednak porażka będzie dotyczyła wartości 5 i więcej, nie tylko nie 
złapiesz nieszczęśnika, ale sam zaczniesz lecieć w dół. 
Akcja: Wspinaczka to część ruchu, zatem zwykle jest też częścią akcji ruchu (i można ją połączyć 
z innymi typami poruszania się w akcji ruchu). Każda akcja ruchu wymagająca dowolnej wspinaczki 
wiąże się z koniecznością wykonania niezależnego testu Wspinaczki. Złapanie chwytu w przypadku 
upadku oraz chwytanie spadającej osoby nie wymagają poświęcenia akcji. 
Zasady specjalne: Za pomocą liny możesz wciągać (lub opuszczać) innego bohatera, używając tylko 
siły fizycznej, ale jedynie do granicy ciężaru dwukrotnie przekraczającego dostępne ci maksymalne 
obciążenie. 
Niziołek otrzymuje premię rasową +2 do testów Wspinaczki. 
Właściciel chowańca jaszczurki otrzymuje premię +3 do testów Wspinaczki. 
Jeśli posiadasz atut Atletyka, otrzymujesz premię +2 do testów Wspinaczki. 
Istota posiadająca prędkość wspinania otrzymuje premię rasową +8 do wszystkich testów Wspinaczki. 
Stworzenie takie musi jednak wykonywać testy Wspinaczki, aby wejść na ścianę lub zbocze o ST 
przewyższającej 0, ale zawsze ma prawo wziąć 10, nawet jeśli się spieszy lub coś mu zagraża. 
W przypadku gdy istota z prędkością wspinania postanawia poruszać się szybciej (patrz wcześniej), 
przemieszcza się z podwojoną szybkością wspinania (lub szybkością naziemną, zależnie, która jest 
większa) i wykonuje jeden test niniejszej umiejętności, choć z karą –5. Zachowuje podczas wspinaczki 
premię ze Zręczności do KP (jeśli takową posiada), a atakujący ją przeciwnicy nie otrzymują 
specjalnych premii, nie może jednak w trakcie wspinaczki wykonywać akcji bieg. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Używaniu lin, otrzymujesz premię +2 do testów 
Wspinaczki, gdy wspinasz się przy użyciu sznura lub sznura i ściany. 

WYCZUCIE POBUDEK (RZT) 
Test: Udany test oznacza, że udało ci się przejrzeć blef (patrz umiejętność Blefowanie). Dzięki tej 
umiejętności możesz również ocenić czyjąś prawdomówność oraz zorientować się w sytuacji. 
 
Zadanie ST Wyczucia pobudek 
Przeczucie  20 
Wyczucie efektu oczarowania  25 lub 15 
Wykrycie sekretnej wiadomości Różne 
 
Przeczucie: Instynktowna ocena sytuacji towarzyskiej. Zachowanie innych pozwala ci odkryć, że coś 
podejrzanego wisi w powietrzu – na przykład, potrafisz ocenić, kiedy masz do czynienia z oszustem, 
a kiedy z osobą godną zaufania. 
Wyczucie efektu oczarowania: Z zachowania danej osoby potrafisz wywnioskować, że znajduje się ona 
pod działaniem efektu ze szkoły oczarowania (z definicji efekt wpływający na umysł) nawet jeżeli sam 
zainteresowany nie jest tego świadomy. ST zwykle wynosi 25, ale jeżeli podmiot wyczucia uległ 
dominacji (patrz zdominowanie osoby w ), ST wynosi tylko 15 z racji ograniczenia swobody jego 
działań. 
Wykrycie sekretnej wiadomości: Dzięki Wyczuciu pobudek potrafisz odkryć wiadomość ukrytą 
w wypowiedzi za pomocą umiejętności Blefowanie. W tym przypadku test Wyczucia pobudek jest 
sporny z testem Blefowania osoby, która ową informację przekazuje. Każdy fragment wiadomości, 
jakiego ci brakuje, oznacza karę –2 do twojego testu Wyczucia pobudek. W przypadku sukcesu 
i wyniku przekraczającego ST o 4 lub mniej zdajesz sobie sprawę o istnieniu przesłania ukrytego 
w wiadomości, nie potrafisz jednak określić żadnych szczegółów. Rezultat przewyższający ST o 5 
i więcej oznacza, że przechwyciłeś i zrozumiałeś informację. W przypadku porażki o 4 i mniej niczego 
nie odkrywasz. Natomiast porażka o 5 i więcej oznacza, iż wyciągnąłeś fałszywe wnioski. W tym 
przypadku test wykonuje się w sekrecie nie wiesz, czy zakończył się sukcesem czy porażką o więcej 
niż 5. 
Akcja: Próba uzyskania informacji za pomocą Wyczucia pobudek zwykle zajmuje co najmniej 
minutę, a przeczucie czegoś, co dotyczy otaczających cię osób, może zająć nawet cały wieczór. 
Ponowne próby: Nie, choć masz prawo wykonać test Wyczucie pobudek w reakcji na każde użycie 
Blefowania, którego ofiarą padasz. 
Zasady specjalne: Tropiciel otrzymuje premię do testów Wyczucia pobudek, gdy korzysta z tej 
umiejętności względem preferowanych wrogów. 
Jeśli posiadasz atut Negocjowanie, otrzymujesz premię +2 do testów Wyczucia pobudek. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wyczuciu pobudek, otrzymujesz premię +2 do testów 
Dyplomacji. 

WYSTĘPY (CHA) 
Podobnie jak Rzemiosło, Wiedza oraz Zawód, Występy to tak naprawdę kilka niezależnych 
umiejętności. Masz także prawo posiadać kilka różnych umiejętności z tej grupy – każdą z osobnymi 
rangami i każdą zakupywaną niezależnie. 
Każda z dziewięciu kategorii Występów dotyczy innych metod wyrażania, instrumentów czy technik. 
Oto skromna lista dotycząca wspomnianych kategorii. 
• Aktorstwo (komedie, dramaty, pantomima); 
• Instrumenty dęte (flet, fletnia pana, flet prosty, obój, szałamaja, trąbka); 
• Instrumenty klawiszowe (klawesyn, pianino, organy); 
• Instrumenty perkusyjne (dzwonki, tamburiny, bębny, gongi); 
• Instrumenty strunowe (skrzypki, harfa, lutnia, mandolina); 
• Komizm (błaznowanie, limeryki, opowiadanie żartów); 
• Oratorstwo (eposy, ody, snucie opowieści); 
• Śpiew (ballady, pieśni, melodyka); 
• Taniec (balet, walc, giga). 
 
Test: Talent i umiejętności pozwalają ci zrobić wrażenie na publiczności. 
 
ST 
Występów 

Działanie 

10 Rutynowy występ. Zarabianie pieniędzy na wystepach w miejscu publicznym 
niewiele się różni od żebrania. Zyskujesz 1k10 sm/dzień. 

15 Przyjemny występ. W bogatym mieście możesz zarobić 1k10 ss/dzień. 
20 Świetny występ. W bogatym mieście możesz zarobić 3k10 ss/dzień. Po jakimś 

czasie możesz otrzymać zaproszenie przyłączenia się do trupy zawodowców 
i zyskać lokalną sławę. 

25 Pamiętny występ. W bogatym mieście możesz zarobić 1k6 sz/dzień. Po jakimś 
czasie możesz zwrócić uwagę możnego patrona i zyskać sławę w kraju. 

30 Niesamowity występ. W bogatym mieście możesz zarobić 3k6 sz/dzień. Po jakimś 
czasie możesz zwrócić uwagę żyjącego daleko patrona, a nawet bytów z innych 
planów. 

 
Mistrzowsko wykonany instrument muzyczny zapewnia ci premię z okoliczności +2 do testów 
Występów przy jego użyciu. 
Akcja: Różnie. Zarabianie pieniędzy na występach w miejscu publicznym to praca tylko na wieczór 
lub nawet na cały dzień. Specjalne zdolności barda wykorzystujące umiejętność Występy opisano 
w dziale poświeconym tej klasie. 
Ponowne próby: Tak. Ponowne próby mogą mieć miejsce, nie negują jednakże wcześniejszych 
porażek. Ponadto widownia, na której nie zrobiłeś wrażenia, będzie uprzedzona do dalszych występów 
(ST zwiększa się o 2 za każdą wcześniejszą porażkę). 
Zasady specjalne: Bard musi posiadać co najmniej 3 rangi w umiejętności Występy, aby użyć 
zdolności inspirowanie odwagi, kontrpieśń oraz fascynacja; przynajmniej 6 rang, aby użyć 

inspirowania biegłości; co najmniej 9 rang, aby wykorzystać sugestię; przynajmniej 12, aby użyć 
inspirowania wielkości; co najmniej 15, aby skorzystać z pieśni wolności; przynajmniej 18, aby użyć 
inspirowania heroizmu; co najmniej 21 rang, aby wykorzystać zbiorową sugestię. Więcej informacji 
znajdziesz w opisie tej klasy, w części muzyka bardów. 
Zabawiać widownię można nie tylko za pomocą umiejętności Występy, ale również sztuczkami, 
akrobatyką, chodzeniem po linie czy wreszcie czarami (zwłaszcza iluzjami). 
 
 

WYZWALANIE SIĘ (ZR; KARA DO TESTÓW 

Z PANCERZA) 
Test: W pobliskiej tabeli znajdziesz ST wyzwolenia się z różnych więzów, pęt i tak dalej. 
Liny: Twój test Wyzwalania się jest sporny z testem Używania lin adwersarza. Ponieważ łatwiej kogoś 
spętać, niż wymknąć się z więzów, krępująca cię osoba otrzymuje premię +10 do swojego testu. 
Kajdany (zwykłe i mistrzowsko wykonane): ST w przypadku kajdan zależy od ich konstrukcji. 
Wąskie przejście: Podana w tabeli ST dotyczy przestrzeni, w których zmieści się twoja głowa, lecz nie 
ramiona. Jeżeli przejście jest długie, musisz wykonać kilka testów. Nie uda ci się wcisnąć 
w przestrzeń, w której nie mieści się twoja głowa. 
Zwarcie: Możesz wykonywać test Wyzwalania się sporny z testem zwarcia wroga, aby wyrwać się ze 
zwarcia lub przyszpilenia (dzięki czemu będziesz tylko w zwarciu). 
 
Co ogranicza ruch ST Wyzwalania się 
Liny Wynik testu Używania lin 

pętającego +10 
Sieć, czary kontrolowanie roślin, oplątanie, ożywienie liny lub 
rozkazywanie roślinom  

20 

Czar wnyki 23 
Kajdany 30 
Ciasne przejście 30 
Mistrzowsko wykonane kajdany 35 
Zwarcie Wynik testu zwarcia adwersarza 
 
Akcja: Test Wyzwalania się, dzięki któremu można uwolnić się z liny, kajdan i tym podobnych pęt (z 
wyjątkiem zwarcia), wymaga minuty pracy. Wymknięcie się z sieci lub spod działania czarów 
kontrolowanie roślin, oplątanie, ożywienie liny czy rozkazywanie roślinom to akcja całorundowa. 
Uwolnienie się ze zwarcia lub przyszpilenia wymaga akcji standardowej. Przeciskanie się przez ciasne 
przejście zajmuje co najmniej minutę, ale może i więcej, jeżeli jest ono długie. 
Ponowne próby: Różnie. Jeżeli nie powiódł ci się test podczas przeciskania się przez ciasne przejścia, 
możesz wykonać kolejny (testy wielokrotne). W stosownych sytuacjach masz prawo do kolejnych 
testów, a nawet możesz wziąć 20, jeśli nikt ci aktywnie nie przeszkadza. 
Zasady specjalne: Jeśli masz atut Gibkość, otrzymujesz premię +2 do testów Wyzwalania się. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wyzwalaniu się, otrzymujesz premię +2 do testów 
Używania lin wykonywanych przy pętaniu przeciwników. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Używaniu lin, otrzymujesz premię +2 do testów Wyzwalania się, 
gdy wyślizgujesz się z pęt zrobionych z lin. 

ZACHOWANIE RÓWNOWAGI (ZR; KARA DO 

TESTÓW Z PANCERZA) 
Test: Potrafisz chodzić po niebezpiecznej powierzchni. Po udanym teście możesz przez rundę 
poruszać się z połową prędkości. Porażka o 4 lub mniej oznacza, że nie masz prawa przez rundę 
w ogóle się poruszać. Porażka o 5 i więcej pociąga za sobą upadek. Trudność zależy od powierzchni. 
 
Wąska powierzchnia ST 

Zachowania 

równowagi1 

Trudna powierzchnia ST 
Zachowania 

równowagi1 
16-30 cm szerokości 10  Nierówna płyta chodnikowa 102 
5-15 cm szerokości 15  Podłoga z ociosanego kamienia 102 
Mniej niż 5 cm szerokości 20  Pochylona lub nierówna podłoga 102 
1 Dodaj odpowiednie modyfikatory z tabeli dalej (“Modyfikatory dla wąskich powierzchni”). 
2 Tylko jeśli biegniesz lub szarżujesz. Porażka o 4 i więcej oznacza, że nie masz prawa ani biegać, 
ani szarżować, ale poza tym możesz działać normalnie. 
 
Modyfikatory dla wąskich powierzchni 
Powierzchnia Modyfikator 

ST1 
Niewielkie utrudnienia  +2 
Poważne utrudnienia  +5 
Nieco śliska  +2 
Bardzo śliska +5 
Pochylona lub pod kątem +2 
1 Dodaj odpowiedni modyfikator do ST Zachowania równowagi zależny od 
powierzchni, po której się poruszasz. Powyższe modyfikatory się kumulują. 
 
Atakowanie zachowującego równowagę: Kiedy walczysz o zachowanie równowagi, należy cię 
traktować jak nieprzygotowanego, ponieważ nie możesz aktywnie unikać ciosów – tracisz zatem 
premię ze Zręczności do KP (jeśli jakąś posiadasz). W przypadku jednak, gdy posiadasz co najmniej 5 
rang w niniejszej umiejętności, nie uznaje się ciebie za nieprzygotowanego, gdy zachowujesz 
równowagę. Jeśli zachowując równowagę, otrzymasz obrażenia, musisz wykonać kolejny test tej 
umiejętności o tej samej ST – nieudany oznacza upadek. 
Przyspieszenie prędkości ruchu: Możesz próbować pokonać niebezpieczną powierzchnię szybciej niż 
normalnie. Decydując się na karę –5, w akcji ruchu poruszasz się z pełną prędkością (ruch z podwójną 
prędkością w rundzie wymaga dwóch testów Zachowania równowagi – jednego dla każdej 
z wykorzystywanych akcji ruchu). Zgadzając się na taką samą karę, masz również prawo dokonać 
szarży, poruszając się po takiej wątpliwej powierzchni. W tym przypadku szarża wymaga jednego 
testu Zachowania równowagi na każdy mnożnik twojej szybkości (lub jej części) w szarży. 
Akcja: Żadna. Test Zachowania równowagi nie wymaga akcji – jest częścią innej akcji lub efektem 
reakcji na sytuację. 
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Gibkość, otrzymujesz premię +2 do testów Zachowania 
równowagi. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, otrzymujesz premię +2 do testów Zachowania 
równowagi. 

ZASTRASZANIE (CHA) 
Test: Udany test pozwala zmienić zachowanie innej osoby. Twój test Zastraszania jest sporny ze 
zmodyfikowanym testem poziomu ofiary (1k20 + poziom postaci lub Kostki Wytrzymałości + jej 
premia z Roztropności [jeśli ją posiada] + modyfikatory ofiary do rzutów obronnych na strach). Jeżeli 
uzyskasz lepszy rezultat, możesz traktować ofiarę jak przyjazną, jednak tylko na potrzeby działań 
podejmowanych w czasie, gdy jest zastraszona (innymi słowy: zastraszona ofiara zachowuje normalne 
nastawienie, ale będzie z tobą rozmawiać, radzić ci, sugerować, a nawet zaoferuje ograniczoną pomoc; 
więcej informacji znajdziesz w opisie umiejętności Dyplomacja). Efekt utrzymuje się, dopóki 
zastraszony pozostaje w twojej obecności oraz przez 1k6 × 10 minut po tym, jak odejdziesz. Później 
nastawienie takiej osoby powraca do nieprzyjaznego (lub jeśli była ona nieprzyjazna, staje się wroga). 
Jeżeli test nie powiedzie ci się o 5 lub więcej, ofiara przekazuje ci fałszywe lub nieużyteczne 
informacje bądź w inny sposób udaremnia twoje próby zdobycia wiedzy. 
Demoralizowanie przeciwników: Możesz wykorzystać Zastraszanie, by ograniczyć u wrogów chęć do 
walki. W tym celu wykonujesz test niniejszej umiejętności sporny ze zmodyfikowanym testem 
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poziomu ofiary (patrz wcześniej). Jeśli zwyciężysz, adwersarz przez rundę jest wstrząśnięty, co 
oznacza, że podlega karze –2 do testów ataków, testów atrybutów i rzutów obronnych. Możesz 
zastraszać tylko przeciwników, którym zagrażasz w walce wręcz i których widzisz. 
Akcja: Różnie. Zmiana zachowania ofiary wymaga minuty interakcji. Zastraszenie wroga w walce to 
akcja standardowa. 
Ponowne próby: Opcjonalnie tak, ale nie należy tego polecać, ponieważ zwykle ponowne próby nie 
przynoszą efektów. Nawet jeśli wstępny test Zastraszania zakończył się sukcesem, na ofiary można 
wpłynąć tylko w pewnym stopniu – kolejne próby nic nie dadzą. Jeżeli zaś wstępny test tej 
umiejętności się nie powiedzie, zastraszane osoby najpewniej utwierdziły się w tym, by nie ulegać 
naciskom, i kolejne próby nie przyniosą rezultatu. 
Zasady specjalne: Za każdą kategorię rozmiaru, o którą przewyższasz ofiarę, otrzymujesz premię +4 
do testów Zastraszanie. I odwrotnie – za każdą kategorię rozmiaru, o jaką jesteś mniejszy, podlegasz 
karze –4 do testów Zastraszania. 
Nie da się zastraszyć ani osób odpornych na strach, ani istot nieinteligentnych. 
Jeśli posiadasz atut Sugestywność, otrzymujesz premię +2 do testów Zastraszania. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, otrzymujesz premię +2 do testów 
Zastraszania. 

ZAWÓD (RZT; TYLKO WYSZKOLONA) 
Podobnie jak Rzemiosło, Wiedza oraz Występy, Zawód to tak naprawdę kilka niezależnych 
umiejętności. Masz też prawo posiadać kilka różnych umiejętności z tej grupy – każdą z osobnymi 
rangami i każdą zakupioną niezależnie. 
Test: Zawód pozwala ci wieść godne życie, zarabiasz bowiem na tydzień uczciwej pracy 1/2 wyniku 
testu niniejszej umiejętności w sztukach złota. Wiesz również, jak używać narzędzi odpowiednich dla 
danej profesji, umiesz wykonywać codzienne prace, nadzorować pomocników i rozwiązywać typowe 
problemy. 
Akcja: Nie dotyczy. Jeden test zwykle odpowiada tygodniowi pracy. 
Ponowne próby: Różnie. Nie można powtórzyć testu Zawodu wykonywanego w celu zarobkowym. 
Otrzymujesz tyle pieniędzy, ile wynika z rzutu. Kolejny możesz wykonać po tygodniu, określając 
w ten sposób nowy przychód uzyskany po tym czasie. Zwykle masz natomiast prawo ponawiać próbę 
dokonania jakiegoś konkretnego, specyficznego zadania. 
Brak szkolenia: Niewyszkoleni pracownicy i pomocnicy (a zatem postacie nieposiadające ani jednej 
rangi w Zawodzie) zarabiają przeciętnie 1 sztukę srebra na dzień pracy. 

ZBIERANIE INFORMACJI (CHA) 
Test: Wieczorem, posługując się kilkoma sztukami złota potrzebnymi do zakupu alkoholu 
i nawiązania przyjaźni, można wykonać test Zbierania informacji o ST 10 – udany oznacza, że 
uzyskałeś się ogólne informacje o najważniejszych nowinkach w mieście, pod warunkiem jednak, że 
nie istnieją żadne oczywiste powody, dla których mieszkańcy nie chcieliby się nimi dzielić. Im wyższy 
wynik testu, tym dokładniejsze informacje. 
Jeśli chcesz poznać odpowiedź na konkretne pytanie, zdobyć wiadomości o konkretnym przedmiocie 
lub pozyskać mapę, ST testu wynosić będzie od 15 do 25, a nawet więcej. 
Akcja: Zwykle test Zbierania informacji zajmuje 1k4+1 godzin. 
Ponowne próby: Tak, ale każdy test wymaga czasu. Ponadto jeśli kilkakrotnie próbujesz zdobyć te 
same informacje, możesz zwrócić czyjąś uwagę. 
Zasady specjalne: Półelf otrzymuje premię rasową +2 do testów Zbierania informacji. 
Jeśli posiadasz atut Dociekliwość, otrzymujesz premię +2 do testów Zbierania informacji. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (miejscowa), otrzymujesz premię +2 do testów 
Zbierania informacji. 

ZRĘCZNA DŁOŃ (ZR; TYLKO WYSZKOLONA; 
KARA DO TESTÓW Z PANCERZA) 
Test: Test Zręcznej dłoni o ST 10 pozwala ci ukraść niepilnowany przedmiot wielkości monety. Aby 
wykonać pomniejszą sztuczkę kuglarską – na przykład sprawić, że pieniążek zniknie – musisz 
pokonać ST 10, chyba że obserwator pilnie szuka zagubionego przedmiotu. 
W przypadku gdy wykorzystujesz tę umiejętność, a ktoś bacznie cię obserwuje, jej test jest sporny 
z testem Spostrzegawczości obserwatora. Twoja porażka nie oznacza, że nie udało ci się zrealizować 
planu – po prostu obserwator zauważył, co robisz. 
Możesz ukryć na ciele niewielki przedmiot (wliczając w to broń lekką lub łatwy do ukrycia oręż 
dystansowy, taki jak strzałka, proca czy ręczna kusza). W tym przypadku wykonujesz test Zręcznej 
dłoni sporny z testem Spostrzegawczości obserwującej cię postaci lub testem Przeszukiwania 
rewidującej cię osoby. W tym drugim przypadku przeszukujący otrzymuje premię +4 do testu, 
ponieważ – uogólniając – łatwiej coś znaleźć, niż ukryć. Spośród lekkiego oręża najłatwiej schować 
sztylet, dlatego też czyniąc to, otrzymujesz premię +2 do testu Zręcznej dłoni. Ukrywając naprawdę 
małe przedmioty – takie jak moneta, shuriken czy pierścień – zyskujesz premię +4 do testów tej 
umiejętności. Z kolei workowaty czy obszerny strój (na przykład płaszcz) zapewnia premię +2 do 
testów Zręcznej dłoni. Dobycie ukrytej broni to akcja standardowa, nieprowokująca ataków 
okazyjnych. 
Próbując zabrać coś jakiejś istocie, musisz pokonać w teście Zręcznej dłoni ST 20 – sukces oznacza, 
że ci się udało. Ofiara ma prawo coś zauważyć i w tym celu wykonuje test Spostrzegawczości, który 
jest sporny z wynikiem twojego wcześniejszego testu Zręcznej dłoni, dotyczącego kradzieży 
przedmiotu. Sukces w tym teście spornym oznacza, że dana osoba zorientowała się, co robiłeś, i nie 
ma tu znaczenia, czy ci się udało, czy nie. 
Umiejętność Zręczna dłoń pozwala również zabawiać publiczność podobnie jak umiejętność Występy. 
W tym przypadku twoje “aktorstwo” to kuglarskie sztuczki, żonglerka i tak dalej. 
 
ST Zręcznej dłoni Działanie 
10 Kradzież przedmiotu wielkości monety; sprawienie, by moneta znikła 
20 Kradzieże małego przedmiotu 
 
Akcja: Każdy test Zręcznej dłoni wymaga poświęcenia akcji standardowej. Możesz go jednak 
wykonać w akcji darmowej, decydując się na karę –20 do testu. 
Ponowne próby: Tak, ale po porażce drugą próbę wykorzystania niniejszej umiejętności względem tej 
samej ofiary (lub pod obserwacją osoby, która zauważyła wcześniejszą próbę) wykonuje się z ST 
większą o 10. 
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Zwinne ręce, otrzymujesz premię +2 do testów Zręcznej dłoni. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Zręcznej 
dłoni. 
Brak szkolenia: Test niewyszkolonej umiejętności Zręczna dłoń to zwykły test Zręczności. Niemniej 
bez treningu nie uda ci się osiągnąć sukcesu w teście niniejszej umiejętności o ST przewyższającej 10; 
wyjątek stanowi chowanie przedmiotu na ciele. 

ZWINNOŚĆ (ZR; TYLKO WYSZKOLONA; KARA 

DO TESTÓW Z PANCERZA) 
Nie możesz wykorzystywać tej umiejętności, jeśli twoją szybkość ogranicza zbroja, ekwipunek czy 
łup. 
Test: Potrafisz miękko wylądować po upadku oraz przeturlać się obok przeciwnika. Zwinność 
pozwala ci też zabawiać publiczność (analogicznie jak Występy). ST różnych działań podano 
w pobliskiej tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ST 
Zwinności 

Działanie 

15  Traktowanie upadku tak, jakby wysokość była o 3 metry niższa niż 
w rzeczywistości – na potrzeby określania obrażeń. 

15  Przeturlanie się – część normalnego ruchu – obok przeciwnika z 1/2 prędkości, bez 
prowokowania ataków okazyjnych. Porażka oznacza, że normalnie prowokujesz 
ataki okazyjne. Wykonujesz testy dla wszystkich wrogów, w takiej kolejności, 
w jakiej ich mijasz (w przypadku gdy jednocześnie mijasz kilku, sam wybierasz 
kolejność). Za każdego kolejnego przeciwnika poza pierwszą ST testu Zwinności 
zwiększa się o +2. 

25  Przeturlanie się – część normalnego ruchu – przez pole przeciwnika (ponad, pod lub 
obok niego) z 1/2 prędkości, bez prowokowania ataków okazyjnych. Porażka 
oznacza, że zatrzymałeś się, nim wkroczyłeś na pole zajęte przez wroga, a ponadto 
że prowokujesz okazyjny atak z jego strony. Wykonujesz niezależne testy dla 
wszystkich przeciwników. Za każdego kolejnego adwersarza poza pierwszą ST testu 
Zwinności zwiększa się o +2. 

 
Nierówna lub niebezpieczna powierzchnia – choćby naturalne dno pieczary czy ziemia porośnięta 
poszyciem – utrudnia korzystanie ze Zwinności. Dlatego też ST każdego testu niniejszej umiejętności 
dotyczącego znalezienia się na takim polu podlega następującym modyfikatorom. 
 
Podłoże jest...  Modyfikator ST 

Nieco nierówne (osypisko, trochę gruzu, płytkie bagno1, poszycie)  +2 

Bardzo nierówne (naturalne dno pieczary, dużo gruzu, gęste poszycie)  +5 
Nieco śliskie (mokra podłoga) +2 
Bardzo śliskie (tafla lodu)  +5 
Pochyłe (zbocze) +2 
1 W głębokim bagnie nie można korzystać ze Zwinności. 
 
Szybszy ruch: Możesz próbować zwiększyć szybkość turlania się obok wrogów lub przez ich pola. 
Decydując się na karę –10 do testu Zwinności, masz prawo poruszyć się z pełną prędkością, a nie 
z 1/2. 
Akcja: Nie dotyczy. Turlanie się to część ruchu, a zatem test Zwinności stanowi część akcji ruchu. 
Ponowne próby: Zwykle nie. Publiczności, która już oceniła twoje umiejętności, nie zainteresuje 
kolejny występ. Jeśli zaś Zwinność ma ci pomóc zmniejszyć obrażenia wynikające z upadku, tylko raz 
podczas upadku możesz spróbować jakoś się ratować. 
Zasady specjalne: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, a walczysz defensywnie, zyskujesz 
premię unikową +3 do KP, a nie zwykłe +2. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, a stosujesz w akcji standardowej pełną defensywę, 
zyskujesz premię unikową +6 do KP, a nie zwykłe +4. 
Jeśli posiadasz atut Akrobatyka, otrzymujesz premię +2 do testów Zwinności. 
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, otrzymujesz premię +2 do testów Skakania 
oraz Zachowania równowagi. 
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Skakaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Zwinności. 
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Atuty 
Wymagania 
Aby otrzymać niektóre atuty, należy spełnić ich wymagania. Twoja postać musi mieć pewną wartość 
atrybutu, właściwość klasową, atut, umiejętność, bazową premię do ataku lub inną cechę – 
w przeciwnym razie nie masz prawa sięgnąć po dany atut. Bohater może otrzymać atut na tym samym 
poziomie, na którym spełnia wymagania. 
Bohater nie ma prawa używać atutów, których wymagania przestał spełniać. 

Rodzaje atutów 
Niektóre atuty są ogólne, co oznacza, że nie istnieją szczególne zasady dotyczące ich jako grupy. 
Kolejne to atuty tworzenia przedmiotów, dzięki którym postacie rzucające czary mogą kreować 
przeróżne przedmioty magiczne, za pomocą atutów metamagicznych natomiast przygotowują i rzucają 
zaklęcia o potężniejszych efektach, choć mają one wyższy poziom czarów niż naprawdę. 

ATUTY PREMIOWE WOJOWNIKA 
Przedstawiciel tej klasy może wybrać na atut premiowy każdy z atutów, które określono jako atuty 
wojownika. Wspomniane określenie nie oznacza, że po dany atut nie mogą sięgnąć przedstawiciele 
innych klas, jeśli oczywiście spełniają wymagania. 

ATUTY TWORZENIA PRZEDMIOTÓW 
Atuty tworzenia przedmiotów pozwalają postaci rzucającej czary tworzyć przedmiot magiczny 
konkretnego rodzaju. Niezależnie od wspomnianego typu przedmiotów, wszystkie atuty należące do 
tej kategorii posiadają pewne cechy wspólne. 
Koszt PD: Do tworzenia przedmiotu magicznego postać rzucająca czary wykorzystuje moc oraz 
energię (czyli doświadczenie), którą w innej sytuacji by zachowała. Koszt PD jest równy 1/25 kosztu 
przedmiotu w sztukach złota. Bohater nie może na przedmiot wydać tyle PD, by stracić poziom, ale 
uzyskawszy dość PD do awansu na nowy poziom, może natychmiast poświęcić nadwyżkę do 
stworzenia przedmiotu, zamiast pozostawić ją na potrzeby dalszego zwiększania poziomu. 
Koszt surowców: Tworzenie przedmiotu magicznego wymaga również kosztownych komponentów, 
z których większość zużywa się w procesie kreacji. Ich koszt wynosi 1/2 kosztu przedmiotu. 
Wykorzystywanie atutu tworzenia przedmiotów wymaga również dostępu do laboratorium lub 
magicznego warsztatu, a także specjalnych narzędzi i tak dalej. Zwykle bohater może sięgnąć po 
potrzebne mu rzeczy, chyba że ma miejsce specyficzna sytuacja. 
Czas: Czas potrzebny do stworzenia magicznego przedmiotu zależy od atutu oraz kosztu. Zawsze jest 
to co najmniej jeden dzień. 
Koszt przedmiotu: Stworzenie różdżki, Warzenie eliksirów oraz Zapisanie zwoju pozwalają kreować 
przedmioty, które wprost powielają efekt czaru. Potęga owych przedmiotów zależy od poziomu 
czarującego postaci – a zatem zaklęcie rzucone za ich pomocą ma taką moc jak wówczas, gdyby 
rzuciła je postać na tym właśnie poziomie. Koszt takich przedmiotów (a zatem koszt PD oraz 
surowców) również zależy od poziomu czarującego, który musi być dostatecznie wysoki, by postać 
tworząca przedmiot zdołała rzucić czar na danym poziomie. Chcąc ustalić ostateczną cenę w każdym 
z przypadków, pomnóż poziom czarującego przez poziom zaklęcia, a wynik pomnóż przez pewną 
stałą, jak to przedstawiono poniżej. 
Zwoje: Cena bazowa = poziom czaru × poziom czarującego × 25 sz. 
Eliksiry: Cena bazowa = poziom czaru × poziom czarującego × 50 sz. 
Różdżki: Cena bazowa = poziom czaru × poziom czarującego × 750 sz. 
Na potrzeby tych obliczeń czar 0-poziomu należy traktować tak, jakby miał 1/2 poziomu. 
Dodatkowe koszty: Stworzenie eliksiru, zwoju czy różdżki z zaklęciem wymagającym drogiego 
komponentu materialnego lub PD wiąże się z poniesieniem stosownych wydatków. W przypadku 
eliksirów oraz zwojów twórca musi poświęcić komponent materialny oraz pokryć koszt PD w czasie 
kreowania przedmiotu. W przypadku różdżek zaś musi przygotować pięćdziesiąt sztuk składnika oraz 
wydać pięćdziesiąt razy tyle PD. 
Niektóre przedmioty magiczne wymagają pokrycia dodatkowych kosztów w postaci komponentów 
materialnych czy PD, co zaznaczono w ich opisie. 

ATUTY METAMAGICZNE 
Gromadząc coraz więcej wiedzy o magii, postać rzucająca czary uczy się robić to w nieco odmienny 
sposób niż na początku kariery. Przygotowanie i rzucenie zaklęć w taki sposób jest trudniejsze niż 
normalnie, ale dzięki atutom metamagicznym przynajmniej staje się możliwe. Czar zmodyfikowany 
przez atut metamagiczny wykorzystuje komórkę na czar wyższego poziomu niż normalnie. Dzięki 
temu nie zwiększa się poziom zaklęcia, zatem ST rzutu obronnego na nie nie rośnie. 
Czarodzieje oraz postacie rzucające zaklęcia objawień: Czarodzieje oraz postacie rzucające 
zaklęcia objawień muszą zawczasu przygotowywać czary. W owym momencie bohater wybiera, jakie 
zaklęcia przygotowuje przy użyciu atutów metamagicznych (a zatem, które zajmą komórkę wyższego 
poziomu niż normalnie). 
Zaklinacze oraz bardowie: Zaklinacze i bardowie wybierają czary w chwili ich rzucenia – i również 
wówczas podejmują decyzję o tym, czy zastosują atut metamagiczny, który wzmocni działanie 
zaklęcia. Analogicznie jak w przypadku innych postaci rzucających czary, wzmocnione zaklęcie 
wykorzystuje komórkę na czary wyższego poziomu. Ponieważ jednak zaklinacz oraz bard nie 
przygotowują zawczasu zaklęć w postaci metamagicznej, muszą to robić w chwili ich rzucania. Z tego 
też powodu wykorzystanie czaru metamagicznego (czyli wzmocnionego przez atut metamagiczny) 
zajmuje takim bohaterom więcej czasu niż rzucenie zwykłego zaklęcia. Jeśli czas rzucania czaru 
wynosi normalnie 1 akcję, to rzucenie jego metamagicznej wersji będzie dla zaklinacza i barda akcją 
całorundową (to co innego niż czas rzucania równy 1 rundzie). Natomiast rzucenie zaklęć o dłuższym 
czasie rzucania zajmuje dodatkową akcję całorundową. 
Spontaniczne czarowanie a atuty metamagiczne: Kapłan spontanicznie rzucający zaklęcia leczenia 
lub zadawania ran może, zamiast zwykłych wersji tych czarów, sięgać po metamagiczne. W tym 
przypadku rzucenie czaru również wymaga poświęcenia większej ilości czaru. Spontaniczne rzucenie 
metamagicznego czaru o czasie rzucania 1 akcja będzie akcją całorundową, a zaklęcia o dłuższym 
czasie rzucania wymaga dodatkowej akcji całorundowej. 
Wpływ atutów metamagicznych na czary: We wszystkich aspektach zaklęcie metamagiczne działa 
na oryginalnym poziomie, nawet jeśli przygotowano i rzucono je na wyższym. ST rzutów obronnych 
nie ulega zmianom, chyba że w opisie atutu podano inaczej. Modyfikacje powodowane przez atut 
dotyczą wyłącznie czarów, które rzuca korzystająca zeń postać. Nie można wykorzystać atutu 
metamagicznego do zmodyfikowania czaru rzucanego z różdżki, zaklęcia czy innego urządzenia. 
Atuty metamagiczne, które eliminują komponenty czarów, nie mają wpływu na prowokowanie ataków 
okazyjnych podczas rzucania zaklęcia w obszarze zagrożenia. Niemniej rzucenie zaklęcia 
zmodyfikowanego za sprawą Przyspieszenie czaru nie prowokuje ataków okazyjnych. 
Atutów metamagicznych nie można łączyć ze wszystkimi zaklęciami. W opisie każdego z nich 
znajdziesz informacje, jakich zaklęć dany atut nie zdoła zmodyfikować. 
Wpływ kilku atutów metamagicznych na czar: Postać rzucająca czar może zastosować kilka atutów 
metamagicznych względem pojedynczego zaklęcia. W tym przypadku zmiany poziomów się 
kumulują. Nie możesz względem danego czaru zastosować tego samego atutu metamagicznego więcej 
niż raz. 
Przedmioty magiczne a czary metamagiczne: Za pomocą odpowiedniego atutu tworzenia 
przedmiotów możesz zmagazynować metamagiczną wersję zaklęcia w zwoju, eliksirze czy różdżce. 
Ograniczenia dotyczące różdżek i eliksirów stosuje się do wyższego poziomu zaklęcia (po 
zastosowaniu atutu metamagicznego). Aby aktywować przedmiot z metamagiczną wersją czaru, 
postać nie musi posiadać stosownego atutu metamagicznego. 
Kontrczarowanie zaklęć metamagicznych: To, czy czar został wzmocniony za sprawą atutu 
metamagicznego czy nie, nie wpływa na jego podatność na kontrczarowanie ani na jego zdolność do 
kontrczarowania innych zaklęć. 

Opis atutów 
Oto w jaki sposób opisano każdy atut. 

NAZWA ATUTU [TYP] 
Wymagania: Minimalna wartość atrybutu, inny atut lub atuty, minimalna bazowa premia do ataku, 
minimalna liczba rang w jednej lub większej liczbie umiejętności, minimalny poziom w klasie albo też 
inne wymagania, które bohater musi spełnić, aby wybrać dany atut. Niniejszy akapit pominięto 
w przypadku atutów, które nie stawiają żadnych wymagań. Atut może posiadać więcej wymagań niż 
jedno. 
Korzyści: Opis tego, co atut umożliwia bohaterowi (do którego w opisie odnosimy się jako do 
“ciebie”). Jeżeli postać posiada ten sam atut kilkakrotnie, korzyści zeń się nie kumulują, chyba że 
w opisie podano inaczej. Uogólniając, jeśli wybierzesz atut dwukrotnie, osiągniesz takie same efekty, 
jakbyś wybrał go raz. 
Normalnie: Czego bohater pozbawiony danego atutu nie potrafi uczynić. Jeżeli brak atutu nie 
powoduje szczególnych utrudnień, akapit ten pominięto. 

AKROBATYKA [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Skakania i Zwinności. 

ATAK W PRZELOCIE [OGÓLNY] 
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga, Walka z wierzchowca. 
Korzyści: Wyprowadzając akcję szarży na wierzchowcu, możesz wykonać ruch oraz atak jak 
w standardowej szarży, a następnie znów się poruszyć (wzdłuż linii, po której szarżowałeś). W danej 
rundzie twój ruch nie może jednakże przekroczyć podwojonej szybkości wierzchowca, którego 
dosiadasz. Ponadto ani ty, ani wierzchowiec nie prowokujecie ataków okazyjnych ze strony 
przeciwnika, na którego szarżujecie. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Atak w przelocie jako jeden z atutów premiowych. 

ATAK Z DOSKOKU [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13, Ruchliwość, Uniki, bazowa premia do ataku +4. 
Korzyści: Kiedy wykonujesz akcję ataku przy użyciu broni do walki wręcz, możesz się ruszyć 
zarówno przed, jak i po ataku, pod warunkiem jednak, że w efekcie nie pokonasz odległości 
wykraczającej poza twoją szybkość. Ruch ten nie prowokuje ataku okazyjnego ze strony atakowanego 
przeciwnika, choć może prowokować takie ataki ze strony innych istot. Nie możesz korzystać z tego 
atutu, jeśli masz na sobie ciężką zbroję. 
Wykorzystanie Ataku z doskoku wymaga poruszenia się przed i po ataku o co najmniej 1,5 metra. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Atak z doskoku jako jeden z atutów premiowych. 

ATLETYKA [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Pływania oraz Wspinaczki. 

BEZPOŚREDNI STRZAŁ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +1 do testów ataków i obrażeń wykonywanych bronią dystansową na 
zasięg do 9 metrów. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Bezpośredni strzał jako jeden z atutów premiowych. 

BIEG [OGÓLNY] 
Korzyści: Kiedy biegniesz, poruszasz się z normalną szybkością pomnożoną przez 5 (jeśli masz na 
sobie lekką bądź średnią zbroję lub nie nosisz pancerza i dźwigasz maksymalnie średnie obciążenie) 
lub przez 4 (gdy masz na sobie ciężki pancerz lub dźwigasz duże obciążenie). Jeżeli skaczesz 
z rozbiegu (patrz opis umiejętności Skakanie), otrzymujesz premię +4 do testu Skakania. Ponadto 
kiedy biegniesz, zachowujesz premię ze Zręczności do KP. 
Normalnie: Kiedy biegniesz, poruszasz się z normalną szybkością pomnożoną przez 4 (jeśli masz na 
sobie lekką bądź średnią zbroję lub nie nosisz pancerza i dźwigasz maksymalnie średnie obciążenie) 
lub przez 3 (gdy masz na sobie ciężki pancerz lub dźwigasz duże obciążenie), a przy tym tracisz 
premię ze Zręczności do KP. 

BIEGŁOŚĆ W BRONI EGZOTYCZNEJ [OGÓLNY] 
Wybierz jakąś broń egzotyczną i przyjmij, że umiesz nią walczyć. 
Wymagania: Bazowa premia do ataku +1 (plus S 13 w przypadku miecza półtoraręcznego oraz 
krasnoludzkiego topora bojowego). 
Korzyści: Normalnie wykonujesz testy ataku daną bronią. 
Normalnie: Bohater walczący orężem, którym nie potrafi się biegle posługiwać, podlega karze –4 do 
testów ataków. 
Zasady specjalne: Atut Biegłość w broni egzotycznej możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie 
kumulują. Za każdym razem dotyczy on oręża nowego typu. Biegłe posługiwanie się mieczem 
półtoraręcznym oraz krasnoludzkim toporem bojowym wymaga posiadania dodatkowo S 13. 
Wojownik może wybrać atut Biegłość w broni egzotycznej jako jeden z atutów premiowych. 

BIEGŁOŚĆ W BRONI PROSTEJ [OGÓLNY] 
Korzyści: Normalnie wykonujesz testy ataku bronią prostą. 
Normalnie: Bohater walczący orężem, którym nie potrafi się biegle posługiwać, podlega karze –4 do 
testów ataków. 
Zasady specjalne: Wszyscy bohaterowie z wyjątkiem czarodziejów, druidów, łotrzyków i mnichów 
biegle posługują się wszelką bronią prostą i nie muszą wybierać tego atutu. 

BIEGŁOŚĆ W BRONI ŻOŁNIERSKIEJ [OGÓLNY] 
Wybierz jakąś broń żołnierską i przyjmij, że umiesz nią walczyć. 
Korzyści: Normalnie wykonujesz testy ataku daną bronią. 
Normalnie: Bohater walczący orężem, którym nie potrafi się biegle posługiwać, podlega karze –4 do 
testów ataków. 
Zasady specjalne: Barbarzyńcy, wojownicy, paladyni oraz tropiciele biegle posługują się wszelkim 
orężem żołnierskim i nie muszą wybierać tego atutu. 
Atut Biegłość w broni żołnierskiej możesz wybrać kilkakrotnie. Za każdym razem dotyczy on oręża 
nowego typu. 
Kapłan, który posiada domenę wojna, automatycznie zyskuje atut premiowy Biegłość w broni 
żołnierskiej dotyczący ulubionego oręża jego bóstwa, jeśli jest to broń żołnierska, i nie musi wybierać 
tego atutu. 

BIEGŁOŚĆ W PANCERZU (CIĘŻKIM) 
[OGÓLNY] 
Wymagania: Biegłość w pancerzu (lekkim), Biegłość w pancerzu (średnim). 
Korzyści: Patrz Biegłość w pancerzu (lekkim). 
Normalnie: Patrz Biegłość w pancerzu (lekkim). 
Zasady specjalne: Wojownicy, paladyni oraz kapłani automatycznie otrzymują Biegłość w pancerzu 
(ciężkim) jako atut premiowy, nie muszą go zatem wybierać. 

BIEGŁOŚĆ W PANCERZU (LEKKIM) [OGÓLNY] 
Korzyści: Kiedy masz na sobie zbroję, którą biegle się posługujesz, wynikająca z niej kara do testów 
z pancerza dotyczy tylko testów następujących umiejętności: Ciche poruszanie się, Skakanie, 
Ukrywanie się, Wspinaczka, Wyzwalanie się, Zachowanie równowagi, Zręczna dłoń oraz Zwinność. 
Normalnie: Bohater noszący zbroję, której nie potrafi używać, podlega karze do testów z pancerza 
dotyczącej testów ataków oraz testów wszystkich umiejętności związanych z poruszaniem się 
(włączając w to Jeździectwo). 
Zasady specjalne: Wszyscy bohaterowie z wyjątkiem czarodziejów, zaklinaczy oraz mnichów 
automatycznie otrzymują Biegłość w pancerzu (lekkim) jako atut premiowy. Nie muszą go zatem 
wybierać. 
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BIEGŁOŚĆ W PANCERZU (ŚREDNIM) 

[OGÓLNY] 
Wymagania: Biegłość w pancerzu (lekkim). 
Korzyści: Patrz Biegłość w pancerzu (lekkim). 
Normalnie: Patrz Biegłość w pancerzu (lekkim). 
Zasady specjalne: Wojownicy, barbarzyńcy, paladyni, kapłani, druidzi oraz bardowie automatycznie 
otrzymują Biegłość w pancerzu (średnim) jako atut premiowy. Nie muszą go zatem wybierać. 

BIEGŁOŚĆ W PAWĘŻY [OGÓLNY] 
Wymagania: Biegłość w tarczy. 
Korzyści: Używając pawęży, podlegasz tylko standardowym karom. 
Normalnie: Kiedy posługujesz się tarczą, której nie umiesz biegle używać, podlegasz wynikającej 
z niej karze do testów z pancerza dotyczącej testów ataków oraz wszystkich testów umiejętności 
związanych z ruchem, włączając w to testy Jeździectwa. 
Zasady specjalne: Wojownicy automatycznie otrzymują Biegłość w pawęży jako atut premiowy i nie 
muszą go wybierać. 

BIEGŁOŚĆ W TARCZY [OGÓLNY] 
Korzyści: Używając tarczy, podlegasz tylko standardowym karom. 
Normalnie: Kiedy posługujesz się tarczą, której nie umiesz biegle używać, podlegasz wynikającej 
z niej karze do testów z pancerza dotyczącej testów ataków oraz wszystkich testów umiejętności 
związanych z ruchem, włączając w to testy Jeździectwa. 
Zasady specjalne: Barbarzyńcy, bardowie, kapłani, druidzi, wojownicy, paladyni oraz tropiciele 
automatycznie otrzymują Biegłość w tarczy jako atut premiowy i nie muszą go wybierać. 

BŁYSKAWICZNY REFLEKS [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich rzutów obronnych na Refleks. 

CHWYTANIE STRZAŁ [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 15, Doskonalsze uderzenie bez broni, Odbijanie strzał. 
Korzyści: Dzięki temu atutowi potrafisz pochwycić broń, a nie ją odbić. Oręż rzucany możesz 
natychmiast odrzucić w kierunku osoby, która cię nim zaatakowała (nawet gdy to nie twoja tura), lub 
zachować go na później. 
Aby używać tego atutu, musisz mieć przynajmniej jedną rękę wolną (nic w niej nie trzymać). 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Chwytanie strzał jako jeden z atutów premiowych. 

CWANIACTWO [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Fałszerstwa oraz Przebierania. 

CZAR NATURY [OGÓLNY] 
Wymagania: Rzt 13, zdolność kształty natury. 
Korzyści: Potrafisz użyć werbalnych i somatycznych komponentów czaru, gdy przybierasz kształty 
natury – po prostu zastępujesz je różnymi dźwiękami i gestami. Masz również prawo sięgać po 
wszystkie materialne komponenty oraz koncentratory, które posiadasz, nawet jeśli zlały się one 
z twoją aktualną formą. Atut ten nie umożliwia jednakże korzystania z magicznych przedmiotów, gdy 
przybierasz postać, która normalnie na to nie pozwala. Nie zyskujesz też dzięki niemu zdolności 
mówienia podczas przebywania w kształtach natury. 

CZAROWANIE W WALCE [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +4 do testów Koncentracji wykonywanych, by defensywnie rzucić 
zaklęcie lub wykorzystać zdolność czaropodobną bądź gdy jesteś w zwarciu lub przyszpilony. 

CZUJNOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. 
Zasady specjalne: Pan chowańca otrzymuje korzyści z atutu Czujność, jeśli jego zwierzak znajduje 
się w zasięgu ręki. 

DALEKI STRZAŁ [OGÓLNY] 
Wymagania: Bezpośredni strzał. 
Korzyści: Posługując się bronią miotaną – taką jak łuk – zwiększasz jej przyrost zasięgu o 1/2 
(pomnóż przez 1,5). Kiedy używasz oręża rzucanego, przyrost zasięgu ulega podwojeniu. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Daleki strzał jako jeden z atutów premiowych. 

DEFENSYWNA WALKA DWOMA ORĘŻAMI 

[OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 15, Walka dwoma orężami. 
Korzyści: Kiedy władasz podwójną bronią lub dwoma orężami (nie wliczając w to broni naturalnej 
ani uderzenia bez broni), zyskujesz premię z tarczy +1 do KP. 
Kiedy walczysz defensywnie lub wykorzystujesz akcję pełnej defensywy, premia z tarczy wzrasta do 
+2. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Defensywna walka dwoma orężami jako jeden 
z atutów premiowych. 

DOCIEKLIWOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Przeszukiwania oraz Zbierania informacji. 

DODATKOWE ODPĘDZANIE [OGÓLNY] 
Wymagania: Zdolność odpędzania lub karcenia nieumarłych. 
Korzyści: Za każdym razem kiedy sięgasz po ten atut, możesz dziennie wykorzystać zdolność 
odpędzania lub karcenia nieumarłych dodatkowe cztery razy. 
W przypadku gdy posiadasz zdolność odpędzania lub karcenia więcej niż jednego rodzaju istot, 
możesz cztery dodatkowe razy dziennie odpędzać lub karcić istoty każdego typu (atut dotyczy zatem 
wszystkich zdolności). 
Normalnie: Postać pozbawiona tego atutu może odpędzać lub karcić nieumarłych (bądź inne istoty) 3 
+ jej modyfikator z Charyzmy razy dziennie. 
Zasady specjalne: Możesz wybierać Dodatkowe odpędzanie wielokrotnie. Jego efekty się kumulują. 
Za każdym razem gdy sięgniesz po ten atut, możesz użyć zdolności odpędzania lub karcenia 
dodatkowe cztery razy dziennie. 

DOSKONALSZA FINTA [OGÓLNY] 
Wymagania: Int 13, Wyszkolenie w walce. 
Korzyści: Test Blefowania wykonywany na potrzeby finty w walce to akcja ruchu. 
Normalnie: Finta w walce to akcja standardowa. 
Wojownik może wybrać atut Doskonalsza finta jako jeden z atutów premiowych. 

DOSKONALSZA INICJATYWA [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +4 do testów inicjatywy. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsza inicjatywa jako jeden z atutów 
premiowych. 

DOSKONALSZA SZARŻA BYKA [OGÓLNY] 
Wymagania: S 13, Potężny atak. 
Korzyści: Kiedy wykonujesz szarżę byka, nie prowokujesz ataków okazyjnych ze strony swej ofiary. 
Otrzymujesz również premię +4 do spornego testu Siły, od którego zależy, czy przepchnąłeś 
przeciwnika i czy zmusiłeś go, by się cofnął. 

Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsza szarża byka jako jeden z atutów 
premiowych. 

DOSKONALSZA WALKA DWOMA ORĘŻAMI 

[OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 17, Walka dwoma orężami, bazowa premia do ataku +6. 
Korzyści: Poza standardowym dodatkowym atakiem bronią trzymaną w drugorzędnej ręce, masz 
prawo do drugiego nią ataku, lecz z karą –5. 
Normalnie: Bez tego atutu możesz wykonać tylko jeden atak bronią trzymaną w drugorzędnej ręce. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsza walka dwoma orężami jako jeden 
z atutów premiowych. 
Tropiciela co najmniej 6. poziomu, który zdecydował się na styl walki dwoma orężami, należy 
traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, 
gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza. 

DOSKONALSZA WALKA W ZWARCIU 
[OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13, Doskonalsze uderzenie bez broni. 
Korzyści: Nie prowokujesz ataków okazyjnych, gdy wykonujesz atak dotykowy mający doprowadzić 
do zwarcia. Otrzymujesz również premię +4 do wszystkich testów zwarcia (nie ma znaczenia, kto je 
rozpoczął – ty czy przeciwnik). 
Normalnie: Bez tego atutu prowokujesz ataki okazyjne, gdy wykonujesz atak dotykowy prowadzący 
do zwarcia. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsza walka w zwarciu jako jeden z atutów 
premiowych. 
Mnich może wybrać atut Doskonalsza walka w zwarciu jako atut premiowy na 1. poziomie, nawet 
jeżeli nie spełnia wymagań. 

DOSKONALSZE KONTRCZAROWANIE 

[OGÓLNY] 
Korzyści: Kontrczarując, możesz użyć zaklęcia z tej samej szkoły, które jest na poziomie o co 
najmniej jeden wyższym niż czar będący twoim celem. 
Normalnie: Bez tego atutu masz prawo kontrować czar tylko za pomocą takiego samego czaru lub 
zaklęcia specjalnie przeznaczonego do tego celu. 

DOSKONALSZE OBALANIE [OGÓLNY] 
Wymagania: S 13, Potężny atak. 
Korzyści: Kiedy próbujesz obalić przeciwnika, nie ma on prawa uniknąć tego działania. Otrzymujesz 
również premię +4 do spornego testu Siły, od którego zależy, czy przewróciłeś wroga. 
Normalnie: Jeśli nie posiadasz tego atutu, twoja ofiara może albo próbować cię uniknąć, albo 
zablokować. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsze obalanie jako jeden z atutów 
premiowych. 

DOSKONALSZE ODPĘDZANIE [OGÓLNY] 
Wymagania: Zdolność odpędzania lub karcenia istot. 
Korzyści: Odpędzasz lub karcisz istoty, jakbyś był na poziomie o jeden wyższym w klasie, dzięki 
której posiadasz ową zdolność. 

DOSKONALSZE PRZEWRACANIE [OGÓLNY] 
Wymagania: Int 13, Wyszkolenie w walce. 
Korzyści: Nieuzbrojony nie prowokujesz ataków okazyjnych, gdy wykonujesz próbę przewrócenia 
przeciwnika. Otrzymujesz również premię +4 to testu Siły, którego celem jest przewrócenie wroga. 
Jeżeli przewrócisz przeciwnika w walce wręcz, natychmiast wykonujesz wymierzony w niego atak 
wręcz, tak jakbyś nie wykorzystał ataku na próbę przewrócenia. 
Normalnie: Bez tego atutu prowokujesz ataki okazyjne, kiedy próbujesz przewrócić, będąc 
nieuzbrojonym. 
Zasady specjalne: Mnich może wybrać atut Doskonalsze przewracanie jako atut premiowy na 6. 
poziomie, nawet jeżeli nie spełnia wymagań. 
Wojownik może wybrać atut Doskonalsze przewracanie jako jeden z atutów premiowych. 

DOSKONALSZE ROZBRAJANIE [OGÓLNY] 
Wymagania: Int 13, Wyszkolenie w walce. 
Korzyści: Nie prowokujesz ataków okazyjnych, gdy próbujesz rozbroić wroga. Ponadto przeciwnik 
nie ma szansy rozbroić ciebie. Uzyskujesz również premię +4 do spornych testów ataków 
wykonywanych w celu rozbrojenia adwersarza. 
Normalnie: Patrz normalne zasady rozbrajania. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsze rozbrajanie jako jeden z atutów 
premiowych. 
Mnich może wybrać atut Doskonalsze rozbrajanie jako atut premiowy na 6. poziomie, nawet jeżeli nie 
spełnia wymagań. 

DOSKONALSZE ROZTRZASKIWANIE 
[OGÓLNY] 
Wymagania: S 13, Potężny atak. 
Korzyści: Kiedy wymierzasz uderzenie w przedmiot trzymany lub posiadany przez przeciwnika (taki 
jak broń czy tarcza), nie prowokujesz ataków okazyjnych. 
Otrzymujesz również premię +4 do każdego testu ataku związanego z uderzeniem w przedmiot 
trzymany lub posiadany przez inną osobę. 
Normalnie: Bez tego atutu prowokujesz ataki okazyjne, gdy uderzasz w przedmiot trzymany lub 
posiadany przez inną osobę. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsze roztrzaskiwanie jako jeden z atutów 
premiowych. 

DOSKONALSZE TRAFIENIE KRYTYCZNE 

[OGÓLNY] 
Wybierz jeden typ oręża. 
Wymagania: Biegłość w broni, bazowa premia do ataku +8. 
Korzyści: Kiedy posługujesz się wybraną bronią, zasięg zagrożenia krytykiem ulega podwojeniu. 
Zasady specjalne: Atut ten możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym 
razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy on nowego typu broni. 
Niniejszy efekt nie kumuluje się z innymi efektami zwiększającymi zasięg zagrożenia broni 
krytykiem. 
Wojownik może wybrać atut Doskonalsze trafienie krytyczne jako jeden z atutów premiowych. 

DOSKONALSZE UDERZENIE BEZ BRONI 

[OGÓLNY] 
Korzyści: Należy cię traktować jak uzbrojonego, nawet jeżeli nie posiadasz oręża, co oznacza, że nie 
prowokujesz ataków okazyjnych ze strony wrogów, których uderzasz bez broni. Sam jednak 
zachowujesz prawo do ataku okazyjnego względem nieuzbrojonych przeciwników, którzy cię atakują. 
Ponadto każde twoje uderzenie bez broni powoduje zabójcze lub niezabójcze (czyli stłuczenia) 
obrażenia – zależnie od twojej decyzji. 
Normalnie: Jeśli nie posiadasz tego atutu, należy cię traktować jak nieuzbrojonego, gdy wykonujesz 
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uderzenie bez broni, a ponadto powodujesz takim atakiem jedynie stłuczenia. 
Zasady specjalne: Mnich automatycznie otrzymuje atut Doskonalsze uderzenie bez broni jako atut 
premiowy na 1. poziomie i nie musi go wybierać. 
Wojownik może wybrać atut Doskonalsze uderzenie bez broni jako jeden z atutów premiowych. 

DOSKONALSZE UDERZENIE TARCZĄ 

[OGÓLNY] 
Wymagania: Biegłość w tarczy. 
Korzyści: Wykonując uderzenie tarczą, stosujesz premię z tarczy do KP. 
Normalnie: Gdy osoba pozbawiona tego atutu uderza tarczą, traci premię z tarczy do KP aż do swej 
następnej tury. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsze uderzenie tarczą jako jeden z atutów 
premiowych. 

Doskonalszy chowaniec [ogólny] 
Wymagania: Możliwość pozyskania nowego chowańca, zgodność charakterów, odpowiednio wysoki 
poziom (patrz dalej). 
Korzyści: Pozyskując chowańca, możesz zdecydować się na którąś z wymienionych dalej istot. Twój 
nowy chowaniec musi mieć charakter o maksymalnie jeden stopień różniący się od twojego w każdym 
z aspektów (od praworządnego do chaotycznego, od dobrego do złego). 
 
Chowaniec Charakter Poziom klasy wtajemniczeń  
Elektryczna jaszczurka  Neutralny 5. 
Żądlak  Neutralny 5. 
Robotnik wojownik  Praworządny neutralny 7. 
Imp Praworządny zły 7. 
Pseudosmok  Neutralny dobry  7. 
Quasit  Chaotyczny zły 7. 
 
W pozostałych aspektach względem doskonalszego chowańca stosuje się normalne zasady dotyczące 
chowańców, z dwoma jednak wyjątkami. Po pierwsze, jeżeli typ istoty jest inny niż zwierzę, to nie 
ulega on zmianie. Po drugie, doskonalszy chowaniec nie zyskuje zdolności rozmawianie z istotami 
danego gatunku (choć wiele z nich i tak w jakiś sposób potrafi się komunikować). 
W tabeli wymieniono tylko kilka możliwych doskonalszych chowańców. Chowańcem ma prawo 
zostać niemal każda istota o podobnym rozmiarze i potędze jak te znajdujące się na owej liście. 
Czynnikiem decydującym jest w tym przypadku jednak nie tylko charakter – na przykład, doskonalsze 
chowańce może pozyskać tylko właściciel będący istotą danego typu lub podtypu, jak to zaznaczono 
dalej. 
 
Chowaniec Typ/podtyp Poziom klasy wtajemniczeń  

Czarcia malutka żmija1 Zło 3. 

Niebiański jastrząb2 Dobro 3. 

Elektryczna jaszczurka Elektryczność 5. 
Żywiołak ognia, mały Ogień 5. 
Żywiołak powietrza, mały Powietrze 5. 
Żywiołak wody, mały Woda 5. 
Żywiołak ziemi, mały Ziemia 5. 

Homunkulus3 Nieumarły 7. 

Lodowy mefit Zimno 7. 
1 Lub inne czarcie zwierzę ze standardowej listy chowańców. 
2 Lub inne niebiańskie zwierzę ze standardowej listy chowańców. 
3 Właściciel musi najpierw stworzyć homunkulusa, zastępując wymaganą w tym celu krew posoką lub 
częścią swego ciała, jeśli to konieczne. 
 

DOSKONALSZY PRECYZYJNY STRZAŁ 

[OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 19, Bezpośredni strzał, Precyzyjny strzał, bazowa premia do ataku +11. 
Korzyści: Wykonując atak dystansowy, ignorujesz premie do KP zapewniane celom przez osłonę 
słabszą niż całkowita, oraz ryzyko chybienia wywoływane przez ukrycie mniejsze niż całkowite. 
Całkowite ukrycie oraz całkowita osłona zapewniają celom twoich ataków dystansowych normalne 
korzyści. 
Ponadto gdy strzelasz lub rzucasz bronią w walczących w zwarciu, automatycznie trafiasz cel. 
Normalnie: Patrz normalne zasady dotyczące osłony i ukrycia. Jeśli osoba nieposiadająca tego atutu 
strzela lub rzuca orężem w cel toczący walkę w zwarciu, musi losowo ustalić, którego z walczących 
w zwarciu trafi. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalszy precyzyjny strzał jako jeden z atutów 
premiowych. 
Tropiciela co najmniej 11. poziomu, który zdecydował się na łuczniczy styl walki, należy traktować 
tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na 
sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza. 

FINEZJA W BRONI [OGÓLNY] 
Wymagania: Bazowa premia do ataku +1. 
Korzyści: Kiedy posługujesz się wykonaną dla istoty twojej kategorii rozmiaru bronią lekką, 
rapierem, biczem lub kolczastym łańcuchem, możesz do testów ataków stosować swój modyfikator ze 
Zręczności zamiast modyfikatora z Siły. Jeśli używasz tarczy, to powodowana przez nią kara do 
testów z pancerza stosuje się do twoich testów ataków. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Finezja w broni jako jeden z atutów premiowych. 
Broń naturalna jest uznawana za oręż lekki. 

GIBKOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Wyzwalania się oraz Zachowania równowagi. 

KRZEPA [OGÓLNY] 
Korzyści: Zyskujesz premię +4 do następujących testów oraz rzutów obronnych: testy Pływania 
wykonywane w celu uniknięcia stłuczeń; testy Budowy wykonywane na potrzeby dalszego biegania; 
testy Budowy wykonywane w celu uniknięcia stłuczeń wynikających z forsownego marszu; testy 
Budowy wykonywane podczas wstrzymywania oddechu; testy Budowy wykonywane w celu 
uniknięcia stłuczeń wynikających z pragnienia czy głodu; rzuty obronne na Wytrwałość wykonywane 
w celu uniknięcia stłuczeń wynikających z działania środowiska – gorącego lub chłodnego; rzuty 
obronne na Wytrwałość wykonywane w celu uniknięcia obrażeń spowodowanych przez duszenie. 
Ponadto możesz spać w lekkim i średnim pancerzu, nie ryzykując zmęczenia. 
Normalnie: Bohater, który nie posiada tego atutu, a śpi w średnim lub cięższym pancerzu, jest 
automatycznie następnego dnia zmęczony. 
Zasady specjalne: Tropiciel automatycznie otrzymuje na 3. poziomie Krzepę jako atut premiowy i nie 
musi go wybierać. 

MAKSYMALIZACJA CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Wszystkie zmienne liczbowe efekty czaru zmodyfikowanego przez ten atut ulegają 
maksymalizacji. Atut nie wpływa na rzuty obronne czy testy sporne, ani na zaklęcia pozbawione 
zmiennych. Zmaksymalizowane zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o trzy poziomy wyższą niż 
jego rzeczywisty poziom. 
Wzmocniony, zmaksymalizowany czar zapewnia korzyści wynikające z każdego z tych atutów: 
maksymalny wynik oraz połowę normalnie wyrzuconego rezultatu. 
 

MISTRZOSTWO W CZARACH [SPECJALNY] 
Wymagania: Czarodziej poziomu 1. 
Korzyści: Za każdym razem gdy sięgasz po ten atutu, wybierasz znane ci czary w liczbie równej 
twojemu modyfikatorowi z Intelektu. Od tego momentu możesz je przygotowywać bez księgi zaklęć. 
Normalnie: Bez tego atutu do przygotowania wszystkich czarów (z wyjątkiem odczytanie magii) 
potrzebujesz księgi zaklęć. 

NEGOCJOWANIE [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Dyplomacji oraz Wyczucia pobudek. 

ODBIJANIE STRZAŁ [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13, Doskonalsze uderzenie bez broni. 
Korzyści: Możesz użyć tego atutu tylko wówczas, gdy co najmniej jedną rękę masz wolną (nic w niej 
nie trzymasz). Raz w rundzie, gdy normalnie broń dystansowa by cię trafiła, możesz ją odbić i nie 
otrzymać spowodowanych przez nią obrażeń. Musisz być jednak świadomy ataku i nie możesz być 
nieprzygotowany. Próba odbicia oręża dystansowego nie liczy się jako akcja. Za pomocą tego atutu nie 
zdołasz jednak odbić broni dystansowej nietypowo dużej oraz ataków dystansowych powołanych do 
istnienia za sprawą czarów. 
Zasady specjalne: Mnich może wybrać atut Odbijanie strzał jako atut premiowy na 2. poziomie, 
nawet jeżeli nie spełnia jego wymagań. 
Wojownik może wybrać atut Odbijanie strzał jako jeden z atutów premiowych. 

OSZAŁAMIAJĄCA PIĘŚĆ [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13, Rzt 13, Doskonalsze uderzenie bez broni, bazowa premia do ataku +8. 
Korzyści: Musisz zadeklarować, że wykorzystujesz ten atut, zanim wykonasz test ataku (a zatem 
nieudany rzut niweczy próbę). Oszałamiająca pięść zmusza zranionego w wyniku twego ataku bez 
broni wroga (obrażenia zadajesz normalnie) do wykonania rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 10 + 
1/2 twojego poziomu postaci + twój modyfikator z Rzt). Jeśli ofierze nie powiedzie się rzut obronny, 
zostaje ona oszołomiona na jedną rundę (aż do momentu tuż przed twoją następną akcją). 
Oszołomiona postać traci premię ze Zręczności do KP oraz podlega karze –2 do KP. Na każde cztery 
posiadane poziomy możesz wyprowadzić jeden oszałamiający atak dziennie (ale patrz “Zasady 
specjalne”). Masz prawo do jednego takiego ataku w rundzie. Konstrukty, śluzy, rośliny, nieumarli 
i istoty bezcielesne są niepodatne na trafienia krytyczne, a zatem nie mogą zostać oszołomione. 
Zasady specjalne: Mnich może wybrać atut Oszałamiająca pięść jako atut premiowy na 1. poziomie, 
nawet jeżeli nie spełnia jego wymagań. Jeśli sięgnie po niniejszy atut, wykonuje dziennie tyle 
oszałamiających ataków, ile wynosi jego poziom w klasie mnicha plus jeden raz na każde cztery 
poziomy posiadane w innych klasach. 
Wojownik może wybrać atut Oszałamiająca pięść jako jeden z atutów premiowych. 

PODBICIE CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Podbite zaklęcie ma wyższy poziom czaru niż normalnie (do maksymalnie 9. poziomu). 
W odróżnieniu od innych atutów metamagicznych, Podbicie czaru naprawdę zwiększa efektywny 
poziom zaklęcia, na które wpływa. Wszystkie efekty zależne od poziomu zaklęcia (takie jak ST rzutów 
obronnych czy zdolność przebicia słabszego klosza niewrażliwości) należy obliczać zgodnie ze 
zwiększonym poziomem. Podbity czar równie trudno przygotować i rzucić, jak zaklęcie o jego 
efektywnym poziomie. 

PORYWAJĄCA SZARŻA [OGÓLNY] 
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga, Atak w przelocie, Walka z wierzchowca. 
Korzyści: Kiedy szarżujesz, dosiadając wierzchowca, zadajesz bronią do walki wręcz podwójne 
obrażenia (lub potrójne w przypadku kopii). 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Porywająca szarża jako jeden z atutów premiowych. 

POSZERZENIE CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Możesz wpłynąć na czary o obszarze działania rozprysk, emanacja, linia oraz fala, 
zwiększając go. Wszelkie liczbowe wartości dotyczące obszaru działania zaklęcia rosną wówczas 
o 100%. Poszerzone zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o trzy poziomy wyższą niż jego 
rzeczywisty poziom. 
Atut ten nie wpływa na zaklęcia, które działają na innym obszarze niż cztery wymienione. 

POTĘŻNIEJSZA SPECJALIZACJA W BRONI 

[OGÓLNY] 
Wybierz jeden typ oręża którego już dotyczy twoja Specjalizacja w broni. Na potrzeby niniejszego 
atutu możesz też zdecydować się na uderzenie bez broni lub zwarcie. 
Wymagania: Biegłość w wybranym orężu, Potężniejsze skupienie na broni w wybranym orężu, 
Skupienie na broni w wybranym orężu, Specjalizacja w broni w wybranym orężu, 12. poziom 
wojownika. 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów obrażeń wykonywanych wybranym orężem. 
Premia ta kumuluje się z innymi premiami do obrażeń, włączając w to premię wynikającą ze 
Specjalizacji w broni. 
Zasady specjalne: Ten atut możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym 
razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy on nowego typu broni. 
Wojownik może wybrać atut Potężniejsza specjalizacja w broni jako jeden z atutów premiowych. 

POTĘŻNIEJSZA WALKA DWOMA ORĘŻAMI 
[OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 19, Doskonalsza walka dwoma orężami, Walka dwoma orężami, bazowa premia do 
ataku +11. 
Korzyści: Możesz wyprowadzić trzeci atak bronią drugorzędną, choć podlega on karze –10. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Potężniejsza walka dwoma orężami jako jeden 
z atutów premiowych. 
Tropiciela co najmniej 11. poziomu, który zdecydował się na styl walki dwoma orężami, należy 
traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, 
gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza. 

POTĘŻNIEJSZE PRZENIKANIE CZAREM 
[OGÓLNY] 
Wymagania: Przenikanie czarem. 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do testów poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) 
wykonywanych w celu pokonania odporności na czary wroga. Premia ta kumuluje się z premią 
wynikającą z atutu Przenikanie czarem. 

POTĘŻNIEJSZE SKUPIENIE NA BRONI 
[OGÓLNY] 
Wybierz jeden typ oręża którego już dotyczy twoje Skupienie na broni. Na potrzeby niniejszego atutu 
możesz też zdecydować się na uderzenie bez broni lub zwarcie. 
Wymagania: Biegłość w wybranym orężu, Skupienie na broni w wybranym orężu, 8. poziom 
wojownika. 
Korzyści: Otrzymujesz premię +1 do wszystkich testów ataków wykonywanych przy użyciu wybranej 
broni. Premia ta kumuluje się z innymi premiami do testów ataków, włączając w to premię wynikającą 
ze Skupienia na broni. 
Zasady specjalne: Atut ten możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym 
razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy on nowego typu broni. 
Aby sięgnąć po Potężniejszą specjalizację w broni dotyczącą danego oręża, wojownik musi posiadać 
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również dotyczące go Potężniejsze skupienie na broni. 
Wojownik może wybrać atut Potężniejsze skupienie na broni jako jeden z atutów premiowych. 

POTĘŻNIEJSZE SKUPIENIE NA CZARZE 

[OGÓLNY] 
Wybierz jedną ze szkół magii, których dotyczy posiadany przez ciebie atut Skupienie na czarze, 
a dzięki temu atutowi twoje. 
Korzyści: Zwiększ o +1 Skalę Trudności wszystkich rzutów obronnych na czary należące do 
wybranej przez ciebie szkoły. Premia ta kumuluje się z premią wynikającą ze Skupienia na czarze. 
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym 
razem, kiedy po niego sięgasz, dotyczy on innej szkoły magii, względem której już posiadasz atut 
Skupienie na czarze. 

POTĘŻNY ATAK [OGÓLNY] 
Wymagania: S 13. 
Korzyści: W swojej akcji, przed wykonaniem testów ataków w danej rundzie, możesz odjąć pewną 
liczbę od wszystkich testów ataków wręcz i dodać ją do wszystkich testów obrażeń wręcz. 
Wspomniana liczba nie może przekroczyć twojej bazowej premii do ataku. Uzyskaną w ten sposób 
karę do ataków oraz premię do obrażeń musisz brać pod uwagę aż do swojej następnej tury. 
Zasady specjalne: Jeżeli atakujesz dwuręcznym orężem lub jednoręczną bronią trzymaną w dwóch 
dłoniach, do obrażeń dodajesz podwojoną liczbę odejmowaną od testów ataków. Nie możesz dodać 
wynikającej z Potężnego ataku premii do obrażeń w przypadku broni lekkiej (z wyjątkiem uderzenia 
bez broni oraz broni naturalnej), choć karę do testów ataków wciąż powinieneś brać pod uwagę 
(normalnie traktujesz podwójną broń jak jednoręczną lub lekką; jeśli decydujesz się posługiwać nią jak 
orężem dwuręcznym, w danej rundzie atakujesz tylko jednym jego końcem i traktujesz go jak broń 
dwuręczną). 
Wojownik może wybrać atut Potężny atak jako jeden z atutów premiowych. 

POWIĘKSZENIE CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Możesz wpłynąć na czar o zasięgu bliskim, średnim oraz dalekim tak, by działał on na 
dystans większy o 100%. Powiększony czar o zasięgu bliskim działa teraz w zasięgu 15 m + 1,5 
m/poziom, średnim – 60 m + 6 m/poziom, a dalekim – 240 m + 24 m/poziom. Powiększone zaklęcie 
wykorzystuje komórkę na czary o jeden poziom wyższą niż jego rzeczywisty poziom. 
Zasięg nie ulega zmianie w przypadku zaklęć o zasięgu innym niż dystans, a także czarów mających 
zasięg inny niż bliski, średni czy daleki. 

PRECYZYJNY STRZAŁ [OGÓLNY] 
Wymagania: Bezpośredni strzał. 
Korzyści: Możesz strzelić lub rzucić bronią dystansową w toczącego walkę wręcz wroga bez 
standardowej kary –4 do testów ataków. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Precyzyjny strzał jako jeden z atutów premiowych. 

PRZEDŁUŻENIE CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Przedłużony czar działa dwa razy dłużej niż normalnie. Atut ten nie wpływa na zaklęcia 
o czasie działania równym koncentracja, natychmiastowy oraz permanentny. Przedłużone zaklęcie 
wykorzystuje komórkę na czary o jeden poziom wyższą niż jego rzeczywisty poziom. 

PRZENIKANIE CZAREM [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do testów poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) 
wykonywanych w celu pokonania odporności na czary wroga. 

PRZYJAŹŃ ZWIERZĄT [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Jeździectwa oraz Postępowania ze 
zwierzętami. 

PRZYSPIESZENIE CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Rzucenie przyspieszonego czaru to akcja darmowa, dzięki czemu możesz w tej samej 
rundzie wykonać jeszcze jakieś działanie, a nawet rzucić inne zaklęcie. W danej rundzie masz prawo 
wprowadzić tylko jeden przyspieszony czar. Za pomocą tego atutu nie masz prawa wpłynąć na 
zaklęcie o czasie rzucania dłuższym niż 1 akcja całorundowa. Przyspieszone zaklęcie wykorzystuje 
komórkę na czary o cztery poziomy wyższą niż jego rzeczywisty poziom. Rzucenie przyspieszonego 
czaru nie prowokuje ataków okazyjnych. 
Zasady specjalne: Tego atutu nie można zastosować do zaklęć rzucanych spontanicznie (wliczając 
w to czary zaklinacza i barda, a także – w niektórych wypadkach – kapłana oraz druida), ponieważ 
zastosowanie atutu metamagicznego względem spontanicznie rzucanego zaklęcia automatycznie 
zwiększa jego czas rzucania do akcji całorundowej. 

ROZSZCZEPIENIE [OGÓLNY] 
Wymagania: S 13, Potężny atak. 
Korzyści: Jeśli zadasz wrogowi tyle obrażeń, by upadł (zwykle ma to miejsce, gdy liczba jego 
punktów wytrzymałości spada poniżej 0 lub gdy umiera), możesz natychmiast wyprowadzić jeden 
dodatkowy atak wręcz wymierzony w jakąś istotę znajdującą się w twoim zasięgu. Przed 
wspomnianym atakiem dodatkowym nie masz jednak prawa wykonać 1,5-metrowego kroku. 
Dodatkowy atak wyprowadzasz tą samą bronią oraz z tymi samymi premiami, co cios, który 
spowodował przewrócenie się wroga. Ze zdolności tej możesz skorzystać tylko raz w rundzie. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Rozszczepienie jako jeden ze swych atutów 
premiowych. 

RUCHLIWOŚĆ [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13, Uniki. 
Korzyści: Otrzymujesz premię unikową +4 do Klasy Pancerza względem ataków okazyjnych, gdy 
opuszczasz obszar zagrożenia lub się przezeń poruszasz. W sytuacji, w której tracisz premię ze 
Zręczności do Klasy Pancerza (jeśli takową posiadasz), tracisz również premie unikowe. Ponadto 
premie unikowe kumulują się ze sobą, w odróżnieniu od większości premii innego rodzaju. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Ruchliwość jako jeden z atutów premiowych. 

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Leczenia oraz Sztuki przetrwania. 

SKRUPULATNOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Odcyfrowywania zapisków oraz Szacowania. 

SKUPIENIE NA BRONI [OGÓLNY] 
Wybierz jeden typ broni. Na potrzeby tego atutu możesz również zdecydować się na uderzenie bez 
broni lub zwarcie (albo promień, jeśli rzucasz zaklęcia). 
Wymagania: Biegłość w wybranej broni, bazowa premia do ataku +1. 
Korzyści: Zyskujesz premię +1 do wszystkich testów ataków wykonywanych przy użyciu wybranej 
broni. 
Zasady specjalne: Atut ten możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym 
razem dotyczy on oręża nowego typu. 
Wojownik może wybrać atut Skupienie na broni jako jeden z atutów premiowych. Musi jednak 
posiadać Skupienie na broni w jakimś orężu, aby użyć względem niego atutu Specjalizacja w broni. 

SKUPIENIE NA CZARZE [OGÓLNY] 
Wybierz szkołę magii. 
Korzyści: Zwiększ o +1 Skalę Trudności wszystkich rzutów obronnych na zaklęcia należące do 
wybranej szkoły magii. 
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkukrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym 

razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy innej szkoły magii. 

SKUPIENIE NA UMIEJĘTNOŚCI [OGÓLNY] 
Wybierz umiejętność. 
Korzyści: Zyskujesz premię +3 do wszystkich testów wybranej umiejętności. 
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkukrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym 
razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy innej umiejętności. 

SKUTECZNIEJSZE PRZYZYWANIE [OGÓLNY] 
Wymagania: Skupienie na czarze (przywoływanie). 
Korzyści: Każda istota, którą sprowadzasz za pomocą zaklęcia przyzywania, otrzymuje premię 
z usprawnienia +4 do Siły oraz Budowy na czas działania czaru, jakim ją sprowadziłeś. 

SKUTECZNIEJSZE ROZSZCZEPIENIE 

[OGÓLNY] 
Wymagania: S 13, Potężny atak, Rozszczepienie, bazowa premia do ataku +4. 
Korzyści: Atut ten działa analogicznie do Rozszczepienia, z tą jednak różnicą, iż możesz go użyć 
dowolną liczbę razy w rundzie. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Skuteczniejsze rozszczepienie jako jeden z atutów 
premiowych. 

SPECJALIZACJA W BRONI [OGÓLNY] 
Wybierz jeden typ oręża, względem którego posiadasz już atut Skupienie na broni. Na potrzeby tego 
atutu możesz również zdecydować się na uderzenie bez broni lub zwarcie. 
Wymagania: Biegłość w wybranym orężu, Skupienie na broni w wybranym orężu, 4. poziom 
wojownika. 
Korzyści: Zyskujesz premię +2 do wszystkich testów obrażeń wykonywanych wybraną bronią. 
Zasady specjalne: Atut ten możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym 
razem dotyczy on oręża nowego typu. 
Wojownik może wybrać atut Specjalizacja w broni jako jeden z atutów premiowych. 

STRZAŁ W BIEGU [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13, Bezpośredni strzał, Ruchliwość, Uniki, bazowa premia do ataku +4. 
Korzyści: Kiedy w akcji ataku używasz broni dystansowej, możesz poruszyć się zarówno przed, jak 
i po ataku, pod warunkiem jednak, że w efekcie nie pokonasz odległości wykraczającej poza twoją 
szybkość. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Strzał w biegu jako jeden z atutów premiowych. 

STRZELANIE Z WIERZCHOWCA [OGÓLNY] 
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga, Walka z wierzchowca. 
Korzyści: Kara, której podlegasz, posługując się bronią dystansową w sytuacji, gdy dosiadasz 
wierzchowca, zmniejsza się o połowę i wynosi –2 zamiast –4, gdy wierzchowiec porusza się 
z podwójną prędkością, oraz –4 zamiast –8, gdy wierzchowiec biegnie. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Strzelanie z wierzchowca jako jeden z atutów 
premiowych. 

STWORZENIE BERŁA [TWORZENIE 

PRZEDMIOTÓW] 
Wymagania: 9. poziom czarującego. 
Korzyści: Potrafisz stworzyć każde berło, dla którego wymagania spełniasz. Wykreowanie takiego 
przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego bazowej ceny. Wykonanie berła wymaga, byś wydał 
1/25 całkowitej bazowej ceny cechy w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 całkowitej ceny 
bazowej. 
Z tworzeniem niektórych bereł wiąże się dodatkowy koszt surowców lub PD, co podano w ich opisie. 
Wspomniany koszt nie wynika z bazowej ceny przedmiotu. 

STWORZENIE CUDOWNEGO PRZEDMIOTU 
[TWORZENIE PRZEDMIOTÓW] 
Wymagania: 3. poziom czarującego. 
Korzyści: Potrafisz stworzyć każdy cudowny przedmiot, dla którego wymagania spełniasz. 
Udoskonalenie takiego przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego ceny i wymaga, byś wydał 
1/25 jego ceny w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 jego ceny bazowej. 
Potrafisz również naprawiać cudowne przedmioty, ale tylko te, które sam zdołałbyś stworzyć. 
Wymaga to, byś pokrył połowę kosztu PD i połowę kosztu surowców. Naprawa trwa połowę czasu 
potrzebnego na wykreowanie przedmiotu. 
Z tworzeniem niektórych cudownych przedmiotów wiąże się dodatkowy koszt surowców lub PD, co 
podano w ich opisie. Wspomniany koszt nie wynika z bazowej ceny przedmiotu, a ponosi się go 
zarówno podczas tworzenia, jak i naprawy przedmiotu. 

STWORZENIE LASKI [TWORZENIE 
PRZEDMIOTÓW] 
Wymagania: 12. poziom czarującego. 
Korzyści: Potrafisz stworzyć każdą laskę, dla której wymagania spełniasz. Wykreowanie takiego 
przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego bazowej ceny. Wykonanie laski wymaga, byś wydał 
1/25 całkowitej bazowej ceny cechy w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 całkowitej ceny 
bazowej. Nowo stworzony przedmiot tego rodzaju posiada 50 ładunków. 
Z tworzeniem niektórych lasek wiąże się dodatkowy koszt surowców lub PD, co podano w ich opisie. 
Wspomniany koszt nie wynika z bazowej ceny przedmiotu. 

STWORZENIE MAGICZNEJ BRONI I PANCERZA 

[TWORZENIE PRZEDMIOTÓW] 
Wymagania: 5. poziom czarującego. 
Korzyści: Potrafisz stworzyć każdą magiczną broń, pancerz czy tarczę, dla której wymagania 
spełniasz. Usprawnienie oręża, zbroi czy tarczy zajmuje dzień na każde 1000 sz kosztu magicznej 
cechy. Dokonanie usprawnienia wymaga, byś wydał 1/25 całkowitej bazowej ceny cechy w PD oraz 
wykorzystał surowce o wartości 1/2 całkowitej ceny bazowej. 
Usprawnić możesz tylko mistrzowsko wykonaną broń, zbroję czy tarczę. Kosztu takiego przedmiotu 
nie wzięto pod uwagę w powyższych wyliczeniach. 
Potrafisz również naprawiać magiczny oręż, zbroje oraz tarcze, ale tylko jeśli sam umiałbyś taki 
przedmiot stworzyć. W takiej sytuacji musisz pokryć połowę kosztu PD i połowę kosztu surowców, 
a naprawa zajmuje połowę czasu potrzebnego na wykreowanie danego przedmiotu. 

STWORZENIE RÓŻDŻKI [TWORZENIE 
PRZEDMIOTÓW] 
Wymagania: 5. poziom czarującego. 
Korzyści: Potrafisz stworzyć różdżkę z każdym znanym ci zaklęciem poziomu maksymalnie 4. 
Wykreowanie takiego przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego ceny bazowej. Bazowa cena 
różdżki jest równa jej poziomowi czarującego × poziom zaklęcia × 750 sz. Wykonanie tego 
przedmiotu wymaga, byś pokrył koszt 1/25 jego bazowej ceny w PD oraz wykorzystał surowce 
o wartości 1/2 jego ceny bazowej. Nowostworzona różdżka posiada 50 ładunków. 
Ze stworzeniem różdżki, w której znajduje się czar wymagający drogich komponentów materialnych 
lub poświęcenia PD, wiążą się odpowiednio większe koszta. W czasie tworzenia różdżki poza 
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kosztami wynikającymi z jej ceny bazowej musisz pokryć jeszcze wydatki związane z dostarczeniem 
komponentów materialnych (50 sztuk) oraz pięćdziesięciokrotny koszt PD. 

SUGESTYWNOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Blefowania oraz Zastraszania. 

SZYBKI STRZAŁ [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13, Bezpośredni strzał. 
Korzyści: Masz prawo bronią dystansową wykonać jeden dodatkowy atak na rundę, z najwyższą 
bazową premią do ataku. Jednakże każdy wykonywany przez ciebie w danej rundzie atak (dodatkowy 
oraz normalne) podlega karze –2. Użycie tego atutu wymaga również poświęcenia akcji całkowitego 
ataku. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Szybki strzał jako jeden z atutów premiowych. 
Tropiciela co najmniej 2. poziomu, który zdecydował się na łuczniczy styl walki, należy traktować tak, 
jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na sobie 
lekką zbroję lub nie nosi pancerza. 

SZYBKIE DOBYWANIE BRONI [OGÓLNY] 
Wymagania: Bazowa premia do ataku +1. 
Korzyści: Dobywasz broń w akcji darmowej, a nie akcji ruchu. Ukryty oręż (patrz umiejętność 
Zręczna dłoń) możesz wyjąć w akcji ruchu. 
Jeśli posiadasz ten atut, możesz rzucać orężem, wykorzystując wszystkie dostępne ataki (tak jak postać 
strzelająca z łuku). 
Normalnie: Bez tego atutu dobywasz broni w akcji ruchu lub – jeśli masz bazową premię do ataku co 
najmniej +1 – w akcji darmowej będącej częścią ruchu. Ukryty oręż wyciągasz w akcji standardowej. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Szybkie dobywanie broni jako jeden z atutów 
premiowych. 

SZYBKIE NACIĄGANIE KUSZY [OGÓLNY] 
Wybierz typ kuszy (ręczna, lekka lub ciężka). 
Wymagania: Biegłość w broni (wybrany typ kuszy). 
Korzyści: Czas, którego potrzebujesz do naładowania kuszy wybranego typu, skraca się do akcji 
darmowej (w przypadku kuszy ręcznej i lekkiej) lub akcji ruchu (w przypadku ciężkiej). Naciąganie 
kuszy nadal prowokuje ataki okazyjne. 
Jeżeli atut ten dotyczy kuszy ręcznej lub lekkiej, możesz z tej broni strzelać w akcji całkowitego ataku 
tyle razy, ile dałbyś radę strzelić z łuku. 
Normalnie: Bez tego atutu naciągnięcie ręcznej i lekkiej kuszy to akcja ruchu, a ciężkiej – akcja 
całorundowa. 
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkukrotnie. Za każdym razem dotyczyć on będzie innego 
typu kusz. 
Wojownik może wybrać atut Szybkie naciąganie kuszy jako jeden z atutów premiowych. 

TALENT DO MAGII [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Czarostwa oraz Stosowania magicznych 
urządzeń. 

TRATOWANIE [OGÓLNY] 
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga, Walka z wierzchowca. 
Korzyści: Kiedy dosiadając wierzchowca, próbujesz obalić przeciwnika, adwersarz nie może 
próbować uniknąć tego ataku. Twój wierzchowiec może również wykonać jeden atak kopytem 
wymierzony w przewróconego wroga, otrzymując standardową premię +4 stosowaną przy atakowaniu 
leżących. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Tratowanie jako jeden z atutów premiowych. 

TROPIENIE [OGÓLNY] 
Korzyści: Znalezienie tropu oraz podążanie nim przez 1,5 kilometra wymaga udanego testu Sztuki 
przetrwania. Za każdym razem gdy ślad się zaciera, musisz wykonać kolejny test Sztuki przetrwania. 
Poruszasz się z 1/2 normalnej prędkości (lub z pełną szybkością, jeśli zdecydujesz się na karę –5 do 
testu; albo z podwojoną szybkością z karą –20 do testów). ST zależy od powierzchni oraz 
dominujących warunków, co podano w pobliskiej tabeli. 
 
Powierzchnia ST Sztuki 

przetrwania  
Powierzchnia ST Sztuki 

przetrwania  
Bardzo miękkie podłoże  5  Twarde podłoże  15 
Miękkie podłoże  10  Bardzo twarde podłoże  20 
 
Bardzo miękkie podłoże: Każde podłoże, na którym pozostaje głęboki, wyraźny ślad stóp – a zatem 
świeżo spadły śnieg, gruba warstwa pyłu czy mokre błoto. 
Miękkie podłoże: Każde podłoże niewystarczająco twarde, by utrzymać ciężar, ale wytrzymalsze od 
mokrego błota czy świeżo spadłego śniegu, na którym istota pozostawia częste, ale płytkie ślady stóp. 
Twarde podłoże: Większość powierzchni na otwartym powietrzu (trawniki, pola, lasy i tak dalej) oraz 
niezwykle miękkie lub brudne podłoża pomieszczeń (grube dywany czy bardzo brudne lub zakurzone 
podłogi). Istota może pozostawić tu jakieś tropy (połamane gałęzie czy kępki włosów), ale ślady stóp 
nie pojawiają się zbyt często i są niewyraźne (na przykład, tylko część stopy odbiła się na podłożu). 
Bardzo twarde podłoże: Każde podłoże, na którym nie odbije się najmniejszy ślad stóp – naga skała 
czy podłoga pomieszczenia. Do tej kategorii zalicza się większość koryt strumieni, gdzie ślad stóp 
zmywa lub ukrywa woda. Istota pozostawia po sobie tylko niewyraźne tropy (rysy na podłożu czy 
poruszone kamienie). 
Do testów Sztuki przetrwania stosuje się różne modyfikatory, które znajdziesz w pobliskiej tabeli. 
 
Okoliczności Modyfikator ST Sztuki przetrwania 
Za każde trzy istoty w tropionej grupie –1 

Rozmiar tropionej istoty (lub istot):1 
 Filigranowy +8 
 Drobny +4 
 Malutki +2 
 Mały +1 
 Średni +0 
 Duży –1 
 Wielki –2 
 Olbrzymi –4 
 Kolosalny –8 

Za każde 24 godziny od powstania tropu +1 
Za każdą godzinę deszczu od powstania tropu +1 
Po powstaniu tropu spadł śnieg +10 

Słaba widoczność:2 
 Zachmurzenie lub bezksiężycowa noc  +6 
 Światło księżyca +3 
 Mgła lub opady +3 

Tropieni maskują ślady (i poruszają się z połową szybkości) +5 
1 Jeśli do grupy należą istoty różnych rozmiarów, stosuje się modyfikator wynikający z największej 
kategorii rozmiaru. 
2 Należy stosować największy modyfikator z tej kategorii. 
 
Jeśli nie powiedzie ci się test Sztuki przetrwania, możesz go powtórzyć po godzinie (otwarty teren) lub 
po 10 minutach (zamknięte pomieszczenie) poszukiwań. 
Normalnie: Nie posiadając tego atutu, możesz wykorzystywać umiejętność Sztuka przetrwania, by 
znajdować tropy i nimi podążać, jeżeli ST takiej czynności wynosi 10 lub mniej. Zamiast tego masz 
prawo za pomocą umiejętności Przeszukiwanie znajdować ślady stóp lub podobne znaki pozostawione 

przez przechodzącą istotę, biorąc pod uwagę podaną tu ST. Nie możesz jednakże dzięki 
Przeszukiwaniu podążać tropem, nawet jeżeli ktoś już go znalazł. 
Zasady specjalne: Tropiciel automatycznie otrzymuje atut Tropienie jako atut premiowy i nie musi go 
wybierać. 
Atut ten nie pozwala znajdować i podążać tropem istoty znajdującej się pod działaniem czaru przejście 

bez śladu. 

TWARDOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz +3 punkty wytrzymałości. 
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkukrotnie. Jego efekty się kumulują. 

UKRADKOWOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Cichego poruszania się oraz Ukrywania się. 

UNIERUCHOMIENIE CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Unieruchomione zaklęcie rzucasz bez komponentów somatycznych, a atut ten nie wpływa 
na czary pozbawione takich składników. Unieruchomione zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary 
o jeden poziom wyższą niż jego rzeczywisty poziom. 

UNIKI [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13. 
Korzyści: W swojej akcji wskazujesz przeciwnika i od tego momentu uzyskujesz względem jego 
ataków premię unikową +1 do Klasy Pancerza. W każdej akcji masz prawo wybrać nowego wroga. 
W sytuacji, w której tracisz premię ze Zręczności do Klasy Pancerza (jeśli takową posiadasz), tracisz 
również premie unikowe. Ponadto premie unikowe kumulują się ze sobą, w odróżnieniu od większości 
premii innego rodzaju. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Uniki jako jeden z atutów premiowych. 

WALKA DWOMA ORĘŻAMI [OGÓLNY] 
Potrafisz walczyć, trzymając broń w każdej ręce. W każdej rundzie drugorzędnym orężem możesz 
wykonać jeden dodatkowy atak. 
Wymagania: Zr 15. 
Korzyści: Zmniejszeniu ulegają kary wynikające z walki dwoma orężami. Kara dotycząca 
podstawowej broni spada o 2, a drugorzędnej o 6. 
Normalnie: Jeśli w drugorzędnej ręce dzierżysz drugą broń, masz prawo wykonać nią jeden atak 
dodatkowy w rundzie. Jednakże walcząc w ten sposób, podlegasz karze –6 do normalnych ataków lub 
ataków podstawową ręką i karze –10 do ataków ręką drugorzędną. Jeśli oręż trzymany w drugorzędnej 
ręce jest lekki, obie kary maleją o 2 (uderzenie bez broni zawsze uznaje się za oręż lekki). 
Zasady specjalne: Tropiciela co najmniej 2. poziomu, który zdecydował się na styl walki dwoma 
orężami, należy traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak 
tylko wówczas, gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza. 
Wojownik może wybrać atut Walka dwoma orężami jako jeden z atutów premiowych. 

WALKA NA OŚLEP [OGÓLNY] 
Korzyści: Jeśli walcząc wręcz, spudłujesz z powodu ukrycia, możesz powtórzyć procentowy rzut na 
ryzyko chybienia i mimo to celnie zaatakować. 
Niewidzialny przeciwnik nie zyskuje przewagi, gdy atakuje cię wręcz, co oznacza, że nie tracisz 
premii ze Zręczności do Klasy Pancerza, a atakujący nie otrzymuje zwyczajowej premii +2 z racji 
niewidzialności. Premie niewidzialnego wroga należy brać jednak pod uwagę w przypadku ataków 
dystansowych. 
Podlegasz tylko 1/2 zwyczajowej kary do prędkości wynikającej z tego, że nie widzisz. Ciemności 
i słaba widoczność zwykle ograniczają twoją szybkość do 3/4 normalnej, a nie 1/2. 
Normalnie: Należy brać pod uwagę zwykłe modyfikatory do testów ataków wykonywanych przez 
niewidzialnych przeciwników, którzy chcą cię trafić. Tracisz premię ze Zręczności do KP i musisz 
stosować zasadę powodującą zmniejszenie szybkości z racji ciemności czy słabiej widoczności. 
Zasady specjalne: Atutu Walka na oślep nie stosuje się w przypadku osób podlegających działaniu 
zaklęcia migotanie. 
Wojownik może wybrać atut Walka na oślep jako jeden z atutów premiowych. 

WALKA Z WIERZCHOWCA [OGÓLNY] 
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga. 
Korzyści: Raz w rundzie walki, gdy twój wierzchowiec zostanie trafiony, możesz wykonać test 
Jeździectwa (w reakcji na tę sytuację) i zanegować trafienie. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy 
w teście Jeździectwa uzyskasz wynik przekraczający rezultat testu ataku wroga (w zasadzie wynik 
testu Jeździectwa stanie się Klasą Pancerza wierzchowca, jeśli będzie wyższy od jego normalnego 
KP). 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Walka z wierzchowca jako jeden z atutów 
premiowych. 

WARZENIE ELIKSIRÓW [TWORZENIE 

PRZEDMIOTÓW] 
Wymagania: 3. poziom czarującego. 
Korzyści: Potrafisz tworzyć eliksiry z każdego z czarów poziomu maksymalnie 3., który znasz i który 
wpływa na jedną lub więcej osób. Uwarzenie takiej mikstury zajmuje dzień. Przygotowując eliksir, 
ustalasz poziom czarującego, który musi być wystarczający do rzucenie danego zaklęcia i nie wyższy 
niż twój poziom czarującego. Bazowa cena mikstury odpowiada poziomowi zaklęcia × jego poziom 
czarującego × 50 sz, ty zaś musisz wydać 1/25 jego bazowej ceny w PD oraz wykorzystać surowce 
o wartości 1/2 ceny bazowej. 
Przygotowując eliksir, podejmujesz takie same decyzje, jakbyś rzucał czar, a podmiotem działania 
zaklęcia zostaje osoba, która go wypije. 
Ze stworzeniem eliksiru, w którym znajduje się czar wymagający kosztownych komponentów 
materialnych lub poświęcenia PD, wiążą się odpowiednio większe koszta. Poza tymi wynikającymi 
z jego ceny bazowej musisz jeszcze dostarczyć komponenty materialne oraz wydać PD. 

WIELOSTRZAŁ [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 17, Bezpośredni strzał, Szybki strzał, bazowa premia do ataku +6. 
Korzyści: W akcji standardowej możesz wystrzelić dwie strzały do jednego przeciwnika znajdującego 
się w odległości do 9 metrów od ciebie. W tym celu wykonujesz tylko jeden test ataku (z karą –4) 
dotyczący obu pocisków i to od niego zależy sukces; obrażenia zadajesz normalnie (ale patrz też 
“Zasady specjalne”). 
Za każde pięć punktów bazowej premii do ataku powyżej +6 możesz powiększyć liczbę strzał o jedną 
dodatkową, aż do maksymalnie czterech przy bazowej premii do ataku w wysokości +16. Jednakże 
każda strzała ponad drugą powoduje kumulatywną karę –2 do testu ataku (co w sumie daje karę –6 
w przypadku trzech strzał i –8 w przypadku czterech). 
Redukcję obrażeń oraz wszelkie inne odporności stosuje się oddzielnie dla każdej z wystrzelonych 
strzał. 
Zasady specjalne: Bez względu na liczbę wystrzelonych strzał dodatkowe obrażenia wynikające 
z precyzji stosujesz tylko raz. Trafienie krytyczne dotyczy natomiast tylko pierwszej strzały, pozostałe 
zadają normalne rany. 
Wojownik może wybrać atut Wielostrzał jako jeden z atutów premiowych. 
Tropiciela co najmniej 6. poziomu, który zdecydował się na łuczniczy styl walki, należy traktować tak, 
jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na sobie 
lekką zbroję lub nie nosi pancerza. 

WIRUJĄCY ATAK [OGÓLNY] 
Wymagania: Zr 13, Int 13, Atak z doskoku, Ruchliwość, Uniki, Wyszkolenie w walce, bazowa 
premia do ataku +4. 
Korzyści: Wykorzystując akcję całkowitego ataku, możesz zrezygnować ze zwykłych ataków na rzecz 



 42  

jednego ataku wręcz wymierzonego we wszystkich przeciwników w zasięgu, wykonywanego z pełną 
bazową premią do ataku. 
Korzystając z Wirującego ataku, musisz porzucić wszystkie premie oraz dodatkowe ataki zapewniane 
przez inne atuty, czary oraz zdolności. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Wirujący atak jako jeden z atutów premiowych. 

WYCISZENIE CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Wyciszony czar można rzucić bez komponentów werbalnych, a atut ten nie wpływa na 
czary pozbawione takich składników. Wyciszony czar wykorzystuje komórkę na zaklęcia o jeden 
poziom wyższą niż jego rzeczywisty poziom. 
Zasady specjalne: Bardowie nie mogą wzmacniać swych zaklęć za pomocą tego atutu 
metamagicznego. 

WYKUCIE PIERŚCIENIA [TWORZENIE 
PRZEDMIOTÓW] 
Wymagania: 12. poziom czarującego. 
Korzyści: Potrafisz stworzyć każdy pierścień, dla którego wymagania spełniasz. Wykonanie takiego 
przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego ceny bazowej. Stworzenie pierścienia wymaga, byś 
pokrył 1/25 jego ceny bazowej w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 jego ceny bazowej. 
Potrafisz również naprawiać pierścienie, ale tylko te, które sam zdołałbyś stworzyć. Musisz przy tym 
pokryć połowę kosztu PD i połowę kosztu surowców. Naprawa zajmuje połowę czasu potrzebnego na 
wykreowanie danego przedmiotu. 
Niektóre pierścienie wymagają dodatkowego kosztu surowców lub PD, co podano w ich opisie. 
Wspomniany koszt nie wynika z ceny bazowej przedmiotu. Koszt ów ponosisz, zarówno tworząc 
przedmiot, jak i go naprawiając. 

WYSZKOLENIE W WALCE [OGÓLNY] 
Wymagania: Int 13. 
Korzyści: Kiedy w walce wręcz wykorzystujesz akcję ataku lub akcję całkowitego ataku, możesz 
zdecydować się na karę w wysokości maksymalnie –5 do testów ataków i tej samej liczby (do +5) 
użyć jako premii unikowej do Klasy Pancerza. Wartość, o której mowa, nie może przekroczyć twojej 
bazowej premii do ataku. Zmiany dotyczące testów ataków oraz Klasy Pancerza utrzymują się aż do 
twojej następnej akcji. 
Normalnie: Bohater pozbawiony atutu Wyszkolenie w walce może walczyć defensywnie, lecz w akcji 
ataku oraz akcji całkowitego ataku za karę –4 do testów ataków otrzymuje premię unikową +2 do 
Klasy Pancerza. 
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Wyszkolenie w walce jako jeden z atutów 
premiowych. 

WYZBYCIE SIĘ SKŁADNIKÓW [OGÓLNY] 
Korzyści: Możesz rzucić każde zaklęcie, którego materialne komponenty kosztują do 1 sz, w ogóle 
ich nie używając (takie rzucenie czaru nadal prowokuje ataki okazyjne). Atut nie dotyczy jednak 
czarów, które wymagają komponentów materialnych o wartości przekraczającej 1 sz (musisz je 
posiadać, by rzucić zaklęcie). 

WZMOCNIENIE CZARU [METAMAGIA] 
Korzyści: Wszystkie zmienne liczbowe efekty wzmocnionego czaru ulegają zwiększeniu o połowę. 
Nie wpływa to na rzuty obronne oraz na testy sporne. Atut nie działa też w połączeniu z czarami 
pozbawionymi zmiennych liczbowych. Wzmocnione zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o dwa 
poziomy wyższą niż jego rzeczywisty poziom. 

ZAPISANIE ZWOJU [TWORZENIE 

PRZEDMIOTÓW] 
Wymagania: 1. poziom czarującego. 
Korzyści: Potrafisz stworzyć zwój z każdym czarem, który znasz. Wykreowanie takiego przedmiotu 
zajmuje dzień na każde 1000 sz jego bazowej ceny. Bazowa cena zwoju odpowiada poziomowi 
zaklęcia × jego poziom czarującego × 25 sz. Zapisanie zwoju wymaga, byś wydał 1/25 jego ceny 
bazowej w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 ceny bazowej. 
Ze stworzeniem zwoju, na którym znajduje się czar wymagający kosztownych materialnych 
komponentów lub poświęcenia PD, wiążą się odpowiednio większe koszta. Poza kosztami 
wynikającymi z jego ceny bazowej musisz w czasie zapisywania zwoju dostarczyć materialne 
komponenty oraz wydać PD. 

ZAWZIĘTOŚĆ [OGÓLNY] 
Wymagania: Krzepa. 
Korzyści: Kiedy liczba twoich punktów wytrzymałości znajdzie się w przedziale od –1 do –9, 
automatycznie się stabilizujesz. Nie musisz wykonywać rzutu k% w każdej rundzie, by uniknąć utraty 
punktu wytrzymałości. 
Jeżeli twoje punkty wytrzymałości spadną poniżej 0, możesz działać jak osoba okaleczona, a nie 
umierająca. Tego wyboru dokonujesz w chwili, gdy twoje punkty wytrzymałości osiągną wartość 
ujemną (nawet poza swoją turą). Jeżeli zdecydujesz, że nie działasz jak osoba okaleczona, natychmiast 
padasz nieprzytomny. 
Wykorzystując ten atut, w każdej turze możesz wykonać albo pojedynczą akcję ruchu, albo jedną 
akcję standardową – lecz nie obie. Nie masz też prawa wykorzystywać akcji całorundowych. Możesz 
wykonać akcję ruchu, nie raniąc się dodatkowo, jeśli jednak zdecydujesz się na akcję standardową (lub 
inne działanie będące męczące, a takim może być nawet akcja darmowa, jak choćby rzucenie 
przyspieszonego zaklęcia), otrzymujesz po ukończeniu owej czynności jedno obrażenie. Gdy twoje 
punkty wytrzymałości osiągną wartość –10, natychmiast umierasz. 
Normalnie: Bohater, który nie posiada tego atutu i którego punkty wytrzymałości spadną do 
przedziału od –1 do –9, jest nieprzytomny i umierający. 

ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZE [OGÓLNY] 
Wymagania: Postać musi być na co najmniej 6. poziomie. 
Korzyści: Posiadanie tego atutu sprawia, że postać zdobywa lojalnych towarzyszy i oddanych 
popleczników – podkomendnych, którzy będą jej pomagać. Z pobliskiej tabeli dowiesz się, jakich 
kompanów i ilu popleczników postać może rekrutować. 
Wartość Zdolności przywódczych: Na wartość Zdolności przywódczych postaci wpływa wiele 
czynników, przez co różni się ona od bazowej (poziom postaci + modyfikator z Cha). Zwiększa ją 
i obniża reputacja bohatera (z punktu widzenia kompana lub poplecznika, którego śmiałek stara się 
pozyskać). 

 
Wartość 
Zdolności 
przywódczych 

Poziom 
kompana 

Liczba popleczników danego poziomu 

  1 2 3 4 5 6 

1 lub mniej — — — — — — — 
2 1 — — — — — — 
3 2 — — — — — — 
4 3 — — — — — — 
5 3 — — — — — — 
6 4 — — — — — — 
7 5 — — — — — — 
8 5 — — — — — — 
9 6 — — — — — — 
10 7 5 — — — — — 
11 7 6 — — — — — 
12 8 8 — — — — — 
13 9 10 1 — — — — 
14 10 15 1 — — — — 
15 10 20 2 1 — — — 
16 11 25 2 1 — — — 
17 12 30 3 1 1 — — 
18 12 35 3 1 1 — — 
19 13 40 4 2 1 1 — 
20 14 50 5 3 2 1 — 
21 15 60 6 3 2 1 1 
22 15 75 7 4 2 2 1 
23 16 90 9 5 3 2 1 
24 17 110 11 6 3 2 1 
25 i więcej 17 135 13 7 4 2 2 
Wartość Zdolności przywódczych: Wartość Zdolności przywódczych postaci jest równa jej poziomowi 
plus modyfikator z Charyzmy. Wspomniany atrybut może powodować kary, dlatego w tabeli pojawia 
się tak mała wartość dla tego atutu. Aby wybrać atut Zdolności przywódcze i pozyskać kompana, 
postać musi się jednak znajdować na przynajmniej 6. poziomie. Na wartość Zdolności przywódczych 
mogą wpłynąć też inne czynniki, które podano dalej. 
Kompani również gromadzą punkty doświadczenia, ale w innym tempie niż bohaterowie graczy. 
Obliczając nagrodę w PD dla pojedynczych postaci, nie wliczaj kompana do drużyny. Podziel poziom 
kompana przez poziom BG, z którym jest związany (śmiałka, który go pozyskał). Pomnóż uzyskany 
wynik przez liczbę PD, jaką zdobył BG, i dodaj uzyskaną wartość do całkowitej sumy punktów 
doświadczenia kompana. Jeżeli kompan zgromadzi wystarczająco dużo PD, by awansować na poziom 
o jeden niższy niż poziom BG, z którym jest związany, to nie uzyska owego poziomu – całkowita 
suma posiadanych przez niego PD będzie o 1 mniejsza niż liczba potrzebna do awansu na nowy 
poziom. 
Poziom kompana: Postać może próbować pozyskać kompana znajdującego się na poziomie 
nieprzekraczającym podanej tu liczby. Niezależnie od wartości Zdolności przywódczych bohatera, nie 
ma on prawa rekrutować kompana na poziomie równym lub wyższym od własnego. Tak więc paladyn 
na 6. poziomie i z premią z Charyzmy +3 może zdobyć kompana na poziomie 4. lub niższym. Kompan 
powinien posiadać ekwipunek odpowiedni dla jego poziomu. 
Liczba popleczników danego poziomu: Bohater może dowodzić poplecznikami w liczbie 
nieprzekraczającej tej wartości podanej dla danego poziomu. Na przykład, postać ze Zdolnościami 
przywódczymi o wartości 14 może przewodzić maksymalnie piętnastu poplecznikom na 1. poziomie 
i jednemu na 2. 
Poplecznicy nie gromadzą doświadczenia, a zatem nie awansują na poziomy. Kiedy bohater 
posiadający Zdolności przywódcze zyska kolejny poziom, gracz powinien jednak za pomocą niniejszej 
tabeli ustalić, czy nie zyskał przypadkiem nowych popleczników. Ci mogą być na wyższym poziomie 
niż wcześniejsi (wspomnianej tabeli nie używa się w przypadku kompanów, gdyż samodzielnie 
gromadzą oni doświadczenie). 
 
Przywódca cieszy się Modyfikator 
Wielkim prestiżem +2 
Reputacją osoby sprawiedliwej i szczodrej +1 
Reputacją osoby o wyjątkowych możliwościach +1 
Reputacją nieudacznika –1 
Reputacją osoby powściągliwej –1 
Reputacją okrutnika –2 
 
Kiedy bohater próbuje pozyskać kompana, należy brać pod uwagę również inne modyfikatory. 
 
Przywódca Modyfikator 
Ma chowańca / paladyńskiego rumaka / zwierzęcego towarzysza –2 
Rekrutuje kompana o innym charakterze –1 
Przyczynił się do śmierci kompana –2* 
*Kumuluje się za każdego zabitego kompana. 
 
Podwładni mają inne priorytety niż kompani. Kiedy bohater stara się pozyskać nowych podwładnych, 
weź pod uwagę następujące stosowne modyfikatory. 
 
Przywódca Modyfikator 
Posiada fortecę, bazę, siedzibę gildii itp. +2 
Często się przemieszcza –1 
Przyczynił się do śmierci innych popleczników –1 

ZMYSŁ WALKI [OGÓLNY] 
Korzyści: Kiedy przeciwnicy odsłaniają się podczas walki, możesz wyprowadzić dodatkowe ataki 
okazyjne w liczbie odpowiadającej twojej premii ze Zręczności. Oczywiście z jednego powodu masz 
prawo wykonać tylko jeden atak okazyjny. 
Atut ten pozwala ci również wyprowadzać ataki okazyjne w sytuacji, gdy jesteś nieprzygotowany. 
Normalnie: Bohater pozbawiony tego atutu może wykonać w rundzie tylko jeden atak okazyjny, 
a jeśli jest nieprzygotowany – w ogóle nie wolno mu wyprowadzić takiego ataku. 
Zasady specjalne: Zmysł walki nie umożliwia łotrzykowi częstszego wykorzystywania zdolności 
sprzyjający moment– nadal ma on do tego prawo tylko raz w rundzie. 
Wojownik może wybrać atut Zmysł walki jako jeden z atutów premiowych. 
Mnich może wybrać atut Zmysł walki jako atut premiowy na 2. poziomie. 

ZWIĘKSZONA WYTRWAŁOŚĆ [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich rzutów obronnych na Wytrwałość. 

ZWINNE PALCE [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Otwierania zamków oraz Unieszkodliwiania 
mechanizmów. 

ZWINNE RĘCE [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Używania lin oraz Zręcznej dłoni. 

ŻELAZNA WOLA [OGÓLNY] 
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich rzutów obronnych na Wolę. 
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Atuty potworów 
Znajdziesz tu opis pewnej liczby atutów często wykorzystywanych przez potwory. 

Atak z powietrza [ogólny] 
Wymagania: szybkość latania. 
Korzyści: lecące stworzenie wykonuje dowolną akcję ruchu (w tym pikowanie) i inną akcję 
standardową, która następuje w dowolnym momencie ruchu. W rundzie, w której istota atakuje 
z powietrza, nie może wykonać drugiej akcji ruchu. 
Normalnie: stworzenie nieposiadające tego atutu wykonuje akcję standardową przed swoim ruchem 
albo po nim. 

Doskonalszy atak naturalny [ogólny] 
Wymagania: broń naturalna, bazowa premia do ataku +4. 
Korzyści: wybierz jedną z form ataku naturalnego. Obrażenia zadawane przez tę broń naturalną rosną 
o stopień, tak jakby stworzenie było rozmiaru większego o jedną kategorię: 1k2, 1k3, 1k4, 1k6, 1k8, 
2k6, 3k6, 4k6, 6k6, 8k6, 12k6. Oręż lub atak powodujący 1k10 obrażeń wzrasta w następujący sposób: 
1k10, 2k8, 3k8, 4k8, 6k8, 8k8, 12k8. 
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy po niego 
sięga, dotyczy on innego ataku naturalnego. 

Doskonalszy naturalny pancerz [ogólny] 
Wymagania: naturalny pancerz, Bd 13. 
Korzyści: premia z naturalnego pancerza istoty rośnie o 1. 
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy po niego 
sięga, jego premia z naturalnego pancerza rośnie o kolejny punkt. 

Imponujący cios [ogólny, wojownik] 
Wymagania: S 25, Doskonalsza szarża byka, Potężny atak, rozmiar duży lub większy. 
Korzyści: w standardowej akcji stworzenie może zdecydować się odjąć 4 od testu ataku wręcz, 
wyprowadzając tym samym imponujący cios. Jeżeli trafi wówczas mniejszego od siebie cielesnego 
przeciwnika, to musi on wykonać rzut obronny na Refleks (ST = liczba zadanych obrażeń) – nieudany 
oznacza odrzucenie na odległość 3 metrów w kierunku wybranym przez potwora oraz wylądowanie na 
ziemi w pozycji leżącej. Atakująca istota ma prawo ciskać wrogami tylko w linii prostej. Ponadto 
ofiary imponującego ciosu nie mogą w efekcie znaleźć się bliżej atakującego niż na polu, na którym 
przebywały zanim się wszystko zaczęło. Jeżeli ruch przeciwnika ogranicza jakaś przeszkoda, to 
zarówno on, jak i bariera otrzymują 1k6 obrażeń. Ponadto wróg staje na polu sąsiadującym ze 
wspomnianą przeszkodą. 

Kontrola kształtu (Rzt) 
Każda postać, która zaraziła się likantropią i jest świadoma swego stanu, może nauczyć się 
umiejętności klasowej Kontrola kształtu (zarażony likantrop nieświadom choroby ma prawo do 
niewyszkolonych testów Kontroli kształtu). Od niej zależy czy zarażony potrafi kontrolować swe 
kształty. Naturalne likantropy nie potrzebują niniejszej umiejętności, jako że posiadają pełną kontrolę 
nad kształtem, jaki przybierają. 
Test (mimowolna przemiana): zarażona postać musi wykonywać test o wschodzie księżyca każdej 
nocy, gdy ten jest w pełni. Pozwala on jej oprzeć się mimowolnej przemianie. Ranna postać również 
musi wykonywać taki test, by uniknąć niechcianej transformacji – test następuje wtedy, gdy liczba 
obrażeń przekroczy 1/4 punktów wytrzymałości oraz po utracie kolejnych 25% pw. 
 
Mimowolna zmiana ST Kontroli kształtu  
Oparcie się mimowolnej przemianie 25 
 
Niepowodzenie oznacza, iż bohater musi pozostać w zwierzęcej formie aż do następnego świtu, kiedy 
to automatycznie znów przybiera swą bazową postać. Śmiałek świadomy swego stanu może jeden raz 
ponowić próbę powrotu do humanoidalnych kształtów (patrz dalej), lecz jeżeli mu się ona nie 
powiedzie, pozostaje w formie zwierzęcej aż do następnego świtu. 
Ponowne próby (mimowolna przemiana): wykonuj test oparcia się mimowolnej zmianie za każdym 
razem, gdy następuje wywołujące ją wydarzenie. 
 
Test (dobrowolna przemiana): ponadto zarażony likantrop świadomy swego stanu ma prawo 
wykorzystać niniejszą umiejętność do dokonania zmiany w formę zwierzęcą, do przybrania postaci 
hybrydy lub do ponownej transformacji w humanoida – nie ma na to wpływu ani faza księżyca, ani 
ewentualne obrażenia, jakie otrzymał. 
 
Dobrowolna zmiana ST Kontroli kształtu 
Powrót do formy humanoidalnej (pełnia*) 25 
Powrót do formy humanoidalnej (nie ma pełni) 20 
Przybranie postaci hybrydy  15 
Dobrowolna zmiana w formę zwierzęcą (pełnia)  15 
Dobrowolna zmiana w formę zwierzęcą (nie ma pełni)  20 
* Na potrzeby gry uznajemy, iż pełnia w każdym miesiącu trwa trzy noce. 
 
Ponowne próby (dobrowolna przemiana): bohater ma pełne prawo dowolną liczbę razy próbować 
przybierać postać hybrydy lub zwierzęcia. Może to robić kiedy tylko chce, tyle że każda próba to akcja 
standardowa. Niemniej nieudany test wykonywany w celu powrotu do humanoidalnej formy oznacza, 
iż śmiałek musi pozostać w postaci hybrydy lub zwierzęcia aż do następnego świtu, kiedy to 
automatycznie ją przyjmie. 
Specjalne: zarażony likantrop nie może próbować dobrowolnej przemiany, dopóki nie jest świadomy 
swego stanu (patrz “Likantropia jako choroba”). 

Pochwycenie [ogólny] 
Wymagania: rozmiar przynajmniej wielki. 
Korzyści: istota może postanowić rozpocząć zwarcie, jeżeli trafi w ataku pazurami lub ugryzieniem, 
jakby posiadała specjalny atak doskonalsze łapanie. W przypadku, gdy stworzenie uzyska trzymanie 
względem ofiary mniejszej od niego o przynajmniej trzy kategorie rozmiaru, to ściska ją, 
automatycznie zadając w każdej rundzie obrażenia od ugryzienia lub pazurów. Ponadto pochwycone 
stworzenie nie ma prawa wykonać rzutu obronnego na Refleks przeciwko broni oddechowej istoty 
(jeśli takową posiada). 
Potwór może upuścić pochwycone stworzenie (akcja darmowa) lub je odrzucić na bok (akcja 
standardowa). Ciśnięte stworzenie leci 1k6 × 3 metry i otrzymuje 1k6 obrażeń na każde pokonane 3 
metry. Jeśli stwór upuści ofiarę w locie, otrzymuje ona obrażenia zależne od upadku lub wspomniane 
wcześniej – pod uwagę bierze się większe wartości. 

Przyspieszenie zdolności czaropodobnej [ogólny] 
Wymagania: zdolność czaropodobna na przynajmniej 10. poziomie czarującego. 
Korzyści: wybierz jedną z posiadanych przez istotę zdolności czaropodobnych, biorąc pod uwagę 
opisane dalej ograniczenia. Stworzenie może trzy razy dziennie (lub mniej, jeżeli normalnie ma do 
tego prawo raz lub dwa razy dziennie) używać jej jako przyspieszonej zdolności czaropodobnej. 
Wykorzystanie przyspieszonej zdolności czaropodobnej to akcja darmowa, która nie prowokuje ataku 
okazyjnego. Dzięki temu stworzenie może w tej samej rundzie wykonać inne działanie, a nawet użyć 
innej zdolności czaropodobnej. W danej rundzie ma jednak prawo wykorzystać tylko jedną taką 
przyspieszoną zdolność czaropodobną. 
Istota może wybrać tylko zdolność czaropodobną duplikującą zaklęcie o poziomie mniejszym niż 
połowa jej poziomów czarującego (zaokrąglając w dół) –4. Skrócone informacje dotyczące poziomu 
znajdziesz w pobliskiej tabeli. 
Ponadto nie można przyspieszyć zdolności czaropodobnej duplikującej zaklęcie o czasie rzucania 
dłuższym niż 1 cała runda. 
Normalnie: normalnie istota do wykorzystania zdolności czaropodobnej potrzebuje standardowej 
akcji i prowokuje wówczas okazyjny atak, chyba że w opisie podano inaczej. 
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy po niego 
sięga, dotyczy on innej zdolności czaropodobnej. 
 

Przyspieszenie i wzmocnienie zdolności czaropodobnej 
Poziom czaru Poziom czarującego 

potrzebny do wzmocnienia 
Poziom czarującego 
potrzebny do przyspieszenia 

0 4 8 
1 6 10 
2 8 12 
3 10 14 
4 12 16 
5 14 18 
6 16 20 
7 18 —  
8 20 —  
9 —  —  

Skupienie na zdolności [ogólny] 
Wybierz jeden ze specjalnych ataków istoty. 
Wymagania: specjalny atak. 
Korzyści: dodaj +2 do ST wszystkich rzutów obronnych na specjalny atak, na którym skupia się 
istota. 
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za 
każdym razem, gdy po niego sięga, dotyczy on nowego ataku specjalnego. 

Stworzenie konstrukta [tworzenie przedmiotów] 
Wymagania: Stworzenie cudownego przedmiotu, Stworzenie magicznej broni i pancerza. 
Korzyści: istota posiadająca niniejszy atut potrafi stworzyć dowolny konstrukt, dla którego 
wymagania spełnia. Magiczny proces kreacji zajmuje dzień na każde 1000 sz ceny rynkowej. Wymaga 
również poświęcenia 1/25 ceny przedmiotu w PD oraz zużycia surowców o wartości równej 1/2 
wspomnianej ceny (szczegóły znajdziesz w opisie poszczególnych potworów będących konstruktami). 
Ponadto istota posiadająca niniejszy atut potrafi też naprawić konstrukt, który uległ uszkodzeniu czy 
otrzymał obrażenia. Podczas jednego dnia pracy reperuje 20 ran, wydając przy tym 50 sz na każdą 
z nich. 
Nowo stworzony konstrukt posiada przeciętne punkty wytrzymałości na każdą z Kostek 
Wytrzymałości. 

Unoszenie się [ogólny] 
Wymagania: szybkość latania. 
Korzyści: w akcji ruchu lecąca istota może się przestać poruszać do przodu i unosić w miejscu. Ma 
potem prawo pofrunąć w dowolnym kierunku – również opadać prosto w dół lub unosić się prosto 
w górę, tyle że z połową prędkości, niezależnie od zwrotności. 
Jeśli istota rozpoczyna swą turę unosząc się, to może na czas jej trwania pozostać w miejscu i wykonać 
akcję całorundową. Unoszące się stworzenie nie ma prawa atakować skrzydłami, ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, by raziło innymi kończynami czy członkami w akcji całkowitego ataku. Ponadto istota, 
która normalnie włada bronią oddechową lub rzuca czary, może skorzystać z tych opcji zamiast 
wyprowadzać atak fizyczny. 
Jeśli istota rozmiaru przynajmniej dużego unosi się maksymalnie 6 metrów nad ziemią pokrytą 
znaczną ilością luźnego piachu i żwiru, poruszając skrzydłami wzbudza podmuch powietrza i tworzy 
półkulistą chmurę o promieniu 18 metrów. Powstały w ten sposób wiatr gasi pochodnie, małe ogniska, 
niezakryte latarnie i inne małe, niechronione płomienie o niemagicznym pochodzeniu. Chmura 
ogranicza pole widzenia na zasięg 3 metrów. Stworzenia przebywające w odległości od 4,5 do 6 
metrów korzystają z ukrycia (ryzyko chybienia 20%), a te znajdujące się 7,5 metra lub dalej 
z całkowitego ukrycia (ryzyko chybienia 50%, a ponadto atakujący nie może ich lokalizować za 
pomocą wzroku). 
Istoty, które chcą rzucić zaklęcie znajdując się w chmurze, muszą wykonać udany test Koncentracji 
(ST 10 + 1/2 KW unoszącego się potwora). 
Normalnie: Stworzenie pozbawione niniejszego atutu lecąc musi się cały czas poruszać, chyba że 
posiada doskonałą zwrotność. 

Walka kilkoma orężami [ogólny] 
Wymagania: Zr 13, przynajmniej trzy dłonie. 
Korzyści: kary wynikające z walki kilkoma orężami maleją o 2 w przypadku ręki podstawowej, a o 6 
w przypadku drugorzędnych. 
Normalnie: stworzenie pozbawione tego atutu podlega karze –6 do ataków wykonywanych 
podstawową kończyną oraz –10 do ataków wykonywanych drugorzędnymi kończynami (każda istota 
ma wyróżnioną kończynę podstawową, a pozostałe są drugorzędne). Patrz “Walka dwoma orężami. 
Zasady specjalne: ten atut zastępuje Walkę dwoma orężami w przypadku istot posiadających więcej 
rąk niż dwie. 

Wielokrotny atak [ogólny] 
Wymagania: trzy lub więcej naturalnych rodzajów broni. 
Korzyści: drugorzędne ataki wykonywane bronią naturalną podlegają karze jedynie –2. 
Normalnie: stworzenie nieposiadające tego atutu wykonuje drugorzędne ataki bronią naturalną z karą 
–5. 

Wzmocnienie zdolności czaropodobnej [ogólny] 
Wymagania: zdolność czaropodobna na przynajmniej 6. poziomie czarującego. 
Korzyści: wybierz jedną z posiadanych przez istotę zdolności czaropodobnych, biorąc pod uwagę 
opisane dalej ograniczenia. Stworzenie może trzy razy dziennie (lub mniej, jeżeli normalnie ma do 
tego prawo raz lub dwa razy dziennie) używać jej jako wzmocnionej zdolności czaropodobnej. 
Wszystkie zmienne liczbowe efekty wzmocnionej zdolności czaropodobnej ulegają zwiększeniu 
o połowę. Nie wpływa to na rzuty obronne oraz na testy sporne. Atut nie działa też w połączeniu ze 
zdolnościami czaropodobnymi pozbawionymi zmiennych liczbowych. 
Istota może wybrać tylko zdolność czaropodobną duplikującą zaklęcie o poziomie mniejszym niż 
połowa jej poziomów czarującego (zaokrąglając w dół) –2. Skrócone informacje dotyczące poziomu 
znajdziesz w tabeli przy opisie atutu Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (patrz wcześniej). 
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy po niego 
sięga, dotyczy on innej zdolności czaropodobnej. 

Zwrot przez skrzydło [ogólny] 
Wymagania: szybkość latania. 
Korzyści: lecące stworzenie potrafi w każdej rundzie szybko zmieniać kierunek w darmowej akcji. 
Ten atut pozwala mu skręcać nawet o 180 stopni, i to niezależnie od zwrotności (niezależnie od 
skrętów, jakie normalnie istocie przysługują). W rundzie, w której stworzenie wykonuje zwrot przez 
skrzydło, nie może nabierać wysokości, może jednak pikować. Zmiana kierunku lotu kosztuje 3 metry 
ruchu. 
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Opis 
Charakter 
Ujęte ogólnie moralne i osobiste nastawienie istoty do świata reprezentuje jej charakter: praworządny 
dobry, neutralny dobry, chaotyczny dobry, praworządny neutralny, neutralny, chaotyczny neutralny, 
praworządny zły, neutralny zły oraz chaotyczny zły. 
Charakter to narzędzie, dzięki któremu będziesz kształtował tożsamość swego bohatera. Nie traktuj go 
jako żelaznej reguły i nie pozwól, by cię krępował. Tak naprawdę każda jego odmiana reprezentuje 
szeroką gamę osobowości i filozofii życiowych. Dzięki temu dwie osoby o tym samym charakterze 
będą od siebie różne. 

DOBRO A ZŁO 
Dobre postacie i istoty chronią życie niewinnych. Źli bohaterowie i stworzenia upokarzają lub niszczą 
niewinnych – dla zabawy lub zysku. 
“Dobro” implikuje altruizm, poszanowanie życia oraz troskę o godność istot rozumnych. Dobrzy 
śmiałkowie poświęcą się, by pomóc innym. 
“Zło” oznacza krzywdzenie, gnębienie i zabijanie innych. Niektóre złe stworzenia po prostu nie 
odczuwają współczucia i mordują bez skrupułów, gdy tylko im to odpowiada. Inne aktywnie dążą do 
zła, zabijają dla zabawy lub z obowiązku, który wiąże je z jakimś złym bóstwem lub panem. 
Osoby, które zachowują neutralność w odniesieniu tak do dobra, jak i zła, będą odczuwać skrupuły 
przed zabiciem niewinnych, brak im jednak wystarczającego zaangażowania, by się poświęcać ich 
ochronie. Neutralnych z innymi wiążą relacje osobiste. 
Bycie dobrym czy złym może wynikać ze świadomego wyboru. W przypadku większości osób bycie 
dobrym czy złym to nastawienie, którego istnienia są świadome, lecz którego nie wybierają. 
Neutralność na osi dobro-zło zwykle odzwierciedla po prostu brak oddania się jednej ze stron, choć 
niektórzy postrzegają ją jako pozytywne zaangażowanie w zachowanie równowagi. Ci ostatni uznają, 
że dobro i zło to kwestie obiektywne, a nie tylko opinie czy punkty widzenia, dlatego też uważają, iż 
utrzymanie równowagi pomiędzy tymi siłami ma bardzo istotne znaczenie – przynajmniej dla nich. 
Zwierzęta oraz wszystkie inne istoty niezdolne do działań noszących znamiona moralne są neutralne – 
ani dobre, ani złe. Nawet śmiertelnie niebezpieczne żmije czy tygrysy zjadające ludzi pozostają 
neutralne, ponieważ brak im moralnej świadomości pozwalającej odróżnić zachowania poprawne od 
podłych itp. 

PRAWO A CHAOS 
Praworządne osoby mówią prawdę, dotrzymują słowa, szanują władzę, cenią tradycje i osądzają tych, 
którzy nie wypełniają swych obowiązków. Chaotyczne pozostają w zgodzie z własnym sumieniem, 
nienawidzą, gdy każe im się coś robić, wyżej cenią nowe idee niż tradycje, a dotrzymują słowa, jeśli 
akurat czują, że będzie to słuszne. 
“Praworządność” implikuje honor, lojalność, spolegliwość, posłuszeństwo władzy oraz niezawodność. 
Z drugiej zaś strony może oznaczać ograniczenie horyzontów, ortodoksyjne oddanie tradycji, 
mentorstwo czy nieumiejętność dostosowywania się do sytuacji. Osoby świadomie głoszące 
praworządność twierdzą, że tylko ona pozwala stworzyć społeczność, której członkowie polegają na 
sobie nawzajem i podejmują dobre decyzje, mając pełną świadomość, że wszyscy będą się do nich 
stosować. 
“Chaos” oznacza wolność, umiejętność dostosowywania się do sytuacji oraz elastyczność. Z drugiej 
jednak strony może też obejmować lekkomyślność, niechęć do prawomocnej władzy, przypadkowość 
i arbitralność oraz nieodpowiedzialność. Osoby głoszące chaotyczność utrzymują, że tylko niczym 
nieograniczona wolność osobista pozwala wszystkim w pełni się wyrażać, dzięki czemu społeczność 
może w pełni wykorzystać potencjał każdej jednostki. 
Postacie, które zachowują neutralność w odniesieniu do praworządności oraz chaosu, normalnie 
szanują władzę i nie czują potrzeby ani buntu, ani posłuszeństwa. Są uczciwe i szczere, ale można je 
nakłonić do kłamstw i oszustw. 
Oddanie praworządności czy chaosowi może być świadomym wyborem, ale częściej jest to cecha 
osobowości, którą się po prostu posiada, a nie wybiera. Neutralność na osi praworządność-chaos to 
zwykle stan pośredni – punkt centralny pomiędzy skłanianiem się w którąkolwiek ze stron. Niemniej 
nieliczne neutralne osoby właśnie neutralność uznają za stojącą ponad praworządnością czy chaosem, 
za ideę nadrzędną. Według nich pozostałe koncepcje są ekstremalne i posiadają zbyt wiele wad. 
Zwierzęta i inne istoty niezdolne do działań noszących znamiona moralne są neutralne. Owszem, psy 
okazują posłuszeństwo, a koty chodzą własnymi drogami, jednak nie potrafią być naprawdę ani 
praworządne, ani chaotyczne. 

DZIEWIĘĆ TYPÓW CHARAKTERÓW 
Dziewięć różnych typów charakterów to wszystkie możliwe kombinacje osi praworządność-chaos 
i dobro-zło. Dalej znajdziesz opis modelowych przedstawicieli każdego z nich. Pamiętaj, że jednostki 
mogą odbiegać od normy i że danego dnia postać może działać mniej lub bardziej w zgodzie ze swym 
charakterem. Niech zatem owe opisy posłużą ci raczej za wskazówki, a nie scenariusze zachowań. 
Na początek prezentujemy sześć standardowych charakterów pasujących do postaci graczy – od 
praworządnego dobrego do chaotycznego neutralnego. Pozostałe trzy typy są zarezerwowane dla 
potworów i czarnych charakterów. 
Praworządny dobry, “krzyżowiec”: Postać o tym charakterze działa tak, jak należy się spodziewać 
po dobrej osobie. Łączy w sobie oddanie walce ze złem, dyscyplinę i nieustępliwość. Zawsze mówi 
prawdę, dotrzymuje słowa, pomaga potrzebującym i sprzeciwia się niesprawiedliwości. Praworządny 
dobry bohater nienawidzi, gdy winni nie ponoszą kary. 
Praworządny dobry to dla ciebie najlepszy charakter, ponieważ łączy w sobie honor i współczucie. 
Neutralny dobry, “dobroczyńca”: Śmiałek o tym charakterze najlepiej sprawdza się w działaniu. 
Poświęca się pomaganiu innym. Współpracuje z królami i władzami, lecz nie czuje względem nich 
zobowiązań. 
Neutralny dobry to dla ciebie najlepszy charakter, ponieważ pozwala czynić dobro i nie opowiadać się 
jednocześnie ani za, ani przeciw porządkowi. 
Chaotyczny dobry, “buntownik”: Bohater o tym charakterze czyni tylko to, co pozostaje w zgodzie 
z jego sumieniem, nie zwracając uwagi na oczekiwania innych. Podąża własnymi ścieżkami, lecz jest 
miły, uprzejmy i życzliwy. Wierzy w dobro i porządek, ale nie przejmuje się nazbyt prawami oraz 
ograniczeniami. Nienawidzi, gdy ktoś zmusza do czegoś innych lub ich zastrasza. Stosuje się do 
własnego kodeksu moralnego, który – choć nacechowany dobrocią – nie zawsze musi pozostawać 
w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi. 
Chaotyczny dobry to dla ciebie najlepszy charakter, ponieważ łączy w sobie dobro serca i swobodę 
ducha. 
Praworządny neutralny, “sędzia”: Postać o tym charakterze działa tak, jak nakazuje prawo, tradycja 
lub jej prywatny kodeks. Najważniejsze są dla niej porządek i organizacja. Może uznawać osobisty 
porządek i żyć tak, jak nakazują prawidła czy standardy, a może też cenić sobie ład dotyczący 
wszystkich i opowiadać się za silnym, dobrze zorganizowanym rządem. 
Praworządny neutralny to dla ciebie najlepszy charakter, ponieważ oznacza, że jesteś niezawodny 
i honorowy, ale nie popadasz w fanatyzm. 
Neutralny, “niezdecydowany”: Bohater o tym charakterze robi to, co uznaje za słuszne. Nie czuje się 
silnie związany z żadną ze stron, gdy dochodzi do sporu między dobrem i złem czy praworządnością 
i chaosem. Większość neutralnych osób cechuje brak przekonań czy uprzedzeń poza oddaniem 
neutralności. Niemniej taka postać przedkłada dobro nad zło – koniec końców woli mieć dobrych 
sąsiadów i władców. Mimo to nie czuje wewnętrznej potrzeby, by wspierać dobro w jakiś abstrakcyjny 
czy uniwersalny sposób. 
Z drugiej jednak strony niektóre osoby o tym charakterze poświęcają się filozofii neutralności. 
Uważają dobro, zło, praworządność i chaos za szkodliwe, niebezpieczne ekstrema. Dla nich droga 
neutralności jest najlepsza i na dłuższą metę pozwala na zachowanie równowagi. 
Neutralny to dla ciebie najlepszy charakter, ponieważ możesz działać zgodnie z naturą, bez uprzedzeń 
czy przymusów. 
Chaotyczny neutralny, “wolny duch”: Śmiałek o tym charakterze poddaje się kaprysom. Jest 
indywidualistą w każdym calu. Ceni swą wolność osobistą, ale nie zamierza bronić wolności innych. 
Unika władz, odrzuca ograniczenia i buntuje się przeciw tradycji. Co ciekawe, nie zajmuje się 
celowym niszczeniem organizacji i wprowadzaniem anarchii. Gdyby to zrobił, opowiedziałby się albo 

za dobrem (i dążyć do uwolnienia innych), albo za złem (i pragnąć, by wszyscy poza nim cierpieli). 
Taki śmiałek może być nieprzewidywalny, ale to nie znaczy, że zachowuje się całkowicie 
przypadkowo – nie skoczy z mostu, zamiast po nim przejść. 
Chaotyczny neutralny to dla ciebie najlepszy charakter, ponieważ oznacza, że naprawdę uwalniasz się 
od ograniczeń narzuconych przez społeczność oraz zapalonych demagogów. 
Praworządny zły, “dominujący”: Postać o tym charakterze metodycznie bierze to, czego chce – 
w granicach osobistego kodeksu postępowania, ale nie przejmując czyjąś krzywdą. Zważa na tradycję, 
lojalność i porządek, lecz nie wolność, godność czy życie. Postępuje zgodnie z zasadami, jest jednak 
bezlitosna i nie odczuwa współczucia. Świetnie się sprawdza w hierarchii, pragnęłaby rządzić, ale 
zgodzi się też służyć. Potrafi potępić innych nie za czyny, ale za rasę, religię, ojczyznę czy pozycję 
społeczną, z jakiej się wywodzą. Nie jest natomiast skłonna do łamania praw czy obietnic. Ta niechęć 
wynika po części z jej natury, a po części z faktu, iż za pomocą porządku broni siebie przed 
przeciwnikami o innych zapatrywaniach moralnych. Niektórzy praworządni źli złoczyńcy mają nawet 
różne tabu, choćby nie zabijają z zimną krwią (lecz mają od tego sługi) czy nie pozwalają, by dzieciom 
stała się jakaś krzywda (jeśli da się tego uniknąć). Uważają, że tego rodzaju skrupuły stawiają ich 
ponad pozbawionymi zasad czarnymi charakterami. 
Niektóre istoty o tym charakterze poświęcają się złu z podobnym fanatyzmem, co krzyżowcy oddają 
się dobru. Nie tylko chętnie dążą do celu po trupach, ale również rozsiewają zło, czerpiąc z tego 
przyjemność. Czasem uważają także, że ich podłość to obowiązek, narzucony przez służbę złemu 
bóstwu czy panu. 
Charakter praworządny zły zwany jest czasem diabolicznym, ponieważ diabły stanowią jego 
uosobienie. 
Jest to charakter najbardziej niebezpieczny, ponieważ reprezentuje metodyczne, świadome, celowe 
i często skuteczne zło. 
Neutralny zły, “krzywdziciel”: Osoba o tym charakterze robi wszystko to, co uchodzi jej na sucho. 
Liczy jedynie na siebie. Nie uroni nawet jednej łzy nad ofiarami, które zabija czy to dla zysku, dla 
zabawy, czy dla wygody. Nie przepada za porządkiem i nie ma wątpliwości, że życie w zgodzie 
z prawem, tradycją lub kodeksem w żadnym razie nie uczyni jej kimś lepszym czy szlachetniejszym. 
Z drugiej jednak strony nie charakteryzuje jej niespokojna natura czy zamiłowanie do konfliktów, 
które cechują chaotycznych złych złoczyńców. 
Niektóre osoby o tym charakterze uważają zło za ideał i dokonują plugawych czynów dla nich 
samych. Najczęściej takie czarne charaktery oddają cześć złym bóstwom lub są członkami sekretnych 
stowarzyszeń. 
Jest to charakter najbardziej niebezpieczny, ponieważ reprezentuje czyste zło pozbawione honoru 
i odcieni. 
Chaotyczny zły, “niszczyciel”: Postać o tym charakterze ulega chciwości, nienawiści czy żądzy 
niszczenia. Jest porywcza, okrutna, niezwykle brutalna i nieprzewidywalna. Jeżeli czegoś pragnie, 
bezwzględnie i bezdusznie do tego dąży. Jeśli zaś poświęciła życie rozsiewaniu zła i chaosu, staje się 
jeszcze gorsza. Na szczęście jej plany cechuje duża przypadkowość, a wszelkie grupy, do których się 
przyłącza lub które tworzy, są kiepsko zorganizowane. Najczęściej istoty o tym charakterze można 
zmusić do współpracy jedynie siłą, a ich przywódca rządzi dopóty, dopóki potrafi zapobiegać próbom 
pozbawienia go władzy czy zamachom na swoje życie. 
Charakter praworządny zły zwany jest czasem demonicznym, ponieważ demony stanowią jego 
uosobienie. 
Jest to charakter najbardziej niebezpieczny, ponieważ reprezentuje żądzę niszczenia nie tylko piękna 
i życia, ale również porządku, od którego piękno i życie zależą. 

 
 
 
Ważne statystyki 
 
WIEK 
Wiek bohatera możesz ustalić losowo lub po prostu go wybrać. W drugim przypadku musi to być 
przynajmniej minimum dla postaci danej rasy i klasy (patrz Tabela: Losowy wiek początkowy). 
Minimalny wiek początkowy odpowiada dorosłości danej rasy plus liczba kostek podana w Tabeli: 
Losowy wiek początkowy dla rasy i klasy bohatera. 
Zamiast tego możesz skorzystać z Tabeli: Losowy wiek początkowy i rzutem kostek ustalić, ile lat ma 
twoja postać. 
 
Tabela: Losowy wiek początkowy 

Rasa Dorosłość 

Barbarzyńca 
Łotrzyk 
Zaklinacz 

Bard 
Paladyn 
Tropiciel 
Wojownik 

Czarodziej 
Druid 
Kapłan 
Mnich 

Człowiek 15 lat +1k4 +1k6 +2k6 
Elf 110 lat +4k6 +6k6 +10k6 
Gnom 40 lat +4k6 +6k6 +9k6 
Krasnolud 40 lat +3k6 +5k6 +7k6 
Niziołek 20 lat +2k4 +3k6 +4k6 
Półelf 20 lat +1k6 +2k6 +3k6 
Półork 14 lat +1k4 +1k6 +2k6 
 
 
Z wiekiem fizyczne atrybuty postaci maleją, a umysłowe rosną (patrz Tabela: Efekty starzenia się). 
Efekty każdego przedziału wiekowego się kumulują, ale w ten sposób wartość żadnego z atrybutów 
bohatera nie może spaść poniżej 1. 
Kiedy bohater staje się sędziwy, prowadzący grę w sekrecie określa jego maksymalny wiek – jest to 
liczba z kolumny “Wiek sędziwy” w Tabeli: Efekty starzenia się plus wynik rzutu kostkami podanymi 
w kolumnie “Maksymalny wiek” w tej samej tabeli. Postać, która osiągnie maksymalny wiek, umiera 
ze starości w trakcie ostatniego roku życia. 
Maksymalny wiek podany w Tabeli: Efekty starzenia się dotyczy tylko postaci graczy. Większość 
innych mieszkańców świata umiera znaczniej wcześniej, w wyniku chorób, wypadków, zarazy czy 
przemocy. 
 
 
Tabela: Efekty starzenia się 
Race  Wiek średni1 Starość2 Wiek sędziwy3 Maksymalny wiek 
Człowiek 35 lat 53 lata 70 lat +2k20 lat 
Elf 175 lat 263 lata 350 lat +4k% lat 
Gnom 100 lat 150 lat 200 lat +3k% lat 
Krasnolud 125 lat 188 lat 250 lat +2k% lat 
Niziołek 50 lat 75 lat 100 lat +5k20 lat 
Półelf 62 lata 93 lata 125 lat +3k20 lat 
Półork 30 lat 45 lat 60 lat +2k10 lat 
1 W wieku średnim –1 do S, Zr i Bd; +1 do Int, Rzt i Cha. 
2 W starości –2 do S, Zr i Bd; +1 do Int, Rzt i Cha. 
3 W wieku sędziwym –3 do S, Zr i Bd; +1 do Int, Rzt i Cha. 
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WZROST I WAGA 
W kolumnach Tabeli: Losowy wzrost i waga podano informacje o rzutach, dzięki którym ustalisz, o ile 
bohater wyrasta ponad bazową wartość wzrostu. Połowę wyniku tego pierwszego rzutu (zaokrąglając 
w dół) mnoży się przez rezultat innego – podanego w kolumnie “Modyfikator wagi”; w ten sposób 
określisz, o ile postać jest cięższa od wagi bazowej. 
Tabela: Losowy wzrost i waga 
Rasa Bazowy wzrost 

(cm) 
Modyfikator 
wzrostu 

Bazowa waga 
(kg) 

Modyfikator 
wagi 

Człowiek, 
mężczyzna 

145 +5k10 60 × 1k4 

Człowiek, kobieta 132 +5k10 47 × 1k4 
Elf, mężczyzna 132 +5k6 45 × 1k3 
Elf, kobieta 132 +5k6 40 × 1k3 
Gnom, mężczyzna 90 +5k4 20 × 1/2 
Gnom, kobieta 85 +5k4 17 × 1/2 
Krasnolud, 
mężczyzna 

112 +5k4 65 × 1k6 

Krasnolud, kobieta 107 +5k4 50 × 1k6 
Niziołek, mężczyzna 80 +5k4 15 × 1/2 
Niziołek, kobieta 75 +5k4 12 × 1/2 
Półelf, mężczyzna 137 +5k8 50 × 1k4 
Półelf, kobieta 132 +5k8 40 × 1k4 
Półork, mężczyzna 145 +5k10 65 x 1k4 
Półork, kobieta 130 +5k10 45 x 1k4 
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Wyposażenie 
Załóż, że twój bohater posiada przynajmniej jedno kompletne zwykłe ubranie. Dlatego też możesz 
wybrać za darmo któryś z następujących strojów: cyrkowca, mnicha, odkrywcy, podróżnika, 
rzemieślnika, uczonego lub wieśniaka. 

Bogactwa i pieniądze 
MONETY 
Najpowszechniejsze monety to sztuki złota (sz). 
Jedna sztuka złota jest warta 10 sztuk srebra. 
Każda sztuka srebra jest warta 10 sztuk miedzi (sm). 
Poza miedzianymi, srebrnymi i złotymi monetami istnieją jeszcze sztuki platyny (sp). Jedna sztuka 
platyny jest warta 10 sz. 
Standardowa moneta waży około 10 gramów, czyli sto ma ciężar kilograma. 
Tabela: Monety 

  Wartość 
  sm ss sz sp 

Sztuka miedzi (sm) = 1 1/10 1/100 1/1000 
Sztuka srebra (ss) = 10 1 1/10 1/100 
Sztuka złota (sz) = 100 10 1 1/10 
Sztuka platyny (sp) = 1000 100 10 1 

BOGACTWA INNE NIŻ MONETY 
Kupcy wymieniający się towarami zwykle nie posługują się walutą. Niektóre z tych przedmiotów 
zaprezentowano w poniższej Tabeli: Towary, dającej dobre porównanie wartości różnych dóbr. 
Tabela: Towary 
Wartość Towar 
1 sm 0,5 kilograma pszenicy 
2 sm 0,5 kilograma mąki lub jedna kura 
1 ss 0,5 kilograma żelaza 
5 ss 0,5 kilograma tytoniu lub miedzi 
1 sz 0,5 kilograma cynamonu lub jedna koza 
2 sz 0,5 kilograma imbiru lub pieprzu, bądź jedna owca 
3 sz Jedna świnia 
4 sz Metr kwadratowy płótna 
5 sz 0,5 kilograma soli lub srebra 
10 sz Metr kwadratowy jedwabiu lub jedna krowa 
15 sz 0,5 kilograma szafranu lub goździków, bądź jeden wół 
50 sz 0,5 kilograma złota 
500 sz 0,5 kilograma platyny 

SPRZEDAWANIE ŁUPÓW 
Bohaterowie mogą sprzedać wszystko, co zdobędą, za połowę podanej ceny. 
Towary stanowią wyjątek od podanej wcześniej zasady “sprzedaży za pół ceny”. Te dobra – w sensie 
handlowym – są wartościowe i łatwo je szybko wymienić na gotówkę, tak jakby faktycznie były 
pieniędzmi. 

Broń 
KATEGORIE BRONI 
Broń podzielono na kilka zazębiających się kategorii. Informują one o tym, jakiego rodzaju szkolenie 
należy przejść, by skutecznie posługiwać się orężem określonego typu (prostym, żołnierskim czy 
egzotycznym). Wskazują, czy broń bardziej przydaje się w starciu twarzą w twarz (wręcz) czy na 
odległość (dystansowa – kategoria obejmująca broń miotającą oraz rzucaną). Podaje wreszcie 
względny ciężar oręża (broń lekka, jednoręczna lub dwuręczna) oraz jego rozmiar (broń mała, średnia 
i duża). 
Broń prosta, żołnierska i egzotyczna: Wszelką bronią prostą posługują się przedstawiciele każdej 
klasy poza czarodziejem, druidem i mnichem. Barbarzyńcy, paladyni, tropiciele i wojownicy potrafią 
biegle używać każdego oręża prostego i żołnierskiego. Członkowie innych klas posługują się pewną 
gamą broni prostej, a czasem też kilkoma rodzajami oręża żołnierskiego, a nawet egzotycznego. 
Bohater władający bronią, w której nie jest biegły, podlega karze –4 do testów ataków. 
Broń do walki wręcz i dystansowa: Broń do walki wręcz służy do wykonywania ataków wręcz, choć 
niektórym orężem tego typu można również rzucić. Z kolei broń dystansowa nie jest efektywna 
w walce wręcz, gdyż służy do miotania pociskami lub rzucania. 
Broń zasięgowa: Bicze, długie włócznie, gizarmy, glewie, kolczaste łańcuchy, kopie i runki to broń 
zasięgowa. Jest to oręż do walki wręcz, dzięki któremu władająca nim postać może atakować cele 
nieznajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Większość tego rodzaju broni podwaja naturalny 
zasięg dzierżącego ją bohatera, co oznacza, że typowa mała lub średnia istota ma prawo atakować 
wrogów odległych o 3 metry, ale nie tych, którzy znajdują się tuż przy niej. Typowy duży bohater 
posługujący się bronią zasięgową odpowiedniego rozmiaru może atakować przeciwników 
znajdujących się w odległości 4,5 lub 6 metrów od niego, ale nie tych stojących tuż obok i do 3 
metrów dalej. 
Broń podwójna: Drągi, dwuostrzowe miecze, gnomie młoty z hakiem, krasnoludzkie urgroshe, orkowe 
topory podwójne i straszne korbacze to broń podwójna. Bohater może walczyć oboma ich końcami 
tak, jakby walczył dwoma orężami. Podlega jednakże wówczas wszelkim zwyczajowym karom 
związanym z walką dwoma rodzajami broni, tak samo jak postać posługująca się jednocześnie orężem 
jednoręcznym i lekkim. Bohater może również zdecydować, że walczy bronią podwójną dwoma 
rękami, a wówczas atakuje tylko jednym jej końcem. Istota trzymająca oręż podwójny w jednym ręku 
nie może władać nim tak, jakby to była broń podwójna – w danej rundzie ma prawo wykorzystać tylko 
jeden jej koniec. 
Broń rzucana: Krótkie włócznie, lekkie młoty, maczugi, oszczepy, shurikeny, sieci, strzałki, sztylety, 
topory rzucane, trójzęby i włócznie to broń rzucana. Osoba posługująca się takim orężem do zadanych 
nim obrażeń stosuje modyfikator z Siły (wyjątek stanowi broń spryskująca). 
Bronią, która nie jest przeznaczona do rzucania (w Tabeli: Broń nie podano żadnej liczby 
w dotyczącym jej wierszu kolumny Przyrost zasięgu), można miotać, ale czyniący to bohater podlega 
karze –4 do testu ataku. Rzucenie orężem lekkim i jednoręcznym to akcja standardowa, natomiast 
rzucenie bronią dwuręczną wymaga poświęcenia akcji całorundowej. Bez względu na rodzaj oręża, 
w takim ataku zagrożenie krytykiem następuje tylko w przypadku naturalnej 20, a trafienie krytyczne 
powoduje podwójne obrażenia. Tak użyty oręż ma przyrost zasięgu 3 metry. 
Broń miotająca: Ciężkie kusze, łuki długie, łuki krótkie, lekkie kusze, proce, ręczne kusze, refleksyjne 
długie łuki, refleksyjne krótkie łuki oraz samopowtarzalne kusze to broń miotająca. W większości 
wypadków posługiwanie się tego rodzaju orężem wymaga użycia obu rąk (patrz opis konkretnej 
broni). Bohater posługujący się bronią miotającą nie stosuje premii z Siły do zadawanych nią obrażeń, 
chyba że używa specjalnie skonstruowanego refleksyjnego krótkiego łuku, specjalnie 
skonstruowanego refleksyjnego długiego łuku lub procy. Śmiałek, który posiada karę z Siły niskiej 
wartości, musi ją stosować do obrażeń, gdy używa łuku lub procy. 
Pociski: Broń miotająca wykorzystuje pociski – z łuków strzela się strzałami, z kusz bełtami, a z proc 
kulkami. Bohater używający łuku może sięgnąć po broń w akcji darmowej. Jednakże załadowanie 

kuszy czy procy wymaga akcji. Uogólniając, pocisk, który trafi w cel, ulega zniszczeniu i przestaje 
być użyteczny; w przypadku pudła istnieje ryzyko 50%, iż zostanie zniszczony lub zgubiony. 
Shurikeny – choć są bronią rzucaną – traktuje się jak pociski, ale tylko na potrzeby dobywania tej 
broni, wykonywania jej mistrzowskich lub specjalnych wersji (patrz dalej, “Broń mistrzowska”) oraz 
losu oręża po tym, jak zostanie rzucony. 
Lekka, jednoręczna i dwuręczna broń do walki wręcz: Informacja, ile wysiłku trzeba włożyć, aby 
skutecznie władać bronią w trakcie walki. Bohater, który walczy orężem do walki wręcz mającym tę 
samą kategorię rozmiaru co on, traktuje swą broń odpowiednio jak lekką, jednoręczną lub dwuręczną. 
Lekka: Bohaterowi łatwiej posługiwać się bronią lekką niż jednoręczną, gdy dzierży ją w drugorzędnej 
dłoni. Może również walczyć nią w zwarciu. Podczas walki lekki oręż należy trzymać w jednej ręce. 
Do zadawanych nim obrażeń w walce wręcz stosuje się premię z Siły (jeśli jest jakaś), gdy postać 
trzyma broń w dłoni podstawowej, lub 1/2 premii z Siły, jeżeli dzierży ją w ręce drugorzędnej. 
Chwycenie lekkiego oręża dwoma rękami nie zwiększa zadawanych nim ran – stosuje się bowiem 
wówczas taką samą premię z Siły, jak w przypadku trzymania broni w podstawowej ręce. 
Uderzenie bez broni należy zawsze traktować jak oręż lekki. 
Jednoręczna: Bohater może władać bronią jednoręczną, trzymając ją w podstawowej lub drugorzędnej 
dłoni. Do zadawanych nią obrażeń w walce wręcz stosuje się premię z Siły (jeśli jest jakaś), gdy 
postać trzyma oręż w dłoni podstawowej, lub 1/2 premii z Siły, jeżeli dzierży go w ręce drugorzędnej. 
Śmiałek, który walcząc wręcz bronią jednoręczną, chwyci ją dwoma rękami, do zadawanych ran 
stosuje premię z Siły pomnożoną przez 1,5. 
Dwuręczna: Efektywna walka wręcz bronią dwuręczną wymaga użycia obu dłoni. Do zadawanych 
takim orężem obrażeń w walce wręcz stosuje się premię z Siły bohatera pomnożoną przez 1,5. 
Rozmiar broni: Każda broń posiada kategorię rozmiaru. Ta informacja wskazuje, dla istot jakiego 
rozmiaru dostosowano ów oręż. 
Rozmiar broni nie odzwierciedla jej wielkości jako przedmiotu. Uogólniając, broń lekka to przedmiot 
o dwie kategorie rozmiaru mniejszy niż władająca nim osoba; jednoręczny oręż to przedmiot o jedną 
kategorię rozmiaru mniejszy niż władająca nim istota; dwuręczna broń to przedmiot tej samej kategorii 
rozmiaru, jak postać, która się nim posługuje. 
Broń nieodpowiedniego rozmiaru: Istota, która walczy bronią niedostosowaną do jej rozmiaru, nie 
może optymalnie wykorzystać oręża. Za każdy stopień różnicy pomiędzy kategorią rozmiaru 
odpowiadającą danej osobie a kategorią rozmiaru oręża, którym włada, stosuje się kumulatywną karę –
2 do testów ataków. Nie należy też zapominać, że jeśli postać nie posługuje się biegle daną bronią, 
podlega dodatkowo karze –4. 
Miara wysiłku, jaki trzeba włożyć, by efektywnie posługiwać się bronią (to, czy broń dla danej osoby 
jest uznawana za lekką, jednoręczną czy dwuręczną) zmienia się o jeden stopień na każdą kategorię 
rozmiaru różnicy pomiędzy rozmiarem władającego orężem a rozmiarem stworzenia, dla którego broń 
stworzono. Gdyby w efekcie zastosowania tej zasady oręż stał się bronią innego rodzaju niż lekka, 
jednoręczna lub dwuręczna, dana istota nie będzie miała prawa w ogóle się nim posługiwać. 
Broń improwizowana: Czasem w walce sięga się po przedmioty, których nie stworzono z myślą 
o takim zastosowaniu. Właśnie z tego powodu każdą istotę, która sięga po broń improwizowaną, 
należy traktować tak, jakby nie posiadała w niej biegłości, a zatem podlega ona karze –4 do testów 
ataków wykonywanych przy użyciu owej broni. Określenie kategorii rozmiaru oraz obrażeń 
zadawanych przez improwizowany oręż wymaga porównania jego rozmiaru i potencjalnych obrażeń 
z podobną bronią znajdującą się na przedstawionej dalej liście. Improwizowana broń zagraża 
krytykiem tylko w przypadku naturalnej 20, a trafienie krytyczne powoduje podwójne obrażenia. Jeśli 
jest to oręż rzucany, przyrost zasięgu wynosi 3 metry. 

WŁAŚCIWOŚCI BRONI 
Oto wyjaśnienie informacji pojawiających się w kolumnach Tabeli: Broń. 
Cena: Tu podano wartość broni w sztukach złota (sz) lub srebra (ss). Koszt obejmuje różnorodny 
sprzęt związany z danym orężem. Podana cena dotyczy małych i średnich wersji broni. Duży oręż 
kosztuje dwa razy więcej. 
Obrażenia: W tych kolumnach znajduje się informacja o obrażeniach, jakie zadaje broń, gdy trafi 
w cel. Kolumna zatytułowana “Obr (Mł)” dotyczy małego oręża, a zatytułowana “Obr (Ś)” – 
średniego. Dwie wartości świadczą o tym, iż oręż jest podwójny. Drugą wartość stosuje się przy 
dodatkowym ataku bronią podwójną. 
W Tabeli: Obrażenia od broni malutkiej i dużej podano informacje o ranach, jakie zadaje oręż danego 
rozmiaru. 
Tabela: Obrażenia od broni malutkiej i dużej 
Średnia broń – obrażenia Malutka broń – obrażenia Duża broń – obrażenia 
1k2 — 1k3 
1k3 1 1k4 
1k4 1k2 1k6 
1k6 1k3 1k8 
1k8 1k4 2k6 
1k10 1k6 2k8 
1k12 1k8 3k6 
2k4 1k4 2k6 
2k6 1k8 3k6 
2k8 1k10 3k8 
2k10 2k6 4k8 
Krytyk: Informacja w tej kolumnie dotyczy zasad trafień krytycznych. Kiedy twój bohater trafi 
krytycznie, wykonaj dwa, trzy lub cztery testy obrażeń (do każdego stosując odpowiedni modyfikator), 
zależnie od podanego mnożnika krytyka; wyniki dodaj do siebie. 
Wyjątek: Dodatkowych obrażeń, które nie wynikają z normalnych właściwości oręża nie mnoży się 
w przypadku trafienia krytycznego. 
×2: Ta broń przy trafieniu krytycznym powoduje podwójne obrażenia. 
×3: Ta broń przy trafieniu krytycznym powoduje potrójne obrażenia. 
×3/×4: Jedna strona tej broni przy trafieniu krytycznym powoduje potrójne obrażenia, a druga – 
poczwórne. 
×4: Ta broń przy trafieniu krytycznym powoduje poczwórne obrażenia. 
19-20/×2: Ta broń zagraża krytykiem przy naturalnym wyniku 19 i 20 (a nie tylko 20), przy trafieniu 
krytycznym powodując podwójne obrażenia (oręż ma zasięg zagrożenia 19-20). 
18-20/×2: Ta broń zagraża krytykiem przy naturalnym wyniku 18, 19 i 20 (a nie tylko 20), przy 
trafieniu krytycznym powodując podwójne obrażenia (oręż ma zasięg zagrożenia 18-20). 
Przyrost zasięgu: Każdy atak na odległość nieprzekraczającą tej wartości nie powoduje kar. Jednakże 
każdy pełny przyrost zasięgu nakłada kumulatywną karę –2 do testów ataków. Bronią rzucaną można 
razić na maksymalną odległość równą pięciu przyrostom zasięgu. Oręż miotający z kolei razi na 
dystans maksymalnie dziesięciu przyrostów zasięgu. 
Waga: W tej kolumnie podano wagę średniej wersji broni. W przypadku małego oręża wartość należy 
podzielić przez 2, a w przypadku dużego – pomnożyć przez 2. 
Rodzaj: Broń dzieli się na grupy zależne od rodzaju obrażeń, jakie powoduje. Wyróżniamy zatem 
oręż zadający rany miażdżone, kłute lub cięte. Niektóre potwory bywają niepodatne lub odporne na 
ataki broni danego rodzaju. 
Broń może zadawać obrażenia różnego rodzaju. W przypadku gdy przy orężu podano dwa typy ran, 
nie należy przyjmować, że powoduje on połowę obrażeń jednego rodzaju, a połowę innego – wszelkie 
rany należą do obu typów. A zatem ofiara musi być niepodatna na oba typy ran, aby ignorować 
obrażenia zadane przez taką broń. 
Istnieje też broń, która może powodować obrażenia jednego z dwóch rodzajów. W takiej sytuacji, gdy 
typ ran ma znaczenie, osoba dzierżąca oręż decyduje, jakiego rodzaju obrażenia będzie przy jej użyciu 
zdawać. 
Zasady specjalne: Niektóre rodzaje broni posiadają specjalne właściwości, a ich szczegółowe 
wyjaśnienie znajduje się w opisie danego oręża. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabela: Broń 
Broń prosta Cena Obr (Mł) Obr (Ś) Krytyk Przyrost zasięgu Waga1 Rodzaj2 
Atak bez broni 

Rękawica 2 sz 1k2 1k3 x2 — 0,5 kg Miażdżon 
Uderzenie bez broni — 1k23 1k33 x2 — — Miażdżon 
Lekka broń do walki wręcz 

Buzdygan, lekki 5 sz 1k4 1k6 x2 — 2 kg Miażdżone 
Rękawica, nabijana 5 sz 1k3 1k4 x2 — 0,5 kg Kłute 
Sierp 6 sz 1k4 1k6 x2 — 1 kg Cięte 
Sztylet 2 sz 1k3 1k4 19-20/x2 3 m 0,5 kg Kłute lub cięte 
Sztylet do pchnięć 2 sz 1k3 1k4 x3 — 0,5 kg Kłute 
Jednoręczna broń do walki wręcz 

Buzdygan, ciężki 12 sz 1k6 1k8 x2 — 4 kg Miażdżon 
Krótka włócznia 1 sz 1k4 1k6 x2 6 m 1,5 kg Kłute 
Maczuga — 1k4 1k6 x2 3 m 1,5 kg Miażdżon 
Morgensztern 8 sz 1k6 1k8 x2 — 3 kg Miażdżone i kłute 
Dwuręczna broń do walki wręcz 

Długa włócznia4 5 sz 1k6 1k8 x3 — 4,5 kg Kłute 

Drąg5 — 1k4/1k4 1k6/1k6 x2 — 2 kg Miażdżon 
Włócznia 2 sz 1k6 1k8 x3 6 m 3 kg Kłute 
Broń dystansowa 

Kusza, ciężka 50 sz 1k8 1k10 19-20/x2 36 m 4 kg Kłute 
 Bełty (10) 1 sz — — — — 0,5 kg — 
Kusza, lekka 35 sz 1k6 1k8 19-20/x2 24 m 2 kg Kłute 
 Bełty (10) 1 sz — — — — 0,5 kg — 
Oszczep 1 sz 1k4 1k6 x2 9 m 1 kg Kłute 
Proca — 1k3 1k4 x2 15 m 0 kg Miażdżon 
 Pociski do procy (10) 1 ss — — — — 2,5 kg — 
Strzałka 5 ss 1k3 1k4 x2 6 m 250 g Kłute 

 
Broń żołnierska Cena Obr (Mł) Obr (Ś) Krytyk Przyrost zasięgu Waga1 Rodzaj2 
Lekka broń do walki wręcz 

Kukri 8 sz 1k3 1k4 18-20/x2 — 1 kg Cięte 
Miecz krótki 10 sz 1k4 1k6 19-20/x2 — 1 kg Kłute 
Młot, lekki 1 sz 1k3 1k4 x2 6 m 1 kg Miażdżone 
Nadziak, lekki 4 sz 1k3 1k4 x4 — 1,5 kg Kłute 
Tarcza, lekka specjalna 1k2 1k3 x2 — specjalna Miażdżone 
Tarcza ze szpikulcami, lekka specjalna 1k3 1k4 x2 — specjalna Kłute 
Tłuk 1 sz 1k43 1k63 x2 — 1 kg Miażdżone 

Toporek 6 sz 1k4 1k6 x3 — 1,5 kg Cięte 
Topór rzucany 8 sz 1k4 1k6 x2 3 m 1 kg Cięte 
Zbroja ze szpikulcami specjalna 1k4 1k6 x2 — specjalna Kłute 
Jednoręczna broń do walki wręcz 

Korbacz, lekki 8 sz 1k6 1k8 x2 — 2,5 kg Miażdżone 
Miecz długi 15 sz 1k6 1k8 19-20/x2 — 2 kg Cięte 
Młot bojowy 12 sz 1k6 1k8 x3 — 2,5 kg Miażdżone 
Nadziak, ciężki 8 sz 1k4 1k6 x4 — 3 kg Kłute 
Rapier 20 sz 1k4 1k6 18-20/x2 — 1 kg Kłute 
Sejmitar 15 sz 1k4 1k6 18-20/x2 — 2 kg Cięte 
Tarcza ze szpikulcami, ciężka specjalna 1k4 1k6 x2 — specjalna Kłute 
Tarcza, ciężka specjalna 1k3 1k4 x2 — specjalna Miażdżone 
Topór wojenny 10 sz 1k6 1k8 x3 — 3 kg Cięte 
Trójząb 15 sz 1k6 1k8 x2 3 m 2 kg Kłute 
Dwuręczna broń do walki wręcz 

Bułat 75 sz 1k6 2k4 18-20/x2 — 4 kg Cięte 

Gizarma4 9 sz 1k6 2k4 x3 — 6 kg Cięte 
Glewia4 8 sz 1k8 1k10 x3 — 5 kg Cięte 

Halabarda 10 sz 1k8 1k10 x3 — 6 kg Kłute lub cięte 

Kopia4 10 sz 1k6 1k8 x3 — 5 kg Kłute 

Korbacz, ciężki 15 sz 1k8 1k10 19-20/x2 — 5 kg Miażdżone 
Kosa 18 sz 1k6 2k4 x4 — 5 kg Kłute lub cięte 
Maczuga dwuręczna 5 sz 1k8 1k10 x2 — 4 kg Miażdżone 
Miecz dwuręczny 50 sz 1k10 2k6 19-20/x2 — 4 kg Cięte 

Runka4 10 sz 1k6 2k4 x3 — 6 kg Kłute 

Topór dwuręczny 20 sz 1k10 1k12 x3 — 6 kg Cięte 
Broń dystansowa 

Łuk długi 75 sz 1k6 1k8 x3 30 m 1,5 kg Kłute 
 Strzały (20) 1 sz — — — — 1,5 kg — 
Łuk długi, refleksyjny 100 sz 1k6 1k8 x3 33 m 1,5 kg Kłute 
 Strzały (20) 1 sz — — — — 1,5 kg — 
Łuk krótki 30 sz 1k4 1k6 x3 18 m 1 kg Kłute 
 Strzały (20) 1 sz — — — — 1,5 kg — 
Łuk krótki, refleksyjny 75 sz 1k4 1k6 x3 21 m 1 kg Kłute 
 Strzały (20) 1 sz — — — — 1,5 kg — 

 
Broń egzotyczna Cena Obr (Mł) Obr (Ś) Krytyk Przyrost zasięgu Waga1 Rodzaj2 
Lekka broń do walki wręcz 

Kama 2 sz 1k4 1k6 x2 — 1 kg Cięte 
Nunczaku 2 sz 1k4 1k6 x2 — 1 kg Miażdżon 
Sai 1 sz 1k3 1k4 x2 3 m 0,5 kg Miażdżon 
Siangham 3 sz 1k4 1k6 x2 — 0,5 kg Kłute 
Jednoręczna broń do walki wręcz 

Bicz4 1 sz 1k23 1k33 x2  1 kg Cięte 

Miecz półtoraręczny 35 sz 1k8 1k10 19-20/x2 — 3 kg Cięte 
Topór bojowy, krasnoludzki 30 sz 1k8 1k10 x3 — 4 kg Cięte 
Dwuręczna broń do walki wręcz 

Korbacz, straszny5 90 sz 1k6/1k6 1k8/1k8 x2 — 5 kg Miażdżon 

Łańcuch, kolczasty4 25 sz 1k6 2k4 x2 — 5 kg Kłute 
Miecz dwuostrzowy5 100 sz 1k6/1k6 1k8/1k8 19-20/x2 — 5 kg Cięte 

Młot, gnomi z hakiem5 20 sz 1k6/1k4 1k8/1k6 x3/x4 — 3 kg Miażdżone i kłute 

Topór podwójny, orkowy5 60 sz 1k6/1k6 1k8/1k8 x3 — 7,5 kg Cięte 

Urgrosh, krasnoludzki5 50 sz 1k6/1k4 1k8/1k6 x3 — 6 kg Cięte lub kłute 

Broń dystansowa 

Bolas 5 sz 1k33 1k43 x2 3 m 1 kg Miażdżon 

Kusza, ciężka samopowtarzalna 400 sz 1k8 1k10 19-20/x2 36 m 6 kg Kłute 
 Bełty (5) 1 sz — — — — 0,5 kg — 
Kusza, lekka samopowtarzalna 250 sz 1k6 1k8 19-20/x2 24 m 3 kg Kłute 
 Bełty (5) 1 sz — — — — 0,5 kg — 
Kusza, ręczna 100 sz 1k3 1k4 19-20/x2 9 m 1 kg Kłute 
 Bełty (10) 1 sz — — — — 0,5 kg — 
Sieć 20 sz — —  3 m 3 kg — 
Shuriken (5) 1 sz 1 1k2 x2 3 m 250 g Kłute 
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1 Podana waga dotyczy średniej wersji broni. W przypadku małego oręża wartość należy podzielić przez 2, a w przypadku dużego – pomnożyć przez 2. 
2 Jeśli w kolumnie podano dwa rodzaje obrażeń połączone spójnikiem “i”, oręż zadaje rany obu typów. Jeżeli dwa rodzaje obrażeń połączono spójnikiem “lub”, wówczas broń powoduje rany jednego bądź 
drugiego typu (decyduje gracz w chwili ataku). 
3 Broń powoduje stłuczenia, a nie zabójcze obrażenia. 
4 Broń zasięgowa. 
5 Broń podwójna. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
W tej części rozdziału znajdziesz opis oręża z Tabeli: Broń, obejmujący specjalne opcje dostępne 
bohaterowi, który go dzierży (odnosimy się do niego jako do “ciebie”). Broń spryskującą 
przedstawiono w części “Specjalne substancje i przedmioty”. 
Bełty: Używany w walce wręcz bełt należy traktować jak lekką broń improwizowaną (kara –4 do 
testów ataków), która powoduje obrażenia jak sztylet danego rozmiaru (krytyk ×2). Bełty sprzedaje się 
w drewnianych pudełkach, w których mieści się 10 takich pocisków (lub 5 w przypadku kusz 
samopowtarzalnych). Bełt, który trafi w cel, ulega zniszczeniu. Ten, która chybi, również może się 
zniszczyć lub po prostu zgubić – ryzyko 50%. 
Bicz: Broń powodująca stłuczenia. Nie zadaje obrażeń istotom, które mają premię z pancerza +1 lub 
więcej albo też premię z naturalnego pancerza co najmniej +3. Bicz należy traktować jak zasięgową 
broń do walki wręcz rażącą w promieniu 4,5 metra. Jednakże nie zagrażasz obszarowi, który znajduje 
się w zasięgu twego ataku. Ponadto, w odróżnieniu od niemal wszystkich innych oręży zasięgowych, 
biczem masz prawo atakować wszystkich przeciwników w polu rażenia (również tych stojących obok 
ciebie). 
Użycie bicza prowokuje atak okazyjny, podobnie jak broń dystansowa. 
Masz prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby przewrócenia 
miał zostać powalony, możesz wypuścić bicz i uniknąć upadku. 
Kiedy posługujesz się tym orężem, otrzymujesz premię +2 do spornych testów ataków wykonywanych 
w celu rozbrojenia przeciwnika (włączając w to test uniknięcia rozbrojenia, gdy twoja próba 
pozbawienia przeciwnika broni się nie powiodła). 
Posługując się biczem dostosowanym do swojego rozmiaru, możesz wykorzystać atut Finezja w broni 
i do testów ataków stosować modyfikator ze Zręczności, a nie Siły, nawet jeżeli ten oręż nie jest dla 
ciebie bronią lekką. 
Bolas: masz prawo atakować tym orężem i przewracać przeciwników na dystans. Kiedy używasz 
bolasa, nie możesz zostać wywrócony podczas próby przewrócenia wroga. 
Długa włócznia: Jest to broń zasięgowa, możesz więc przy jej użyciu atakować wrogów znajdujących 
się w odległości 3 metrów od ciebie, ale nie tych stojących tuż obok. Jeśli wykorzystasz 
przygotowanie akcji, by nadstawić długą włócznię przeciw szarżującemu przeciwnikowi, gdy uda ci 
się go trafić, zadasz mu podwójne obrażenia. 
Drąg: Jest to broń podwójna. Możesz nią walczyć tak, jakbyś dzierżył dwa oręża, ale wówczas 
podlegasz normalnym karom wynikającym z walki dwoma rodzajami broni – orężem jednoręcznym 
i lekkim. Istota władająca drągiem jedną ręką nie może wykorzystać faktu, iż jest to broń podwójna – 
w danej rundzie ma prawo użyć tylko jednego jej końca. 
Drąg to specjalna broń mnichów, a zatem posługujący się tym orężem przedstawiciele wspomnianej 
klasy mogą wykorzystywać specyficzne opcje. 
Gizarma: Jest to broń zasięgowa, możesz więc przy jej użyciu atakować wrogów znajdujących się 
w odległości 3 metrów od ciebie, ale nie tych stojących tuż obok. 
Masz prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby przewrócenia 
miał zostać powalony, możesz wypuścić gizarmę i uniknąć upadku. 
Glewia: Jest to broń zasięgowa, możesz więc przy jej użyciu atakować wrogów znajdujących się 
w odległości 3 metrów od ciebie, ale nie tych stojących tuż obok. 
Halabarda: Jeśli wykorzystasz przygotowanie akcji, by nadstawić halabardę przeciw szarżującemu 
przeciwnikowi, gdy uda ci się go trafić, zadasz mu podwójne obrażenia. 
Masz prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby przewrócenia 
miał zostać powalony, możesz wypuścić halabardę i uniknąć upadku. 
Kama: Kama to specjalna broń mnichów, a zatem władający tym orężem przedstawiciele 
wspomnianej klasy mogą wykorzystywać specyficzne opcje. 
Masz prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby przewrócenia 
miał zostać powalony, możesz wypuścić kamę i uniknąć upadku. 
Kopia: Oręż ten zadaje podwójne obrażenia, jeśli używasz go, szarżując na wierzchowcu. Jest to broń 
zasięgowa, możesz więc przy jej użyciu atakować wrogów znajdujących się w odległości 3 metrów od 
ciebie, ale nie tych stojących tuż obok. 
Dosiadając wierzchowca, możesz posługiwać się kopią jednoręcznie. 
Korbacz, lekki i ciężki: Kiedy posługujesz się tym orężem, otrzymujesz premię +2 do spornych 
testów ataków wykonywanych w celu rozbrojenia przeciwnika (włączając w to test uniknięcia 
rozbrojenia, gdy twoja próba pozbawienia przeciwnika broni się nie powiodła). 
Masz również prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby 
przewrócenia miał zostać powalony, możesz wypuścić korbacz i uniknąć upadku. 
Korbacz, straszny: Jest to broń podwójna. Możesz nią walczyć tak, jakbyś dzierżył dwa oręża, ale 
wówczas podlegasz normalnym karom wynikającym z walki dwoma rodzajami broni – orężem 
jednoręcznym i lekkim. Istota władająca strasznym korbaczem jedną ręką nie może wykorzystać faktu, 
iż jest to broń podwójna – w danej rundzie ma prawo użyć tylko jednego jej końca. 
Kiedy posługujesz się tym orężem, otrzymujesz premię +2 do spornych testów ataków wykonywanych 
w celu rozbrojenia przeciwnika (włączając w to test uniknięcia rozbrojenia, gdy twoja próba 
pozbawienia przeciwnika broni się nie powiodła). 
Masz również prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby 
przewrócenia miał zostać powalony, możesz wypuścić korbacz i uniknąć upadku. 
Kosa: Masz prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby 
przewrócenia miał zostać powalony, możesz wypuścić kosę i uniknąć upadku. 
Krótka włócznia: Broń dostatecznie mała, by władać nią jedną ręką. Tym orężem można też rzucać. 
Kusza, ciężka: Tego rodzaju kuszę naciągasz, kręcąc małym kołowrotem. Załadowanie jej to akcja 
całorundowa, która prowokuje ataki okazyjne. 
Posługiwanie się ciężką kuszą zwykle wymaga obu rąk. Możesz jednakże z niej wystrzelić (ale nie 
naciągnąć), używając jednej ręki, lecz podlegasz wówczas karze –4 do testów ataków. Masz prawo 
strzelać z dwóch takich kusz, trzymając każdą w innej ręce, ale wówczas podlegasz karze do testów 
ataków wynikającej z używania dwóch jednoręcznych broni. Kara ta kumuluje się z karą wynikającą 
ze strzelania z ciężkiej kuszy trzymanej w jednej ręce. 
Kusza, lekka: Tego rodzaju kuszę naciągasz za pomocą dźwigni. Załadowanie jej to akcja ruchu, 
która prowokuje ataki okazyjne. 
Posługiwanie się lekką kuszą zwykle wymaga obu rąk. Możesz jednakże z niej wystrzelić (ale nie 
naciągnąć), używając jednej ręki, lecz podlegasz wówczas karze –2 do testów ataków. Masz prawo 
strzelać z dwóch takich kusz, trzymając każdą w innej ręce, ale wówczas podlegasz karze do testów 
ataków wynikającej z używania dwóch lekkich broni. Kara ta kumuluje się z karą wynikającą ze 
strzelania z lekkiej kuszy trzymanej w jednej ręce. 
Kusza, ręczna: Ręczną kuszę da się naciągnąć ręką, bez użycia specjalnych urządzeń. Załadowanie jej 
to akcja ruchu, która prowokuje ataki okazyjne. 
Możesz bez kar strzelać (ale nie naciągać) z ręcznej kuszy, trzymając ją w jednej ręce. Masz prawo 
strzelać z dwóch takich kusz, trzymając każdą w innej ręce, ale wówczas podlegasz karze do testów 
ataków wynikającej z używania dwóch lekkich broni. 
Kusza, samopowtarzalna: Kuszę samopowtarzalną (nie ma znaczenia, lekką czy ciężką) zawsze 
ładuje się 5 bełtami. Dopóki pociski się nie skończą, możesz ją naciągać za pomocą specjalnej dźwigni 
(akcja darmowa). Załadowanie nowego magazynka z 5 bełtami to akcja całorundowa, która prowokuje 
ataki okazyjne. 
Z tej kuszy możesz strzelać, trzymając ją w jednej ręce lub dzierżąc po jednej kuszy w każdej dłoni, 
zgodnie z zasadami dotyczącymi normalnej kuszy danego rozmiaru. Musisz jednakże używać obu rąk, 
by z niej szyć i naciągać ją za pomocą dźwigni. Ponadto załadowanie nowego magazynku bełtami 
również wymaga zaangażowania obu dłoni. 
Łańcuch, kolczasty: Jest to broń zasięgowa, możesz więc przy jej użyciu atakować wrogów 
znajdujących się w odległości 3 metrów od ciebie. Ponadto, w odróżnieniu od niemal wszystkich 
innych oręży zasięgowych, kolczastym łańcuchem masz prawo razić przeciwników stojących obok 
ciebie. 

Masz prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby przewrócenia 
miał zostać powalony, możesz wypuścić kolczasty łańcuch i uniknąć upadku. 
Kiedy posługujesz się tym orężem, otrzymujesz premię +2 do spornych testów ataków wykonywanych 
w celu rozbrojenia przeciwnika (włączając w to test uniknięcia rozbrojenia, gdy twoja próba 
pozbawienia przeciwnika broni się nie powiodła). 
Posługując się łańcuchem kolczastym dostosowanym do twojego rozmiaru, możesz wykorzystać atut 
Finezja w broni i do testów ataków stosować modyfikator ze Zręczności, a nie Siły, nawet jeżeli oręż 
ten nie jest dla ciebie bronią lekką. 
Łuk długi: Bez względu na rozmiar tej broni, musisz jej używać oburącz. Długi łuk jest zbyt 
nieporęczny, by posługiwać się nim z wierzchowca. Jeżeli z racji niskiej wartości Siły ponosisz karę 
z tego atrybutu, stosujesz ją do testów obrażeń zdanych tym orężem. Jeśli zaś masz premię z Siły, 
możesz ją wykorzystać, posługując się refleksyjnym (patrz dalej), a nie zwykłym długim łukiem. 
Łuk długi, refleksyjny: Bez względu na rozmiar tej broni, musisz jej używać oburącz. Możesz 
używać refleksyjnego długiego łuku, dosiadając wierzchowca. Wszystkie refleksyjne łuki dostosowuje 
się do konkretnej wartości Siły (co oznacza, że biegłe posługiwanie się każdym wymaga pewnej 
minimalnej wartości Siły). Jeżeli posiadasz mniejszą premię z Siły, niż wymaga tego łuk refleksyjny, 
nie możesz go efektywnie wykorzystywać, przez co podlegasz karze –2 do testów ataków 
wykonywanych przy jego użyciu. Zwykle biegłe posługiwanie się refleksyjnym długim łukiem 
wymaga modyfikatora z Siły +0 lub więcej. Tworzy się je jednakże również z myślą o efektywnym 
wykorzystaniu wysokiej wartości tego atrybutu. Dzięki temu możesz zastosować do obrażeń premię ze 
swojej Siły – aż do maksymalnej premii wyznaczonej przez łuk. Każdy punkt wykorzystywanej 
w łuku premii z Siły zwiększa jego cenę o 100 sz. 
Na potrzeby biegłości w broni i podobnych atutów refleksyjny łuk długi traktuje się tak samo jak 
zwykły łuk długi. 
Łuk krótki: Bez względu na rozmiar tej broni musisz jej używać oburącz. Z krótkiego łuku możesz 
strzelać, dosiadając wierzchowca. Jeżeli z racji niskiej wartości Siły ponosisz karę z tego atrybutu, 
stosujesz ją do testów obrażeń zdanych tym orężem. Jeśli zaś masz premię z Siły, możesz ją 
wykorzystać, posługując się refleksyjnym (patrz dalej), a nie zwykłym krótkim łukiem. 
Łuk krótki, refleksyjny: Bez względu na rozmiar tej broni, musisz jej używać oburącz. Możesz 
używać refleksyjnego krótkiego łuku, dosiadając wierzchowca. Wszystkie refleksyjne łuki 
dostosowuje się do konkretnej wartości Siły (co oznacza, że biegłe posługiwanie się każdym wymaga 
pewnej minimalnej wartości Siły). Jeżeli posiadasz mniejszą premię z Siły, niż wymaga tego łuk 
refleksyjny, nie możesz go efektywnie wykorzystywać, przez co podlegasz karze –2 do testów ataków 
wykonywanych przy jego użyciu. Zwykle biegle posługiwanie się refleksyjnym krótkim łukiem 
wymaga modyfikatora z Siły +0 lub więcej. Tworzy się je jednakże również z myślą o efektywnym 
wykorzystaniu wysokiej wartości tego atrybutu. Dzięki temu możesz zastosować do obrażeń premię ze 
swojej Siły – aż do maksymalnej premii wyznaczonej przez łuk. Każdy punkt wykorzystywanej 
w łuku premii z Siły zwiększa jego cenę o 75 sz. 
Na potrzeby biegłości w broni i podobnych atutów refleksyjny krótki łuk traktuje się tak samo jak 
zwykły łuk krótki. 
Miecz dwuostrzowy: Jest to broń podwójna. Możesz nią walczyć tak, jakbyś dzierżył dwa oręża, ale 
wówczas podlegasz normalnym karom wynikającym z walki dwoma rodzajami broni – orężem 
jednoręcznym i lekkim. Istota władająca mieczem dwuostrzowym jedną ręką nie może wykorzystać 
faktu, iż jest to broń podwójna – w danej rundzie ma prawo użyć tylko jednego jej końca. 
Miecz półtoraręczny: Oręż ten jest za duży, by bez specjalnego szkolenia władać nim jedną ręką. 
Dlatego też zalicza się go do kategorii broń egzotyczna. Możesz jednak walczyć nim oburącz, 
traktując go jak oręż żołnierski. 
Młot, gnomi z hakiem: Jest to broń podwójna. Możesz nią walczyć tak, jakbyś dzierżył dwa oręża, 
ale wówczas podlegasz normalnym karom wynikającym z walki dwoma rodzajami broni – orężem 
jednoręcznym i lekkim. Obuch młota zadaje 1k6 obrażeń miażdżonych (krytyk ×3), a hak powoduje 
1k4 obrażenia kłute (krytyk ×4). Za podstawową broń można uznać albo obuch, albo hak – wówczas 
druga część staje się orężem drugorzędnym. Istota władająca gnomim młotem z hakiem jedną ręką nie 
może wykorzystać faktu, iż jest to broń podwójna – w danej rundzie ma prawo użyć tylko jednego jej 
końca. 
Masz prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby przewrócenia 
miał zostać powalony, możesz wypuścić młot i uniknąć upadku. 
Gnomy traktują ten oręż jak broń żołnierską. 
Nunczaku: Nunczaku to specjalna broń mnichów, a zatem władający tym orężem przedstawiciele 
wspomnianej klasy mogą wykorzystywać specyficzne opcje. 
Kiedy posługujesz się tym orężem, otrzymujesz premię +2 do spornych testów ataków wykonywanych 
w celu rozbrojenia przeciwnika (włączając w to test uniknięcia rozbrojenia, gdy twoja próba 
pozbawienia przeciwnika broni się nie powiodła). 
Oszczep: Oszczep nie nadaje się do walki wręcz, ale można go tak używać, choć niezbyt skutecznie, 
z karą –4 do testów ataków. 
Pociski do procy: Sprzedaje się je w skórzanych sakiewkach, w których mieści się 10 sztuk. Pocisk, 
który trafi w cel, ulega zniszczeniu. Ten, która chybi, również może się zniszczyć lub po prostu zgubić 
– ryzyko 50%. 
Proca: Do obrażeń zadawanych przez procę stosujesz modyfikator z Siły, analogicznie jak 
w przypadku broni rzucanej. Możesz z niej strzelać (lecz nie załadować) jedną ręką. Naładowanie 
procy to akcja ruchu wymagająca obu rąk i prowokująca ataki okazyjne. 
Z procy możesz miotać normalnymi kamieniami, lecz są one lżejsze i mniej owalne od pocisków. Taki 
strzał powoduje obrażenia tak, jakby broń była przystosowana do istoty o kategorię rozmiaru mniejszą 
od ciebie, a ponadto wiąże się z karą –1 do testów ataków. 
Rapier: Posługując się rapierem dostosowanym do twojego rozmiaru, możesz wykorzystać atut 
Finezja w broni i do testów ataków stosować modyfikator ze Zręczności, a nie Siły, nawet jeżeli oręż 
ten nie jest dla ciebie bronią lekką. Nie masz natomiast prawa chwycić rapiera oburącz i zastosować 
do obrażeń premii z Siły pomnożonej przez 1,5. 
Rękawica: Te metalowe rękawice nie tylko chronią dłonie. Dzięki nim, uderzając bez broni, zadajesz 
zabójcze obrażenia, a nie stłuczenia. Pod wszelkimi innymi aspektami atak rękawicą należy traktować 
jak atak bez broni. Podane w tabeli koszt i waga dotyczą jednej rękawicy. W skład średnich i ciężkich 
pancerzy (z wyjątkiem napierśnika) wchodzą rękawice. 
Rękawica, nabijana: Przeciwnik nie może za pomocą akcji rozbrojenia pozbawić cię nabijanej 
rękawicy. Podane w tabeli cena i waga dotyczą jednej rękawicy. Atak za pomocą nabijanej rękawicy 
należy traktować jak atak bronią. 
Runka: Jest to broń zasięgowa, możesz więc przy jej użyciu atakować wrogów znajdujących się 
w odległości 3 metrów od ciebie, ale nie tych stojących tuż obok. 
Kiedy posługujesz się tym orężem, otrzymujesz premię +2 do spornych testów ataków wykonywanych 
w celu rozbrojenia przeciwnika (włączając w to test uniknięcia rozbrojenia, gdy twoja próba 
pozbawienia przeciwnika broni się nie powiodła). 
Sai: Kiedy posługujesz się sai, otrzymujesz premię +4 do spornych testów ataków wykonywanych 
w celu rozbrojenia przeciwnika (włączając w to test uniknięcia rozbrojenia, gdy twoja próba 
pozbawienia przeciwnika broni się nie powiodła). 
Sai to specjalna broń mnichów, a zatem posługujący się tym orężem przedstawiciele wspomnianej 
klasy mogą wykorzystywać specyficzne opcje. 
Shuriken: Specjalna broń mnichów, a zatem posługujący się tym orężem przedstawiciele 
wspomnianej klasy mogą wykorzystywać specyficzne opcje. 
Shurikeny to broń rzucana, lecz mimo to należy je traktować jak pociski na potrzeby dobywania broni, 
tworzenia jej mistrzowskich odpowiedników czy innych specjalnych wersji (patrz dalej, “Broń 
mistrzowska”) oraz określania tego, co się z nią dzieje po rzuceniu. 
Siangham: Siangham to specjalna broń mnichów, a zatem posługujący się tym orężem 
przedstawiciele wspomnianej klasy mogą wykorzystywać specyficzne opcje. 
Sieć: Broni tej używa się do oplątywania wrogów. 
Rzucając siecią, wykonujesz atak dotykowy dystansowy, którego celem jest przeciwnik. Minimalny 
zasięg, na jaki możesz używać tej broni, wynosi 3 metry. Trafienie oznacza, że przeciwnik został 
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oplątany. Oplatana istota podlega karze –2 do testów ataków i –4 do Zręczności, może się poruszać 
tylko z połową szybkości, a ponadto nie ma prawa ani szarżować, ani biegać. Jeśli lina jest pod twoją 
kontrolą, wygrywając sporny test Siły, sprawiasz, że spętana istota może się poruszać jedynie 
w zasięgu wspomnianego sznura. Oplątana ofiara ma prawo rzucać zaklęcia, ale w tym celu musi 
wykonać udany test Koncentracji o ST 15 – w przeciwnym razie nie zdoła rzucić czaru i traci go. 
Oplątana istota może się wyrwać, wykonując udany test Wyzwalania się o ST 20 (akcja całorundowa). 
Sieć ma 5 punktów wytrzymałości i ulega rozerwaniu po udanym teście Siły o ST 25 (również akcja 
całorundowa). 
Sieci możesz używać tylko względem istot twojej kategorii rozmiaru lub o jeden stopień od niej 
różnej. 
Skuteczne rzucenie siecią jest możliwe tylko wówczas, gdy została ona uprzednio złożona. Kiedy 
pierwszy raz używasz jej w walce, wykonujesz normalny atak dotykowy dystansowy. Po tym 
jednakże, jak sieć się już rozwinie, do wspomnianych testów ataków stosujesz karę –4. Osoba biegle 
posługująca się siecią zwinie ją w 2 rundy; pozostałym zajmie to dwa razy tyle czasu. 
Sierp: Masz prawo przy użyciu tego oręża przewracać przeciwników. Gdybyś podczas próby 
przewrócenia miał zostać powalony, możesz wypuścić sierp i uniknąć upadku. 
Strzały: Używaną w walce wręcz strzałę należy traktować jak lekką broń improwizowaną (kara –4 do 
testów ataków), która powoduje obrażenia jak sztylet danego rozmiaru (krytyk ×2). Strzały sprzedaje 
się w kołczanach, w których mieści się 20 takich pocisków. Strzała, która trafi w cel, ulega 
zniszczeniu. Ta, która chybi, również może się zniszczyć lub po prostu zgubić – ryzyko 50%. 
Sztylet: Jeśli ukrywasz sztylet na ciele, otrzymujesz premię +2 do wykonywanych w tym celu testów 
Zręcznej dłoni (patrz umiejętność Zręczna dłoń). 
Tarcza ze szpikulcami, ciężka i lekka: Zamiast zasłaniać się tarczą, możesz nią uderzać. Szczegóły 
znajdziesz w części “Zbroja”. 
Tarcza, ciężka lub lekka: Zamiast zasłaniać się tarczą, możesz nią uderzać. Szczegóły znajdziesz 
w części “Zbroja”. 
Topór bojowy, krasnoludzki: Oręż ten jest za duży, by bez specjalnego szkolenia władać nim jedną 
ręką. Dlatego też zalicza się go do kategorii broń egzotyczna. Średni bohater może władać 
krasnoludzkim toporem bojowym oburącz, traktując go jak oręż żołnierski. Z kolei duża istota ma 
prawo w ten sam sposób walczyć nim jedną ręką. Krasnoludy traktują ten oręż jak broń żołnierską, 
nawet jeśli dzierżą go w jednej ręce. 
Topór podwójny, orkowy: Jak sama nazwa wskazuje, jest to broń podwójna. Możesz nią walczyć 
tak, jakbyś dzierżył dwa oręża, ale wówczas podlegasz normalnym karom wynikającym z walki 
dwoma rodzajami broni – orężem jednoręcznym i lekkim. Istota władająca orkowym toporem 
podwójnym jedną ręką nie może wykorzystać faktu, iż jest to broń podwójna – w danej rundzie ma 
prawo użyć tylko jednego jej końca. 
Trójząb: Można nią rzucać. Jeśli wykorzystasz przygotowanie akcji, by nadstawić trójząb przeciw 
szarżującemu przeciwnikowi, gdy uda ci się go trafić, zadasz mu podwójne obrażenia. 
Uderzenie bez broni: Średnia postać zadaje 1k3 stłuczenia, gdy uderza bez broni; mała w podobny 
sposób powoduje 1k2 stłuczenia. Mnich i każdy bohater posiadający atut Doskonalsze uderzenie bez 
broni może – zależnie od swej decyzji – zadawać uderzeniem bez broni stłuczenia lub zabójcze 
obrażenia. Na potrzeby efektów zapewniających premię do ran zadawanych przez oręż obrażenia 
spowodowane przez uderzenie bez broni należy traktować jak rany od oręża. 
Uderzenie bez broni zawsze uważa się za oręż lekki. A zatem możesz względem niego wykorzystać 
atut Finezja w broni i do testów ataków stosować modyfikator ze Zręczności, a nie Siły. 
Urgrosh, krasnoludzki: Jest to broń podwójna. Możesz nią walczyć tak, jakbyś dzierżył dwa oręża, 
ale wówczas podlegasz normalnym karom wynikającym z walki dwoma rodzajami broni – orężem 
jednoręcznym i lekkim. Przypominające topór ostrze urgrosha zadaje 1k8 obrażeń ciętych, a to 
podobne do włóczni – 1k6 kłutych. Za podstawową broń można uznać albo “topór”, albo “włócznię” – 
wówczas druga część urgrosha staje się orężem drugorzędnym. Istota władająca krasnoludzkim 
urgroshem jedną ręką nie może wykorzystać faktu, iż jest to broń podwójna – w danej rundzie ma 
prawo użyć tylko jednego jej końca. 
Jeśli wykorzystasz przygotowanie akcji, by nastawić krasnoludzki urgrosh przeciw szarżującemu 
przeciwnikowi, gdy uda ci się go trafić, zadasz mu podwójne obrażenia. W tym przypadku obrażenia 
zadaje “włócznia”. 
Krasnoludy traktują ten oręż jak broń żołnierską. 
Włócznia: Włócznią można rzucać. Jeśli wykorzystasz przygotowanie akcji, by nadstawić tę broń 
przeciw szarżującemu przeciwnikowi, gdy uda ci się go trafić, zadasz mu podwójne obrażenia. 
Zbroja ze szpikulcami: Możesz wyposażyć swój pancerz w szpikulce. Dzięki temu będziesz zadawał 
obrażenia w zwarciu lub wykonując niezależne ataki. Szczegóły znajdziesz w części “Zbroja”. 

BROŃ MISTRZOWSKA 
Oręż mistrzowski to lepiej wykonana wersja normalnej broni, która zapewnia premię z usprawnienia 
+1 do testów ataków. 
Broni, która już została stworzona, nie można uczynić mistrzowską, ponieważ oręż taki trzeba 
wykonać w odpowiedni sposób (patrz umiejętność Rzemiosło). Mistrzowskie wykonanie zwiększa 
o 300 sz cenę normalnej broni (lub o 6 sz cenę jednego pocisku). Mistrzowskie wykonanie broni 
podwójnej kosztuje dwa razy więcej niż normalnej (+600 sz). 
Mistrzowskie pociski ulegają uszkodzeniu, gdy się ich użyje (należy je uznawać za zniszczone). 
Premia z usprawnienia wynikająca z mistrzowskiego pocisku nie kumuluje się z premią 

z usprawnienia zapewnianą przez broń miotającą, z której zostaje on wystrzelony. 
Wszelką broń magiczną automatycznie uznaje się za mistrzowsko wykonaną. Premia z usprawnienia 
wynikająca z mistrzowskiego wykonania nie kumuluje się z premią z usprawnienia zapewnianą przez 
magię oręża. 
Niektórych zbroi i tarcz można używać w charakterze broni, ale nie da się stworzyć mistrzowskich ich 
wersji zapewniających premię z usprawnienia do testów ataków. Natomiast mistrzowsko wykonane 
uzbrojenie obronne zmniejsza karę do testów z pancerza. 

Zbroja 
WŁAŚCIWOŚCI PANCERZA 
Śmiałek, który chce efektywnie wykorzystywać ciężką zbroję, może sięgnąć po atut Biegłość 
w pancerzu, ale większość klas automatycznie zapewnia biegłość w zbrojach, które najlepiej do nich 
pasują. 
W wyniku różnego rodzaju ataków pancerze oraz tarcze mogą ulec uszkodzeniom. 
Oto wyjaśnienie informacji pojawiających się w kolumnach Tabeli: Pancerze i tarcze. 
Cena: Tu podano wartość zbroi dla małego lub średniego humanoida. Ceny pancerzy dla innego typu 
istot znajdziesz dalej, w “Zbroje dla stworzeń nietypowych”. 
Premia z pancerza/tarczy: Każda zbroja zapewnia premię z pancerza do KP, a tarcza – premię 
z tarczy do KP. Wynikająca z noszonej zbroi premia z pancerza nie kumuluje się ani z efektami, ani 
z przedmiotami obdarzającymi premią z pancerza. Analogicznie wynikająca z używanej tarczy premia 
z tarczy nie kumuluje się z efektami zapewniającymi premię z tarczy. 
Maksymalna premia ze Zr: Podana tu liczba to maksymalna premia ze Zręczności do KP, na jaką 
pozwala zbroja. Cięższe pancerze ograniczają mobilność, zmniejszając szansę unikania ciosów. 
Wspomniane ograniczenie nie wpływa na inne związane ze Zręcznością charakterystyki postaci. 
Sytuację, w której z powodu zbroi premia ze Zręczności do KP spadnie do 0, nie traktuje się jak utraty 
premii ze Zręczności do KP. 
Na maksymalną premię ze Zręczności do Klasy Pancerza ma również wpływ udźwig twojej postaci 
(czyli to, ile wyposażenia zdołałaby ona nieść). 
Tarcze: Tarcze nie wpływają na maksymalną premię ze Zręczności postaci. 
Kara do testów z pancerza: Każda zbroja cięższa od skórzni utrudnia wykorzystywanie niektórych 
umiejętności. Liczba podana w tej kolumnie odzwierciedla karę do testów z pancerza dotyczącą 
następujących umiejętności – Ciche poruszanie się, Skakanie, Ukrywanie się, Wspinaczka, 
Wyzwalanie się, Zachowanie równowagi, Zręczna dłoń oraz Zwinność. Bohater, który nosi pancerz, 
musi brać pod uwagę wspomnianą karę. Jej podwojona wartość wpływa natomiast na testy Pływania. 
Obładowanie (czyli to, ile bohater dźwiga, włączając w to zbroję) może wpływać na karę do testów 
z pancerza. 
Tarcze: Jeżeli bohater używa zbroi i tarczy, w testach z pancerza należy brać pod uwagę obie kary. 
Brak biegłości w używanej zbroi: Bohater używający zbroi i/lub tarczy, którą nie umie się biegle 
posługiwać, podlega karze do testów z pancerza dotyczącej również testów ataków, wszystkich 
opartych na Sile i Zręczności oraz opartych na tych atrybutach testów umiejętności. Kara wynikająca 
z braku biegłości w zbroi kumuluje się z karą związaną z brakiem biegłości w tarczy. 
Spanie w zbroi: Bohater, który śpi w średnim lub ciężkim pancerzu, jest następnego dnia 
automatycznie zmęczony, przez co podlega karze –2 do Siły i Zręczności oraz nie może szarżować ani 
biegać. Spanie w lekkiej zbroi nie powoduje zmęczenia. 
Ryzyko niepowodzenia czarów wtajemniczeń: Zbroja ogranicza swobodę ruchów, przez co osobie 
rzucającej zaklęcia wtajemniczeń z komponentami somatycznymi trudniej jest wykonywać gesty 
konieczne do czarowania. Bohaterowie rzucający zaklęcia wtajemniczeń, którzy założą pancerz, 
muszą się liczyć z ryzykiem niepowodzenia czarów wtajemniczeń. Bardowie mogą nosić lekkie zbroje 
bez tego ryzyka, gdy rzucają zaklęcia związane z ich klasą. 
Rzucanie czarów wtajemniczeń w zbroi: Bohater, który rzuca zaklęcie wtajemniczeń, a ma na sobie 
zbroję, zwykle wykonuje test niepowodzenia czarów wtajemniczeń. Liczba podana w kolumnie 
“Niepowodzenie czarów wtajemniczeń” w Tabeli: Pancerze i tarcze określa ryzyko tego, że zaklęcie 
się nie powiedzie i zostanie zmarnowane. Zaklęcie, które nie wymaga komponentów somatycznych, 
można rzucić bez takiego ryzyka. 
Tarcze: Jeżeli bohater używa zbroi i tarczy, podane liczby się dodaje i wykonuje jeden test 
niepowodzenia czarów wtajemniczeń. 
Szybkość: Średnie i ciężkie pancerze zmniejszają prędkość poruszania się osoby, która je nosi. Liczba 
podana w tej kolumnie Tabeli: Pancerze i tarcze to prędkość bohatera, który ma na sobie zbroję. 
Ludzie, elfy, półelfy oraz półorkowie – jeśli nie są obładowani – poruszają się z szybkością 9 metrów. 
Tych istot dotyczy też pierwsza część kolumny. Z kolei krasnoludy, niziołki i gnomy – gdy nie są 
obładowane – poruszają się z prędkością 6 metrów. Te istoty z kolei używają wartości z drugiej części 
kolumny. Pamiętaj jednak, że szybkość naziemna krasnoludów wynosi 6 metrów, nawet gdy mają na 
sobie średni bądź ciężki pancerz i gdy dźwigają średnie lub duże obciążenie. 
Tarcze: Tarcze nie wpływają na szybkość postaci. 
Waga: W tej kolumnie podano ciężar zbroi dostosowanej do istoty rozmiaru średniego. W przypadku 
pancerzy stworzonych dla małych bohaterów liczbę tę należy podzielić przez 2, a w przypadku tych 
stworzonych dla dużych postaci – pomnożyć przez 2. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela: Pancerze i tarcze 

Pancerz Cena Premia 
z pancerza/tar
czy 

Maksymalna 
premia z Zr 

Kara do 
testów 
z pancerza 

Niepowodzenie czarów 
wtajemniczeń 

Szybkość Waga1 

      (9 m) (6 m)  
Lekkie zbroje 

Przeszywanica 5 sz +1 +8 0 5% 9 m 6 m 5 kg 
Skórznia 10 sz +2 +6 0 10% 9 m 6 m 7,5 kg 
Ćwiekowana skórznia 25 sz +3 +5 –1 15% 9 m 6 m 10 kg 
Koszulka kolcza 100 sz +4 +4 –2 20% 9 m 6 m 12,5 kg 

Średnie zbroje 
Skórzana  15 sz +3 +4 –3 20% 6 m 4,5 m 12,5 kg 
Łuskowa 50 sz +4 +3 –4 25% 6 m 4,5 m 15 kg 
Kolczuga 150 sz +5 +2 –5 30% 6 m 4,5 m 20 kg 
Napierśnik 200 sz +5 +3 –4 25% 6 m 4,5 m 15 kg 

Ciężkie zbroje 
Płytkowa 200 sz +6 +0 –7 40% 6 m2 4,5 m2 22,5 kg 

Kryta 250 sz +6 +1 –6 35% 6 m2 4,5 m2 17,5 kg 

Półpłytowa 600 sz +7 +0 –7 40% 6 m2 4,5 m2 25 kg 

Pełna płytowa 1500 sz +8 +1 –6 35% 6 m2 4,5 m2 25 kg 

Tarcze 
Puklerz 15 sz +1 — –1 5% — — 2,5 kg 
Tarcza, lekka drewniana 3 sz +1 — –1 5% — — 2,5 kg 
Tarcza, lekka stalowa 9 sz +1 — –1 5% — — 3 kg 
Tarcza, ciężka drewniana 7 sz +2 — –2 15% — — 5 kg 
Tarcza, ciężka stalowa 20 sz +2 — –2 15% — — 7,5 kg 
Pawęż 30 sz +43 +2 –10 50% — — 22,5 kg 

Dodatki 
Rękawica z zatrzaskami 8 sz — — Specjalna 4 — — +2,5 kg 
Szpikulce do tarczy +10 sz — — — — — — +2,5 kg 
Szpikulce do zbroi +50 sz — — — — — — +5 kg 

1 Podany ciężar dotyczy zbroi dostosowanej do istoty rozmiaru średniego. W przypadku pancerzy stworzonych dla małych bohaterów liczbę tę należy podzielić przez 2, a w przypadku tych stworzonych dla 
dużych postaci – pomnożyć przez 2. 
2 Biegnąc w ciężkiej zbroi, mnożysz szybkość przez 3, a nie przez 4. 
3 Pawęż może też zapewnić osłonę – patrz opis. 
4 Ręką nie można wykonywać gestów koniecznych do rzucania czarów. 
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ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE ZBROI 
Czas potrzebny do założenia i zdjęcia zbroi zależy od jej rodzaju – patrz Tabela: Zakładanie pancerza. 
Zakładanie: W tej kolumnie podano, ile czasu zajmie bohaterowi założenie zbroi (jedna minuta to 10 
rund). Przygotowanie (przypięcie) tarczy to tylko akcja ruchu. 
Pospieszne zakładanie: W tej kolumnie podano, ile czasu zajmie bohaterowi pospieszne założenie 
zbroi. W przypadku tak nałożonej zbroi kara do testów z pancerza oraz premia z pancerza są o punkt 
gorsze niż normalnie. 
Zdejmowanie: W tej kolumnie podano, ile czasu zajmie bohaterowi zdjęcie zbroi. Pozbycie się tarczy 
(zdjęcie jej z ramienia i upuszczenie) to jedynie akcja ruchu. 
 
Tabela: Zakładanie pancerza 
Rodzaj pancerza Zakładan

ie 
Pospieszne 
zakładanie 

Zdejmowa
nie 

Tarcza (każda) 1 akcja 
ruchu 

nd 1 akcja 
ruchu 

Przeszywanica, skórznia, skórzana, ćwiekowana 
skórznia i koszulka kolcza 

1 minuta 5 rund 1 minuta1 

Napierśnik, łuskowa, kolczuga, kryta i płytkowa 4 minuty1 1 minuta 1 minuta1 
Półpłytowa i pełna płytowa 4 minuty2 4 minuty1 1k4+1 

minuty1 
1 Jeżeli bohaterowi ktoś pomaga, czas ten można skrócić o połowę. Osoba, która w pełni zaangażuje 
się w pomoc, może pomagać jednej lub dwóm stojącym obok niej postaciom. Dwaj śmiałkowie nie 
mogą pomagać sobie nawzajem zakładać zbroi. 
2 Takiej zbroi bohater nie włoży sam. Jeśli nikt mu nie pomaga, może ją tylko pospiesznie założyć. 
Zbroje dla stworzeń nietypowych 
Zbroje i tarcze tworzone dla niezwykle dużych czy małych istot, a także dla niehumanoidów mają inną 
cenę i wagę niż podano w Tabeli: Pancerze i tarcze. Wykorzystaj odpowiedni wiersz w poniższej 
tabeli i zastosuj mnożnik do ceny i wagi danej zbroi. 
 
Rozmiar istoty Humanoid Niehumanoid 

 Cena Waga Cena Waga 

Malutka lub mniejsza1 ×1/2 ×1/10 ×1 ×1/10 

Mała ×1 ×1/2 ×2 ×1/2 
Średnia ×1 ×1 ×2 ×1 
Duża ×2 ×2 ×4 ×2 
Wielka ×4 ×5 ×8 ×5 
Olbrzymia ×8 ×8 ×16 ×8 
Kolosalna ×16 ×12 ×32 ×12 
1 Podziel premię z pancerza przez 2. 

OPIS ZBROI 
Dalej opisano zbroje znajdujące się w Tabeli: Pancerze i tarcze, wraz z wynikającymi z ich noszenia 
korzyściami oraz składającymi się na nie elementami. 
Kolczuga: W skład tej zbroi wchodzą rękawice. 
Koszulka kolcza: W skład koszulki kolczej wchodzi stalowy kaptur kolczy. 
Kryta: W skład tej zbroi wchodzą rękawice. 
Łuskowa: W skład zbroi wchodzą rękawice. 
Napierśnik: W skład tej zbroi wchodzi hełm i nagolenniki. Pod napierśnikiem znajduje się podpinka 
lub ćwiekowana skórznia, chroniąca również kończyny, która nie ogranicza swobody ruchów. 
Pawęż: Masywna drewniana tarcza o wysokości niewiele mniejszej niż twój wzrost. W większości 
wypadków zapewnia ona podaną premię z tarczy do KP. Możesz jednakże zadeklarować, iż 
wykorzystujesz ją jako całkowitą osłonę, lecz wówczas rezygnujesz z wykonywania ataków. Pawęż 
nie zapewnia natomiast osłony przez czarami obierającymi kogoś lub coś za cel – rzucający zaklęcie 
może po prostu wyznaczyć za cel tarczę, której używasz. Za pomocą pawęży nie możesz uderzać. Nie 
masz też prawa używać ręki, w której ją trzymasz, do czegoś innego. 
Obładowanie spowodowane przez pawęż sprawia, że gdy używasz jej w trakcie walki, podlegasz karze 
–2 do testów ataków. 
Pełna płytowa: Opancerzenie uzupełniają rękawice, ciężkie skórzane buty i hełm z przyłbicą, a także 
gruba podpinka. Każdą pełną zbroję płytową trzeba dostosować do posiadacza, czym zwykle zajmuje 
się mistrz płatnerz. Zdobyty w trakcie przygód pancerz można przystosować do nowego właściciela, 
co kosztuje od 200 do 800 (2k4 × 100) sztuk złota. 
Płytkowa: W skład tej zbroi wchodzą rękawice. 
Półpłytowa: W skład zestawu wchodzą rękawice. 
Puklerz: Mała metalowa tarcza, którą przypina się do przedramienia. Używając jej, możesz strzelać 
z łuku czy kuszy bez kar. Masz również prawo w ręce chronionej przez puklerz dzierżyć broń 
(używając drugorzędnego oręża lub walcząc dwuręcznym), ale wówczas podlegasz karze –1 do testów 
ataków. Niniejsza kara kumuluje się z wszelkimi karami wynikającymi z walki ręką drugorzędną czy 
dwoma rodzajami broni. Tak czy inaczej, jeśli używasz oręża trzymanego w dłoni drugorzędnej, nie 
otrzymujesz przez resztę rundy premii do KP wynikającej z puklerza. 
Nie możesz uderzać puklerzem. 
Rękawica z zatrzaskami: Opancerzona rękawica wyposażona w łańcuszki i klamerki, za pomocą 
których możesz przyczepić do niej broń, by nie wypadła ci z ręki. Zapewnia to premię +10 do 
wszystkich testów wykonywanych w celu uniknięcia rozbrojenia w walce. Wyjęcie zabezpieczonego 
oręża z rękawicy lub zapięcie go i zabezpieczenie to akcja całorundowa, która prowokuje ataki 
okazyjne. Podano cenę tylko jednej takiej rękawicy. Z kolei waga dotyczy jedynie takiej sytuacji, gdy 
masz na sobie napierśnik, lekką zbroję lub w ogóle nie używasz pancerza. W pozostałych przypadkach 
rękawica zastępuje tę, która stanowi część zbroi. 
Kiedy broń zatrzaśnięto w rękawicy, nie możesz używać tej ręki do rzucania czarów 
i wykorzystywania umiejętności (nadal masz prawo rzucać zaklęcia z komponentami somatycznymi, 
jeśli drugą rękę masz wolną). 
Analogicznie do zwykłej rękawicy, wersja z zatrzaskami pozwala zadawać zabójcze obrażenia zamiast 
stłuczeń, gdy wykonujesz uderzenie bez broni. 
Szpikulce do tarczy: Wyposażając tarczę w szpikulce, przemieniasz ją w żołnierską broń kłutą 
zadającą więcej obrażeń. Tarcza powoduje rany takie, jakby opracowano ją z myślą o istocie o jedną 
kategorię rozmiaru większej od ciebie. W szpikulce nie można wyposażyć ani puklerza, ani pawęży. 
W pozostałych aspektach uderzanie tarczą ze szpikulcami niczym się nie różni od uderzenia zwykłą 
tarczą (patrz dalej). Premia z usprawnienia tarczy ze szpikulcami nie wpływa na efektywność 
uderzania nią, ale z takiej tarczy można niezależnie uczynić broń magiczną. 
Szpikulce do zbroi: Zbroję możesz uzupełnić o szpikulce, dzięki którym będziesz zadawał dodatkowe 
obrażenia kłute (patrz Tabela: Broń) po udanym ataku w zwarciu. Szpikulce uznaje się za broń 
żołnierską. Jeśli nie umiesz się nimi biegle posługiwać, podlegasz karze –4 do testów zwarcia 
wykonywanych podczas próby ich użycia. Szpikulcami (lub drugorzędną ręką) możesz również 
wykonywać normalne ataki wręcz, a w tym wypadku uznaje się je za broń lekką (nie masz jednakże 
prawa wykonać ataku szpikulcami, jeśli już wyprowadziłeś atak innym drugorzędnym orężem – i na 
odwrót). 
Premia z usprawnienia dotycząca pancerza jako takiego nie zwiększa efektywności szpikulców, ale 
można z nich niezależnie uczynić broń magiczną. 
Tarcza, ciężka, drewniana lub stalowa: Tarczę przymocowujesz do przedramienia i chwytasz 
w dłoń. Ciężka tarcza waży tak dużo, że ręką, w którą ją trzymasz, nie możesz robić nic więcej. 
Drewniana a stalowa: Drewniane i stalowe tarcze zapewniają taką samą podstawową ochronę, ale są 
podatne na różnego rodzaju specjalne ataki. 
Uderzenie tarczą: Możesz uderzać przeciwnika ciężką tarczą, tak jakbyś posługiwał się bronią 
drugorzędną. Obrażenia, które masz szanse w ten sposób spowodować, podano w Tabeli: Broń. 
Wykorzystywana tak ciężka tarcza to oręż żołnierski powodujący rany miażdżone, a na potrzeby kar 
do testów ataków należy ją traktować jak broń jednoręczną. Jeśli użyjesz tarczy jako broni, tracisz 
zapewnianą przez nią premię do KP aż do następnej akcji (zwykle ma to miejsce w następnej rundzie). 
Premia z usprawnienia tarczy nie wpływa na efektywność uderzania nią. Z tarczy można niezależnie 
uczynić broń magiczną. 

Tarcza, lekka, drewniana lub stalowa: Tarczę przymocowujesz do przedramienia i chwytasz w dłoń. 
Lekka tarcza nie jest tak ciężka, byś nie mógł w ręku, w którym ją trzymasz, nosić innych 
przedmiotów. Nie masz jednakże prawa w tej samej dłoni dzierżyć broni. 
Drewniana a stalowa: Drewniane i stalowe tarcze zapewniają taką samą podstawową ochronę, ale są 
podatne na różnego rodzaju specjalne ataki. 
Uderzenie tarczą: Możesz uderzać przeciwnika lekką tarczą, tak jakbyś posługiwał się bronią 
drugorzędną. Obrażenia, które masz szansę w ten sposób spowodować, podano w Tabeli: Broń. 
Wykorzystywana w ten sposób lekka tarcza to oręż żołnierski powodujący rany miażdżone, a na 
potrzeby kar do testów ataków należy ją traktować jak broń lekką. Jeśli użyjesz tarczy jako broni, 
tracisz zapewnianą przez nią premię do KP aż do następnej akcji (zwykle ma to miejsce w następnej 
rundzie). Premia z usprawnienia tarczy nie wpływa na efektywność uderzania nią. Z tarczy można 
niezależnie uczynić broń magiczną. 

MISTRZOWSKA ZBROJA 
Podobnie jak w przypadku broni, możesz kupić lub stworzyć mistrzowską wersję zbroi czy tarczy. Tak 
świetnie wykonany przedmiot działa analogicznie do swej normalnej wersji, ale powodowana przezeń 
kara do testów z pancerza maleje o 1. 
Mistrzowsko wykonana zbroja lub tarcza kosztuje o 150 sz więcej niż normalna wersja danego 
uzbrojenia obronnego. 
Mistrzowskie właściwości pancerza czy tarczy nigdy nie zapewniają premii do testów ataków 
i obrażeń, nawet jeśli to uzbrojenie obronne jest używane jako broń. 
Wszelkie magiczne tarcze i zbroje automatycznie uznaje się za mistrzowsko wykonane. 
Zbroi czy tarczy, która już została stworzona, nie można uczynić mistrzowską. Taki przedmiot trzeba 
bowiem wykonać w odpowiedni sposób. 

Towary i usługi 
Tabela: Towary i usługi 
Ekwipunek poszukiwaczy przygód 
Towar Cena Waga 
Atrament (kałamarz 30 g) 8 sz — 
Beczka (pusta) 2 sz 15 kg 
Bukłak 1 sz 2 kg1 
Butelka, szklana, na wino 2 sz — 
Drabina, 3 m 5 sm 10 kg 
Drewno na opał (na 1 dzień) 1 sm 10 kg 
Dzban, gliniany 2 sm 2,5 kg 
Dzwonek 1 sz — 
Fiolka, na atrament lub truciznę 1 sz 50 g 
Flakon (pusty) 3 sm 750 g 
Futerał na mapę lub zwój 1 sz 250 g 
Garnek, żelazny 5 ss 5 kg 
Gwizdek sygnalizacyjny 8 ss — 
Haczyk wędkarski 1 ss — 
Hak 1 ss 250 g 
Hubka i krzesiwo 1 sz — 
Igła do szycia 5 ss — 
Kajdany 15 sz 1 kg 
Kajdany, mistrzowskie 50 sz 1 kg 
Kilof, górniczy 3 sz 5 kg 
Koc, zimowy 5 ss 1,5 kg1 
Kosz (pusty) 4 ss 0,5 kg 
Kotwiczka 1 sz 2 kg 
Kreda, 1 kawałek 1 sm — 
Kubek/kufel, gliniany 2 sm 0,5 kg 
Lak 1 sz 0,5 kg 
Lampa, zwykła 1 ss 0,5 kg 
Latarnia, górnicza 12 sz 1,5 kg 
Latarnia, zakryta 7 sz 1 kg 
Lina, jedwabna (15 m) 10 sz 2,5 kg 
Lina, konopna (15 m) 1 sz 5 kg 
Luneta 1000 sz 0,5 kg 
Lusterko, stalowe 10 sz 250 g 
Łańcuch (3 m) 30 sz 1 kg 
Łom 2 sz 2,5 kg 
Łopata lub szufla 2 sz 4 kg 
Młot kowalski 1 sz 5 kg 
Młotek 5 ss 1 kg 
Mydło (na kg) 10 ss 1 kg 
Namiot 10 sz 10 kg1 
Oliwa (flakon 0,5 l) 1 ss 0,5 kg 
Osełka 2 sm 0,5 kg 
Pajączki 1 sz 1 kg 
Papier (kartka) 4 ss — 
Pergamin (kartka) 2 ss — 
Pióro 1 ss — 
Plecak (pusty) 2 sz 1 kg1 

Płótno (1 m2) 1 ss 0,5 kg 

Pochodnia 1 sm 0,5 kg 
Racje podróżne (dzienna porcja) 5 ss 0,5 kg1 
Sakiewka, do pasa (pusta) 1 sz 250 g1 

Sieć rybacka (5 m2) 9 sz 6 kg 

Skrzynia (pusta) 2 sz 12,5 kg 
Słój, gliniany 3 sm 4,5 kg 
Sygnet 5 sz — 
Świeca 1 sm — 
Taran, przenośny 10 sz 10 kg 
Tyczka, 3 m 2 ss 4 kg 
Wiadro (puste) 5 ss 1 kg 
Wielokrążek 5 sz 2,5 kg 
Worek (pusty) 1 ss 250 g1 
Zamek   0,5 kg 
 Bardzo prosty 20 sz 0,5 kg 
 Przeciętny 40 sz 0,5 kg 
 Niezły 80 sz 0,5 kg 
 Świetny 150 sz 0,5 kg 
Zwijane posłanie 1 ss 2,5 kg1 
 
Specjalne substancje i przedmioty 
Towar Cena Waga 
Antytoksyna (fiolka) 50 sz — 
Kamień grzmotów 30 sz 0,5 kg 
Krzesząca gałązka 1 sz — 
Kwas (flakon) 10 sz 0,5 kg 
Ogień alchemiczny (flakon) 20 sz 0,5 kg 
Patyk dymny 20 sz 250 g 
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Plączonożny worek 50 sz 2 kg 
Słoneczny pręcik 2 sz 0,5 kg 
Wieczna pochodnia 110 sz 0,5 kg 
Woda święcona (flakon) 25 sz 0,5 kg 
 
Narzędzia klasowe oraz zestawy do umiejętności 
Towar Cena Waga 
Instrument muzyczny, zwykły 5 sz 1,5 kg1 
Instrument muzyczny, mistrzowski 100 sz 1,5 kg1 
Klepsydra 25 sz 0,5 kg 
Księga zaklęć czarodzieja (pusta) 15 sz 1,5 kg 
Laboratorium alchemiczne 500 sz 20 kg 
Narzędzia, mistrzowskie 50 sz 0,5 kg 
Narzędzia rzemieślnicze 5 sz 2,5 kg 
Narzędzia rzemieślnicze, mistrzowskie 55 sz 2,5 kg 
Narzędzia złodziejskie 30 sz 0,5 kg 
Narzędzia złodziejskie, mistrzowskie 100 sz 1 kg 
Ostrokrzew i jemioła — — 
Sakiewka z komponentami do czarów 5 sz 1 kg 
Szkło powiększające 100 sz — 
Święty symbol, drewniany 1 sz — 
Święty symbol, srebrny 25 sz 0,5 kg 
Waga kupiecka 2 sz 0,5 kg 
Zegar wodny 1000 sz 100 kg 
Zestaw do przebierania 50 sz 4 kg1 
Zestaw uzdrowiciela 50 sz 0,5 kg 
Zestaw wspinaczkowy 80 sz 2,5 kg1 
 
Ubrania 
Towar Cena Waga 
Ornat kapłański 5 sz 3 kg1 
Strój cyrkowca 3 sz 2 kg1 
Strój dworzanina 30 sz 3 kg1 
Strój mnicha 5 sz 1 kg1 
Strój odkrywcy 10 sz 4 kg1 
Strój podróżnika 1 sz 2,5 kg1 
Strój rzemieślnika 1 sz 2 kg1 
Strój szlachcica 75 sz 5 kg1 
Strój uczonego 5 sz 3 kg1 
Strój wieśniaka 1 ss 1 kg1 
Strój władcy 200 sz 7,5 kg1 
Ubranie na chłody 8 sz 3,5 kg1 
 
Jadło, napitki i zakwaterowanie 
Towar Cena Waga 
Bankiet (na osobę) 10 sz — 
Chleb (bochenek) 2 sm 250 g 
Mięso (porcja) 3 ss 250 g 
Piwo   

 Dzban 2 ss 4 kg 
 Kufel 4 sm 0,5 kg 

Pobyt w gospodzie (za dzień)   
 Dobra 2 sz — 
 Zwykła 5 ss — 
 Kiepska 2 ss — 

Posiłki (za dzień)   
 Dobre 5 ss — 
 Zwykłe 3 ss — 
 Kiepskie 1 ss — 

Ser (gomółka) 1 ss 250 g 
Wino   

 Zwykłe (dzban) 2 ss 3 kg 
 Dobre (butelka) 10 sz 750 g 

 
Wierzchowce i ich wyposażenie 
Towar Cena Waga 
Koń   

 Koń bojowy, ciężki 400 sz — 
 Koń bojowy, lekki 150 sz — 
 Koń, ciężki 200 sz — 
 Koń, lekki 75 sz — 
 Kucyk 30 sz — 
 Kucyk bojowy 100 sz — 

Ladry   
 Średnia istota x2 x1 
 Duża istota x4 x2 

Osioł lub muł 8 sz — 
Pasza (na dzień) 5 sm 5 kg 
Pies obronny 25 sz — 
Pies wierzchowy 150 sz — 
Pobyt w stajni (za dzień) 5 ss — 
Sakwy 4 sz 4 kg 
Siodło   

 Jeździeckie 10 sz 12,5 kg 
 Juczne 5 sz 7,5 kg 
 Wojskowe 20 sz 15 kg 

Siodło egzotyczne   
 Jeździeckie 30 sz 15 kg 
 Juczne 15 sz 10 kg 
 Wojskowe 60 sz 20 kg 

Uzda i wędzidło 2 sz 0,5 kg 
 
Transport 
Towar Cena Waga 
Barkas 3000 sz — 
Dwukółka 15 sz 100 kg 
Galera 30 000 sz — 
Łódź wiosłowa 50 sz 50 kg 

 Wiosło 2 sz 5 kg 

Okręt wojenny 25 000 sz — 
Powóz 100 sz 300 kg 
Sanie 20 sz 150 kg 
Snek 10 000 sz — 
Wóz 35 sz 200 kg 
Żaglowiec 10 000 sz — 
 
Czary i usługi 
Usługa Cena 
Kareta 2 sm za km 
Myto przy drodze lub w bramie 1 sm 
Pracownik, niewyszkolony 1 ss za dzień 
Pracownik, wyszkolony 3 ss za dzień 
Podróż statkiem 6 sm za km 
Posłaniec 1,5 sm za km 
Czar, 0. poziomu Poziom czarującego 

x5 sz2 
Czar, 1. poziomu Poziom czarującego 

x10 sz2 
Czar, 2. poziomu Poziom czarującego 

x20 sz2 
Czar, 3. poziomu Poziom czarującego 

x30 sz2 
Czar, 4. poziomu Poziom czarującego 

x40 sz2 
Czar, 5. poziomu Poziom czarującego 

x50 sz2 
Czar, 6. poziomu Poziom czarującego 

x60 sz2 
Czar, 7. poziomu Poziom czarującego 

x70 sz2 
Czar, 8. poziomu Poziom czarującego 

x80 sz2 
Czar, 9. poziomu Poziom czarującego 

x90 sz2 
— Brak wagi lub waga tak mała, że nieistotna. 
1 W przypadku przedmiotów stworzonych dla małych postaci ważą on 1/4 podanego 
ciężaru. Ponadto takie pojemniki mają 1/4 normalnej pojemności. 
2 Dodatkowe koszta poza ceną czaru znajdziesz w jego opisie. Jeśli całkowita cena 
zaklęcia przekroczy 3000 sz, nie jest ono ogólnie dostępne. 

EKWIPUNEK POSZUKIWACZY PRZYGÓD 
Na najbliższych stronach znajdziesz opis różnych elementów ekwipunku poszukiwaczy przygód, który 
zebrano w Tabeli: Towary i usługi. Obejmuje on również informacje o wszelkich specjalnych 
korzyściach, które dotyczą użytkownika (w opisie odnosimy się do niego jako do “ciebie”). 
Atrament: Czarny atrament. Możesz też kupić atrament w innych barwach, lecz kosztuje on dwa razy 
więcej. 
Dzban, gliniany: Zwykły gliniany zbiornik z korkiem o pojemności 3,5 litra. 
Fiolka: Zmieści się w niej 30 gramów płynu. Zwykle ma 2,5 centymetra średnicy i 7,5 centymetra 
wysokości. 
Hubka i krzesiwo: Zapalenie za ich pomocą pochodni to akcja całorundowa. Rozpalenie przy użyciu 
hubki i krzesiwa jakiegokolwiek innego ognia zajmuje przynajmniej tyle samo czasu. 
Kajdany oraz kajdany mistrzowskie: Kajdany pozwalające spętać stworzenie średniego rozmiaru. 
Zakuta w nie postać może się wyślizgnąć za pomocą udanego testu umiejętności Wyzwalanie się (ST 
30 lub 35 w przypadku mistrzowskich). Rozerwanie kajdan wymaga sukcesu w teście Siły (ST 26 lub 
28 w przypadku mistrzowskich). Kajdany mają trwałość 10 oraz 10 punktów wytrzymałości. Wiele 
posiada zamki – do ceny kajdan dodaj koszt zamka, jaki cię interesuje. 
Za tę samą cenę możesz kupić kajdany na małe istoty. Kajdany dla stworzeń rozmiaru dużego są 10 
razy droższe, a wielkiego – 100 razy droższe. W przypadku istot olbrzymich, kolosalnych, malutkich, 
drobnych i filigranowych, należy wykonywać kajdany specjalnie z myślą o nich. 
Kotwiczka: Udany rzut kotwiczką wymaga zakończonego sukcesem testu Używania lin (ST 10, +2 na 
3 metry odległości, na jaką rzucasz). 
Lampa, zwykła: Lampa oświetla jasno obszar w promieniu 4,5 metra, a w promieniu 9 metrów wokół 
niej panuje półmrok. W 6 godzin w lampie spala się pół litra oliwy. Można ją nieść w jednej ręce. 
Latarnia, górnicza: Latarnia górnicza jasno oświetla obszar w stożku długości 18 metrów, a na 
obszarze stożka długości 36 metrów od niej panuje półmrok. W 6 godzin w latarni spala się pół litra 
oliwy. Można ją nieść w jednej ręce. 
Latarnia, zakryta: Jasno oświetla obszar w promieniu 9 metrów, a na obszarze w promieniu 18 
metrów wokół niej panuje półmrok. W 6 godzin w lampie spala się pół litra oliwy. Można ją nieść 
w jednej ręce. 
Lina, jedwabna: Lina posiadająca 2 punkty wytrzymałości. Można ją rozerwać, wykonując udany test 
Siły o ST 24. Jest tak elastyczna, że zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Używania lin. 
Lina, konopna: Lina posiadająca 2 punkty wytrzymałości. Można ją rozerwać, wykonując udany test 
Siły o ST 23. 
Luneta: Powiększa dwukrotnie obiekty, które się przez nią ogląda. 
Łańcuch: Łańcuch ma trwałość 10 oraz 5 punktów wytrzymałości. Można go rozerwać po udanym 
teście Siły o ST 26. 
Łom: Łom zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Siły wykonywanych przy jego użyciu. 
Stosowany w walce pręt należy uznać za improwizowaną broń jednoręczną zadającą obrażenia 
miażdżone, takie jak maczuga o podobnej wielkości. 
Młotek: Używany w walce staje się improwizowaną bronią jednoręczną zadającą obrażenia 
miażdżone, takie jak rękawica z kolcami o podobnej wielkości. 
Oliwa: Pół litra oliwy pali się w lampie przez 6 godzin. Możesz wykorzystać flakon oliwy jako broń 
spryskującą. Wykorzystaj zasady dotyczące ognia alchemicznego, z tą jednak różnicą, iż wyposażenie 
flakonu w lont wymaga poświęcenia akcji całorundowej. Po rzuceniu istnieje tylko 50% szans na to, 
że oliwa zapłonie. 
Możesz też rozlać pół litra oliwy, pokrywając nią obszar kwadratu o boku 1,5 metra (zakładając, że 
powierzchnia jest równa). Po zapaleniu oliwa pali się przez 2 rundy i zadaje 1k3 obrażenia każdej 
istocie na tym obszarze. 
Pajączki: Każdy pajączek posiada cztery żelazne kolce. Bez względu na to, jak znajdzie się na 
podłodze, któreś z ostrzy zawsze sterczy ku górze. Zwykle będziesz rozrzucał pajączki po ziemi, licząc 
na to, że przeciwnicy na nie nastąpią lub – w najgorszym razie – zwolnią, by ich uniknąć. Worek 
ważący 1 kilogram wystarcza do pokrycia pajączkami powierzchni kwadratu o boku 1,5 metra. 
Każda istota, która wejdzie na obszar rozsypanych pajączków (lub przez rundę będzie na nim 
walczyć), może nastąpić na jeden z nich. Pajączki wykonują test ataku (bazowa premia do ataku +0) 
wymierzonego w dane stworzenie. Na potrzeby tego ataku nie bierze się pod uwagę tarczy, pancerza 
oraz premii z odbicia. Jeśli twój przeciwnik nosi buty lub innego typu obuwie chroniące stopy, 
otrzymuje premię z pancerza +2 do KP. Udany atak pajączka oznacza, że stworzenie nań nastąpiło, 
w wyniku czego otrzymuje 1 obrażenie, a ponadto jego szybkość maleje o 1/2 (z powodu zranionej 
stopy). Wspomnianą karę do prędkości należy brać pod uwagę przez 24 godziny, do momentu aż ktoś 
skutecznie zaopiekuje się rannym (udany test Leczenia o ST 15) lub do magicznego wyleczenia co 
najmniej jednej rany. Szarżująca lub biegnąca istota natychmiast się zatrzymuje, gdy nastąpi na 
pajączka. Każdy, kto będzie się poruszał z połową szybkości lub wolniej, bez kłopotów przejdzie 
przez obszar zasypany pajączkami, stawiając stopy pomiędzy nimi. 
Zdarza się, że pajączki nie działają w przypadku nietypowych przeciwników. 
Pochodnia: Jasno oświetla obszar w promieniu 6 metrów, a na obszarze w promieniu 12 metrów 
wokół niej panuje półmrok. Spala się w godzinę. Używana w walce pochodnia to improwizowana broń 
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jednoręczna zadającą obrażenia miażdżone, takie jak rękawica o podobnej wielkości plus 1 rana od 
ognia. 
Świeca: Świeca słabo rozjaśnia obszar w promieniu 1,5 metra i pali się przez godzinę. 
Taran, przenośny: Okuty żelazem drewniany pal. Zapewnia premię z okoliczności +2 do testu Siły 
związanego z wyłamywaniem drzwi. Jeśli ktoś ci pomaga, nie wykonuje rzutu, a ty otrzymujesz do 
testu kolejne +2 (patrz “Niszczenie i rozwalanie przedmiotów”). 
Zamek: ST otwarcia go przy użyciu umiejętności Otwieranie zamków zależy od jego jakości: bardzo 
prosty (ST 20), przeciętny (ST 25), niezły (ST 30) i świetny (ST 40). 

SPECJALNE SUBSTANCJE I PRZEDMIOTY 
Każdy z tych towarów – z wyjątkiem wiecznej pochodni i wody święconej – może stworzyć bohater 
posiadający umiejętności Rzemiosło (alchemia). 
Antytoksyna: Po wypiciu antytoksyny otrzymujesz na godzinę premię alchemiczną +5 do rzutów 
obronnych na Wytrwałość. 
Kamień grzmotów: Możesz rzucić tym kamieniem, wykonując atak dystansowy o przyroście zasięgu 
6 metrów. Jeśli uderzy w twardą powierzchnię (lub zostanie mocno uderzony), zadźwięczy 
ogłuszająco – należy to traktować jak atak dźwiękowy. Wszystkie istoty w fali o promieniu 3 metrów 
muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza ogłuszenie na godzinę. 
Ogłuszona ofiara, poza oczywistymi efektami tego stanu, podlega karze –4 do inicjatywy, a ponadto 
istnieje ryzyko 20%, że nie powiedzie się jej rzucenie zaklęcia z komponentami werbalnymi (w 
efekcie utraci dany czar). 
Ponieważ nie musisz trafić w konkretny cel, możesz mierzyć w wybrane pole o boku 1,5 metra – 
należy je traktować, jakby miało KP 5. 
Krzesząca gałązka: Alchemiczna substancja znajdująca się na końcu tego drewnianego patyczka 
zapala się, gdy potrzeć nią o twardą powierzchnię. Rozpalenie ognia za pomocą krzeszącej gałązki jest 
znacznie łatwiejsze niż przy użyciu hubki i krzesiwa (czy szkła powiększającego). Zapalenie pochodni 
za jej pomocą to akcja standardowa (a nie całorundowa), rozpalenie zaś każdego innego płomienia 
zajmuje przynajmniej akcję standardową. 
Kwas: Flakonem kwasu możesz rzucać, traktując go jak broń spryskującą – jest to atak dotykowy 
dystansowy o przyroście zasięgu 3 metry. Bezpośrednie trafienie oznacza 1k6 obrażeń od kwasu. 
Każda istota w promieniu 1,5 metra od miejsca, w które trafił flakon, otrzymuje 1 ranę od rozprysku 
kwasu. 
Ogień alchemiczny: Flakonem ognia alchemicznego możesz rzucać, traktując go jak broń spryskującą 
– jest to atak dotykowy dystansowy o przyroście zasięgu 3 metry. 
Bezpośrednie trafienie oznacza 1k6 obrażeń od ognia. Każda istota w promieniu 1,5 metra od miejsca, 
w które trafił flakon, otrzymuje 1 ranę od rozprysku płomieni. W rundzie po bezpośrednim trafieniu 
odnosi jednak kolejne 1k6 obrażeń. Może, jeśli zechce, poświęcić akcję całorundową i zgasić 
płomienie, zanim otrzyma te dodatkowe rany. Stłumienie ognia wymaga udanego rzutu obronnego na 
Refleks o ST 15. Padając na ziemię i tarzając się po niej, ofiara otrzymuje premię +2 do 
wspomnianego rzutu obronnego na Refleks. Wskoczenie do wody lub magiczne stłumienie płomieni 
automatycznie kończy działanie ognia. 
Patyk dymny: Ten poddany procesom alchemicznym drewniany patyk natychmiast po zapaleniu 
dymi, tworząc gęstą, nieprzejrzystą chmurę wypełniającą obszar sześcianu o krawędzi 3 metrów 
(należy ją traktować jak efekt czaru chmura mgły, z tą jednak różnicą, iż w rundę rozwiewa ją średni 
i silniejszy wiatr). Patyk spala się w rundę, a dym rozwiewa w sposób naturalny. 
Plączonożny worek: Gdy rzucisz tym przedmiotem w przeciwnika (atak dotykowy dystansowy 
z przyrostem zasięgu 3 metry), torba się otwiera, a śluz rozpryskuje się na cel. W kontakcie 
z powietrzem substancja ta szybko twardnieje, oplątując ofiarę ataku. Oplątana istota podlega karze –2 
do testów ataków i karze –4 do Zręczności. Musi nadto wykonać rzut obronny na Refleks o ST 15 – 
nieudany oznacza, że przykleiła się do podłoża i nie może się ruszać; udany pozwala jej poruszać się 
z połową prędkości. Istoty rozmiaru wielkiego i większe są niepodatne na działanie plączonożnego 
worka. Latające stworzenie nie zostanie przyklejone do podłogi, ale musi wykonać udany rzut obronny 
na Refleks o ST 15 – w przeciwnym razie nie będzie w stanie latać (jeśli używa skrzydeł) i spadnie na 
ziemię. Plączonożny worek nie działa pod wodą. 
Istota przyklejona do podłoża (lub niezdolna do latania) może się uwolnić, wykonując udany test Siły 
o ST 17 lub zadając bronią stwardniałemu śluzowi 15 obrażeń ciętych. Ofiara działania worka, która 
usiłuje zdrapać (samodzielnie lub z czyjąś pomocą) substancję, nie wykonuje testów ataków, 
a automatycznie ją trafia, od liczby spowodowanych ran zależy zaś, ile śluzu zdołała usunąć. 
Uwolniona istota może się poruszać (i latać) tylko z połową szybkości. Oplątany przez substancję 
bohater może rzucać zaklęcia tylko po udanym teście Koncentracji o ST 15. 
Po 2k4 rundach śluz staje się kruchy i łamliwy; rozpada się wówczas i przestaje działać. Zastosowanie 
cudownego rozpuszczalnika względem uwięzionej istoty spowoduje natychmiastowe rozpuszczenie 
stwardniałej substancji. 
Słoneczny pręcik: Długi na 30 centymetrów, zwieńczony złotą gałką żelazny pręcik rozświetla się, 
gdy go (lub nim) uderzyć. Jasno oświetla obszar w promieniu 9 metrów, a na obszarze w promieniu 18 
metrów wokół niego panuje półmrok. Pręcik jarzy się przez 6 godzin, po czym złota gałka się wypala 
i przedmiot staje się bezwartościowy. 
Wieczna pochodnia: Pod prawie wszelkimi względami jest to normalna pochodnia, tyle że rzucono 
na nią zaklęcie nieustający płomień. Wieczna pochodnia jasno oświetla obszar w promieniu 6 metrów, 
a na obszarze w promieniu 12 metrów wokół niej panuje półmrok. Spala się w godzinę. 
Woda święcona: Woda święcona rani istoty nieumarłe oraz złych przybyszów, działając względem 
nich podobnie jak kwas. Flakonem wody święconej możesz rzucać, traktując go jak broń spryskującą – 
jest to atak dotykowy dystansowy o przyroście zasięgu 3 metry. Butelka pęka tylko wówczas, gdy trafi 
istotę cielesną. A zatem jeśli chcesz zranić wodą święconą stworzenie bezcielesne, musisz otworzyć 
flakon i wylać ciecz na ofiarę – w tym celu musisz z nią sąsiadować. Takie polanie wodą to atak 
dotykowy dystansowy, który nie prowokuje ataków okazyjnych. 
Bezpośrednie trafienie flakonem wody święconej zadaje 2k4 rany istotom nieumarłym oraz złym 
przybyszom. Każde takie stworzenie w promieniu 1,5 metra od miejsca, w które trafił flakon, 
otrzymuje 1 ranę od rozprysku. 
Świątynie ku czci dobrych bóstw sprzedają wodę święconą po kosztach (nie zarabiają na niej). 

NARZĘDZIA KLASOWE ORAZ ZESTAWY DO 

UMIEJĘTNOŚCI 
Instrument muzyczny, zwykły lub mistrzowski: Mistrzowskie instrumenty wykonano z niezwykłą 
precyzją. Zapewniają one premię z okoliczności +2 do testów Występów wykonywanych przy ich 
użyciu. 
Księga zaklęć czarodzieja (pusta): Posiada 100 stron wykonanych z pergaminu, a każde zaklęcie 
zajmuje jedną stronę na poziom czaru (jedna strona na każdy 0-poziomowy czar). 
Laboratorium alchemiczne: Jest to idealne “narzędzie” do tworzenia alchemicznych przedmiotów, 
zapewniające premię z okoliczności +2 do testów Rzemiosła (alchemii), lecz nie wpływające na koszta 
związane z jej wykorzystywaniem. Bohater nieposiadający tego laboratorium, ale dysponujący 
umiejętnością Rzemiosło (alchemia), ma na podorędziu wystarczająco narzędzi, by jej używać, lecz 
nie tyle, by otrzymać zapewnianą przez ten “przedmiot” premię z okoliczności +2. 
Narzędzia rzemieślnicze: Zestaw specjalnych narzędzi potrzebnych do zajmowania się jakimś 
rzemiosłem. Jeśli ich nie posiadasz, musisz używać narzędzi improwizowanych (kara –2 do testów 
Rzemiosła), o ile w ogóle dasz radę wykonać określoną pracę. 
Narzędzia rzemieślnicze, mistrzowskie: Analogicznie do narzędzi rzemieślniczych (patrz wcześniej), 
ale nadające się idealnie do pracy i zapewniające ci premię z okoliczności +2 do testów Rzemiosła 
wykonywanych przy ich użyciu. 
Narzędzia złodziejskie: Zestaw narzędzi potrzebnych do wykorzystywania umiejętności Otwieranie 
zamków oraz Unieszkodliwianie mechanizmów. Jeśli nie masz tego zestawu, musisz używać 
improwizowanych narzędzi i wówczas podlegasz karze z okoliczności –2 do testów Otwierania 
zamków oraz Unieszkodliwiania mechanizmów. 
Narzędzia złodziejskie, mistrzowskie: Zestaw doskonałych, lepiej wykonanych narzędzi, dzięki 
którym otrzymujesz premię z okoliczności +2 do testów Otwierania zamków oraz Unieszkodliwiania 
mechanizmów. 
Narzędzia, mistrzowskie: Doskonale wykonane narzędzia idealnie nadające się do pracy. Zapewniają 
premię z okoliczności +2 do związanej z nimi umiejętności (jeśli jest jakaś). Premie zapewniane przez 
kilka mistrzowskich przedmiotów wykorzystywanych przez tę samą umiejętności się nie kumulują. 
Sakiewka z komponentami do czarów: Zakłada się, że rzucająca czary postać posiadająca ten 

przedmiot ma na podorędziu wszystkie potrzebne jej komponenty materialne oraz koncentratory – 
wyjątek stanowią te, przy których podano koszt, a także koncentratory objawień oraz materiały, które 
nie zmieściłyby się do sakiewki. 
Szkło powiększające: Prosta soczewka pozwalająca przyjrzeć się bliżej małym przedmiotom. Może 
też zastąpić hubkę i krzesiwo – da się dzięki niej rozpalić ogień. Szkło powiększające zapewnia premię 
z okoliczności +2 do testów Szacowania dotyczącego przedmiotów małych lub posiadających wiele 
szczegółów. 
Święty symbol, drewniany lub srebrny: Święty symbol skupia energię pozytywną. Kapłani 
i paladyni wykorzystują je jako koncentratory swoich czarów oraz podczas odpędzania nieumarłych. 
Z każdą religią związany jest inny święty symbol. 
Przeklęty symbol: Przeklęty symbol wyglądem nie różni się od świętego, ale pozwala skupić energię 
negatywną, a korzystają z niego źli kapłani (a czasem również neutralni, którzy rzucają zaklęcia zła 
lub rozkazują nieumarłym). 
Waga kupiecka: Zapewnia ci premię z okoliczności +2 do testów Szacowania związanych 
z przedmiotami, których wartość zależy od ciężaru, wliczając w to wszystkie przedmioty wykonane 
z metali szlachetnych. 
Zegar wodny: Wielkie, nieporęczne urządzenie podające czas z dokładnością co do pół godziny na 
dobę, odkąd zostało ostatni raz ustawione. Wymaga źródła wody i musi stać nieruchomo, ponieważ 
mierzy czas dzięki systematycznie spadającym kroplom wody. 
Zestaw do przebierania: Idealne wyposażenie dla przebierających się osób, zapewniające im premię 
z okoliczności +2 do testów Przebierania. Zestaw ulega zużyciu, gdy wykorzystasz go w sumie 10 
razy. 
Zestaw uzdrowiciela: Idealne wyposażenie dla osób wykonujących testy Leczenia, zapewniające im 
do nich premię z okoliczności +2. Zestaw ulega zużyciu, gdy wykorzystasz go w sumie 10 razy. 
Zestaw wspinaczkowy: Idealny sprzęt dla wspinających się osób, zapewniający im premię 
z okoliczności +2 do testów Wspinaczki. 

UBRANIA 
Ornat kapłański: Kościelne szaty przeznaczone do wypełniania kapłańskich obowiązków; nie należy 
ich zakładać podczas poszukiwania przygód. 
Strój cyrkowca: Jaskrawy, może nawet krzykliwy ubiór. Wygląda dziwacznie, ale praktyczny krój 
pozwala ci fikać koziołki, tańczyć, chodzić po linie lub po prostu pędem uciekać (gdy publiczność 
przestaje być miła). 
Strój dworzanina: Wymyślny ubiór, skrojony zgodnie z modą aktualnie panującą na szlacheckich 
dworach. Jeśli chcesz zrobić wrażenie na arystokratach czy dworzanach, a masz na sobie uliczny strój, 
czeka cię niezwykle trudne zadanie (podlegasz wówczas karze –2 do opartych na Charyzmie 
umiejętności pozwalających wpływać na takie osoby). Nosząc to ubranie bez biżuterii (kosztującej 
dodatkowo jakieś 50 sz), wyglądasz na osobę z gminu, która trafiła w zupełnie dla niej 
nieodpowiednie miejsce. 
Strój mnicha: Prosty ubiór składający się z sandałów, luźnych bryczesów oraz luźnej bluzy i szarf do 
przewiązania się w pasie. Wygląda niedbale, ale bardzo nieznacznie ogranicza ruchy. Wykonano go 
z materiału wysokiej jakości. W kieszeniach ukrytych w fałdach stroju możesz chować małą broń, 
a szarfy są tak wytrzymałe, że mogą służyć jako krótkie liny. 
Strój odkrywcy: Komplet ubrań dla osoby, która nigdy nie wie, czego się spodziewać. W jego skład 
wchodzą solidne buty, skórzane bryczesy lub spódnica, pas, koszula (zwykle uzupełniona o kamizelkę 
lub kurtkę), rękawice oraz płaszcz. Na koszuli zamiast skórzanej kurtki można nosić skórzaną tunikę. 
Ubranie (zwłaszcza płaszcz) wyposażono w liczne kieszenie. W skład kompletu wchodzą również 
dodatkowe przedmioty, których możesz potrzebować, choćby chusta czy kapelusz o szerokim rondzie. 
Strój podróżnika: Komplet, w skład którego wchodzą buty, wełniana spódnica lub bryczesy, solidny 
pas, koszula (oraz ewentualnie kamizelka lub kurtka), a także luźny płaszcz z kapturem. 
Strój rzemieślnika: Koszula z guzikami, spódnica lub spodnie wiązane rzemieniem, buty i czapka lub 
kapelusz. W zestawie może się również znaleźć pas lub fartuch ze skóry bądź płótna, w którym nosi 
się różne narzędzia. 
Strój szlachcica: Komplet ubrań zaprojektowany tak, by był drogi i by rzucało się to w oczy. Strój 
ozdabiają metale szlachetne oraz klejnoty. Chcąc dopasować się do świata arystokracji, przyszły 
szlachcic potrzebuje jeszcze sygnetu (patrz wcześniej, “Ekwipunek poszukiwaczy przygód”) oraz 
biżuterii (wartej przynajmniej 100 sz albo chociaż na tyle wyglądającej). 
Strój uczonego: Idealny strój dla uczonego to luźna szata, pas, czapka, miękkie buty, a czasem też 
płaszcz. 
Strój wieśniaka: Luźna koszula i workowate bryczesy albo też koszula i spódnica. Stóp nie chronią 
buty, a zawinięte wokół nich szmaty. 
Strój władcy: To tylko ubrania, pozbawione takich atrybutów władzy jak królewskie berło, korona, 
pierścień i tak dalej. Odzienie władców jest ostentacyjne, wyszyte klejnotami i złotem, zdobią je 
jedwabne wstawki oraz futra. 
Ubranie na chłody: Ubranie na chłody zapewnia ci premię z okoliczności +5 do rzutów obronnych na 
Wytrwałość związanych z efektami zimnej pogody. 

JADŁO, NAPITKI I ZAKWATEROWANIE 
Gospoda: Kiepskie zakwaterowanie w gospodzie oznacza miejsce na podłodze nieopodal kominka. 
Zwykła kwatera to miejsce na znajdującej się wyżej, ogrzanej podłodze oraz koc i poduszka. Dobre 
zakwaterowanie oznacza niewielką komnatę z udogodnieniami do prywatnego użytku, wyposażoną 
w jedno łoże i stojący w rogu nocnik z pokrywą. 
Posiłki: Kiepskie posiłki zwykle składają się z chleba, pieczonej rzepy, cebuli oraz wody. Zwykłe to 
z kolei chleb, gulasz z kurczaka (choć mięsa za wiele w nim nie ma), marchew i rozwodnione piwo lub 
wino. Na dobre posiłki natomiast składa się chleb i ciasto, wołowina, groch i piwo lub wino. 

WIERZCHOWCE I ICH WYPOSAŻENIE 
Koń: Konia (ale nie kuca) dosiadać mogą ludzie, krasnoludy, elfy, półelfy i półorkowie. Kuc to 
zwierzę mniejsze niż koń i nadające się lepiej dla gnomów oraz niziołków. 
Konie i kuce bojowe można z powodzeniem dosiadać w czasie walki. Lekkie konie, kucyki i ciężkie 
konie trudniej kontrolować podczas starć. 
Ladry, średnia i duża istota: Ladry to po prostu rodzaj zbroi, która chroni łeb, kark, klatkę piersiową 
oraz nogi konia czy innego wierzchowca. Te wykonane z ciężkiego lub średniego pancerza zapewniają 
lepszą ochronę niż lekkie ladry, ale za to ograniczają szybkość. Można je wykonać z każdego typu 
zbroi znajdującej się w Tabeli: Pancerze i tarcze. 
Zbroja dla konia (duża niehumanoidalna istota) kosztuje cztery razy więcej niż pancerz dla człowieka 
(średnia humanoidalna istota), a przy tym waży dwa razy tyle niż jej odpowiednik z Tabeli (patrz 
“Zbroje dla stworzeń nietypowych”). W przypadku ladrów dla kucyków i innych średnich 
wierzchowców cena ulega podwojeniu, ale waga pozostaje bez zmian. 
Średnie i ciężkie ladry spowalniają stworzenie zgodnie z pobliską tabelą. 
 
Ladry Bazowa szybkość 

 (12 m) (15 m) (18 m) 

Średnie 9 m 10,5 m 12 m 
Ciężkie 9 m1 10,5 m1 12 m1 
1 Biegnący w ciężkiej zbroi wierzchowiec mnoży szybkość przez 3, a nie przez 4. 
 
Latające wierzchowce nie mogą się unosić w powietrzu, jeśli mają na sobie ciężkie lub średnie ladry. 
Zdejmowanie i zakładanie ladrów zajmuje 5 razy więcej czasu, niż podano w Tabeli: Zakładanie 
pancerza. Zwierzę noszące zbroję nie może dźwigać innego ładunku niż jeździec i zwykłe siodło. 
Osioł lub muł: Osły i muły zachowują spokój w obliczu niebezpieczeństwa, pewnie trzymają się na 
nogach, są krzepkie i mogą przenosić duże obciążenie na znaczne odległości. W odróżnieniu od koni 
daje się je przekonać, by weszły do lochów czy innych dziwnych lub niebezpiecznych miejsc (choć nie 
wykazują ku temu zbytniej ochoty). 
Pasza: Konie, osły, muły oraz kucyki mogą się paść same i zaspokoić głód. Lepiej jednak zapewnić 
im pożywienie. Jeśli masz psa wierzchowego, musisz dawać mu choć trochę mięsa. 
Pies wierzchowy: Średni pies wytresowany specjalnie do dźwigania małych humanoidalnych 
jeźdźców. W walce jest tak odważny jak koń bojowy. Spadając z psa wierzchowego, nie odnosisz 
obrażeń. 
Siodło, egzotyczne: Nie różni się wiele od zwykłego siodła, ale dostosowano je do nietypowych 
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wierzchowców. Egzotyczne siodło może być wojskowe, juczne lub jeździeckie. 
Siodło, jeździeckie: Standardowe siodło utrzymujące jeźdźca na grzebiecie wierzchowca. 
Siodło, juczne: Służy do transportu wyposażenia i zapasów, ale nie jeźdźców. Można na to siodło 
zapakować tyle sprzętu, ile wierzchowiec jest w stanie unieść. 
Siodło, wojskowe: To siodło lepiej utrzymuje jeźdźca na grzebiecie wierzchowca, zapewniając mu 
premię z okoliczności +2 do testów Jeździectwa wykonywanych w celu utrzymania się w siodle. Jeżeli 
stracisz przytomność, dosiadając zwierzęcia, masz szansę 75% na utrzymanie się w wojskowym siodle 
(w porównaniu z szansą 50% w przypadku siodła jeździeckiego). 

TRANSPORT 
Barkas: Łódź długości od 15 do 22,5 metra i szerokości od 4,5 do 6 metrów, wyposażona w kilka 
wioseł i maszt z prostokątnym żaglem. Załoga barkasu liczy 15 osób. Można nim transportować od 40 
do 50 ton ładunku lub 100 żołnierzy. Łódź nadaje się do podróży morskich oraz rzecznych (a to dzięki 
płaskiemu dnu). Porusza się z prędkością około 1,5 km/h. 
Dwukółka: Dwukołowy pojazd, który ciągnie jeden koń (lub inne zwierzę pociągowe). Jest 
wyposażony w odpowiednią uprząż. 
Galera: Trójmasztowy statek z siedemdziesięcioma wiosłami po obu stronach oraz załogą liczącą 
w sumie 200 osób. Ma długość 39 metrów i szerokość 6 metrów. Można nim transportować do 150 ton 
ładunku lub 250 żołnierzy. Wydając dodatkowe 8000 sz, galerę wyposaża się w taran i kasztele 
z platformami strzelniczymi na dziobie, rufie i pośrodku. Statek ten nie jest przystosowany do podróży 
dalekomorskich i zwykle pływa przy brzegach. Porusza się z prędkością 6 km/h – czy to za pomocą 
wioseł, czy pod żaglami. 
Łódź wiosłowa: Łódź długości od 2,4 do 3,6 metrów, w której zmieszczą się dwie lub trzy osoby 
rozmiaru średniego. Porusza się z szybkością nieco ponad 2 km/h. 
Okręt wojenny: Długi na 30 metrów okręt z pojedynczym masztem, choć może być również 
napędzany wiosłami. Jego załoga liczy od 60 do 80 wioślarzy. Można nim transportować 160 
żołnierzy, lecz tylko na krótsze odległości, ponieważ na statku brak miejsca na zapasy dla tak wielu 
osób. Okręt wojenny nie jest przystosowany do podróży dalekomorskich i zwykle pływa przy 
brzegach. Nie sposób transportować nim ładunku. Porusza się z prędkością prawie 4 km/h – czy to za 
pomocą wioseł, czy pod żaglami. 
Powóz: Czterokołowy pojazd, w którego zamkniętej kabinie mogą podróżować maksymalnie cztery 
osoby; do tego dochodzi dwóch woźniców. Zwykle powóz ciągną dwa konie (lub inne zwierzęta 
pociągowe). Jest wyposażony w odpowiednią uprząż. 
Sanie: Wóz na płozach, służący do podróżowania po śniegu i lodzie. Zwykle ciągną go dwa konie (lub 
inne zwierzęta pociągowe). Jest wyposażony w odpowiednią uprząż. 
Snek: Okręt długości 22,5 metra, wyposażony w 40 wioseł. Jego załoga składa się z 50 osób. Ma 
jeden maszt i prostokątny żagiel. Można nim transportować do 50 ton ładunku lub 120 żołnierzy. 
Nadaje się do podróży morskich. Porusza się z szybkością około 4,5 km/h – czy to za pomocą wioseł, 
czy pod żaglami. 
Wóz: Czterokołowy, otwarty pojazd służący do transportowania ciężkich towarów. Zwykle ciągną go 
dwa konie (lub inne zwierzęta pociągowe). Jest wyposażony w odpowiednią uprząż. 
Żaglowiec: Potężnych rozmiarów okręt przystosowany do podróży morskich. Ma od 22,5 do 27 
metrów długości i 6 metrów szerokości. Jego załoga liczy 20 osób. Można nim transportować do 150 
ton ładunku. Ma prostokątne żagle rozpięte na dwóch masztach. Porusza się z prędkością około 3 
km/h. 

CZARY I USŁUGI 
Czasem najlepiej rozwiązać problem, najmując kogoś, kto się tym zajmie. 
Czar: Podaną tu kwotę musisz zapłacić komuś za rzucenie dla ciebie zaklęcia. Cena zakłada, że 
udajesz się do danej osoby, a ta rzuca czar w dogodnej dla siebie chwili (zwykle ma to miejsce w ciągu 
24 godzin, aby miała czas przygotować interesujące cię zaklęcie). Jeśli chcesz ją zaprowadzić 
w jakiejś miejsce, w którym ma rzucić czar, musisz negocjować. I miej świadomość, że zwykle 
odpowiedź brzmi “Nie”. 
Podana cena dotyczy czarów, które nie wymagają użycia komponentów materialnych czy 
koncentratorów ani poświęcenia PD. Jeżeli zaklęcie wymaga składnika materialnego, dolicz jego cenę 
do kwoty, jaką musisz zapłacić za sam czar. Jeśli do zaklęcia potrzeba koncentratora (innego niż 
koncentrator objawień), dodaj do kosztu jego rzucenia 1/10 ceny owego koncentratora. Jeżeli rzucenie 
czaru wymaga poświęcenia PD, dodaj do ceny 5 sz za jeden utracony PD. 
Ponadto, jeśli czar pociąga za sobą niebezpieczne konsekwencje, rzucająca go osoba z pewnością 
będzie od ciebie wymagała dowodu na to, że jesteś gotów za nie zapłacić i że cię na to stać – 
oczywiście zakładając, że w ogóle zgodzi się rzucić takie zaklęcie, co wcale nie jest pewne. Z kolei za 
czary, które transportują rzucającą je osobę i innych na pewną odległość, najpewniej będziesz musiał 
zapłacić dwa razy, nawet jeśli z czarodziejem nie wracasz. 
Nie w każdej wiosce znajdziesz osobę, której poziom pozwoli na rzucenie interesującego cię zaklęcia. 
Uogólniając, musisz udać się do małego miasteczka (lub większej osady), by znaleźć osobę zdolną 
rzucać 1-poziomowe czary; do dużego miasteczka, by znaleźć osobę zdolną rzucać 2-poziomowe 
czary; do małego miasta – osobę zdolną rzucać 3- i 4-poziomowe czary; dużego miasta – osobę zdolną 
rzucać 5- i 6-poziomowe czary; metropolii – osobę zdolną rzucać 7- i 8-poziomowe czary. Może się 
jednak okazać, że i w metropolii zabraknie magów tak potężnych, by posługiwać się zaklęciami 9. 
poziomu. Poszukiwania takiej osoby okażą się wówczas ciekawą. 
Kareta: Podana cena dotyczy podróży w karecie przewożącej osoby (i lekki bagaż) z miasta do 
miasta. W przypadku podróży bryczką po mieście zwykle wystarcza 1 sm, by dostać się w dowolną 
jego część. 
Myto przy drodze lub w bramie: Myto bywa ściągane od osób wchodzących na ubity, dobrze 
utrzymany i strzeżony gościniec – jest to opłata za patrole oraz utrzymanie drogi. Czasami płaci się je 
również za wejście lub wyjście (bądź tylko za wejście) do dużego, warownego miasta. 
Podróż statkiem: Większość statków nie przewozi pasażerów, lecz na pokład wielu może wejść kilka 
osób, nawet gdy w ładowniach znajduje się towar. Podaną cenę należy podwoić w przypadku istot 
rozmiaru przekraczającego średni lub takich, którym z innego powodu trudniej podróżuje się okrętami. 
Posłaniec: Dotyczy to posłańców poruszających się na własnych nogach, jak i konno. Osoby mające 
dostarczyć wiadomość do miejsca, w które i tak się udają, mogą to uczynić za połowę ceny. 
Pracownik, niewyszkolony: Podana suma to przeciętna dniówka zwykłych robotników, tragarzy, 
kucharzy, pokojówek i innych osób wykonujących tzw. czarną robotę. 
Pracownik, wyszkolony: Podana suma to przeciętna dniówka przyuczonych zbrojnych, kamieniarzy, 
rzemieślników, skrybów, furmanów i innych wyszkolonych robotników najemnych. Jest to płaca 
minimalna. Wielu takich pracowników wymaga wyższej gaży. 
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Przedmioty magiczne 
Przedmioty magiczne podzielono na następujące kategorie: berła, broń, cudowne przedmioty, eliksiry, 
laski, pierścienie, pancerze, różdżki i zwoje. Ponadto istnieją jeszcze dobra przeklęte oraz obdarzone 
inteligencją. Są wreszcie przedmioty tak potężne, że należą one do osobnej grupy – artefaktów – które 
z kolei dzielimy na słabsze (bardzo rzadkie, ale nie unikatowe) oraz potężne (każdy z nich jest jedyny 
w swoim rodzaju, a także obdarzony wyjątkowymi mocami). 
Pancerze i tarcze: Zbroje (włączając w to tarcze) magicznie wzmacniają ochronę zapewnianą 
osobom, które ich używają. Nieliczne obdarzają posiadacza mocami innymi niż polepszenie Klasy 
Pancerza. 
Broń: Oręż bywa wzmacniany różnymi mocami bojowymi. Magia prawie zawsze oznacza premię do 
ataku i obrażeń zadawanych ową bronią. 
Berła: Jak sama nazwa wskazuje, przedmioty te z wyglądu przypominają królewskie insygnia. 
Posiadają moce nieduplikujące działania czarów. 
Cudowne przedmioty: To kategoria obejmująca bardzo różne przedmioty – m.in. biżuterię, 
narzędzia, księgi, ubiory i wiele więcej. 
Eliksiry: Ciecz nasączona magią. Działa tylko na osobę, która ją wypije. 
Laski: Przedmioty nasączone mocą, która pozwala rzucić pewną liczbę różnych, często powiązanych 
ze sobą zaklęć. Nowa laska posiada 50 ładunków, a każde jej użycie kosztuje przynajmniej jeden 
z nich. 
Pierścienie: Metalowy krążek zakładany na palec, obdarzony jakąś czaropodobną mocą (często jakiś 
stały efekt, który wpływa na posiadacza). Bohater może posiadać tylko dwa magiczne pierścienie. 
Różdżki: Krótki kijek napełniony mocą pozwalającą rzucać konkretny czar. Nowa różdżka posiada 50 
ładunków, a każde rzucenie za jej pomocą czaru kosztuje jeden z nich. 
Zwoje: Zapisany w odpowiedni sposób na papierze lub pergaminie czar, który można rzucić później. 

Magiczne przedmioty a wykrycie magii 
Zaklęcie wykrycie magii ujawnia szkołę magii jaką obłożono daneo czarodziejskie wyposażenie. 
Chodzi w tym przypadku o szkołę czaru, który umieszczono w eliksirze lub różdżce czy zapisano na 
zwoju albo też czarów wymaganych do stworzenia przedmiotu. W opisie każdego elementu 
wyposażenia podano siłę oraz szkołę aury. 
Jeśli wymagany jest więcej niż jeden czar, pod uwagę bierze się zaklęcie najwyższego poziomu. Jeżeli 
nie są wymagane żadne czary, wykorzystaj poniższe wskazówki. 
 
Natura przedmiotu Szkoła 
Pancerze i przedmioty ochronne Odrzucanie 
Broń i przedmioty ofensywne Wywoływanie 
Premia do wartości atrybutu, testu umiejętności itd. Przemiany 

UŻYWANIE PRZEDMIOTÓW 
Przedmiot przed użyciem trzeba aktywować. Czasem oznacza to po prostu włożenie pierścienia na 
palec. Niektóre przedmioty – raz nałożone – działają bez przerwy. W większości wypadków użycie 
danej rzeczy wymaga jednak poświęcenia standardowej akcji aktywowania jej, która nie prowokuje 
ataku okazyjnego. Inaczej dzieje się w przypadku przedmiotów, których działanie polega na 
ukończeniu czaru, gdyż w walce traktuje się je jak zaklęcia, więc ich użycie prowokuje ataki okazyjne. 
Aktywowanie przedmiotu magicznego to akcja standardowa, chyba że w opisie owego przedmiotu 
podano inaczej. Czas rzucania czaru jest jednakże okresem wymaganym do aktywacji mocy 
przedmiotu, niezależnie od tego, czy jest to różdżka, zwój, czy para butów, chyba że w ich opisie 
podano inaczej. 
Istnieją cztery sposoby aktywowania przedmiotów magicznych. 
Ukończenie czaru: Najczęściej dotyczy zwojów, które tak naprawdę są czarami o niemal 
ukończonym procesie rzucania. Większość etapów przygotowania zaklęcia już wykonał twórca zwoju, 
więc osoba korzystająca ze zwoju nie musi się nimi martwić. Aby ukończyć czar, musi jedynie 
wykonać proste czynności zamykające całą operację (ostatnie gesty, słowa itd.). Chcąc bez ryzyka 
skorzystać z przedmiotu, którego aktywacja kończy rzucanie zaklęcia, bohater musi być na 
wystarczająco wysokim poziomie w odpowiedniej klasie, by rzucać dany czar. Jeżeli nie może rzucać 
wspomnianego zaklęcia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że popełni błąd. Aktywowanie takiego 
przedmiotu to akcja standardowa, która prowokuje atak okazyjny, jak normalne rzucanie czaru. 
Uruchomienie czaru: Ta metoda bardzo przypomina opisaną wcześniej, ale jest prostsza. Postać, 
która postanowi uruchomić czar, nie musi wykonywać żadnych gestów czy kończyć zaklęcia. Musi 
natomiast posiadać specyficzną wiedzę dotyczącą rzucania zaklęć oraz znać wyraz, który należy 
wypowiedzieć.Każda postać posiadająca na swojej liście czarów zaklęcie umieszczone w przedmiocie 
wie, jak go używać (dotyczy to również postaci, które na pewnym etapie nie potrafią rzucać czarów, 
na przykład paladyni 3. poziomu). Bohater musi się jednak dowiedzieć, mocą jakiego czaru nasączono 
przedmiot, zanim go aktywuje. Aktywowanie takiego przedmiotu to akcja standardowa, która nie 
prowokuje ataku okazyjnego. 
Słowo rozkazu: Jeżeli opis przedmiotu nie zawiera informacji o tym, jak go aktywować, 
a jednocześnie jego natura jednoznacznie tego nie określa, oznacza to, iż potrzebne jest słowo rozkazu. 
W tym przypadku bohater musi wypowiedzieć jakiś wyraz, który aktywuje przedmiot. Nie potrzebuje 
za to żadnej innej wiedzy specjalistycznej. 
Słowo rozkazu to niejako klucz do przedmiotu. Może to być wyraz bardzo pospolity lecz właściciel 
takiego przedmiotu ryzykuje wówczas, że podczas rozmowy przypadkowo go aktywuje. Częściej 
słowo rozkazu z pozoru wydaje się pozbawione sensu lub pochodzi z jakiegoś starożytnego, martwego 
języka. Aktywowanie takiego przedmiotu to akcja standardowa, która nie prowokuje ataku 
okazyjnego. 
Czasami słowo rozkazu aktywujące przedmiot jest na nim wypisane. Bywa choćby wplecione – 
i ukryte zarazem – we wzór wyrzeźbiony, wygrawerowany lub wycięty na przedmiocie. Częściej 
jednak na przedmiocie znajduje się jakaś wskazówka dotycząca hasła. 
Wiedza (tajemna) i Wiedza (historia) przydają się do identyfikacji słów rozkazu lub rozszyfrowywania 
wskazówek. W takim przypadku postać pozna hasło po udanym teście umiejętności (ST 30). Jeśli ów 
się nie powiedzie, udany drugi test (ST 25) może oznaczać zdobycie wskazówek. 
Osoba, która rzuci czar identyfikacja oraz analiza dweomeru, pozna słowo rozkazu. 
Aktywacja przez użycie: Tego rodzaju przedmiotów po prostu się używa, a one aktywują się 
automatycznie. Bohater musi wypić eliksir, zamachnąć się mieczem, zasłonić tarczą przed ciosem, 
spojrzeć przez okulary, rozsypać proszek, założyć pierścień czy czapkę itp. Aktywacja przez użycie 
jest zwykle prosta i oczywista. 
Wiele przedmiotów aktywowanych poprzez użycie postać nosi na sobie. Takie działające 
permanentnie wyposażenie prawie zawsze trzeba założyć. Kilka bohater musi posiadać i mieć przy 
sobie. Istnieją też przedmioty, które nie tylko trzeba założyć, ale również aktywować. Czasem oznacza 
to użycie słowa rozkazu (patrz wcześniej), choć w większości przypadków wystarczy po prostu chęć 
aktywacji. W opisie przedmiotu podano informację, czy do jego aktywowania potrzeba słowa rozkazu. 
Jeżeli w opisie nie podano innej informacji, uruchomienie danego przedmiotu wymaga albo akcji 
standardowej, albo w ogóle nie wymaga akcji i nie prowokuje ataków okazyjnych. Wyjątek stanowi 
sytuacja, kiedy użycie związane jest z wykonaniem czynności, która sama z siebie prowokuje atak 
okazyjny. Jeśli użycie przedmiotu wymaga czasu, po którym magia zaczyna działać, jego aktywacja 
wymaga poświęcenia akcji standardowej. Jeżeli aktywacja jest częścią korzystania z przedmiotu i nie 
zabiera czasu, nie należy jej uznawać nawet za akcję. 
Aktywacja przedmiotu poprzez użycie go nie oznacza, że bohater automatycznie wie, co z daną rzeczą 
należy zrobić czy jak z niej korzystać. Musi wiedzieć (albo przynajmniej się domyślać), jaką moc ma 
dany przedmiot, a następnie użyć go, aktywując przy okazji. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy moc 
przedmiotu ujawnia się automatycznie, na przykład przy okazji wypicia eliksiru lub wymachiwania 
orężem. 

ROZMIAR A PRZEDMIOTY MAGICZNE 
Jeśli przedmiot magiczny, który wpadł w ręce śmiałków, to biżuteria czy ubiór, wielkość i rozmiar nie 
powinny stanowić problemu. Twórcy większości zaklętych strojów sprawili, że dopasowują się one do 
zakładających je osób. Rozmiar nie powinien ograniczać możliwości korzystania z magicznych 
przedmiotów. Rzadkie wyjątki powinny stanowić specyficzne przedmioty rasowe. 
Rozmiary broni i pancerzy: Istnieje szansa 30% (01–30) na to, że znaleziona losowa broń czy 
pancerz będzie małego rozmiaru, 60% (31–90) – średniego i 10% (91–100) – rozmiaru, o którym 

decyduje MP. 

OGRANICZENIE POSIADANIA PRZEDMIOTÓW 
MAGICZNYCH 
Wiele przedmiotów magicznych należy włożyć, aby móc z nich korzystać. Humanoidalny bohater 
może mieć na sobie nawet dwanaście sztuk takiego wyposażenia. Niemniej każdy z tych przedmiotów 
musi znajdować się na konkretnej części ciała. 
Humanoidalne ciało można wyposażyć w sprzęt magiczny, w którego skład wejdzie jeden przedmiot 
z przedstawionych dalej grup powiązanych z miejscami, gdzie się je nosi. 
• Jedna obręcz, czapka, hełm lub relikwiarz noszone na głowie; 
• Jedna soczewka lub para okularów noszone na oczach; 
• Jeden amulet, brosza, medalion, naszyjnik, wisiorek lub skarabeusz noszone na szyi; 
• Jedna kamizelka, ornat lub koszula noszone na tułowiu; 
• Jedna szata, pancerz lub zbroja noszone na tułowiu (na kamizelce, ornacie lub koszuli); 
• Jeden pas noszony w talii (na szacie, zbroi lub pancerzu); 
• Jeden płaszcz, peleryna lub opończa noszone na ramionach (na szacie, zbroi lub pancerzu); 
• Jedna para bransolet lub karwaszy noszona na ramionach czy nadgarstkach; 
• Jedna rękawiczka, para rękawiczek lub rękawic noszona na dłoniach; 
• Po jedynym pierścieniu na każdej dłoni (lub dwa na jednej); 
• Jedna para butów lub pantofli na stopach. 
Oczywiście postać ma prawo posiadać (a nawet nosić ze sobą) tyle przedmiotów tego samego rodzaju, 
ile tylko zapragnie. 
Niektóre przedmioty – bohater może nosić, nie zajmując „miejsca” na ciele. W takim przypadku 
w opisie danego przedmiotu pojawi się informacja o takiej właściwości. 

RZUTY OBRONNE PRZECIWKO MOCOM 
PRZEDMIOTÓW MAGICZNYCH 
Przedmioty magiczne powołują do istnienia zaklęcia lub efekty czaropodobne. W przypadku gdy 
należy wykonać rzut obronny przeciw takiej mocy, jego ST wynosi zawsze 10 + poziom czaru lub 
efektu + premia z minimalnej wartości atrybutu potrzebnej do rzucenia zaklęcia na danym poziomie. 
Wyjątek od tej reguły dotyczy lasek. W tym przypadku ST rzutu obronnego należy wyliczać tak, jakby 
to posiadacz danego przedmiotu rzucał zaklęcie, biorąc pod uwagę swój poziom czarującego oraz 
wszystkie modyfikatory do ST rzutu obronnego. 

W większości opisów przedmiotów magicznych podano ST poszczególnych 
efektów, zwłaszcza tych, które nie mają odpowiednika wśród zaklęć 
(szybkie określenie poziomu byłoby w przeciwnym razie bardzo trudne). 

USZKADZANIE PRZEDMIOTÓW MAGICZNYCH 
Przedmiot magiczny nie musi wykonywać rzutu obronnego. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy nikt go 
nie trzyma, efekt wymierzono właśnie w niego lub posiadacz uzyskał w rzucie obronnym naturalne 1. 
Przedmioty magiczne powinny zawsze mieć prawo do rzutu obronnego przeciwko czarom, które mogą 
spowodować ich uszkodzenie – nawet w sytuacji, w której zwykłe wyposażenie nie miałoby prawa 
przetrwać. Przedmioty magiczne otrzymują tę samą premię do wszystkich rzutów obronnych, bez 
względu na to, czy chodzi o rzut na Wytrwałość, Refleks czy Wolę. Premia do rzutów obronnych 
w ich przypadku wynosi 2 + połowa poziomu czarującego przedmiotu (zaokrąglając w dół). Jedynym 
wyjątkiem od tej zasady są inteligentne przedmioty magiczne, które wykonują rzuty obronne na Wolę 
modyfikowane przez wartość Roztropności. 
Jeśli nie stwierdzono inaczej, magiczne wyposażenie otrzymuje uszkodzenia jak zwykłe przedmioty 
tego samego typu. Uszkodzony sprzęt nadal działa, lecz jeśli ulegnie zniszczeniu, jego magiczna moc 
zostaje stracona. 

NAPRAWA PRZEDMIOTÓW MAGICZNYCH 
Niektóre przedmioty magiczne będą podczas przygód podlegać uszkodzeniom. Koszt naprawy takiego 
wyposażenia przy użyciu umiejętności Rzemiosło nie różni się od ceny reperacji zwykłego przedmiotu 
tego samego rodzaju. Uszkodzenia niweluje również czar scalanie, ale za jego pomocą nie da się 
odtworzyć całkowicie zniszczonego przedmiotu magicznego. 

PRZEDMIOTY INTELIGENTNE 
Niektóre przedmioty magiczne, szczególnie broń, bywają obdarzone inteligencją. Dotyczy to jedynie 
permanentnych przedmiotów magicznych, nie zaś tych jednorazowego użytku lub nasączonych 
jakimiś ładunkami – czyli eliksiry, zwoje i różdżki nigdy nie będą inteligentne. 
Ogólnie rzecz biorąc, 1% przedmiotów magicznych posiada inteligencję. 

PRZEDMIOTY PRZEKLĘTE 
Czasem sprzęt jest przeklęty – źle wykonany lub wypaczony przez jakąś siłę zewnętrzną. Przedmioty 
przeklęte mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika albo być normalnymi elementami wyposażenia 
z drobną skazą, kłopotliwymi wymaganiami lub nieprzewidywalną naturą. 5% losowo tworzonych 
przedmiotów magicznych jest przeklętych. 

DAWKI, ŁADUNKI, WIELOKROTNE ŁADUNKI 

I UŻYWANIE 
Moc wielu przedmiotów, zwłaszcza różdżek i lasek, ogranicza liczba ładunków, którymi zostały 
nasączone. Magiczne sprzęty mają zazwyczaj maksymalnie 50 ładunków. Jeśli taki przedmiot jest 
losowym elementem skarbu, rzuć k% i podziel wynik przez 2 (zaokrąglając w dół, minimalnie 1), 
określając w ten sposób liczbę pozostałych ładunków. Jeżeli maksymalna liczba ładunków jest inna 
niż 50, wylosuj, ile ich pozostało. 
Podane ceny zawsze dotyczą przedmiotów z pełną liczbą ładunków (dopiero co stworzony przedmiot 
zawsze posiada maksymalną liczbę ładunków). Przedmioty pozbawione wszystkich ładunków są nic 
nie warte (dotyczy to większości wyposażenia z ładunkami). Natomiast wartość tych częściowo 
zużytych jest proporcjonalna do ilości magii, jaka w nich pozostała. W przypadku przedmiotów, które 
są używane w inny sposób poza rzucaniem czarów, jedynie część wartości obliczana jest w oparciu 
o liczbę pozostałych ładunków. 

Opisy przedmiotów magicznych 
W tej części rozdziału najpierw ogólnie opisano typy przedmiotów potem zaś, już szczegółowo, 
konkretne elementy wyposażenia. 
W opisie pojawiają się m.in. informacje dotyczące aktywacji i losowego tworzenia. Podano też 
przykładowe wartości KP, twardość, punkty wytrzymałości i ST zniszczenia. W przypadku KP podano 
wartość dla przedmiotu, którego nikt nie trzyma, i wzięto pod uwagę karę –5 wynikającą ze 
Zręczności 0, jaka dotyczy każdego obiektu. Jeżeli wybrany przedmiot ktoś trzyma w dłoniach, należy 
wykorzystać modyfikator ze Zręczności posiadacza, a nie karę –5. 
Nie wszystkie przedmioty opisano szczegółowo. Nie znajdziesz tu informacji o tych, w których 
znajdują się zaklęcia. Musisz po prostu dostosować czary odpowiednio do przedmiotu (laska, różdżka, 
zwój itd.). Zawsze wychodź z założenia, że zaklęcie rzucane jest na najniższym możliwym poziomie. 
W opisie przedmiotu podano szczegóły dotyczące jego mocy oraz następujące informacje (znajdują się 
pod koniec opisu, w tak zwanych notacjach). 
• Aura: W większości wypadków czar wykrycie magii ujawni związaną z przedmiotem szkołę magii 

oraz siłę aury, którą ów emanuje. Informacja ta (jeśli dotyczy przedmiotu) pojawia się na początku 
notacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie wykrycia magii. 

• Poziom czarującego: Kolejna informacja w notacjach to dotyczący przedmiotu poziom 
czarującego, określający relatywną potęgę przedmiotu. Poziom czarującego determinuje premię do 
rzutów obronnych oraz zasięg i inne zależne od poziomu aspekty mocy przedmiotu (jeśli są 
zmienne). To także poziom, który należy brać pod uwagę, gdy dana rzecz znajdzie się pod 
wpływem rozproszenia magii lub w podobnej sytuacji. Informacja ta ma następującą postać: „PC 
x”, gdzie „PC” to skrót od poziomu czarującego, a „x” – liczba go określająca. 
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W przypadku eliksirów, zwojów i różdżek twórca może ustalić poziom czarującego na 
poziomie dowolnym wystarczającym do rzucenia zaklęcia w nich użytego, jednakże nie wyższym 
niż jego własny. W przypadku innych magicznych rzeczy poziom czarującego ustala twórca. 
Minimalny poziom czarującego jest konieczny do spełnienia podanych wymagań. 

• Wymagania: Dany przedmiot może stworzyć tylko postać, która spełnia stosowne wymagania. 
Mogą one dotyczyć atutów, czarów, a także innych cech – charakteru, rasy, poziomu lub rodzaju 
czy gatunku kreatora. Informacje o wymaganiach umieszczono tuż po poziomie czarującego 
przedmiotu. 

Jeśli jednym z wymagań jest zaklęcie, twórca może je spełnić, przygotowując czar (bądź znając 
go w przypadku zaklinacza i barda), użyć w tym celu jakiegoś przedmiotu (uruchamiającego czy 
kończącego zaklęcie) albo też wykorzystać zdolność czaropodobną powołującą do istnienia 
stosowny efekt. W drugim z przypadków śmiałek musi poświęcać jeden wspomniany przedmiot lub 
jeden jego ładunek na każdy dzień tworzenia przedmiotu. 

Podczas tworzenia przedmiotu współpracować może ze sobą kilka osób, każda z nich musi 
jednak spełniać co najmniej jedno wymaganie. W niektórych przypadkach będzie to nawet 
konieczność, szczególnie gdy jeden bohater zna potrzebny w procesie czar, a drugi spełnia 
pozostałe wymogi. 

W przypadku, gdy przy produkcji przedmiotu współpracuje kilka osób, muszą one ustalić, kto 
jest twórcą, ponieważ jego poziom określa cechy przedmiotu. Bohater wybrany na twórcę opłaca 
koszt PD wymagany do wykreowania danej rzeczy. 

Zazwyczaj do stworzenia przedmiotu wymagany jest jeden atut oraz jeden lub więcej czarów 
(czasem również pojawiają się dodatkowe warunki). Jeśli podano dwa zaklęcia, oddzielone 
wyrazem „lub”, wymagane jest jedno z nich (rzecz jasna poza innymi zaklęciami wymienionymi 
poza tymi dwoma). 

• Cena rynkowa: Wartość przedmiotu w sztukach złota, pojawiająca się po słowie „Cena” – na 
wypadek gdyby ktoś chciał dane wyposażenie zakupić. Cena rynkowa przedmiotu, do którego 
skonstruowania potrzebny jest atut tworzenia przedmiotu, to zwykle bazowa cena zwiększona 
o koszt komponentów (surowce lub punkty doświadczenia). 

• Koszt stworzenia: Następnie w notacji, po wyrazie „Koszt”, pojawia się wyrażony w sztukach 
złota i punktach doświadczenia koszt, który ponosi twórca przedmiotu. Informacja ta pojawia się 
tylko w przypadku przedmiotów, których produkcja wymaga użycia komponentów (surowców lub 
PD). Oczywiście takie wyposażenie ma wyższą cenę rynkową. Koszt to zwykle bazowa cena 
zwiększona o wartość komponentów. W opisie przedmiotów, których wyprodukowanie nie 
wymaga użycia komponentów, nie pojawia się informacja o koszcie stworzenia. W ich przypadku 
cena rynkowa i bazowa są takie same. Koszt w sz stanowi 1/2 ceny rynkowej, a koszt w PD – 1/25 
ceny rynkowej. 

• Waga: W notacjach dotyczących cudownych przedmiotów, na samym końcu, podano ich wagę. 
Jeżeli brak takiej informacji, to znak, że ciężar przedmiotu nie jest wart uwagi (nie wpływa na 
obciążenie bohatera). 

Tabela: Losowe przedmioty magiczne 
Słaby Przeciętny Potężny Przedmiot  
01–04 01–10 01–10 Pancerze i tarcze  
05–09 11–20 11–20 Broń  
10–44 21–30 21–25 Eliksiry  
45–46 31–40 26–35 Pierścienie  
— 41–50 36–45 Berła  
47–81 51–65 46–55 Zwoje  
— 66–68 56–75 Laski  
82–91 69–83 76–80 Różdżki  
92–100 84–100 81–100 Cudowne przedmioty  
 
 

PANCERZE 
Jak łatwo się domyślić, chronią one lepiej niż zbroje pozbawione takiego wzmocnienia. Magiczne 
pancerze zapewniają premię z usprawnienia, która nie może być większa niż +5 i która kumuluje się 
ze zwykłą premią z pancerza (oraz z premiami z tarczy i z usprawnienia magicznej tarczy). Co więcej, 
każda magiczna zbroja jest mistrzowsko wykonana, co oznacza, że wszystkie kary do testów 
z pancerza maleją o 1. 
Oprócz premii z usprawnienia pancerz magiczny może obdarzać posiadacza specjalnymi mocami. 
Specjalne zdolności wpływają na cenę rynkową (traktować je należy jak dodatkowe premie), lecz nie 
zwiększają KP. Wszystkie premie pancerza (wynikające z usprawnienia oraz ze specjalnych zdolności) 
nie mogą w sumie przekraczać +10. Zbroja obdarzająca posiadacza specjalną mocą musi posiadać 
premię z usprawnienia przynajmniej +1. 
Pancerz lub zbroja mogą być wykonane z nietypowych materiałów. Rzuć k%: wynik 01–95 wskazuje, 
że dany przedmiot jest standardowy, a rezultat 96–100 oznacza, że do jego stworzenia użyto specjalnej 
substancji. 
Pancerz składa się z części, więc buty i rękawice (jeżeli są częścią zbroi) można zamienić na inne. 
Poziom czarującego w przypadku pancerza i tarczy: Podano go w przypadku zbroi lub tarczy 
posiadających jakąś specjalną moc. W przypadku przedmiotu zapewniającego jedynie premię 
z usprawnienia poziom czarującego jest równy potrojonej premii. Jeśli przedmiot zapewnia zarówno 
zdolności specjalne, jak i premię z usprawnienia, na potrzeby wymagań pod uwagę należy brać 
wyższy z owych poziomów. 
Tarcze: Premie z usprawnienia z tarczy kumulują się z premiami z usprawnienia z pancerza. Premie 
z usprawnienia z tarczy nie są brane pod uwagę jako premie do ataku lub obrażeń, gdy bohater uderza 
nią przeciwnika. W zasadzie mógłbyś stworzyć tarczę działającą również jako broń magiczna, lecz 
musiałbyś doliczyć magiczną premię ofensywną do kosztów tarczy oraz jej premii z usprawnienia do 
KP. 
Tak jak w przypadku pancerzy, specjalne moce, którymi obdarzona jest tarcza, wpływają na jej 
wartość rynkową – premie dodaje się do premii z usprawnienia, chociaż nie zwiększają one KP. 
Wszystkie premie (wynikające z usprawnienia oraz ze specjalnych mocy) nie mogą w sumie 
przekraczać +10. Tarcza obdarzająca posiadacza specjalną mocą musi mieć premię z usprawnienia 
przynajmniej +1. 
Trwałość i punkty wytrzymałości tarczy: Każde +1 premii z usprawnienia zwiększa o 2 trwałość 
tarczy oraz o 10 jej punkty wytrzymałości. 
Aktywacja: Bohater korzysta zwykle z magicznych zbroi i tarcz w taki sam sposób, jak 
z niemagicznych – po prostu je nakłada lub bierze do ręki. Jeśli jednak przedmiot zapewnia specjalne 
moce, które właściciel musi aktywować, wtedy musi wypowiedzieć słowo rozkazu (akcja 
standardowa). 
Pancerze dla istot nietypowych: Koszt pancerza dla stworzenia niehumanoidalnego, a także dla istot, 
które nie są ani małe, ani średnie, jest różny. Niemniej koszty mistrzowskiego wykonania 
i magicznego usprawnienia nie ulegają zmianom. 
Tabela: Pancerze i tarcze 
Słabe  Przeciętne  Potężne  Przedmiot  Bazowa cena 
01–60 01–05 — Tarcza +1 1000 sz 
61–80 06–10 — Pancerz +1 1000 sz 
81–85 11–20 — Tarcza +2 4000 sz 
86–87 21–30 — Pancerz +2 4000 sz 
— 31–40 01–08 Tarcza +3  9000 sz 
— 41–50 09–16 Pancerz +3 9000 sz 
— 51–55 17–27 Tarcza +4  16 000 sz 
— 56–57 28–38 Pancerz +4 16 000 sz 
— — 39–49 Tarcza +5  25 000 sz 
— — 50–57 Pancerz +5 25 000 sz 
— — — Pancerz/tarcza +6 1 36 000 sz 

— — — Pancerz/tarcza +7 1 49 000 sz 

— — — Pancerz/tarcza +8 1 64 000 sz 

— — — Pancerz/tarcza +9 1 81 000 sz 

— — — Pancerz/tarcza +10 1 100 000 sz 

88–89 58–60 58–60 Konkretny pancerz2 — 

90–91 61–63 61–63 Konkretna tarcza3 — 

92–100 64–100 64–100 Specjalna zdolność i rzuć raz jeszcze4 — 

1 Pancerze i tarcze zazwyczaj nie mogą zapewniać aż tak znacznych premii. Te wiersze pozwalają 
natomiast określić cenę przedmiotu obdarzonego dodatkowymi specjalnymi mocami. 
2 Rzuć w Tabeli: Konkretne pancerze. 
3 Rzuć w Tabeli: Konkretne tarcze. 
4 Rzuć w Tabeli: Specjalne moce pancerzy lub Tabeli: Specjalne moce tarcz. 
Tabela: Losowy pancerz 
k% Pancerz Koszt1 
01 Przeszywanica +155 sz 
02 Skórznia +160 sz 
03–17 Ćwiekowana skórznia +175 sz 
18–32 Koszulka kolcza +250 sz 
33–42 Skórzana +165 sz 
43 Łuskowa +200 sz 
44 Kolczuga +300 sz 
45–57 Napierśnik +350 sz 
58 Płytkowa +350 sz 
59 Kryta +400 sz 
60 Półpłytowa +750 sz 
61–100 Pełna płytowa +1650 sz 
1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj ten koszt do wartości wynikającej z premii z usprawnienia 
podanej w Tabeli: Pancerze i tarcze. 
Każda magiczna zbroja jest mistrzowsko wykonana (kara z pancerza do testów o 1 mniejsza niż 
zwykle). 
Tabela: Losowa tarcza 
k% Tarcza Koszt 1 
01–10 Puklerz +165 sz 
11–15 Lekka drewniana tarcza +153 sz 
16–20 Lekka stalowa tarcza +159 sz 
21–30 Ciężka drewniana tarcza +157 sz 
31–95 Ciężka stalowa tarcza +170 sz 
96–100 Pawęż +180 sz 
1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj ten koszt do wartości wynikającej z premii z usprawnienia 
podanej w Tabeli: Pancerze i tarcze. 
Każda magiczna tarcza jest mistrzowsko wykonana (kara z pancerza do testów o 1 mniejsza niż 
zwykle). 

Specjalne moce pancerzy i tarcz 
Tabela: Specjalne moce pancerzy 
Słabe  Przeciętne  Potężne  Specjalna zdolność Modyfikator ceny 

bazowej 
01–25 01–05 01–03 Nierozpoznawalny +2700 sz 
26–32 06–08 04 Osłona, słaba premia +11 
33–52 09–11 — Śliskość +3750 sz 
53–72 12–14 — Ukrywanie +3750 sz 
73–92 15–17 — Skradanie +3750 sz 
93–96 18–19 — Odporność na czary (13) premia +21 
97 20–29 05–07 Śliskość, doskonalsza +15 000 sz 
98 30–39 08–10 Ukrywanie, doskonalsze +15 000 sz 
99 40–49 11–13 Skradanie, doskonalsze +15 000 sz 
— 50–54 14–16 Odporność na kwas +18 000 sz 
— 55–59 17–19 Odporność na zimno +18 000 sz 
— 60–64 20–22 Odporność na elektryczność +18 000 sz 
— 65–69 23–25 Odporność na ogień +18 000 sz 
— 70–74 26–28 Odporność na dźwięk +18 000 sz 
— 75–79 29–33 Widmowość premia +31 
— 80–84 34–35 Niewrażliwość premia +31 
— 85–89 36–40 Osłona, przeciętna premia +31 
— 90–94 41–42 Odporność na czary (15) premia +31 
— 95–99 43 Kształt natury premia +31 
— — 44–48 Śliskość, potężniejsza +33 750 sz 
— — 49–53 Ukrywanie, potężniejsze +33 750 sz 
— — 54–58 Skradanie, potężniejsze +33 750 sz 
— — 59–63 Odporność na kwas, doskonalsza +42 000 sz 
— — 64–68 Odporność na zimno, doskonalsza +42 000 sz 
— — 69–73 Odporność na elektryczność, 

doskonalsza 
+42 000 sz 

— — 74–78 Odporność na ogień, doskonalsza +42 000 sz 
— — 79–83 Odporność na dźwięk, 

doskonalsza 
+42 000 sz 

— — 84–88 Odporność na czary (17) premia +41 
— — 89 Eteryczność  +49 000 sz 
— — 90 Kontrolowanie nieumarłych +49 000 sz 
— — 91–92 Osłona, skuteczna premia +51 
— — 93–94 Odporność na czary (19) premia +51 
— — 95 Odporność na kwas, potężniejsza +66 000 sz 
— — 96 Odporność na zimno, potężniejsza +66 000 sz 
— — 97 Odporność na elektryczność, 

potężniejsza 
+66 000 sz 

— — 98 Odporność na ogień, potężniejsza +66 000 sz 
— — 99 Odporność na dźwięk, 

potężniejsza 
+66 000 sz 

100 100 100 Rzuć dwa razy2 — 

1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj tę wartość do premii z usprawnienia podanej w Tabeli: Pancerze 
i tarcze. 
2 Jeśli wylosowałeś specjalną moc dwukrotnie, pod uwagę bierz tylko jeden rzut. Jeżeli uzyskałeś 
dwie wersje tej samej mocy, użyj potężniejszej. 
Tabela: Specjalne moce tarcz 
Słabe  Przeciętne  Potężne  Specjalna zdolność Modyfikator ceny 

bazowej 
01–20 01–10 01–05 Łapacz strzał premia +11 
21–40 11–20 06–08 Uderzanie premia +11 
41–50 21–25 09–10 Oślepianie premia +11 
51–75 26–40 11–15 Osłona, słaba premia +11 
76–92 41–50 16–20 Odbijanie strzał premia +21 
93–97 51–57 21–25 Żywa premia +21 
98–99 58–59 — Odporność na czary (13) premia +21 
— 60–63 26–28 Odporność na kwas +18 000 sz 
— 64–67 29–31 Odporność na zimno +18 000 sz 
— 68–71 32–34 Odporność na elektryczność +18 000 sz 
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Słabe  Przeciętne  Potężne  Specjalna zdolność Modyfikator ceny 
bazowej 

— 72–75 35–37 Odporność na ogień +18 000 sz 
— 76–79 38–40 Odporność na dźwięk +18 000 sz 
— 80–85 41–46 Widmowość premia +31 
— 86–95 47–56 Osłona, przeciętna premia +31 
— 96–98 57–58 Odporność na czary (15) premia +31 
— 99 59 Kształt natury premia +31 
— — 60–64 Odporność na kwas, doskonalsza +42 000 sz 
— — 65–69 Odporność na zimno, doskonalsza +42 000 sz 
— — 70–74 Odporność na elektryczność, 

doskonalsza 
+42 000 sz 

— — 75–79 Odporność na ogień, doskonalsza +42 000 sz 
— — 80–84 Odporność na dźwięk, 

doskonalsza 
+42 000 sz 

— — 85–86 Odporność na czary (17) premia +41 
— — 87 Kontrolowanie nieumarłych +49 000 sz 
— — 88–91 Osłona, skuteczna premia +51 
— — 92–93 Zwierciadlana premia +51 
— — 94 Odporność na czary (19) premia +51 
— — 95 Odporność na kwas, potężniejsza +66 000 sz 
— — 96 Odporność na zimno, potężniejsza +66 000 sz 
— — 97 Odporność na elektryczność, 

potężniejsza 
+66 000 sz 

— — 98 Odporność na ogień, potężniejsza +66 000 sz 
— — 99 Odporność na dźwięk, 

potężniejsza 
+66 000 sz 

100 100 100 Rzuć dwa razy2 — 

1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj tę wartość do premii z usprawnienia podanej w Tabeli: Pancerze 
i tarcze. 
2 Jeśli wylosowałeś specjalną moc dwukrotnie, pod uwagę bierz tylko jeden rzut. Jeżeli uzyskałeś 
dwie wersje tej samej mocy, użyj potężniejszej. 
 
Większość magicznych pancerzy i tarcz zapewnia jedynie premie z usprawnienia. Niektóre posiadają 
jednak specjalne, opisane dalej moce. Tak umagiczniony pancerz lub tarcza musi posiadać premię 
z usprawnienia przynajmniej +1. 
Eteryczność: Na rozkaz osoba mająca na sobie zbroję staje się eteryczna (patrz czar eteryczny 

spacer). Moc działa tylko raz dziennie. Bohater może pozostać eteryczny dowolnie długo, lecz 
w momencie, gdy powróci do normalnej postaci, nie może tego dnia ponownie stać się eteryczny. 
Silne przemiany; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, eteryczny spacer; Cena: +49 000 sz. 
Kontrolowanie nieumarłych: Osoba nosząca tego rodzaju pancerz lub tarczę może kontrolować 
dziennie do 26 KW nieumarłych, analogicznie jak w przypadku działania zaklęcia kontrolowanie 

nieumarłych. O świcie każdego dnia traci ona jednakże władzę nad wszystkimi nieumarłymi, jakich 
jeszcze kontroluje. Pancerz czy tarcza o takiej mocy zwykle wykonana jest z kości (to cecha tylko 
dekoracyjna, która nie ma wpływu na właściwości zbroi). 
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, kontrolowanie nieumarłych; Cena: 
+49 000 sz. 
Kształt natury: Osoba nosząca tego typu zbroję lub tarczę zachowuje zapewniane przez wyposażenie 
premie z pancerza (i wszelkie premie z usprawnienia), gdy korzysta ze zdolności kształty natury. 
Uzbrojenie obronne obdarzone tą mocą zwykle zdobią wzory liści. Kiedy właściciel korzysta 
z kształtów natury, zbroi nie widać. 
Umiarkowane przemiany; PC 9; Stworzenie magicznej broni i pancerza, szkodliwa polimorfia; Cena: 
premia +3. 
Łapacz strzał: Tarcza obdarzona tą zdolnością przyciąga broń dystansową. Zapewnia premię 
z odbicia +1 względem takiego oręża, ponieważ tor lotu pocisków i broni rzucanej się zmienia, gdyż 
przyciąga je łapacz strzał. Ponadto każdy oręż miotający i rzucany wymierzony w cel znajdujący się 
w promieniu 1,5 metra od posiadacza niniejszego przedmiotu zmienia kierunek ku właścicielowi 
tarczy (jeśli jednakże korzysta on z całkowitej osłony względem atakującego, nie nastąpi odchylenie 
ani broni miotającej, ani rzucanej). Ponadto postać atakująca osobę korzystającą z łapacza strzał 
ignoruje ryzyko chybienia, które normalnie należałoby brać pod uwagę. Broń miotająca i rzucana 
obdarzona premią z usprawnienia wyższą niż bazowa premia do KP tarczy nie ulega odchyleniu 
(niemniej zwiększona premia do KP tarczy dotyczy również tego oręża). Właściciel tarczy może 
aktywować i dezaktywować niniejszą moc za pomocą słowa rozkazu. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, tarcza entropii; Cena: premia 
+1. 
Nierozpoznawalny: Nierozpoznawalna zbroja wygląda zupełnie normalnie, ale na rozkaz zmienia 
kształt i formę, by stać się zwyczajnym ubraniem. Pancerz zachowuje wszystkie swoje cechy (w tym 
wagę), nawet gdy jest w postaci normalnego stroju. Jedynie czar widzenie prawdy lub podobna magia 
ujawnią prawdziwą naturę zbroi przemienionej w ubranie. 
Umiarkowane iluzje; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, przebranie; Cena: +2700 sz. 
Niewrażliwość: Tego typu zbroja obdarza osobę, która ją nosi, redukcją obrażeń 5/magia. 
Silne odrzucanie i być może wywoływanie (jeżeli użyto cudu); PC 18; Stworzenie magicznej broni 
i pancerza, kamienna skóra, cud lub życzenie; Cena: premia +3. 
Odbijanie strzał: Tarcza taka chroni korzystającą zeń osobę przed atakami dystansowymi. Raz na 
rundę w sytuacji, gdy postać taka normalnie zostałaby trafiona z broni dystansowej, może wykonać 
rzut obronny na Refleks (ST 20). Jeśli broń dystansowa ma premię z usprawnienia, ST wzrasta 
o wartość tej premii. Jeżeli rzut się powiedzie, tarcza odbija oręż. Właściciel niniejszego przedmiotu 
musi być świadomy ataku i nie może być nieprzygotowany. Próba odbicia broni dystansowej nie liczy 
się jako akcja. Wyjątkowe bronie dystansowe – głazy miotane przez gigantów lub kwasowa strzała– 
nie mogą ulec odbiciu za pomocą tarczy. 
Słabe odrzucanie; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, tarcza; Cena: premia +2. 
Odporność na czary: Moc ta obdarza osobę, która ma na sobie pancerz, odpornością na czary – może 
ona wynosić w zależności od zbroi 13, 15, 17 lub 19. 
Silne odrzucanie; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na czary; Cena: premia 
+2 (OC 13), premia +3 (OC 15), premia +4 (OC 17) lub premia +5 (OC 19). 
Odporność na dźwięk: Tak zaczarowana zbroja lub tarcza ma zazwyczaj połyskującą powierzchnię. 
Pancerz absorbuje w ataku pierwsze 10 obrażeń spowodowanych przez dźwięk, które w normalnej 
sytuacji otrzymałby właściciel (analogicznie do czaru odporność na energię). 
Słabe odrzucanie; PC 3; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: +18 
000 sz. 
Odporność na dźwięk, doskonalsza: Jak odporność na dźwięk, z tą jednak różnicą, iż absorbuje 
pierwsze 20 obrażeń od dźwięku na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: 
+42 000 sz. 
Odporność na dźwięk, potężniejsza: Jak odporność na dźwięk, z tą jednak różnicą, iż absorbuje 
pierwsze 30 obrażeń od dźwięku na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 11; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; 
Cena: +66 000 sz. 
Odporność na elektryczność: Tak zaczarowana zbroja lub tarcza ma zazwyczaj niebieskawy odcień 
i bywa ozdobiona rysunkiem błyskawicy bądź burzy. Pancerz absorbuje w ataku pierwsze 10 obrażeń 
spowodowanych przez elektryczność, które w normalnej sytuacji otrzymałby właściciel (analogicznie 
do czaru odporność na energię). 
Słabe odrzucanie; PC 3; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: +18 
000 sz. 
Odporność na elektryczność, doskonalsza: Jak odporność na elektryczność, z tą jednak różnicą, iż 
absorbuje pierwsze 20 obrażeń od elektryczności na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: 
+42 000 sz. 

Odporność na elektryczność, potężniejsza: Jak odporność na elektryczność, z tą jednak różnicą, iż 
absorbuje pierwsze 30 obrażeń od elektryczności na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 11; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; 
Cena: +66 000 sz. 
Odporność na kwas: Tak zaczarowana zbroja lub tarcza ma zazwyczaj szary, matowy odcień. 
Pancerz absorbuje w ataku pierwsze 10 obrażeń spowodowanych przez kwas, które w normalnej 
sytuacji otrzymałby właściciel (analogicznie do czaru odporność na energię). 
Słabe odrzucanie; PC 3; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: +18 
000 sz. 
Odporność na kwas, doskonalsza: Jak odporność na kwas, z tą jednak różnicą, iż absorbuje pierwsze 
20 obrażeń od kwasu na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: 
+42 000 sz. 
Odporność na kwas, potężniejsza: Jak odporność na kwas, z tą jednak różnicą, iż absorbuje pierwsze 
30 obrażeń od kwasu na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 11; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; 
Cena: +66 000 sz. 
Odporność na ogień: Zbroja obdarzona tą mocą ma zazwyczaj czerwonawy odcień i często zdobią ją 
smocze motywy. Pancerz absorbuje w ataku pierwsze 10 obrażeń spowodowanych przez ogień, które 
w normalnej sytuacji otrzymałby właściciel (analogicznie do czaru odporność na energię). 
Słabe odrzucanie; PC 3; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: +18 
000 sz. 
Odporność na ogień, doskonalsza: Jak odporność na ogień, z tą jednak różnicą, iż absorbuje 
pierwsze 20 obrażeń od ognia na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: 
+42 000 sz. 
Odporność na ogień, potężniejsza: Jak odporność na ogień, z tą jednak różnicą, iż absorbuje 
pierwsze 30 obrażeń od ognia na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 11; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; 
Cena: +66 000 sz. 
Odporność na zimno: Zbroja lub tarcza obdarzona tą mocą ma zazwyczaj niebieskawy lub lodowy 
odcień i często ozdobiona jest rysunkami skór albo futer. Pancerz absorbuje w ataku pierwsze 10 
obrażeń spowodowanych przez zimno, które w normalnej sytuacji otrzymałby właściciel (analogicznie 
do czaru odporność na energię). 
Słabe odrzucanie; PC 3; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: +18 
000 sz. 
Odporność na zimno, doskonalsza: Jak odporność na zimno, z tą jednak różnicą, iż absorbuje 
pierwsze 20 obrażeń od zimna na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; Cena: 
+42 000 sz. 
Odporność na zimno, potężniejsza: Jak odporność na zimno, z tą jednak różnicą, iż absorbuje 
pierwsze 30 obrażeń od zimna na atak. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 11; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odporność na energię; 
Cena: +66 000 sz. 
Osłona: Tego rodzaju zbroja lub tarcza powołuje do istnienia magiczną moc, która efektywniej chroni 
punkty witalne posiadacza. Kiedy właściciel może paść ofiarą trafienia krytycznego lub podstępnego 
ataku, istnieje szansa, że tak się nie stanie i że otrzyma tylko zwykłe wylosowane obrażenia. 
 
Rodzaj osłony Szansa na normalne obrażenia Modyfikator ceny bazowej 
Słaba 25% premia +1 
Przeciętna 75% premia +3 
Skuteczna 100% premia +5 
 
Silne odrzucanie; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, cud lub ograniczone życzenie; Cena: 
różna (patrz wcześniej). 
Oślepianie: Tak umagiczniona tarcza może na rozkaz właściciela dwa razy dziennie rozbłysnąć 
migotliwym światłem. Wszyscy w promieniu 6 metrów od tarczy (oprócz jej posiadacza) muszą 
wówczas wykonać rzut obronny na Refleks o ST 14 – nieudany oznacza oślepienie na 1k4 rundy. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, piekące światło; Cena: 
premia +1. 
Skradanie: Tego rodzaju pancerz jest dobrze naoliwiony i tak skonstruowany oraz zaczarowany, by 
nie tylko wydawał jak najmniej dźwięków, lecz by dodatkowo tłumił okoliczne odgłosy. Osoba, która 
go nosi, zyskuje premię z biegłości +5 do testów Cichego poruszania się. Karę do testów z pancerza 
należy Jednakże brać pod uwagę normalnie. 
Słabe iluzje; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, cisza; Cena: +3750 sz. 
Skradanie, doskonalsze: Jak skradanie, tyle że zapewnia premię z biegłości +10 do testów Cichego 
poruszania się. 
Umiarkowane iluzje; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, cisza; Cena: +15 000 sz. 
Skradanie, potężniejsze: Jak skradanie, tyle że zapewnia premię z biegłości +15 do testów Cichego 
poruszania się. 
Umiarkowane iluzje; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, cisza; Cena: +33 750 sz. 
Śliskość: Pancerz taki sprawia wrażenie, jakby był pokryty cienką warstewką tłustego oleju. Zapewnia 
ona właścicielowi premię z biegłości +5 do testów Wyzwalania się. Karę do testów z pancerza należy 
jednak brać pod uwagę normalnie. 
Słabe przywoływanie; PC 4; Stworzenie magicznej broni i pancerza, tłuszcz; Cena: +3750 sz. 
Śliskość, doskonalsza: Jak śliskość, tyle że zapewnia premię z biegłości +10 do testów Wyzwalania 
się. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, tłuszcz; Cena: +15 
000 sz. 
Śliskość, potężniejsza: Jak śliskość, tyle że zapewnia premię z biegłości +15 do testów Wyzwalania 
się. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, tłuszcz; Cena: +33 
750 sz. 
Uderzanie: Tarczę o tej specjalnej mocy stworzono po to, by nią uderzać. Użyta w takim celu zadaje 
obrażenia, jakby była bronią większą o dwie kategorie rozmiaru (średnia lekka tarcza zada zatem 1k6 
obrażeń, a średnia ciężka tarcza – 1k8). Wykorzystywana do uderzania tarcza działa jak oręż +1. Mocą 
tą można obdarzyć tylko lekkie i ciężkie tarcze. 
Umiarkowane przemiany; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, siła byka; Cena: premia +1. 
Ukrywanie: Pancerz ten ma niezwykle czarną barwę, a ponadto, gdy nosząca go osoba chce się ukryć, 
rozmywa kontury jej postaci, zapewniając premię z biegłości +5 do testów Ukrywania się. Karę do 
testów z pancerza należy Jednak brać pod uwagę normalnie. 
Słabe iluzje; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, niewidzialność; Cena: +3750 sz. 
Ukrywanie, doskonalsze: Jak ukrywanie, tyle że zapewnia premię z biegłości +10 do testów 
Ukrywania się. 
Umiarkowane iluzje; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, niewidzialność; Cena: +15 
000 sz. 
Ukrywanie, potężniejsze: Jak ukrywanie, tyle że zapewnia premię z biegłości +15 do testów 
Ukrywania się. 
Umiarkowane iluzje; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, niewidzialność; Cena: +33 
750 sz. 
Widmowość: Widmowa zbroja lub tarcza wydaje się niemal zupełnie przeźroczysta. Premie 
z usprawnienia oraz premie z pancerza tego rodzaju uzbrojenia obronnego należy brać pod uwagę 
w przypadku ataków stworzeń bezcielesnych. Ponadto takie istoty mogą bez ograniczeń owe 
przedmioty podnosić, poruszać nimi, a nawet je zakładać. Stworzenia bezcielesne otrzymują 
zapewnianą przez to wyposażenie premię z usprawnienia przeciwko atakom istot zarówno 
bezcielesnych, jak i cielesnych. Ponadto nadal mogą przenikać przez materialne przedmioty. 
Silne przemiany; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, eteryczność; Cena: premia +3. 
Zwierciadlana: Niniejsza tarcza przypomina lustro. Od jej powierzchni wszystko się odbija. Raz 
dziennie właściciel może zdecydować się odbić zaklęcie z powrotem na postać, któ®a je rzuciła, 
analogicznie do działania odbicia czaru. 
Silne odrzucanie; PC 14; Stworzenie magicznej broni i pancerza, odbicie czaru; Cena: premia +5. 
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Żywa: Na rozkaz żywa tarcza unosi się w powietrzu, w odległości 0,5 metra od właściciela, chroniąc 
go tak, jakby sam z niej korzystał, lecz pozwalając używać obu rąk. W tym samym czasie śmiałka 
może bronić tylko jedna żywa tarcza. Bohater korzystający z tego przedmiotu wciąż podlega karom 
związanym z korzystaniem z tarczy, takim jak kara do testów z pancerza, brak biegłości czy 
niepowodzenie czarów wtajemniczeń. 
Silne przemiany; PC 12; Stworzenie magicznej broni i pancerza, ożywienie przedmiotów; Cena: 
premia +2. 

Konkretne pancerze 
Opisane dalej pancerze mają ściśle określone moce, które tu przedstawiono. 
Tabela: Konkretne pancerze 
Słaby Przeciętny Potężny Pancerz Cena rynkowa 
01–50 01–25 — Mithrilowa koszulka 1100 sz 
51–80 26–45 — Zbroja ze smoczej skóry 3300 sz 
81–100 46–57 — Elfia kolczuga 4150 sz 
— 58–67 — Skóra nosorożca 5165 sz 
— 68–82 01–10 Napierśnik z adamantytu 10 200 sz 
— 83–97 11–20 Krasnoludzka zbroja 16 500 sz 
— 98–100 21–32 Pancerz szczęścia 18 900 sz 
— — 33–50 Niebiańska zbroja 22 400 sz 
— — 51–60 Pancerz głębin 24 650 sz 
— — 61–75 Napierśnik dowodzenia 25 400 sz 
— — 76–90 Mithrilowy pancerz szybkości 26 500 sz 
— — 91–100 Demoniczna zbroja 52 260 sz 
 
Elfia kolczuga: Bardzo lekka kolczuga wykonana z malutkich mithrilowych kółek. Szybkość 
średniego stworzenia, które ją założy, wynosi 9 metrów, a małego – 6 metrów. Postać, która nosi 
kolczugę, ponosi ryzyko niepowodzenia czaru wtajemniczeń 20%, podlega karze do testów z pancerza 
–2, a może mieć premię ze Zręczności maksymalnie +4. Elfią kolczugę należy traktować jak zbroję 
lekką, ważącą 10 kilogramów. 
Brak aury (niemagiczna); Cena: 4,150 sz. 
Mithrilowa koszulka: Tę bardzo lekką koszulkę kolczą wykonano z malutkich mithrilowych kółek. 
Szybkość średniego stworzenia, które ją założy, wynosi 9 metrów, a małego – 6 metrów. Postać, która 
nosi koszulkę, ponosi ryzyko niepowodzenia czaru wtajemniczeń 10%, a może mieć premię ze 
Zręczności maksymalnie +4. Zbroja nie powoduje natomiast kary do testów z pancerza. Koszulkę 
kolczą należy traktować jak lekką zbroję o wadze 5 kilogramów. 
Brak aury (niemagiczna); Cena: 1100 sz. 
Mithrilowy pancerz szybkości: Osoba mająca na sobie tę świetnie wykonaną mithrilową pełną zbroję 
płytową +1 może uaktywnić ją w akcji darmowej, dzięki czemu znajdzie się pod wpływem czaru 
przyspieszenie, działającego przez maksymalnie 10 rund dziennie (nie muszą one następować po 
sobie). 
Średnia istota mająca na sobie mithrilową pełną zbroję płytową porusza się z szybkością 6 metrów, 
a małą z prędkością 4,5 metra. Postać, która nosi ten pancerz, ponosi ryzyko niepowodzenia czaru 
wtajemniczeń 25%, podlega karze do testów z pancerza –4, a może mieć premię ze Zręczności 
maksymalnie +4. Wyposażenie to traktować należy jak średni pancerz o wadze 12,5 kilogramów. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, przyspieszenie; Cena: 26 500 sz. 
Napierśnik dowodzenia: Ten wspaniale wykonany napierśnik +2 promieniuje silną magiczną aurą. 
Osobę, która go założy, otacza aura godności i władczości. Otrzymuje ona premię z biegłości +2 do 
wszystkich testów Charyzmy, wliczając w to testy umiejętności, dla których Charyzma jest atrybutem 
kluczowym, oraz testy odpędzania. Dzięki napierśnikowi dowodzenia zyskuje także premię z biegłości 
+2 do wartości Zdolności przywódczych. Sprzymierzeńcy znajdujący się w promieniu 108 metrów 
wokół posiadacza napierśnika stają się odważniejsi niż zwykle. Moc zbroi w dużej mierze wynika 
z faktu, że bardzo się ona wyróżnia, więc mająca ją na sobie osoba nie może się ukryć ani schować. 
Jeżeli to uczyni, wszystkie wspomniane efekty przestają działać. 
Silne oczarowania; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, zbiorowe zauroczenie potwora; 
Cena: 25 400 sz; Koszt: 10 975 sz + 850 PD. 
Napierśnik z adamantytu: Ten niemagiczny napierśnik wykonany jest z adamantytu, co sprawia, że 
zapewnia on noszącej go osobie redukcję obrażeń 2/–. 
Brak aury (niemagiczny); Cena: 10 200 sz. 
Pancerz głębin: Tę pełną zbroję płytową +1 zdobią rysunki fal i ryb. Noszącą ją osobę podczas 
testów Pływania należy traktować tak, jakby nie miała na sobie pancerza głębin. Co więcej, może ona 
również oddychać wodą i rozmawiać z każdym wodnym stworzeniem, które posługuje się jakąś 
mową. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 11; Stworzenie magicznej broni i pancerza, języki, oddychanie wodą, 
swoboda działania; Cena: 24 650 sz; Koszt: 17 150 sz + 600 PD. 
Pancerz szczęścia: Tę zbroję krytą +3 zdobi dziesięć klejnotów, z których każdy wart jest 100 sz. 
Osoba nosząca pancerz może raz na tydzień zażądać, by wykonany przeciw niej test ataku został 
przerzucony. Pod uwagę bierze się jednak wówczas wszystkie konsekwencje wynikające z drugiego 
rzutu. Gracz wcielający się w postać właściciela pancerza musi zadecydować o powtórce testu ataku 
przed ustaleniem liczby obrażeń, jakie jego bohater otrzyma. 
Silne oczarowania; PC 12; Stworzenie magicznej broni i pancerza, błogosławieństwo; Cena: 18 900 sz; 
Koszt: 10 150 sz + 700 PD. 
Skóra nosorożca: Wykonana ze skóry nosorożca zbroja skórzana +2. Zapewnia ona premię 
z usprawnienia +2 do KP, a powoduje karę do testów z pancerza równą –1. Ponadto osoba, która ma ją 
na sobie, zadaje podczas szarży (również dosiadając wierzchowca) dodatkowo 2k6 obrażeń. 
Umiarkowane przemiany; PC 9; Stworzenie magicznej broni i pancerza, siła byka; Cena: 5165 sz; 
Koszt: 2665 sz + 200 PD. 
Zbroja demoniczna: Tę zbroję płytową wykuto tak, by mająca ją na sobie osoba przypominała 
demona. Hełm ma kształt plugawej głowy z rogami, a właściciel spogląda na świat przez otwarty, 
wypełniony kłami pysk bestii. Ta pełna zbroja płytowa +4 umożliwia posiadaczowi atakowanie 
pazurami, które zadają 1k10 obrażeń i które należy traktować jak broń +1. Ponadto ofiara ataku staje 
się podmiotem czaru zakażenie (Wytrwałość neguje, ST 14). W owe pazury wyposażone są rękawice 
i karwasze wchodzące w skład zbroi. 
Stworzenie, które nie jest złe, a włoży tę zbroję, otrzymuje jeden poziom negatywny. Należy go brać 
pod uwagę aż do zdjęcia pancerza. Negatywny poziom nie powoduje efektywnej utraty poziomu, nie 
można go jednak zwalczyć w żaden sposób (nawet czarem przywrócenie energii życiowej), dopóki 
postać ma na sobie zbroję. 
Silna nekromancja [zło]; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, zakażenie; Cena: 52 260 sz; 
Koszt: 26 130 sz + 2090 PD. 
Zbroja krasnoludzka: Pełna zbroja płytowa wykonana z adamantytu, zapewniająca redukcję obrażeń 
3/–. 
Brak aury (niemagiczna); Cena: 16 500 sz. 
Zbroja niebiańska: Ta kolczuga +3 z niezwykle jasnego srebra lub złota jest tak doskonale spleciona 
i lekka, że można ją nosić pod normalnym ubraniem i nikt nie dostrzeże, że właściciel ma na sobie 
jakikolwiek pancerz. Postać w kolczudze ponosi ryzyko niepowodzenia czaru wtajemniczeń 15%, 
podlega karze do testów z pancerza –2, a może mieć premię ze Zręczności maksymalnie +8. 
Niebiańską zbroję należy traktować jak zbroję lekką, ważącą 10 kilogramów. Pozwala ona 
właścicielowi raz dziennie latać (efekt czaru latanie), jeśli wypowie on odpowiednie słowo rozkazu. 
Słabe przemiany [dobro]; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, twórca musi być dobry, 
latanie; Cena: 22 400 sz; Koszt: 12 550 sz + 1004 PD. 
Zbroja ze smoczej skóry: Tę pełną zbroję płytową wykonano ze smoczej skóry, a nie z metalu, dzięki 
czemu mogą ją nosić druidzi. W pozostałych aspektach jest to mistrzowska pełna zbroja płytowa. 
Brak aury (niemagiczna); Cena: 3300 sz. 

Konkretne tarcze 
Opisane dalej tarcze mają ściśle określone moce, które tu przedstawiono. 
Tabela: Konkretne tarcze 
Słaba Przeciętna Potężna Tarcza Cena rynkowa 
01–30 01–20 — Puklerz z ciemnodrzewu 205 sz 
31–80 21–45 — Tarcza z ciemnodrzewu 257 sz 
81–95 46–70 — Ciężka tarcza z mithrilu 1020 sz 

96–100 71–85 01–20 Tarcza maga 3153 sz 
— 86–90 21–40 Ciernista tarcza 5580 sz 
— 91–95 41–60 Tarcza lwa 9170 sz 
— 96–100 61–90 Skrzydlata tarcza 17 257 sz 
— — 91–100 Tarcza zniszczenia 50 170 sz 
 
Ciężka tarcza z mithrilu: Ciężka tacza wykonana z mithrilu, dzięki czemu jest lżejsza do 
standardowej stalowej. Posługująca się nią osoba ponosi ryzyko niepowodzenia czaru wtajemniczeń 
5%. Tarcza nie powoduje natomiast kary do testów z pancerza. Waży 2,5 kilograma. 
Brak aury (niemagiczna); Cena: 1020 sz. 
Ciernista tarcza: Ciężka stalowa tarcza +1 pokryta szpikulcami, przez co działa jak normalna tarcza, 
która została w nie wyposażona. Ponadto maksymalnie trzy razy dziennie właściciel może na rozkaz 
wystrzelić jeden z kolców. Pocisk taki ma premię z usprawnienia +1, przyrost zasięgu 36 metrów 
i zadaje 1k10 obrażeń (krytyczne 19–20/×2). Wystrzelone kolce regenerują się każdego dnia. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 6; Stworzenie magicznej broni i pancerza, magiczny pocisk; Cena: 
5580 sz; Koszt: 2740 sz + 223 PD. 
Puklerz z ciemnodrzewu: Niemagiczna lekka drewniana tarcza wykonana z ciemnodrzewu. Nie 
zapewnia premii z usprawnienia, ale z racji użytego materiału jest lżejsza od zwykłej drewnianej 
tarczy. Waży 1,25 kilograma i nie powoduje kary do testów z pancerza. 
Brak aury (niemagiczny); Cena: 205 sz. 
Skrzydlata tarcza: Okrągła ciężka drewniana tarcza z premią z usprawnienia +3. Jej krawędzie 
zdobią małe, pierzaste skrzydła. Raz dziennie można jej nakazać, by wzbiła się w powietrze wraz 
z właścicielem (analogicznie do czaru latanie). Tarcza ma prawo unieść do 66,5 kilogramów, 
poruszając się z szybkością 18 metrów na rundę, lub 133 kilogramów z prędkością 12 metrów na 
rundę. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, latanie; Cena: 17257 sz; Koszt: 
8628 sz i 5 ss + 690 PD. 
Tarcza lwa: Tę ciężką stalową tarczę +2 wykonano tak, by przypominała łeb ryczącego lwa. Trzy 
razy dziennie można w akcji darmowej nakazać jej zaatakować (niezależnie od ataku właściciela) – 
gryzie ona wówczas z bazową premią do ataku posiadacza (pod uwagę należy wziąć również jego 
ewentualne ataki wielokrotne) i zadaje 2k6 obrażeń. Atak ten to dodatkowe działanie niezależne od 
akcji podjętej przez właściciela. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, przyzwanie sojusznika 

natury IV; Cena: 9170 sz; Koszt: 4670 sz + 360 PD. 
Tarcza maga: Z tyłu tej lekkiej drewnianej tarczy +1 umieszczono niewielki, skórzany pasek, na 
którym właściciel może zapisać jeden czar, tak jakby był to zwój. Zapisanie zaklęcia w ten sposób 
kosztuje jedynie połowę normalnej ceny surowców. Koszt w punktach doświadczenia i koszt 
komponentów pozostają bez zmian. Na pasku nie można umieścić zaklęcia poziomu wyższego niż 3. 
Da się go natomiast używać wielokrotnie. 
Jeśli tarcza maga jest losowym elementem skarbu, istnieje 50% szans na to, że zapisany na niej będzie 
czar z przeciętnego zwoju. Będzie to albo zaklęcie objawień (01–80 na k%), albo wtajemniczeń (81–
100 na k%). 
Tarcza nakłada ryzyko niepowodzenia czaru wtajemniczeń 5%. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 6; Stworzenie magicznej broni i pancerza, Zapisanie zwoju, twórca 
musi być przynajmniej na 6. poziomie; Cena: 3153 sz (plus wartość aktualnie zapisanego na pasku 
zwoju z czarem); Koszt: 1653 sz + 120 PD. 
Tarcza z ciemnodrzewu: Niemagiczna ciężka drewniana tarcza wykonana z ciemnodrzewu. Nie 
zapewnia premii z usprawnienia, ale z racji użytego materiału jest lżejsza od zwykłej drewnianej 
tarczy. Waży 2,5 kilograma i nie powoduje kary do testów z pancerza. 
Brak aury (niemagiczna); Cena: 257 sz. 
Tarcza zniszczenia: Ciężka stalowa tarcza +1 matowej, czarnej barwy, która zdaje się pochłaniać 
światło. Raz na dwa dni można nakazać, by magia tarczy przebudziła się i dokonała 
dezintegracji (analogicznie do czaru) przedmiotu, którego dotyka – wymaga to jednakże udanego 
ataku dotykowego wręcz. 
Silne przemiany; PC 17; Stworzenie magicznej broni i pancerza, dezintegracja; Cena: 50 170 sz; 
Koszt: 25 170 sz + 2000 PD. 
 

 
BROŃ 
Tabela: Broń 
Słaba Przeciętna Potężna Premia Bazowa cena1 
01–70 01–10 — +1 2000 sz 
71–85 11–29 — +2 8000 sz 
— 30–58 01–20 +3 18 000 sz 
— 59–62 21–38 +4 32 000 sz 
— — 39–49 +5 50 000 sz 
— — — +62 72 000 sz 

— — — +72 98 000 sz 

— — — +82 128 000 sz 

— — — +92 162 000 sz 

— — — +102 200 000 sz 

86–90 63–68 50–63 Konkretna broń3 — 

91–100 69–100 64–100 Specjalna moc i rzuć raz jeszcze4 — 

1 Cena za 50 strzał, bełtów czy pocisków do procy. 
2 Broń tak naprawdę nie może posiadać premii przekraczającej +5. Wykorzystaj te wiersze do 
ustalenia ceny wynikającej z dodania specjalnych mocy. 3 Patrz Tabela: Konkretna broń. 
4 W przypadku oręża do walki wręcz patrz Tabela: Specjalne moce broni do walki wręcz, 
a w przypadku dystansowego – Tabela: Specjalne moce broni dystansowej. 
 
Tabela: Ustalanie rodzaju broni 
k% Rodzaj broni 
01–70 Typowa broń do walki wręcz 
71–80 Rzadka broń 
81–100 Typowa broń dystansowa 
 
Tabela: Typowa broń do walki wręcz 
k% Broń Koszt1 
01–04 Sztylet +302 sz 
05–14 Topór dwuręczny +320 sz 
15–24 Miecz dwuręczny +350 sz 
25–28 Kama +302 sz 
29–41 Miecz długi +315 sz 
42–45 Buzdygan, lekki +305 sz 
46–50 Buzdygan, ciężki +312 sz 
51–54 Nunczaku +302 sz 
55–57 Drąg2 +600 sz 

58–61 Rapier +320 sz 
62–66 Sejmitar +315 sz 
67–70 Krótka włócznia +302 sz 
71–74 Siangham +303 sz 
75–84 Miecz półtoraręczny +335 sz 
85–89 Miecz krótki +310 sz 
90–100 Krasnoludzki topór bojowy +330 sz 
1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj ten koszt do wartości wynikającej z premii z usprawnienia 
podanej w Tabeli: Broń. 
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2 W przypadku mistrzowsko wykonanej podwójnej broni zapłacić należy za każde „ostrze” (+300 sz 
za sztukę, całość +600 sz). Każde „ostrze” ma zapewnione inne premie wynikające z magii. Jeżeli oręż 
to część losowo tworzonego skarbu, oba „ostrza” mogą mieć taką samą premię (01-50 na k%), co 
podwaja koszt premii, lub też premia z usprawnienia drugiego „ostrza” jest o jeden mniejsza (51-100 
na k%) i nie ma ono żadnych specjalnych mocy. 
Każda magiczna broń jest mistrzowsko wykonana. 
Tabela: Rzadka broń 
k% Broń Koszt1 
01–03 Orkowy topór podwójny2 +660 sz 

04–07 Topór wojenny +310 sz 
08–10 Kolczasty łańcuch +325 sz 
11–12 Maczuga +300 sz 
13–16 Kusza, ręczna +400 sz 
17–19 Kusza, samopowtarzalna +550 sz 
20–21 Sztylet do pchnięć +302 sz 
22–23 Bułat +375 sz 
24–26 Korbacz, straszny2 +690 sz 

27–31 Korbacz, ciężki +315 sz 
32–35 Korbacz, lekki +308 sz 
36–37 Rękawica +302 sz 
38–39 Rękawica nabijana +305 sz 
40–41 Glewia +308 sz 
42–43 Maczuga dwuręczna +305 sz 
44–45 Gizarma +309 sz 
46–48 Halabarda +310 sz 
49–51 Włócznia +301 sz 
52–54 Gnomi młot z hakiem2 +620 sz 

55–56 Młot, lekki +301 sz 
57–58 Toporek +306 sz 
59–61 Kukri +308 sz 
62–64 Kopia +310 sz 
65–67 Długa włócznia +305 sz 
68–70 Morgensztern +308 sz 
71–72 Sieć +320 sz 
73–74 Nadziak, ciężki +308 sz 
75–76 Nadziak, lekki +304 sz 
77–78 Runka +310 sz 
79–80 Tłuk +301 sz 
81–82 Kosa +318 sz 
83–84 Shuriken +301 sz 
85–86 Sierp +306 sz 
87–89 Miecz dwuostrzowy2 +700 sz 

90–91 Trójząb +315 sz 
92–94 Krasnoludzki urgrosh2 +650 sz 

95–97 Młot bojowy +312 sz 
98–100 Bicz +301 sz 
1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj ten koszt do wartości wynikającej z premii z usprawnienia 
podanej w Tabeli: Broń. 
2 W przypadku mistrzowsko wykonanej podwójnej broni zapłacić należy za każde „ostrze” (+300 sz 
za sztukę, całość +600 sz). Każde „ostrze” ma zapewnione inne premie wynikające z magii. Jeżeli oręż 
to część losowo tworzonego skarbu, oba „ostrza” mogą mieć taką samą premię (01-50 na k%), co 
podwaja koszt premii, lub też premia z usprawnienia drugiego „ostrza” jest o jeden mniejsza (51-100 
na k%) i nie ma ono żadnych specjalnych mocy. 
Każda magiczna broń jest mistrzowsko wykonana. 
Tabela: Typowa broń dystansowa 
k% Broń Koszt1 
01–10 Pociski (rzuć raz jeszcze):  
 01–50 Strzały (50) +350 sz 

 51–80 Bełty (50) +350 sz 

 81–
100 

Do procy(50) +350 sz 

11–15 Topór rzucany +308 sz 
16–25 Kusza, ciężka +350 sz 
26–35 Kusza, lekka +335 sz 
36–39 Strzałka +300 sz 5 ss 
40–41 Oszczep +301 sz 
42–46 Łuk krótki +330 sz 
47–51 Łuk krótki, refleksyjny (premia z S +0) +375 sz 
52–56 Łuk krótki, refleksyjny (premia z S +1) +450 sz 
57–61 Łuk krótki, refleksyjny (premia z S +2) +525 sz 
62–65 Proca +300 sz 
66–75 Łuk długi +375 sz 
76–80 Łuk długi, refleksyjny (premia z S +0) +400 sz 
81–85 Łuk długi, refleksyjny (premia z S +1) +500 sz 
86–90 Łuk długi, refleksyjny (premia z S +2) +600 sz 
91–95 Łuk długi, refleksyjny (premia z S +3) +700 sz 
96–100 Łuk długi, refleksyjny (premia z S +4) +800 sz 
1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj ten koszt do wartości wynikającej z premii z usprawnienia 
podanej w Tabeli: Broń. 
Każda magiczna broń jest mistrzowsko wykonana. 
Tabela: Specjalne moce broni do walki wręcz 
Słaba Przeciętna Potężna Specjalna moc Modyfikator ceny bazowej1 
01–10 01–06 01–03 Zguba Premia +1 
11–17 07–12 — Ochrona Premia +1 
18–27 13–19 04–06 Ognistość Premia +1 
28–37 20–26 07–09 Mróz Premia +1 
38–47 27–33 10–12 Porażanie Premia +1 
48–56 34–38 13–15 Widmowość Premia +1 
57–67 39–44 — Ostrość2 Premia +1 

68–71 45–48 16–19 Skupienie ki Premia +1 
72–75 49–50 — Miłosierdzie Premia +1 
76–82 51–54 20–21 Potęga Premia +1 
83–87 55–59 22–24 Czar Premia +1 
88–91 60–63 25–28 Ciskanie Premia +1 
92–95 64–65 29–32 Grzmot Premia +1 
96–99 66–69 33–36 Zajadłość Premia +1 
— 70–72 37–41 Anarchia Premia +2 
— 73–75 42–46 Aksjomatyczność Premia +2 
— 76–78 47–49 Niszczenie3 Premia +2 

— 79–81 50–54 Płomienność Premia +2 
— 82–84 55–59 Lodowość Premia +2 
— 85–87 60–64 Świętość Premia +2 
— 88–90 65–69 Wyładowania Premia +2 
— 91–93 70–74 Splugawienie Premia +2 

— 94–95 75–78 Ranienie Premia +2 
— — 79–83 Prędkość Premia +3 
— — 84–86 Olśniewająca energia Premia +4 
— — 87–88 Taniec Premia +4 
— — 89–90 Migbłystalność4  Premia +5 

100 96–100 91–100 Rzuć dwa razy5  — 

1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj ten koszt do wartości wynikającej z premii z usprawnienia 
podanej w Tabeli: Broń. 
2 Tylko broń kłująca lub tnąca. Rzuć raz jeszcze, jeśli wylosowałeś tę cechę dla oręża miażdżącego. 
3 Tylko broń miażdżąca. Rzuć raz jeszcze, jeśli wylosowałeś tę cechę dla oręża tnącego lub kłującego. 
4 Tylko broń tnąca. Rzuć raz jeszcze, jeśli wylosowałeś tę cechę dla oręża miażdżącego lub kłującego. 
5 Rzuć raz jeszcze, jeśli uzyskałeś moc, którą broń już posiada, która stoi w sprzeczności z innymi 
mocami lub która spowoduje, że premia przekroczy +10. Suma premii z usprawnienia broni i premii 
ze specjalnych właściwości nie może wynosić więcej niż +10. 
Tabela: Specjalne moce broni dystansowej 
Słaba Przeciętna Potężna Specjalna moc Modyfikator ceny bazowej1 
01–12 01–08 01–04 Zguba Premia +1 
13–25 09–16 05–08 Daleki zasięg Premia +1 
26–40 17–28 09–12 Ognistość Premia +1 
41–55 29–40 13–16 Mróz Premia +1 
56–60 41–42 — Miłosierdzie Premia +1 
61–68 43–47 17–21 Powracanie Premia +1 
69–83 48–59 22–25 Porażanie Premia +1 
84–93 60–64 26–27 Szukanie Premia +1 
94–99 65–68 28–29 Grzmot Premia +1 
— 69–71 30–34 Anarchia Premia +2 
— 72–74 35–39 Aksjomatyczność Premia +2 
— 75–79 40–49 Płomienność Premia +2 
— 80–82 50–54 Świętość Premia +2 
— 83–87 55–64 Lodowość Premia +2 
— 88–92 65–74 Wyładowania Premia +2 
— 93–95 75–79 Splugawienie Premia +2 
— — 80–84 Prędkość Premia +3 
— — 85–90 Olśniewająca energia Premia +4 
100 96–100 91–100 Rzuć dwa razy2 — 

1 Chcąc określić cenę rynkową, dodaj ten koszt do wartości wynikającej z premii z usprawnienia 
podanej w Tabeli: Broń. 
2 Rzuć raz jeszcze, jeśli uzyskałeś moc, którą broń już posiada, która stoi w sprzeczności z innymi 
mocami lub która spowoduje, że premia przekroczy +10. Suma premii z usprawnienia broni i premii 
ze zdolności specjalnych nie może wynosić więcej niż +10. 
 
Zaczarowany oręż posiada premię z usprawnienia w przedziale od +1 do +5. Kiedy bohater walczy 
tego typu bronią, do testów ataków i obrażeń dodaje się wspomnianą premię. Każdy zaczarowany oręż 
jest mistrzowsko wykonany, ale premia wynikająca z tego faktu nie kumuluje się z premią 
z usprawnienia do testów ataków. 
Oręż podzielono na dwie kategorie: dystansowy i do walki wręcz. Niektóre rodzaje broni wymienione 
w drugiej z tych grup mogą być dystansowe. W takim przypadku premia z usprawnienia brana jest pod 
uwagę w ataku każdego typu. 
Oprócz premii z usprawnienia broń może być obdarzona specjalnymi mocami. Właściwości takie 
wpływają na jej cenę rynkową (traktować je należy jak dodatkowe premie), lecz nie zwiększają premii 
do ataku i obrażeń (chyba że jest to wyraźnie zaznaczone). Wszystkie premie oręża (wynikające 
z usprawnienia oraz z mocy specjalnych) nie mogą w sumie przekraczać +10. Broń obdarzona 
specjalną mocą musi posiadać premię z usprawnienia przynajmniej +1. 
Broń lub pocisk może być wykonany z nietypowego materiału. Rzuć k%: wynik 01–95 wskazuje na 
to, iż jest to standardowy oręż, a 96–100, że wykonano go ze specjalnej substancji. 
Poziom czarującego w przypadku broni: Podano go w przypadku oręża posiadającego jakąś 
specjalną moc. W przypadku przedmiotu obdarzającego jedynie premią z usprawnienia poziom 
czarującego jest równy potrojonej premii. Jeśli przedmiot zapewnia zarówno specjalne moce, jak 
i premię z usprawnienia, na potrzeby wymagań pod uwagę należy brać wyższy z owych poziomów. 
Dodatkowa kostka obrażeń: Z magiczny orężem związana jest czasem dodatkowa kostka obrażeń. 
W przeciwieństwie do innych modyfikatorów, w przypadku trafienia krytycznego tej kostki się nie 
mnoży. 
Broń dystansowa i pociski: Premie z usprawnienia broni dystansowej nie kumulują się z premiami 
z usprawnienia pocisków. Należy brać pod uwagę wyższą wartość. 
Pocisk wystrzelony z broni miotającej o premii z usprawnienia +1 należy na potrzeby pokonania 
redukcji obrażeń traktować jak broń magiczną. Analogicznie, pocisk wystrzelony z broni dystansowej 
z charakterem zyskuje charakter broni (dodatkowo, poza już posiadanym charakterem). 
Łamliwość pocisków magicznych: Kiedy magiczna strzała, bełt lub pocisk do procy nie trafia w cel, 
istnieje ryzyko 50% na to, że ulegnie zniszczeniu lub innemu uszkodzeniu, w wyniku którego 
przestanie być użyteczny. Magiczna strzała, bełt, pocisk do procy, który trafi w cel, automatycznie 
ulega zniszczeniu. 
Świetlna emanacja: Aż 30% magicznego oręża otacza jasność analogiczna do działania zaklęcia 
światło (jasne światło w promieniu 6 metrów, a półmrok w promieniu 12 metrów). Oczywiście w tym 
przypadku łatwo się zorientować, że ktoś włada zaczarowaną bronią. Wyjętego oręża nie da się ukryć, 
a światła „wyłączyć”. W opisie konkretnych rodzajów broni obdarzonych ściśle określonymi mocami 
zaznaczono, czy dany oręż emanuje światłem, czy też nie. 
Trwałość i punkty wytrzymałości: Każde +1 premii z usprawnienia zwiększa o 2 trwałość oręża, 
a o 10 punkty wytrzymałości. 
Aktywacja: Bohater korzysta zwykle z magicznego oręża w taki sam sposób, jak z niemagicznego – 
po prostu nim atakując. Jeśli jednak przedmiot zapewnia specjalne moce, które właściciel musi 
aktywować, najczęściej musi wypowiedzieć słowo rozkazu (akcja standardowa). 
Broń magiczna a trafienia krytyczne: Niektóre moce broni oraz nieliczne oręża mają specjalny 
wpływ na trafienia krytyczne. Te specjalne efekty wpływają na istoty niepodatne na trafienia 
krytyczne, takie jak nieumarli, żywiołaki czy konstrukty. Walcząc z tego rodzaju stworzeniami, 
wykonuj testy krytyka jak w przypadku humanoidów i innych bytów, w odniesieniu do których 
krytyki działają normalnie. Jeśli dojdzie do trafienia krytycznego, zastosuj efekt specjalny, ale nie 
mnóż normalnych obrażeń. 
Broń dla istot rozmiarów nietypowych: Koszt oręża dla stworzenia innego rozmiaru niż mały czy 
średni jest różny. Koszty mistrzowskiego wykonania i magicznego usprawnienia nie ulegają jednak 
zmianom. 
Cechy szczególne: Rzuć k%. W przypadku broni do walki wręcz rezultat 01-30 oznacza, że przedmiot 
emanuje światłem. Z kolei wynik 31-45 wskazuje, że coś (wzór, inskrypcje itd.) daje wskazówkę 
dotyczącą działania oręża. Rezultat 46-100 oznacza brak cech szczególnych. 
W przypadku broni dystansowej rezultat 01-15 oznacza, że coś (wzór, inskrypcje itd.) daje wskazówkę 
dotyczącą działania oręża. Z kolei wynik 16-100 świadczy o braku cech szczególnych. 

Moce specjalne broni 
Większość broni magicznej posiada tylko premię z usprawnienia. Oręż może jednak również być 
obdarzony opisanymi tu specjalnymi mocami. Broń posiadająca taką zdolność musi mieć premię 
z usprawnienia przynajmniej +1. 
Aksjomatyczność: Oręż aksjomatyczny ma praworządny charakter i jest nasączony potęgą prawa. 
Z racji praworządności broń taka przełamuje stosowną redukcję obrażeń. Istotom chaotycznym zadaje 
2k6 dodatkowych obrażeń. Osoba, która jest chaotyczna, a spróbuje posłużyć się tą bronią, otrzymuje 
jeden poziom negatywny. Należy go brać pod uwagę, póki istota nie wypuści oręża. Negatywny 
poziom nie powoduje efektywnej utraty poziomu, nie można go jednak zwalczyć w żaden sposób 
(nawet czarem przywrócenie energii życiowej), dopóki śmiałek nie wypuści oręża. Tak umagicznione 
łuki, kusze i proce przenoszą moc prawa na pociski. 
Umiarkowane wywoływanie [praworządność]; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, gniew 

porządku, twórca musi być praworządny; Cena: premia +2. 
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Anarchia: Oręż anarchii ma chaotyczny charakter i jest nasączony potęgą chaosu. Broń taka 
przełamuje z racji chaotyczności stosowną redukcję obrażeń. Istotom praworządnym zadaje 2k6 
dodatkowych obrażeń. Osoba, która jest praworządna, a spróbuje posłużyć się tą bronią, otrzymuje 
jeden poziom negatywny. Należy go brać pod uwagę, póki istota nie wypuści oręża. Negatywny 
poziom nie powoduje efektywnej utraty poziomu, nie można go jednak zwalczyć w żaden sposób 
(nawet czarem przywrócenie energii życiowej), dopóki śmiałek nie wypuści oręża. Tak umagicznione 
łuki, kusze i proce przenoszą moc chaosu na pociski. 
Umiarkowane wywoływanie [chaos]; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, młot chaosu, 

twórca musi być chaotyczny; Cena: premia +2. 
Ciskanie: Orężem ciskania może zostać jedynie broń do walki wręcz. Zaklęte w ten sposób uzbrojenie 
zyskuje przyrost zasięgu 3 metry. Ponadto postać, która biegle posługuje się w zwykły sposób orężem 
ciskania, może nim również rzucać. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, magiczny kamień; Cena: premia +1. 
Czar: Oręż czaru pozwala postaci rzucającej zaklęcia umieścić w broni jedno z nich (maksymalnie 3. 
poziomu i o czasie rzucania 1 standardowa akcja). Celem czaru musi być jedna istota. Każde udane 
trafienie i zadanie obrażeń tą bronią umożliwia posługującemu się nią bohaterowi rzucenie na ofiarę 
zaklęcie (ta moc to wyjątek od reguły mówiącej, iż rzucanie zaklęć z przedmiotów zabiera tyle samo 
czasu, co rzucenie ich w zwykły sposób). Zaklęcia można oczywiście użyć tylko raz, po czym postać 
ma prawo umieścić w orężu nowe, które spełnia podane wcześniej ograniczenia. Broń magicznie 
informuje posiadacza, jaki czar przechowuje. Jeśli oręż czaru jest częścią losowo tworzonego skarbu, 
istnieje szansa 50% na to, że czeka w nim gotowe do użycia zaklęcie. 
Silne wywoływanie (plus aura czaru umieszczonego w orężu); PC 12; Stworzenie magicznej broni 
i pancerza, twórca musi być czarującym przynajmniej 12. poziomu; Cena: premia +1. 
Daleki zasięg: Tak zaczarować można jedynie broń dystansową, której przyrost zasięgu ulega 
podwojeniu. 
Umiarkowane poznanie; PC 6; Stworzenie magicznej broni i pancerza, jasnosłyszenie/jasnowidzenie; 
Cena: premia +1. 
Grzmot: Po udanym trafieniu krytycznym oręż grzmotu wydaje dźwięk przypominający huk gromu. 
Energia dźwiękowa nie rani postaci, która trzyma broń. Zadaje za to 1k8 dodatkowych obrażeń od 
dźwięku ofierze udanego trafienia krytycznego. Jeżeli oręż posiada mnożnik krytyka ×3, dźwięk 
powoduje 2k8 dodatkowych obrażeń, a jeśli ×4 – 3k8. Tak umagicznione łuki, kusze lub proce 
przenoszą moc grzmotu na pociski. Stworzenia trafione krytycznie takim orężem muszą wykonać rzut 
obronny na Wytrwałość (ST 14) – nieudany oznacza permanentne ogłuszenie. 
Słaba nekromancja; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, ślepota/głuchota; Cena: premia +1. 
Lodowość: Lodowy oręż działa jak broń mrozu. Ponadto po udanym trafieniu krytycznym bucha 
chłodem. Zimno nie rani postaci trzymającej broń. Poza dodatkowymi obrażeniami wynikającymi 
z mocy mróz (patrz dalej), broń taka zadaje 1k10 dodatkowych obrażeń od zimna ofierze udanego 
trafienia krytycznego. Jeżeli oręż posiada mnożnik krytyka ×3, zimno zadaje 2k10 dodatkowych 
obrażeń, a jeśli ×4 – 3k10. Tak umagicznione łuki, kusze lub proce przenoszą lodową moc na pociski. 
Nawet gdy cecha mróz nie jest aktywna, broń powoduje w przypadku trafienia krytycznego dodatkowe 
obrażenia od ognia. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, lodowa nawałnica lub 

oziębienie metalu; Cena: premia +2. 
Miłosierdzie: Oręż miłosierny powoduje dodatkowe 1k6 obrażeń, ale wszystkie zadawane przezeń 
rany to stłuczenia. Na rozkaz broń tłumi lub budzi niniejszą moc. Tak umagicznione łuki, kusze lub 
proce przenoszą moc miłosierdzia na pociski. 
Słabe przywoływanie; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, leczenie lekkich ran; Cena: 
premia +1. 
Migbłystalność: Oręż migbłystalny to naprawdę potężna i budząca lęk broń. Naturalne 20, po którym 
następuje zakończony sukcesem rzut potwierdzający krytyka, oznacza ucięcie przeciwnikowi głowy 
(jeśli ów takową posiada). Istnieją stworzenia, które nie mają głów. Innym nie dzieje się nic 
strasznego, gdy utracą tę część ciała. Niemniej większość stworzeń umiera w chwili, kiedy głowa 
zostanie odcięta od reszty ciała. Broń migbłystalna musi być tnąca (rzuć jeszcze raz, jeżeli oręż 
migbłystalny jest częścią losowo tworzonego skarbu, a cecha miałaby dotyczyć broni miażdżącej lub 
kłującej). 
Silna nekromancja i przemiany; PC 18; Stworzenie magicznej broni i pancerza, krąg śmierci, ostra 

krawędź; Cena: premia +5. 
Mróz: Oręż mrozu na rozkaz staje się lodowato zimny. Nie rani jednak posiadacza broni. Efekt 
utrzymuje się do wypowiedzenia kolejnego rozkazu. Udane trafienie tym orężem powoduje 1k6 
dodatkowych obrażeń od zimna. Tak umagicznione łuki, kusze i proce przenoszą mroźną moc na 
pociski. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, oziębienie metalu lub 
lodowa nawałnica; Cena: premia +1. 
Niszczenie: Oręż niszczenia jest zabójczy dla nieumarłych. Każde ugodzone nim nieumarłe 
stworzenie musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 14) – nieudany oznacza, że ulega ono 
zniszczeniu. Broń niszczenia musi być miażdżąca (rzuć jeszcze raz, jeżeli losowo tworzysz oręż tnący 
lub kłujący). 
Silne przywoływanie; PC 14; Stworzenie magicznej broni i pancerza, uzdrowienie; Cena: premia +2. 
Ochrona: Dzięki orężowi ochrony jego posiadacz może przenieść część lub całość premii 
z usprawnienia broni na KP – będzie to premia specjalna, która kumuluje się ze wszystkimi innymi. 
W akcji darmowej, na początku tury posiadacz tego uzbrojenia decyduje, jaką część premii przeniesie 
na KP (musi to zrobić przed użyciem oręża). Tę premię do KP należy brać pod uwagę aż do następnej 
rundy, do początku tury właściciela oręża. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, tarcza lub tarcza wiary; 
Cena: premia +1. 
Ognistość: Ognisty oręż na rozkaz obejmują płomienie. Nie parzą one posiadacza broni. Efekt 
utrzymuje się do wypowiedzenia kolejnego rozkazu. Udane trafienie tym orężem powoduje 1k6 
dodatkowych obrażeń od ognia. Tak umagicznione łuki, kusze i proce przenoszą ognistą moc na 
pociski. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza oraz ogniste ostrze, 

ogniste uderzenie lub kula ognista; Cena: premia +1. 
Olśniewająca energia: Istotny element oręża olśniewającej energii przemienia się w światło, co 
jednakże nie wpływa na ciężar przedmiotu. Emitowane światło można porównać do tego, jakie 
zapewnia pochodnia (promień 6 metrów). Oręż olśniewającej energii ignoruje materię nieożywioną. 
Nie należy więc brać pod uwagę premii z pancerza do KP (również premii z usprawnienia 
zapewnianej przez daną zbroję), ponieważ broń przechodzi przez zbroję niczym przez powietrze 
(premie ze Zręczności, z odbicia, unikowa, z naturalnego pancerza i podobne działają). Oręż 
olśniewającej energii nie rani nieumarłych i konstruktów oraz nie uszkadza przedmiotów. Tą magiczną 
mocą można obdarzyć tylko broń do walki wręcz, rzucaną i pociski. 
Silne przemiany; PC 16; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nieustający płomień, postać gazowa; 
Cena: premia +4. 
Ostrość: Ostry oręż ma dwa razy większy zakres zagrożenia krytykiem. Orężem ostrym może zostać 
jedynie broń tnąca i kłująca (rzuć jeszcze raz, jeżeli losowo tworzysz oręż miażdżący). Niniejsza cecha 
nie kumuluje się z żadnym efektem wpływającym na zasięg zagrożenia trafieniem krytycznym (takim 
jak czar ostra krawędź czy atut Doskonalsze trafienie krytyczne). 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, ostra krawędź; Cena: premia 
+1. 
Płomienność: Płomienny oręż działa jak ognisty. Ponadto po udanym trafieniu krytycznym bucha 
płomieniami. Ogień nie rani postaci, która posługuje się orężem. Natomiast poza dodatkowymi 
obrażeniami wynikającymi z mocy ognistość (patrz wcześniej) zadaje 1k10 dodatkowych obrażeń od 
ognia ofierze udanego trafienia krytycznego. Jeżeli oręż posiada mnożnik krytyka ×3, płomienie 
zadają 2k10 dodatkowych obrażeń, a jeśli ×4 – 3k10. Tak umagicznione łuki, kusze lub proce 
przenoszą ognistą moc na pociski. Nawet gdy cecha ognistości nie jest aktywna, broń powoduje 
dodatkowe obrażenia od ognia w przypadku trafienia krytycznego. 
Silne wywoływanie; PC 12; Stworzenie magicznej broni i pancerza oraz ogniste ostrze, ogniste 

uderzenie lub kula ognista; Cena: premia +2. 
Porażanie: Oręż porażania obejmują na rozkaz wyładowania elektryczności. Nie ranią one posiadacza 
broni. Efekt utrzymuje się do wypowiedzenia kolejnego rozkazu. Udane trafienie tym orężem 
powoduje 1k6 dodatkowych obrażeń od elektryczności. Tak umagicznione łuki, kusze i proce 
przenoszą moc porażania na pociski. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, błyskawica lub wezwanie 

błyskawic; Cena: premia +1. 
Potęga: Oręż potęgi pozwala posługującej się nim osobie, która posiada atut Rozszczepienie, wykonać 
w rundzie dodatkową próbę rozszczepienia. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, boska moc; Cena: premia 
+1. 
Powracanie: Powracającym orężem może zostać jedynie broń, którą da się rzucić. Oręż taki wraca do 
istoty, która nim cisnęła (leci w powietrzu) przed jej następną turą (dzięki czemu może ona w tej 
nadchodzącej turze znów użyć owej broni). 
Pochwycenie właśnie wracającego oręża to akcja darmowa. Jeśli bohater nie może go złapać lub jeżeli 
się w tym czasie poruszył, broń opada na ziemię na polu, z którego została rzucona. 
Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, telekineza; Cena: premia +1. 
Prędkość: Wykonując akcję całkowitego ataku, osoba, która posługuje się tym orężem, może 
wykonać nim jeden dodatkowy atak. Wykorzystuje w nim pełną bazową premię do ataku oraz 
wszystkie stosowne w danej sytuacji modyfikatory (korzyść ta nie kumuluje się z podobnymi 
efektami, jak choćby z działaniem czaru przyspieszenie). 
Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, przyspieszenie; Cena: premia 
+3. 
Ranienie: Istota trafiona orężem ranienia pada ofiarą dodatkowego efektu – utrata krwi powoduje 
obniżenie Budowy o 1. W przypadku trafienia krytycznego wartość atrybutu nie ulega dodatkowemu 
obniżeniu. Stworzenia, na które krytyki nie wpływają (choćby rośliny czy konstrukty), są niepodatne 
na powodowane przez ten oręż obniżenie Budowy. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, miecz maga; Cena: 
premia +2. 
Skupienie ki: Ta broń magiczna skupia ki posiadacza, pozwalając mu wykonywać wszystkie specjalne 
ataki wykorzystujące wspomniane ki, tak jakby oręż był atakiem bez broni. Ataki te obejmują 
zdolności mnicha oszałamiający atak, uderzenie ki oraz drżąca pięść, a także atut Oszałamiająca pięść. 
Mocą taką można obdarzyć tylko broń do walki wręcz. 
Umiarkowane przemiany; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, twórca musi być mnichem; 
Cena: premia +1. 
Splugawienie: Splugawiony oręż jest nasączony potęgą plugastwa. Posiada zły charakter, w wyniku 
czego przełamuje stosowną redukcję obrażeń. Istotom dobrym zadaje 2k6 dodatkowych obrażeń. 
Osoba, która jest dobra, a spróbuje posłużyć się tą bronią, otrzymuje jeden poziom negatywny. Należy 
go brać pod uwagę, póki istota nie wypuści oręża. Negatywny poziom nie powoduje efektywnej utraty 
poziomu, nie można go jednak zwalczyć w żaden sposób (nawet czarem przywrócenie energii 

życiowej), dopóki śmiałek nie wypuści oręża. Tak umagicznione łuki, kusze i proce przenoszą moc 
splugawienia na pociski. 
Umiarkowane wywoływanie [zło]; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, przeklęta plaga, 

twórca musi być zły; Cena: premia +2. 
Szukanie: Mocą tą można obdarzyć tylko broń dystansową. Oręż kieruje się wprost do celu, negując 
normalnie brane pod uwagę ryzyko chybienia, wynikające choćby z ukrycia, chociaż atakujący musi 
celować we właściwe pole. A zatem, na przykład, strzała wypuszczona przez pomyłkę w pustą 
przestrzeń nie poleci ku niewidzialnym wrogom, nawet jeśli tacy czają się w pobliżu. 
Silne poznanie; PC 12; Stworzenie magicznej broni i pancerza, widzenie prawdy; Cena: premia +1. 
Świętość: Jak łatwo się domyślić, święty oręż jest nasączony potęgą świętości. Posiada dobry 
charakter, w wyniku czego przełamuje stosowną redukcję obrażeń. Istotom złym zadaje 2k6 
dodatkowych obrażeń. Osoba, która jest zła, a próbuje posłużyć się tą bronią, otrzymuje jeden poziom 
negatywny. Należy go brać pod uwagę, póki istota nie wypuści oręża. Negatywny poziom nie 
powoduje efektywnej utraty poziomu, nie można jednak go zwalczyć w żaden sposób (nawet czarem 
przywrócenie energii życiowej), dopóki śmiałek nie wypuści oręża. Tak umagicznione łuki, kusze 
i proce przenoszą moc świętości na pociski. 
Umiarkowane wywoływanie [dobro]; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, święte ugodzenie, 

twórca musi być dobry; Cena: premia +2. 
Taniec: Tańczący oręż można wypuścić z ręki, by walczył samodzielnie (wymaga to poświęcenia 
akcji standardowej). Broń atakuje przez cztery rundy, wykorzystując bazową premię do ataku 
właściciela, a następnie spada na ziemię. Tańczący oręż nie może wykonywać ataków okazyjnych, 
a osoba, która go uaktywniła, nie jest uznawana za uzbrojoną w ów oręż. We wszystkich innych 
aspektach dotyczących manewrów i efektów wpływających na ten przedmiot broń traktuje się tak 
samo, jak trzymaną w dłoni. Oręż w tańcu przebywa na tym samym polu co jego posiadacz i może 
atakować sąsiadujących przeciwników (broń zasięgowa ma prawo atakować wrogów odległych nawet 
o 3 metry). Trzyma się też blisko właściciela, bez względu na to, czy ten porusza się normalnie czy 
przy użyciu magii. Posiadacz tego uzbrojenia ma prawo w akcji darmowej chwycić atakującą broń. 
Tak pochwycony oręż nie może tańczyć (atakować sam z siebie) przez najbliższe 4 rundy. 
Silne przemiany; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, ożywienie przedmiotów; Cena: 
premia +4. 
Widmowość: Widmowy oręż zadaje normalne obrażenia stworzeniom bezcielesnym, niezależnie od 
posiadanej premii (gdy śmiałek posługuje się taką bronią, nie należy brać pod uwagę typowej dla 
istoty bezcielesnych szansy 50% na uniknięcie obrażeń). Ponadto istoty bezcielesne mogą bez 
ograniczeń widmowy oręż podnieść, poruszyć nim, a nawet go przenieść. Zjawa, która się 
zamanifestuje, może za pomocą tej broni ranić cielesnych przeciwników. W zasadzie widmowy oręż 
można uznawać za „cielesny” lub „bezcielesny” – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla 
posługującej się nim osoby. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie magicznej broni i pancerza, zamiana planów; Cena: 
premia +1. 
Wyładowania: Oręż wyładowania działa jak broń porażania, ale po udanym trafieniu krytycznym 
następuje wyładowanie elektryczne. Elektryczność nie rani postaci trzymającej broń. Poza 
dodatkowymi obrażeniami wynikającymi z mocy porażanie (patrz wcześniej) oręż zadaje 1k10 
dodatkowych obrażeń od elektryczności ofierze udanego trafienia krytycznego. Jeżeli broń posiada 
mnożnik krytyka ×3, elektryczność zadaje 2k10 dodatkowych obrażeń, a jeśli ×4 – 3k10. Tak 
umagicznione łuki, kusze lub proce przenoszą moc wyładowań na pociski. Nawet gdy cecha porażanie 
nie jest aktywna, broń powoduje w przypadku trafienia krytycznego dodatkowe obrażenia od 
elektryczności. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, błyskawica lub wezwanie 

błyskawic; Cena: premia +2. 
Zajadłość: Kiedy oręż zajadłości trafi przeciwnika, wydziela błysk niszczącej energii, który 
przeskakuje pomiędzy wrogiem a posiadaczem broni. Energia ta zadaje 2k6 obrażeń trafionemu i 1k6 
postaci, która się nią posługuje. Mocą zajadłości można obdarzyć tylko broń do walki wręcz. 
Umiarkowana nekromancja; PC 9; Stworzenie magicznej broni i pancerza, pozbawienie sił; Cena: 
premia +1. 
Zguba: Oręż zguby to broń szczególnie skuteczna w walce z konkretnym przeciwnikiem, względem 
którego premia z usprawnienia wynosi o +2 więcej. Ponadto broń taka zadaje wspominanemu 
przeciwnikowi 2k6 dodatkowych obrażeń. Tak umagicznione łuki, kusze i proce przenoszą niniejszą 
moc na pociski. Wykorzystaj tabelę, aby losowo wyznaczyć istoty, względem których broń jest 
szczególnie skuteczna. 
 
k% Przeciwnik 
01–05 Wynaturzenia 
06–09 Zwierzęta 
10–16 Konstrukty 
17–22 Smoki 
23–27 Żywiołaki 
28–32 Istoty baśniowe 
33–39 Gianci 
40 Humanoidy, wodne 
41–42 Humanoidy, krasnoludy 
43–44 Humanoidy, elfy 
45 Humanoidy, gnolle 
46 Humanoidy, gnomy 
47–49 Humanoidy, goblinoidy 
50 Humanoidy, niziołki 
51–54 Humanoidy, ludzie 
55–57 Humanoidy, gady 



 60  

58–60 Humanoidy, orkowie 
61–65 Bestie magiczne  
66–70 Humanoidy-potwory 
71–72 Śluzy 
73 Przybysze, powietrza 
74–76 Przybysze, chaotyczni 
77 Przybysze, ziemi 
78–80 Przybysze, źli 
81 Przybysze, ognia 
82–84 Przybysze, dobrzy 
85–87 Przybysze, praworządni 
88 Przybysze, wody 
89–90 Rośliny 
91–98 Nieumarli 
99–100 Robactwo 
 
Umiarkowane przywoływanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, przyzwanie potwora I; 
Cena: premia +1. 

Konkretna broń 
Opisany dalej oręż ma ściśle określone moce, które tu przedstawiono. 
Tabela: Konkretna broń 
Słaba Przeciętna Potężna Broń Cena 

rynkowa 
01–15 — — Strzała uśpienia 132 sz 
16–25 — — Wrzeszczący bełt 267 sz 
26–45 — — Mistrzowski srebrny sztylet 322 sz 
46–65 — — Mistrzowski miecz długi z zimnego 

żelaza 
330 sz 

66–75 01–09 — Oszczep błyskawic 1500 sz 
76–80 10–15 — Zabójcza strzała 2282 sz 
81–90 16–24 — Adamantytowy sztylet 3002 sz 
91–100 25–33 — Adamantytowy topór wojenny 3010 sz 
— 34–37 — Zabójcza strzała (potężniejsza) 4057 sz 
— 38–40 — Rozłupywacz 4315 sz 
— 41–46 — Sztylet jadu 8302 sz 
— 47–51 — Trójząb ostrzegania 10 115 sz 
— 52–57 01–04 Sztylet skrytobójcy 10 302 sz 
— 58–62 05–07 Cierpienie zmiennych 12 780 sz 
— 63–66 08–09 Trójząb władania rybami 18 650 sz 
— 67–74 10–13 Płomienny język 20 715 sz 
— 75–79 14–17 Ostrze szczęścia (0 życzeń) 22 060 sz 
— 80–86 18–24 Miecz zabójstw 22 310 sz 
— 87–91 25–31 Planarny miecz 22 315 sz 
— 92–95 32–37 Grabieżca dziewięciu żywotów 23 057 sz 
— 96–98 38–42 Złodziej żywotów 25 715 sz 
— 99–100 43–46 Łuk przysięgi 25 600 sz 
— — 47–51 Buzdygan grozy 38 552 sz 
— — 52–57 Spijacz życia 40 320 sz 
— — 58–62 Sejmitar dziczy 47 315 sz 
— — 63–67 Rapier osłabienia 50 320 sz 
— — 68–73 Słoneczne ostrze 50 335 sz 
— — 74–79 Żagiew mrozu 54 475 sz 
— — 80–84 Krasnoludzki młot bojowy 60 312 sz 
— — 85–91 Ostrze szczęścia (1 życzenie) 62 360 sz 
— — 92–95 Buzdygan destrukcji 75 312 sz 
— — 96–97 Ostrze szczęścia (2 życzenia) 102 660 sz 
— — 98–99 Święty mściciel  120 630 sz 
— — 100 Ostrze szczęścia (3 życzenia) 142 960 sz 
 
Adamantytowy sztylet: Niemagiczny sztylet wykonany z adamantytu. Jest to broń mistrzowska, 
zapewnia zatem premię z usprawnienia +1 do testów ataków. 
Brak aury (niemagiczny); Cena: 3002 sz. 
Adamantytowy topór wojenny: Niemagiczny topór wykonany z adamantytu. Jest to broń 
mistrzowska, zapewnia zatem premię z usprawnienia +1 do testów ataków. 
Brak aury (niemagiczny); Cena: 3010 sz. 
Buzdygan destrukcji: Ten adamantytowy ciężki buzdygan +3 zapewnia premię z usprawnienia +5 
przeciwko konstruktom. Ponadto każde trafienie krytyczne w konstrukt niszczy go (bez prawa do rzutu 
obronnego). Natomiast krytyczne trafienie przybysza powoduje krytyk ×4, nie ×2. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie magicznej broni i pancerza, dezintegracja; Cena: 75 312 
sz; Koszt: 39 312 sz + 2880 PD. 
Buzdygan grozy: Na rozkaz ten ciężki buzdygan +2 przemienia ubiór i wygląd posługującej się nim 
osoby w iluzję najstraszniejszego koszmaru. W efekcie wszystkie żywe istoty znajdujące się na 
obszarze 9-metrowego stożka ulegają panice, analogicznie do działaniu czaru strach (Wola częściowo 
neguje, ST 16). Ponoszą one karę z morale –2 do rzutów obronnych i uciekają przed posiadaczem 
buzdyganu, który może użyć jego mocy maksymalnie trzy razy dziennie. 
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, strach; Cena: 38 552 sz; Koszt: 19 
276 sz + 1542 PD. 
Cierpienie zmiennych: Ostrza tego miecza dwuostrzowego +1/+1 wykonano z alchemicznego srebra. 
Broń zadaje dodatkowe 2k6 obrażeń każdej istocie, która należy do podtypu zmiennokształtny. 
Trafiona tym orężem istota zmiennokształtna czy stworzenie w odmiennej postaci (choćby druid 
korzystający z kształtów natury) musi wykonać rzut obronny na Wolę o ST 15 – nieudany oznacza, że 
powraca do naturalnej formy. 
Silne przemiany; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, szkodliwa polimorfia; Cena: 12 780 
sz; Koszt: 6780 sz + 480 PD. 
Grabieżca dziewięciu żywotów: Jest to miecz długi +2 obdarzony mocą wysysania sił życiowych 
przeciwnika. Może to uczynić dziewięć razy, a potem traci ową moc i staje się po prostu mieczem 

długim +2 (odrobinę złym). Zabójcza moc miecza objawia się w chwili trafienia krytycznego. Ofiara 
ma prawo do rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 20) – udany pozwala uniknąć śmierci. Jeśli rzut 
zakończy się powodzeniem, moc nie działa, ale zmniejszeniu nie ulega też limit dziewięciu grabionych 
żywotów. Po prostu zadawane są normalne obrażenia krytyczne. Miecz jest zły i każda dobra postać, 
która weźmie go do ręki, otrzymuje dwa poziomy negatywne. Należy je brać pod uwagę, póki owa 
istota nie wypuści oręża. Negatywne poziomy nie powodują efektywnej utraty poziomów, nie można 
ich jednak zwalczyć w żaden sposób (nawet czarem przywrócenie energii życiowej), dopóki śmiałek 
nie wypuści oręża. 
Silna nekromancja [zło]; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, palec śmierci; Cena: 23 057 
sz; Koszt: 11 528 sz i 5 ss + 922 PD. 
Krasnoludzki młot bojowy: Zwykle jest to po prostu młot bojowy +2. Jeśli jednak posługuje się nim 
krasnolud, premia z usprawnienia wzrasta o +1 (w sumie wynosi więc +3), a ponadto zyskuje on 
specjalną moc powracanie. Można nim rzucić z przyrostem zasięgu 90 metrów. Ciśnięty młot zadaje 
1k8 dodatkowych obrażeń wszystkim przeciwnikom, a 2k8 dodatkowych obrażeń gigantom. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, twórca musi być 
krasnoludem przynajmniej 10. poziomu; Cena: 60 312 sz; Koszt: 30 312 sz + 2400 PD. 
Łuk przysięgi: Ten biały refleksyjny łuk długi +2 (premia z S +2) jest dziełem elfów. W momencie 
naciągania cięciwy i oddawania strzału oręż szepcze w języku elfów słowa: „Szybka śmierć mym 
wrogom”. Jeśli łucznik przysięgnie głośno, że zabije cel (może to uczynić raz dziennie w akcji 
darmowej), łuk krzyczy niskim głosem: „Szybka śmierć mym krzywdzicielom”. W przypadku tak 
obranego wroga łuk zapewnia premię z usprawnienia +5, a wystrzelone z niego strzały zadają 
dodatkowe 2k6 obrażeń (krytyk ×4, a nie ×3). Niemniej względem wszystkich adwersarzy poza 
wybranym przeciwnikiem śmiałek podlega karze –1 do testów ataków, jeśli używa jakiejkolwiek broni 

poza łukiem przysięgi. Wspomniane premie i kary utrzymują się przez siedem dni lub do chwili, gdy 
posiadacz niniejszego oręża zabije czy zniszczy zaprzysięgłego wroga (zależnie co nastąpi pierwsze). 
Posiadacz łuku przysięgi może mieć tylko jednego zaprzysięgłego wroga. A kiedy przyrzeknie zabić 
cel, nie może złożyć kolejnej przysięgi, dopóki go nie zabije lub nie minie siedem dni. Ponadto nawet 
jeśli zdoła zniszczyć zaprzysięgłego wroga tego samego dnia, w którym złożył przyrzecznie, nie ma 
prawa użyć specjalnej mocy niniejszej broni, dopóki nie miną 24 godziny od momentu złożenia 
przysięgi. 
Silne wywoływanie; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, twórca musi być elfem; Cena: 25 
600 sz; Koszt: 13 100 sz + 1000 PD. 
Miecz planarny: Ten miecz długi obdarza premią z usprawnienia w wysokości +1 na Planie 
Materialnym, a na Planie Żywiołów +2 (premia z usprawnienia +2 działa także na Planie Materialnym, 
gdy miecz używany jest przeciwko żywiołakom). Na Planie Eterycznym i Astralnym oręż działa jak 
miecz długi +3. Podobnie należy go traktować, gdy używany jest w walce z istotami pochodzącymi 
z tych wymiarów. Na każdym innym planie i w przypadku walki z dowolnym przybyszem broń staje 
się mieczem długim +4. 
Silne wywoływanie; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, zamiana planów; Cena: 22 315 sz; 
Koszt: 11 157 sz i 5 ss + 893 PD. 
Miecz zabójstw: Krótki miecz +1 o cienkiej, matowej klindze. Zapewnia on premię +4 do testów 
ataków i obrażeń, gdy posługująca się nim osoba wykonuje podstępny atak. 
Umiarkowane iluzje; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, rozmycie; Cena: 22 310 sz; Koszt: 
11 155 sz + 892 PD. 
Mistrzowski miecz długi z zimnego żelaza: Niemagiczny miecz długi wykonany z zimnego żelaza. 
Jest to broń mistrzowska, zatem zapewnia premię z usprawnienia +1 do testów ataków. 
Brak aury (niemagiczny); Cena: 330 sz. 
Mistrzowski srebrny sztylet: Niemagiczny sztylet wykonany z alchemicznego srebra. Jest to broń 
mistrzowska, zatem zapewnia premię z usprawnienia +1 do testów ataków. 
Brak aury (niemagiczny); Cena: 322 sz. 
Ostrze szczęścia: Ten krótki miecz +1 obdarza właściciela premią ze szczęścia +1 do wszystkich 
rzutów obronnych. Właściciel zyskuje również prawo do skorzystania raz dziennie z mocy uśmiech 
fortuny. Ta nadzwyczajna zdolność pozwala mu przerzucić jeden rzut, który właśnie wykonał. Musi 
jednakże zaakceptować wynik drugiego rzutu, nawet jeśli był gorszy od pierwszego. Ponadto ostrze 

szczęścia może posiadać do trzech życzeń (w przypadku, gdy broń jest częścią losowanego skarbu, 
należy ustalić ich liczbę rzutem 1k4–1, minimum to 0 życzeń). Kiedy zużyte zostanie ostatnie 
życzenie, miecz staje się krótkim mieczem +2 i nadal obdarza posiadacza premią ze szczęścia +1 oraz 
pozwala przerzucać rzuty. 
Silne wywoływanie; PC 17; Stworzenie magicznej broni i pancerza, cud lub życzenie; Cena: 22 060 sz 
(0 życzeń), 62 360 sz (1 życzenie), 102 660 sz (2 życzenia), 142 960 sz (3 życzenia); Koszt: 11 030 sz + 
882 PD (0 życzeń), 31 180 sz + 2494 PD (1 życzenie); 51 330 sz + 4106 PD (2 życzenia), 71 480 sz + 
5718 PD (3 życzenia). 
Oszczep błyskawic: Po rzuceniu oszczep ten staje się błyskawicą (5k6 lub 1/2 po udanym rzucie 
obronnym na Refleks o ST 14). Atak niszczy broń. 
Słabe wywoływanie; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, błyskawica; Cena: 1500 sz; Koszt: 
750 sz + 30 PD. 
Płomienny język: Z tego płomiennego miecza długiego +1 raz dziennie można wystrzelić ognisty 
promień w dowolny cel znajdujący się w promieniu 9 metrów. Po udanym ataku dotykowym 
dystansowym powoduje on 4k6 obrażeń od ognia. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 12; Stworzenie magicznej broni i pancerza, płomienny promień oraz 
ogniste ostrze, kula ognista lub ogniste uderzenie; Cena: 20 715 sz; Koszt: 10 515 sz + 816 PD. 
Rapier osłabienia: Trzy razy dziennie osoba posługująca się tym rapierem ranienia +2 może 
wykonać atak dotykowy – udany spowoduje wyssanie ofierze krwi i obniżenie jej Budowy o 1k6. 
Stworzenia, na które nie wpływają trafienia krytyczne, są niepodatne na obniżenie wartości 
wspomnianego atrybutu. 
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, krzywda; Cena: 50 320 sz; Koszt: 
25 320 sz + 2000 PD. 
Rozłupywacz: W przypadku osoby, która nie posiada atutu Doskonalsze roztrzaskiwanie, rozłupywacz 

będzie tylko zwykłym mieczem długim +1. Ten zaś, kto posiada ów atut, uzyskuje premię +4 
(wliczając premie z usprawnienia +1 miecza) do spornych testów podczas próby uderzenia w broń 
przeciwnika. Sukces oznacza, iż rozłupywacz zadał orężu, który trafił, 1k8+4 uszkodzenia plus 
modyfikator z Siły właściciela (niemniej zawsze należy przebić trwałość trafionej broni). Rozłupywacz 

może uszkodzić broń o premii z usprawnienia +4 i mniej. 
Silne wywoływanie; PC 13; S 13, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Stworzenie magicznej 
broni i pancerza, roztrzaskanie; Cena: 4315 sz; Koszt: 2315 sz + 160 PD. 
Sejmitar dziczy: Jeżeli właściciel tego sejmitara +3 używa go na otwartej przestrzeni 
i w umiarkowanym klimacie, otrzymuje możliwość korzystania z atutu Rozszczepienie. Ponadto 
w takich warunkach broń zadaje 1k6 dodatkowych obrażeń. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 11; Stworzenie magicznej broni i pancerza, boska moc lub twórca 
musi być druidem 7. poziomu; Cena: 47 315gp; Koszt: 23 657 sz i 5 ss + 1893 PD. 
Słoneczne ostrze: Miecz rozmiarów miecza półtoraręcznego, lecz dzięki magii można nim władać tak, 
jakby był mieczem krótkim – zarówno jeśli chodzi o ciężar, jak i łatwości posługiwania się nim 
(innymi słowy, broń wygląda jak miecz półtoraręczny i zadaje odpowiednie do tego stanu obrażenia, 
ale posługująca się nim osoba powinna traktować oręż jak miecz krótki). Postać biegle walcząca 
mieczem półtoraręcznym lub mieczem krótkim może bez problemu władać słonecznym ostrzem. 
Podobnie traktować należy Specjalizację w broni i Skupienie na broni dotyczące wspomnianych 
dwóch mieczów, ale korzyści wynikające z atutów się nie kumulują. 
W zwykłej walce świecące złotem ostrze funkcjonuje niczym miecz półtoraręczny +2. Jednak gdy 
oręża używa się przeciwko złym stworzeniom, premia z usprawnienia wzrasta do +4. Ponadto trafione 
nim istoty z Planu Energii Negatywnej oraz nieumarli otrzymują podwójne obrażenia (krytyk ×3, nie 
×2). 
Miecz posiada też moc promień słońca. Raz dziennie właściciel może unieść oręż nad głowę i machać 
nim energicznie, wypowiadając jednocześnie słowo rozkazu. Słoneczne ostrze jaśnieje wtedy żółtym 
światłem dnia. Blask rozjaśnia obszar w promieniu 3 metrów wokół osoby, k™óra trzyma miecz. 
W każdej rundzie (aż do maksimum dziesiątej) promień rośnie o 1,5 metra. W dziesiątej rundzie 
posiadacza miecza otacza kula światła o promieniu 18 metrów. Kiedy właściciel przestanie machać 
mieczem, kula blednie, aż w końcu – w minutę później – znika. 
Wszystkie słoneczne ostrza mają dobry charakter i każde złe stworzenie, które weźmie je do ręki, 
otrzymuje jeden poziom negatywny. Należy go brać pod uwagę, póki istota nie wypuści oręża. 
Negatywny poziom nie powoduje efektywnej utraty poziomu, nie można go jednak zwalczyć w żaden 
sposób (nawet czarem przywrócenie energii życiowej), dopóki śmiałek nie wypuści oręża. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, światło dnia, twórca 
musi być dobry; Cena: 50 335 sz; Koszt: 25 335 sz + 2000 PD. 
Spijacz życia: Topór dwuręczny +1, szczególnie ceniony przez nieumarłych i konstrukty, na których 
nie ma on negatywnego wpływu. Zraniona nim osoba otrzymuje dwa poziomy negatywne, broń działa 
więc bardzo podobnie jak nieumarli. W dzień po otrzymaniu poziomów negatywnych ofiara musi 
wykonać rzut obronny na Wytrzymałość (ST 16) dla każdego negatywnego poziomu. Porażka oznacza 
utratę poziomu postaci. 
Za każdym razem, gdy spijacz życia powoduje obrażenia, posługująca się nim osoba otrzymuje 
poziom negatywny, który utrzymuje się przez godzinę. 
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, pozbawienie sił; Cena: 40 320 sz; 
Koszt: 20 320 sz + 1600 PD. 
Strzała uśpienia: Dziwna strzała +1, pomalowana na biało, o brzechwie tej samej barwy. Trafionemu 
przeciwnikowi nie zadaje zwykłych obrażeń. Zamiast tego w momencie uderzenia rozbłyskuje 
magiczną energią i powoduje tyle stłuczeń, ile ofiara otrzymałaby normalnych obrażeń. Ponadto 
trafiony strzałą musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 11) – nieudany oznacza uśpienie. 
Słabe oczarowania; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, uśpienie; Cena: 132 sz; Koszt: 69 sz 
5 ss + 5 PD. 
Sztylet jadu: Ten czarny sztylet +1 ma ząbkowane ostrze. Osoba, która się nim posługuje, może raz 
dziennie użyć względem trafionej tą bronią istoty efektu trucizny (analogicznie do czaru, ST rzutu 
obronnego 14). Właściciel sztyletu może się zdecydować na użycie tej mocy już po wyprowadzeniu 
ciosu. Jest to akcja darmowa, lecz efekt trucizny należy przebudzić w tej samej rundzie, w której 
sztylet trafił ofiarę. 
Słaba nekromancja; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, trucizna; Cena: 8302 sz; Koszt: 
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4302 sz + 320 PD. 
Sztylet skrytobójcy: Zakrzywiony sztylet +2 o dziwnym wyglądzie, który zapewnia premię +1 do ST 
rzutu obronnego na Wytrwałość związanego z zabójczym atakiem skrytobójcy. 
Umiarkowana nekromancja; PC 9; Stworzenie magicznej broni i pancerza, zabicie żywego; Cena: 10 
302 sz; Koszt: 9302 sz + 720 PD. 
Święty mściciel: Ten miecz długi z zimnego żelaza +2 w rękach paladyna staje się świętym mieczem 

długim z zimnego żelaza +5. 
Oręż zapewnia walczącej nim osobie oraz wszystkim sąsiadującym z nią istotom odporność na czary 5 
+ poziom paladyna. Pozwala również właścicielowi użyć raz na rundę (akcja standardowa) 
potężniejszego rozproszenia magii na klasowym poziomie paladyna (postać może skorzystać tylko 
z rozproszenia obszarowego, a nie kierunkowego ani kontrczarowania). 
Silne odrzucanie; PC 18; Stworzenie magicznej broni i pancerza, święta aura, twórca musi być dobry; 
Cena: 120 630 sz; Koszt: 60 630 sz + 4800 PD. 
Trójząb ostrzegania: Oręż ten pozwala właścicielowi określić położenie, głębokość, gatunek i liczbę 
wodnych drapieżników znajdujących się w promieniu 204 metrów. Trójząb ostrzegania należy wziąć 
w rękę i skierować w określoną stronę – dopiero wówczas posługująca się nim osoba otrzyma 
stosowne informacje. Przeszukanie w ten sposób półkuli o promieniu 204 metrów zajmuje rundę. 
W pozostałych aspektach jest to trójząb +2. 
Umiarkowane poznanie; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, zlokalizowanie stworzenia; 
Cena: 10 115 sz; Koszt: 5057 sz i 5 ss + 405 PD. 
Trójząb władania rybami: Trójząb +1 o rękojeści długości 180 centymetrów. Posługująca się nim 
osoba może zauroczyć do 14 KW zwierząt wodnych (Wola neguje, ST 16; zwierzęta otrzymują premię 
+5, jeśli posiadacz niniejszego oręża akurat je atakuje), z których żadne dwa nie mogą się znajdować 
od siebie w odległości przekraczającej 9 metrów. Posiadacz broni może użyć tej mocy trzy razy 
dziennie. Ponadto właściciel trójzęba potrafi porozumiewać się ze zwierzętami, jakby korzystał z czaru 
rozmawianie ze zwierzętami. Istoty, którym powiódł się wspomniany wcześniej rzut obronny, nie 
znajdują się pod kontrolą posiadacza trójzębu, ale nie zbliżą się do niego na mniej niż 3 metry. 
Umiarkowane oczarowania; PC 7; Stworzenie magicznej broni i pancerza, rozmawianie ze 
zwierzętami; Cena: 18 650 sz; Koszt: 9325 sz + 746 PD. 
Wrzeszczący bełt: Ten bełt +2 wrzeszczy w momencie wystrzelenia, zmuszając wszystkich 
przeciwników strzelca znajdujących się w odległości 6 metrów od toru lotu do wykonania rzutu 
obronnego na Wolę (ST 14) – nieudany rzut oznacza wstrząśnięcie. Jest to wpływający na umysł efekt 
strachu. 
Słabe oczarowania; PC 5; Stworzenie magicznej broni i pancerza, zagłada; Cena: 267 sz; Koszt: 
128 sz i 5 ss + 10 PD. 
Zabójcza strzała: Ta strzała +1 jest szczególnie skuteczna w walce z konkretnym przeciwnikiem. 
Jeśli trafi istotę określonego rodzaju, ofiara musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 20) – 
nieudany oznacza natychmiastową śmierć (w przypadku celów nieżyjących zniszczenie). Należy 
pamiętać, że ofiarami tego ataku mogą stać się nawet istoty zwykle niewykonujące rzutów obronnych 
na Wytrwałość (konstrukty i nieumarli). U żywej istoty strzała powoduje zabójczy efekt (więc ochrona 

przed śmiercią zabezpiecza ofiarę). Wykorzystaj pobliską tabelę, aby losowo określić typ lub podtyp 
istot, względem których pocisk jest szczególnie skuteczny. 
Potężniejsza zabójcza strzała działa jak normalna zabójcza strzała, ale ST rzutu obronnego 
pozwalającego uniknąć zabójczego efektu wynosi 23. 
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie magicznej broni i pancerza, palec śmierci (zabójcza strzała) lub 
podbity palec śmierci (potężniejsza zabójcza strzała); Cena: 2282 sz (zabójcza strzała) lub 4057 sz 
(potężniejsza zabójcza strzała); Koszt: 1144 sz i 5 ss + 91 PD (zabójcza strzała) lub 2032 sz + 162 PD 
(potężniejsza zabójcza strzała). 
 
k% Typ lub podtyp 
01–05 Wynaturzenia 
06–09 Zwierzęta 
10–16 Konstrukty 
17–22 Smoki 
23–27 Żywiołaki 
28–32 Istoty baśniowe 
33–39 Gianci 
40 Humanoidy, wodne 
41–42 Humanoidy, krasnoludy 
43–44 Humanoidy, elfy 
45 Humanoidy, gnolle 
46 Humanoidy, gnomy 
47–49 Humanoidy, goblinoidy 
50 Humanoidy, niziołki 
51–54 Humanoidy, ludzie 
55–57 Humanoidy, gady 
58–60 Humanoidy, orkowie 
61–65 Magiczne bestie 
66–70 Humanoidy-potwory 
71–72 Śluzy 
73 Przybysze, powietrza 
74–76 Przybysze, chaotyczni 
77 Przybysze, ziemi 
78–80 Przybysze, źli 
81 Przybysze, ognia 
82–84 Przybysze, dobrzy 
85–87 Przybysze, praworządni 
88 Przybysze, wody 
89–90 Rośliny 
91–98 Nieumarli 
99–100 Robactwo 
Złodziej żywotów: Krytyczne trafienie tym czarnym, żelaznym mieczem długim +2 powoduje 
otrzymanie negatywnego poziomu. Za każdym razem, kiedy ofiara zyskuje poziom negatywny, osoba 
posługująca się tą bronią zdobywa +1k6 tymczasowych punktów wytrzymałości, które znikają po 24 
godzinach. Dzień po otrzymaniu negatywnych poziomów ofiara musi wykonać rzut obronny na 
Wytrzymałość (ST 16) dla każdego poziomu negatywnego. Porażka oznacza utratę poziomu postaci. 
Silna nekromancja; PC 17; Stworzenie magicznej broni i pancerza, pozbawienie sił; Cena: 25 715 sz; 
Koszt: 12 857 sz i 5 ss + 1029 PD. 
Żagiew mrozu: Ten miecz dwuręczny mrozu +3 emanuje światłem niczym pochodnia, gdy 
temperatura powietrza spadnie poniżej –20˚C. W takiej sytuacji nie sposób ukryć tej broni, jeśli 
wyjmie się ją z pochwy. Światła nie da się też zgasić. Osoba posługująca się żagwią mrozu jest 
chroniona przed ogniem. Miecz absorbuje w każdej rundzie pierwsze 10 obrażeń spowodowanych 
przez ogień, które w normalnej sytuacji otrzymałby właściciel. 
Żagiew mrozu gasi każdy niemagiczny ogień, w który ostrze zostanie włożone. W akcji standardowej 
potrafi również rozproszyć długotrwałe czary (lecz nie te o działaniu natychmiastowym) – w tym celu 
jego posiadaczowi musi się powieść test rozpraszania (1k20 +14) względem każdego zaklęcia. ST 
rozproszenia takich czarów wynosi 11 + poziom czarującego zaklęcia ognia. 
Silne wywoływanie; PC 14; Stworzenie magicznej broni i pancerza, lodowa nawałnica, ochrona przed 

energią, rozproszenie magii; Cena: 54 475 sz; Koszt: 27 375 sz i 5 ss + 2179 PD. 
 

 
ELIKSIRY I OLEJKI 
Eliksir to magiczna mikstura, która działa w momencie wypicia. Magiczne olejki natomiast 
przeznaczone są do użytku zewnętrznego, nie do spożycia. Eliksir czy olejek może być użyty tylko 
raz. Duplikuje on efekty czaru poziomu maksymalnie 3. o czasie rzucania krótszym niż minuta. 
Eliksiry działają niczym czar rzucony na pijącą je osobę. Spożywająca je postać nie może podjąć 
żadnej decyzji dotyczącej efektu, bowiem zrobiła to już osoba, która stworzyła napój. Postać pijącą 
eliksir traktuje się jak efektywny podmiot działania czaru i rzucającego czar, który „wypija”. Choć 

poziom czarującego zależy od eliksiru, efekt kontroluje postać, która go spożyje. 
W przypadku olejku używającą go osobę należy traktować jak postać rzucającą czar, ale podmiotem 
zaklęcia jest cel tego działania. 
Wygląd: Typowy eliksir lub olejek to 30 gramów cieczy zamkniętej w dobrze zakorkowanym 
ceramicznym lub szklanym flakonie. Buteleczka ma zazwyczaj 2,5 centymetra średnicy i 5 
centymetrów wysokości. Jej KP wynosi 13, ma 1 punkt wytrzymałości, trwałość 1. ST rozbicia 
flakonu wynosi 12. Buteleczka zawiera 30 gramów płynu. 
Identyfikacja eliksirów: Śmiałkowie mogą w zwykły sposób zidentyfikować eliksir lub też 
spróbować nieco płynu z każdego znalezionego flakoniku. Doświadczona postać pamięta smaki 
cieczy, szczególnie tych, które piła ostatnio. Wie, na przykład, że migdałowy napój okazał się 
eliksirem leczenie średnich ran. 
Aktywacja: Wypicie eliksiru czy zastosowanie olejku nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. 
Śmiałek po prostu wyciąga korek i spożywa ciecz lub rozsmarowuje ją na ciele. Używaniem eliksirów 
i olejków rządzą następujące zasady. 
Wypicie eliksiru oraz zastosowanie olejku to akcja standardowa. Ciecze te działają natychmiast. 
Użycie eliksiru czy olejku prowokuje atak okazyjny. Udany atak (w tym atak w zwarciu) zmusza do 
wykonania testu Koncentracji (jak podczas rzucania czarów). Postać, której ów test się nie powiedzie, 
nie może wypić eliksiru. Okazyjny atak może być skierowany we flakon, a nie w bohatera, i jeśli 
będzie udany, doprowadzi do zniszczenia pojemnika. 
Stworzenie musi być w stanie przełknąć eliksir czy rozsmarować olejek. Dlatego też istoty bezcielesne 
nie mogą używać tych cieczy. 
Każde cielesne stworzenie może wypić eliksir, który musi zostać połknięty. Każda taka istota może też 
używać olejków. 
Postać może ostrożnie zaaplikować eliksir nieprzytomnemu stworzeniu, wlewając mu go powoli do 
gardła – będzie to akcja całorundowa. Również posmarowanie olejkiem nieprzytomnej istoty to akcja 
całorundowa. 
 
Tabela: Eliksiry i olejki 
Słaby Przeciętny Potężny Eliksir lub olejek Cena 

rynkowa 
01–10 — — Leczenie lekkich ran (eliksir) 50 sz 
11–13 — — Odporność na żywioły (eliksir) 50 sz 
14–15 — — Ukrycie przed zwierzętami (eliksir) 50 sz 
16–17 — — Ukrycie przed nieumarłymi (eliksir) 50 sz 
18–19 — — Skakanie (eliksir) 50 sz 
20–22 — — Zbroja maga (eliksir) 50 sz 
23–25 — — Magiczny kieł (eliksir) 50 sz 
26 — — Magiczny kamień (olejek) 50 sz 
27–29 — — Magiczna broń (olejek) 50 sz 
30 — — Przejście bez śladu (eliksir) 50 sz 
31–32 — — Ochrona przed (charakterem) (eliksir) 50 sz 
33–34 — — Przełamanie strachu (eliksir) 50 sz 
35 — — Sanktuarium (eliksir) 50 sz 
36–38 — — Tarcza wiary +2 (eliksir) 50 sz 
39 — — Magiczny kostur (olejek) 50 sz 
40–41 01–02 — Pobłogosławienie broni (olejek) 100 sz 
42–44 03–04 — Powiększenie osoby (eliksir) 250 sz 
45 05 — Pomniejszenie osoby (eliksir) 250 sz 
46–47 06 — Wspomożenie (eliksir) 300 sz 
48–50 07 — Korowa skóra +2 (eliksir) 300 sz 
51–53 08–10 — Wytrzymałość niedźwiedzia (eliksir) 300 sz 
54–56 11–13 01–02 Rozmycie (eliksir) 300 sz 
57–59 14–16 — Siła byka (eliksir) 300 sz 
60–62 17–19 — Gracja kota (eliksir) 300 sz 
63–67 20–27 03–07 Leczenie średnich ran (eliksir) 300 sz 
68 28 — Ciemność (olejek) 300 sz 
69–71 29–30 08–09 Widzenie w ciemnościach (eliksir) 300 sz 
72–74 31 — Opóźnienie działania trucizny (eliksir) 300 sz 
75–76 32–33 — Splendor orła (eliksir) 300 sz 
77–78 34–35 — Spryt lisa (eliksir) 300 sz 
79–81 36–37 10–11 Niewidzialność (eliksir lub olejek) 300 sz 
82–84 38 12 Słabsze przywrócenie energii życiowej 

(eliksir) 
300 sz 

85–86 39 — Lewitacja (eliksir lub olejek) 300 sz 
87 40 — Przeinaczenie magii (eliksir) 300 sz 
88–89 41–42 — Mądrość sowy (eliksir) 300 sz 
90–91 43 — Ochrona przed strzałami 10/magia 

(eliksir) 
300 sz 

92–93 44 13 Przełamanie paraliżu (eliksir) 300 sz 
94–96 45–46 — Odporność na (typ) energii 10 (eliksir) 300 sz 
97 47–48 14 Tarcza wiary +3 (eliksir) 300 sz 
98–99 49 — Pajęcza wspinaczka (eliksir) 300 sz 
100 50 15 Niewykrywalny charakter (eliksir) 300 sz 
— 51 16 Korowa skóra +3 (eliksir) 600 sz 
— 52 17–18 Tarcza wiary +4 (eliksir) 600 sz 
— 53–55 19–20 Odporność na (typ) energii 20 (eliksir) 700 sz 
— 56–60 21–28 Leczenie poważnych ran (eliksir) 750 sz 
— 61 29 Światło dnia (olejek) 750 sz 
— 62–64 30–32 Przemieszczanie (eliksir) 750 sz 
— 65 33 Ognista strzała (olejek) 750 sz 
— 66–68 34–38 Latanie (eliksir) 750 sz 
— 69 39 Postać gazowa (eliksir) 750 sz 
— 70–71 — Potężniejszy magiczny kieł +1 (eliksir) 750 sz 
— 72–73 — Potężniejsza magiczna broń +1 (olejek) 750 sz 
— 74–75 40–41 Przyspieszenie (eliksir) 750 sz 
— 76–78 42–44 Heroizm (eliksir) 750 sz 
— 79–80 45–46 Ostra krawędź (olejek) 750 sz 
— 81 47 Magiczny krąg przeciw (charakterowi) 

(eliksir) 
750 sz 

— 82–83 — Magiczna szata +1 (olejek) 750 sz 
— 84–86 48–50 Neutralizacja trucizny (eliksir) 750 sz 
— 87–88 51–52 Niewykrywalność (eliksir) 750 sz 
— 89–91 53–54 Ochrona przed (typ) energii (eliksir) 750 sz 
— 92–93 55 Szał (eliksir) 750 sz 
— 94 56 Przełamanie ślepoty/głuchoty (eliksir) 750 sz 
— 95 57 Przełamanie klątwy (eliksir) 750 sz 
— 96 58 Przełamanie choroby (eliksir) 750 sz 
— 97 59 Języki (eliksir) 750 sz 
— 98–99 60 Oddychanie wodą (eliksir) 750 sz 
— 100 61 Chodzenie po wodzie (eliksir) 750 sz 
— — 62–63 Korowa skóra +4 (eliksir) 900 sz 
— — 64 Tarcza wiary +5 (eliksir) 900 sz 
— — 65 Promyk nadziei (eliksir) 1050 sz 
— — 66–68 Odporność na (typ) energii 30 (eliksir) 1100 sz 
— — 69 Korowa skóra +5 (eliksir) 1200 sz 
— — 70–73 Potężniejszy magiczny kieł +2 (eliksir) 1200 sz 
— — 74–77 Potężniejsza magiczna broń +2 (olejek) 1200 sz 
— — 78–81 Magiczna szata +2 (olejek) 1200 sz 
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Słaby Przeciętny Potężny Eliksir lub olejek Cena 
rynkowa 

— — 82 Ochrona przed strzałami 15/magia 

(eliksir) 
1500 sz 

— — 83–85 Potężniejszy magiczny kieł +3 (eliksir) 1800 sz 
— — 86–88 Potężniejsza magiczna broń +3 (olejek) 1800 sz 
— — 89–91 Magiczna szata +3 (olejek) 1800 sz 
— — 92–93 Potężniejszy magiczny kieł +4 (eliksir) 2400 sz 
— — 94–95 Potężniejsza magiczna broń +4 (olejek) 2400 sz 
— — 96–97 Magiczna szata +4 (olejek) 2400 sz 
— — 98 Potężniejszy magiczny kieł +5 (eliksir) 3000 sz 
— — 99 Potężniejsza magiczna broń +5 (olejek) 3000 sz 
— — 100 Magiczna szata +5 (olejek) 3000 sz 

 
Opis eliksirów 
Poziom czarującego standardowej mikstury to minimalny poziom czarującego potrzebny do rzucenia 
odpowiedniego zaklęcia (chyba że zaznaczono inaczej). 
 
 
 

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); 
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• 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. 
 

BERŁA 
Jak łatwo się domyślić, berła wyglądają jak królewskie insygnia. Obdarzone są unikatowymi 
magicznymi mocami i rzadko posiadają ładunki. Każdy może ich używać. 
Wygląd: Berła ważą mniej więcej 2,5 kilograma. Ich długość wynosi od 0,5 do 1 metra. Wykonane są 
zazwyczaj z żelaza lub innego metalu (niektóre, co zaznaczono w opisie, są tak wytrzymała, że można 
ich używać niczym lekkich buzdyganów czy maczug). Mają KP równe 9, 10 punktów wytrzymałości 
i trwałość 10. ST ich złamania wynosi natomiast 27. 
Aktywacja: Metody aktywacji są różne, zależnie do berła. Oczywiście podano je w opisach. 
Cechy szczególne: Rzuć k%. Rezultat 01 oznacza, że berło jest inteligentne. 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. Berło z ładunkami nie może być inteligentne. 
 
Tabela: Berła 
Przeciętne Potężne Berło Cena rynkowa 
01–07 — Metamagii, powiększenie, słabsze 3000 sz 
08–14 — Metamagii, przedłużenie, słabsze 3000 sz 
15–21 — Metamagii, wyciszenie, słabsze 3000 sz 
22–28 — Trwania w bezruchu 5000 sz 
29–35 — Metamagii, wzmocnienie, słabsze 9000 sz 
36–42 — Wykrywania metali i minerałów 10 500 sz 
43–53 01–04 Niszczenia magicznych przedmiotów 11 000 sz 
54–57 05–06 Metamagii, powiększenie 11 000 sz 
58–61 07–08 Metamagii, przedłużenie 11 000 sz 
62–65 09–10 Metamagii, wyciszenie 11 000 sz 
66–71 11–14 Cudów 12 000 sz 
72–79 15–18 Pyton 13 000 sz 
80–83 — Metamagii, maksymalizacja, słabsze 14 000 sz 
84–89 19–21 Gaszenia płomieni 15 000 sz 
90–97 22–25 Żmija 19 000 sz 
— 26–30 Wykrywania wrogów 23 500 sz 
— 31–36 Metamagii, powiększenie, potężniejsze 24 500 sz 
— 37–42 Metamagii, przedłużenie, potężniejsze 24 500 sz 
— 43–48 Metamagii, wyciszenie, potężniejsze 24 500 sz 
— 49–53 Splendoru 25 000 sz 
— 54–58 Usychania 25 000 sz 
98–99 59–64 Metamagii, wzmocnienie 32 500 sz 
— 65–69 Grzmotów i piorunów 33 000 sz 
100 70–73 Metamagii, przyspieszenie, słabsze 35 000 sz 
— 74–77 Negacji 37 000 sz 
— 78–80 Wchłaniania 50 000 sz 
— 81–84 Korbacz 50 000 sz 
— 85–86 Metamagii, maksymalizacja 54 000 sz 
— 87–88 Władców 60 000 sz 
— 89–90 Bezpieczeństwa 61 000 sz 
— 91–92 Dostojnej potęgi 70 000 sz 
— 93–94 Metamagii, wzmocnienie, potężniejsze 73 000 sz 
— 95–96 Metamagii, przyspieszenie 75 500 sz 
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Przeciętne Potężne Berło Cena rynkowa 
— 97–98 Czujności 85 000 sz 
— 99 Metamagii, maksymalizacja, potężniejsze 121 500 sz 
— 100 Metamagii, przyspieszenie, potężniejsze 170 000 sz 
 
Opisy bereł 
Berła wyglądają na królewskie insygnia, ale posiadają różne moce magiczne. Oto opis kilkunastu 
typowych przedmiotów tego rodzaju. 
Berła metamagii: Berła te nasączono esencją atutu metamagicznego, dzięki czemu nie zmieniają one 
komórki na czary, na które wpływają. Wszystkie opisane tu berła to przedmioty aktywowane przez 
użycie (rzucanie zaklęcia nadal jednak prowokuje ataki okazyjne). Osoba rzucająca czar może do 
określonego zaklęcia używać tylko jednego berła metamagii. Ma jednakże prawo jednocześnie 
wykorzystać ów przedmiot i posiadane atuty metamagiczne. W tym przypadku tylko te ostatnie 
wpływają na poziom komórki rzucanego czaru. 
Posiadanie berła metamagii nie przenosi danego atutu na właściciela. Obdarza go jedynie możliwością 
wykorzystywania wspomnianego atutu określoną liczbę razy dziennie. Zaklinacz, który rzuca czary 
przy użyciu tego przedmiotu, musi poświęcić akcję całorundową, jakby wykorzystywał zwykły atut 
metamagiczny. 
Słabsze i potężniejsze berła metamagii: Normalne berło metamagii wpływa na czary poziomu 
maksymalnie 6. Słabszego można użyć względem zaklęć 3. i niższego poziomu. Potężniejsze zaś 
pozwala wpływać na czary maksymalnie 9. poziomu. 
Berło metamagii, maksymalizacja: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które 
ulegają maksymalizacji, jak przy użyciu atutu Maksymalizacja czaru. 
Silna (brak szkoły); PC 17; Maksymalizacja czaru, Stworzenie berła; Cena: 14 000 sz (słabsze), 54 
000 sz (normalne), 121 500 sz (potężniejsze). 
Berło metamagii, powiększenie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które 
ulegają powiększeniu, jak przy użyciu atutu Powiększenie czaru. 
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Powiększenie czaru; Cena: 3000 sz (słabsze), 11 000 sz 
(normalne), 24 500 sz (potężniejsze). 
Berło metamagii, przedłużenie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które 
ulegają przedłużeniu, jak przy użyciu atutu Przedłużenie czaru. 
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Przedłużenie czaru; Cena: 3000 sz (słabsze), 11 000 sz 
(normalne), 24 500 sz (potężniejsze). 
Berło metamagii, przyspieszenie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które 
ulegają przyspieszeniu, jak przy użyciu atutu Przyspieszenie czaru. 
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Przyspieszenie czaru; Cena: 35 000 sz (słabsze), 75 
500 sz (normalne), 170 000 sz (potężniejsze). 
Berło metamagii, wyciszenie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, nie 
korzystając przy tym z komponentów werbalnych, jak przy użyciu atutu Wyciszenie czaru. 
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Wyciszenie czaru; Cena: 3000 sz (słabsze), 11 000 sz 
(normalne), 24 500 sz (potężniejsze). 
Berło metamagii, wzmocnienie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które 
ulegają wzmocnieniu, jak przy użyciu atutu Wzmocnienie czaru. 
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Wzmocnienie czaru; Cena: 9000 sz (słabsze), 32 500 sz 
(normalne), 73 000 sz (potężniejsze). 
Berło bezpieczeństwa: Przedmiot ten powołuje do istnienia pozawymiarową przestrzeń, którą wypada 
nazwać kieszonkowym rajem. W owym miejscu może przebywać posiadacz berła oraz 199 innych 
istot, które będą całkowicie bezpieczne. W schronieniu mają one prawo przebywać maksymalnie przez 
czas równy dwieście dni podzielony przez liczbę „mieszkańców”. Ułamki zaokrągla się zawsze w dół. 
W kieszonkowym raju stworzenia się nie starzeją, a leczą się naturalnie dwa razy szybciej. Znajduje 
się tam też pod dostatkiem świeżej wody i jedzenia – tylko owoców oraz warzyw. Klimat jest 
odpowiedni dla wszystkich stworzeń, które skryły się w raju. 
Właściciel i wszystkie istoty, które dotykają berła, przenoszą się natychmiast do raju w chwili 
aktywacji przedmiotu (akcja standardowa). Członkowie dużej grupy mogą się trzymać za ręce lub 
w inny sposób utrzymywać kontakt fizyczny – dzięki temu berło zadziała na wszystkie stworzenia 
tworzące krąg lub łańcuch. Istoty, które nie chcą się przenieść, mają prawo do rzutu obronnego na 
Wolę (ST 17). Udany oznacza, że berło na dane stworzenie nie zadziała. Niemniej wpłynie ono na 
wszystkie istoty znajdujące się w łańcuchu za stworzeniem, które oparło się działaniu mocy. 
Kiedy czas działania berła dobiegnie końca lub jego moc zostanie rozproszona, wszystkie istoty, które 
przeniosły się do kieszonkowego raju, natychmiast pojawiają się w miejscu, gdzie znajdowały się 
w chwili aktywacji przedmiotu. Jeśli ową przestrzeń już coś zajmuje, stworzenia pojawiają się nieco 
dalej – wystarczająco daleko, by wszyscy się zmieścili. Właściciel berła może w każdej chwili 
przerwać działanie mocy. Musi jednak pamiętać, że ma prawo aktywować berło tylko raz na tydzień. 
Silne przywoływanie; PC 20; Stworzenie berła, wrota; Cena: 61 000 sz. 
Berło cudów: Niezwykły, nawet dziwaczny, a z pewnością bardzo nieprzewidywalny przedmiot. 
Użycie go powołuje do istnienia jeden z wielu różnorodnych efektów. Aktywacja berła to akcja 
standardowa. Najczęściej spotykane efekty opisano w pobliskiej tabeli. 
Umiarkowane oczarowania; PC 10; Stworzenie berła, dezorientacja, twórca musi być chaotyczny; 
Cena: 12 000 sz. 
k% Cudowny efekt 
01–05 Spowolnienie na 10 rund stworzenia, w które berło zostało wymierzone (Wola neguje, ST 

15). 
06–10 Cel okala płomienna otoczka. 
11–15 Posiadaczowi wydaje się, że przez rundę berło działa tak, jak wskazuje efekt drugiego 

rzutu (bez rzutów obronnych). 
16–20 Podmuch wiatru, tyle że o sile wichury (Wytrwałość neguje, ST 14). 
21–25 Posiadacz przez 1k4 rundy zna powierzchowne myśli celu, analogicznie jak w przypadku 

czaru wykrycie myśli (bez rzutu obronnego). 
26–30 Śmierdząca chmura w promieniu 9 metrów (Wytrwałość neguje, ST 15). 
31–33 Przez rundę w promieniu 18 metrów wokół właściciela pada rzęsisty deszcz. 
34–36 Przyzwanie zwierzęcia – nosorożca (01-25 na k%), słonia (26-50), myszy (51-100). 
37–46 Błyskawica (długość 21 metrów, szerokość 1,5 metra), 6k6 obrażeń (Refleks zmniejsza 

o połowę, ST 15). 
47–49 Z berła wylatuje chmara sześciuset dużych motyli, która unosi się dookoła w powietrzu 

przez dwie rundy, oślepiając wszystkich (w tym właściciela) w promieniu 7,5 metra 
(Refleks neguje, ST 14). 

50–53 Powiększenie osoby, jeśli znajduje się w odległości maksymalnie 18 metrów od berła 
(Wytrwałość neguje, ST 13). 

54–58 Ciemność, półkula o średnicy 9 metrów i środku 9 metrów od berła. 
59–62 Na obszarze 15 m² rośnie trawa, a jeśli jest on już porośnięty, rozrasta się do 

dziesięciokrotności swojego normalnego rozmiaru. 
63–65 Dowolny nieożywiony obiekt o masie nieprzekraczającej 500 kg i rozmiarze nie 

większym niż 1 m3 przemienia się w eteryczny. 
66–69 Pomniejszenie posiadacza do 1/12 jego wzrostu (bez prawa do rzutu obronnego). 
70–79 Kula ognista, której ofiarą jest cel berła lub ktoś w linii prostej od przedmiotu, 

w odległości do 30 metrów; 6k6 obrażeń (Refleks zmniejsza o połowę, ST 15). 
80–84 Osobę dzierżącą berło skrywa niewidzialność. 
85–87 Cel, w który wymierzono berło, porastają liście, jeśli znajduje się w promieniu 18 

metrów. Efekt trwa 24 godziny. 
88–90 Z berła płynie długi na 9 metrów strumień 10-40 klejnotów (każdy wart 1 sz). Każdy 

kamień zadaje punkt obrażeń wszystkim stworzeniom na drodze potoku. Rzuć 5k4, by 
określić liczbę ran, i podziel ją między stworzenia znajdujące się na drodze strumienia. 

91–95 Przed berłem, na obszarze 12 na 9 metrów, tańczą i skaczą jaskrawe kolory. Znajdujące 
się tam stworzenia zostają oślepione na 1k6 rund (Wytrwałość neguje, ST 15). 

96–97 Właściciel (szansa 50%) lub cel (szansa 50%) staje się na zawsze niebieski, zielony lub 
purpurowy (bez prawa do rzutów obronnych). 

98–100 Cel, w który wymierzono berło, pada ofiarą zaklęcia ciało w kamień (lub kamień w ciało, 
jeżeli jest kamienny), pod warunkiem, że znajduje się w odległości do 18 metrów 
(Wytrwałość neguje, ST 18). 

 

Berło czujności: Berło to niczym się nie różni od lekkiego buzdyganu +1 o głowicy z ośmioma tzw. 
piórami. Posiadacz przedmiotu otrzymuje premię z olśnienia +1 do inicjatywy. Jeśli chwyci mocno 
berło, może użyć światła, ujawnienia kłamstw, wykrycia chaosu, wykrycia dobra, wykrycia magii, 

wykrycia prawa, wykrycia zła lub zobaczenia niewidzialnego. W każdym przypadku będzie to akcja 
standardowa. 
Jeśli berło czujności zostanie wbite w ziemię, a właściciel zapragnie, by zaczęło czuwać (akcja 
standardowa), odkryje ono w promieniu 36 metrów obecność wszystkich istot, które zamierzają go 
skrzywdzić. W tym samym czasie przedmiot w promieniu 6 metrów powołuje do istnienia efekt 
podobny do działania zaklęcia modlitwa, którym objęci zostają wszyscy sprzymierzeńcy posiadacza. 
W chwilę później berło przekazuje mentalnie owym sprzymierzeńcom ostrzeżenie 
o niebezpieczeństwie, którego przyczyną są wrogie stworzenia (lub stworzenie) znajdujące się 
w promieniu 36 metrów. Opisane efekty utrzymują się przez 10 minut, a mocy tej można użyć raz 
dziennie. 
Berło posiada jeszcze jedną moc. Otóż możena go użyćdo rzucenia ożywienia przedmiotu na 
jedenaście (lub mniej) małych przedmiotów umieszczonych mniej więcej w promieniu 1,5 metra od 
zatkniętego w ziemi berła. Obiekty pozostają ożywione przez 11 rund. Z tej mocy można skorzystać 
raz dziennie. 
Umiarkowane odrzucanie, poznanie, oczarowania i wywoływanie; PC 11; Stworzenie berła, alarm, 

modlitwa, ożywienie przedmiotów, światło, ujawnienie kłamstw, wykrycie chaosu, wykrycie dobra, 

wykrycie magii, wykrycie prawa, wykrycie zła, zobaczenie niewidzialnego; Cena: 85 000 sz. 
Berło dostojnej potęgi: Berło to nasączono wieloma mocami czaropodobnymi. Na dodatek można go 
używać jako magicznego oręża różnego typu. Da się je też wykorzystać w bardziej przyziemny 
sposób. Berło dostojnej potęgi jest metalowe, grubsze niż inne przedmioty tego rodzaju. Głowica 
wyposażona jest w pióra, na rękojeści zaś znajduje się sześć podobnych do ćwieków przycisków 
(naciśnięcie któregoś z nich to odpowiednik dobycia broni). Całość waży 5 kilogramów. 
Raz dziennie właściciel berła może skorzystać z następujących czaropodobnych mocy. 
• Unieruchomienie osoby (Wola neguje, ST 14). Posiadacz berła musi zdecydować o wykorzystaniu 

tej mocy, a następnie dotknąć berłem ofiary (co wymaga udanego ataku dotykowego wręcz – jeżeli 
atak zakończy się niepowodzeniem, moc zostanie utracona). 

• Strach (Wola częściowo neguje, ST 16). Ofiarami padają wszyscy wrogowie widzący berło (w 
promieniu 3 metrów). Wykorzystanie tej mocy to akcja standardowa. 

• Udany atak dotykowy wręcz powoduje 2k4 obrażenia (Wola zmniejsza o połowę, ST 17), które 
otrzymuje trafiony. Właściciel berła automatycznie leczy się z takiej samej liczby ran. Posiadacz 
przedmiotu musi zadeklarować użycie tej zdolności, zanim zaatakuje, tak jak w przypadku 
unieruchomienia osoby. 

 Z następujących mocy właściciel może korzystać bez ograniczeń. 
• W zwykłej postaci berło należy traktować jak lekki buzdygan +2. 
• Po naciśnięciu przycisku numer 1 berło staje się ognistym mieczem długim +1. Ostrze wyskakuje 

z głowicy, która staje się rękojeścią oręża. Ten „miecz” ma w sumie długość 1,2 metra. 
• Po naciśnięciu przycisku numer 2 berło staje się toporem wojennym +4. Z głowicy „wyrasta” 

szerokie ostrze toporzyska. Tak zmienione berło ma długość 1,2 metra. 
• Po naciśnięciu przycisku numer 3 berło staje się krótką włócznią +3 lub długą włócznią +3. Ostrze 

włóczni wyrasta z głowicy, a rękojeść może wydłużyć się nawet o 3,6 metra (decyduje właściciel). 
Berło może więc mieć długość od 2 do 4,5 metra. W tym ostatnim przypadku można go używać jak 
kopii. 

Właściciel może również korzystać bez ograniczeń z następujących mocy berła. 
• Drąg/drabina do wspinaczki. Po naciśnięciu przycisku numer 4 z głowicy wysuwa się kolec, który 

da się wbić nawet w granit. Z drugiego końca wyrastają trzy ostre haki. Berło w rundę osiąga 
długość od 1,5 do 15 metrów (ponowne naciśnięcie przycisku kończy owo wydłużanie się). Z tak 
powstałego „kija” wysuwają się poziome szczeble, jeden z lewej, następny z prawej, w odległości 
30 centymetrów od siebie. Berło utrzymuje w miejscu kolec. Każdy hak wytrzyma ciężar 2000 
kilogramów. Powrót do postaci berła następuje po naciśnięciu przycisku numer 5. 

• Opisanej wcześniej mocy można użyć do wyważania drzwi. Właściciel umieszcza głowicę berła 
w odległości maksymalnie 9 metrów od drzwi, kieruje ku nim rękojeść, a następnie wciska przycisk 
numer 4. Magia zapewnia modyfikator z Siły +12. 

• Po naciśnięciu guzika numer 6 berło wskazuje magnetyczny biegun północny. Obdarza również 
właściciela wiedzą o tym, jak głęboko pod powierzchnią ziemi się znajduje lub jak wysoko unosi 
się ponad jej powierzchnią. 

Silne nekromancja, oczarowania, przemiany i wywoływanie; PC 19; Stworzenie berła, Stworzenie 
magicznej broni i pancerza, ogniste ostrze, siła byka, strach, unieruchomienie osoby, zadawanie 

lekkich ran; Cena: 70 000 sz. 
Berło gaszenia płomieni: Berło to gasi niemagiczny ogień rozmiaru średniego i mniejszego, jeśli 
dotknie się nim płomieni (akcja standardowa). Może też być efektywne względem ogni innego 
rodzaju, ale wówczas jego posiadacz musi poświęcić 1 lub więcej ładunków. 
Ugaszenie dużego lub większego niemagicznego ognia bądź średniego i mniejszego magicznego 
(choćby stworzonego za sprawą ognistego oręża czy czaru płonące dłonie) kosztuje 1 ładunek. 
Permanentne płomienie magiczne – na przykład otaczające broń lub ogniste istoty – zostają stłumione 
na sześć rund, po czym znowu się rozpalają. Zgaszenie natychmiastowego zaklęcia ognia wymaga, by 
berło znajdowało się w obszarze jego działania; ponadto właściciel musi przygotować akcję, 
efektywnie kontrując czar. 
Użycie berła do ugaszenia dużych i większych magicznych płomieni – efektów, na przykład, kuli 

ognistej lub ściany ognia – oznacza zużycie 2 ładunków. 
Po udanym teście ataku dotykowego wręcz trafiona berłem ognista istota otrzymuje 6k6 obrażeń. 
Zranienie jej w ten sposób kosztuje 3 ładunki. 
Berło ma 10 odnawiających się każdego dnia ładunków. A zatem właściciel może w ciągu 24 godzin 
wydać maksymalnie 10 ładunków. 
Silne przemiany; PC 12; Stworzenie berła, pirotechnika; Cena: 15 000 sz. 
Berło grzmotów i piorunów: Berło wykonane z żelaza inkrustowanego srebrnymi nitami. Można go 
używać jak lekkiego buzdyganu +2. Posiada też następujące moce. 
• Grzmot: Raz dziennie berło może stać się lekkim buzdyganem +3. Trafiony nim przeciwnik ulega 

oszołomieniu w wyniku odgłosu uderzenia (neguje Wytrwałość, ST 16). Aktywowanie tej mocy to 
akcja darmowa. Właściciel berła musi trafić przeciwnika w ciągu rundy od chwili jego aktywacji. 

• Piorun: Raz dziennie, na życzenie, może ono w momencie trafienia przeciwnika wytworzyć 
wyładowanie elektryczne. Ofiara otrzyma obrażenia zadane przez lekki buzdygan +2 (1k6+2) oraz 
2k6 dodatkowych spowodowanych przez elektryczność. Jeśli posiadacz berła nie trafi normalnie 
przeciwnika, ale uzyska wynik, który oznaczałby trafienie atakiem dotykowym wręcz, ofiara 
otrzyma tylko wspomniane 2k6 dodatkowych obrażeń od elektryczności. Aktywowanie tej mocy to 
akcja darmowa. Właściciel berła musi trafić przeciwnika w ciągu rundy od chwili aktywacji. 

• Huk pioruna: Raz dziennie berło może powołać do istnienia ogłuszający dźwięk (akcja 
standardowa), który działa podobnie jak czar krzyk (Wytrwałość częściowo neguje, ST 16, 2k6 
obrażeń od dźwięku, ofiara ogłuszona na 2k6 rund). 

• Uderzenie błyskawicy: Raz dziennie z berła może wystrzelić (akcja standardowa) szeroka na 1,5 
metra błyskawica o zasięgu 60 metrów, powodująca 9k6 obrażeń od elektryczności (Refleks 
zmniejsza o połowę, ST 16). 

• Grzmot i piorun: Raz na tydzień można połączyć ze sobą opisaną wcześniej moc huk pioruna 

z błyskawicą analogiczną do uderzenia błyskawicy (akcja standardowa). Ofiarami huku pioruna 

będą wszyscy w odległości 3 metrów od błyskawicy, która zadaje 9k6 obrażeń od elektryczności 
(rezultaty 1 i 2 należy traktować tak, jakby na kości wypadło 3, dzięki czemu błyskawica powoduje 
od 27 do 54 ran), do których dodaje się 2k6 obrażeń od dźwięku spowodowanych przez huk. Jeden 
rzut obronny na Refleks (ST 16) dotyczy obu efektów. 

Umiarkowane wywoływanie; PC 9; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, 
błyskawica, krzyk; Cena: 33 000 sz. 
Berło-korbacz: Na rozkaz przedmiot ten aktywuje się i zmienia z normalnie wyglądającego berła 
w straszny korbacz +3. Jest to broń podwójna, co oznacza, że w walce można używać obu jej stron. 
Osoba posługująca się korbaczem może wyprowadzić atak dodatkowy (drugim końcem broni), wtedy 
jednak wszystkie ataki będzie wykonywać z karą –2 (jakby posiadała atut Walki dwoma orężami). 
Raz dziennie właściciel berła może sprawić (akcja darmowa), że berło na 10 minut zapewni mu premię 
z odbicia +4 do KP i premię z odporności +4 do rzutów obronnych. Moc ta działa jednak tylko wtedy, 
gdy berło ma postać broni. 
Przemiana berła w oręż i na odwrót to akcja ruchu. 
Umiarkowane oczarowania; PC 9; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, 
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błogosławieństwo; Cena: 50 000 sz. 
Berło negacji: Berło to neguje czaropodobne moce przedmiotów magicznych oraz rzucane przez nie 
zaklęcia. Właściciel wskazuje nim magiczny przedmiot, a wtedy z berła wystrzeliwuje srebrzysty 
promień – należy wykonać udany atak dotykowy dystansowy, by trafił on w cel. Promień działa jak 
potężniejsze rozproszenie magii, z tą jednak różnicą, że wpływa jedynie na przedmioty magiczne. 
Chcąc zanegować natychmiastowe efekty, posiadacz berła musi wykorzystać przygotowanie akcji. 
W teście rozpraszania wykorzystuje się poziom czarującego berła (15). Przedmiot magiczny, który jest 
celem niniejszej mocy, nie ma prawa do rzutu obronnego. Artefakty – nawet słabe – są niepodatne na 
to działanie. Berła można użyć trzy razy dziennie. 
Silne różne; PC 15; Stworzenie berła, rozproszenie magii oraz cud lub ograniczone życzenie; Cena: 37 
000 sz. 
Berło niszczenia przedmiotów magicznych: Berło to oznacza zgubę dla magicznych przedmiotów, 
gdyż jego dotyk wysącza wszelkie czarodziejskie moce. Dotknięty przedmiot ma prawo wykonać rzut 
obronny na Wolę (ST 23). Jeśli znajduje się on w posiadaniu jakiejś istoty, może użyć premii do rzutu 
obronnego na Wolę właściciela (oczywiście jeżeli jest ona wyższa od jego własnej). W tym przypadku 
dotknięcie jest możliwe po wykonaniu udanego ataku dotykowego wręcz. Pozbawiwszy przedmiot 
magicznej mocy, berło staje się kruche i nie da się go użyć ponownie. Zniszczony obiekt można 
natomiast odtworzyć tylko za pomocą życzenia lub cudu (jeśli kula unicestwienia i berło niszczenia 

przedmiotów magicznych pozbawią się nawzajem mocy, żadnego z nich nie sposób odtworzyć). 
Silne odrzucanie; PC 17; Stworzenie berła, rozłączenie maga; Cena: 11 000 sz. 
Berło-pyton: Berło to jest nieco większe od innych przedmiotów tego typu – ma około metra długości 
i waży 5 kilogramów. Należy je traktować jak drąg +1/+1. Jeżeli jednak właściciel uderzy nim 
o ziemię (akcja standardowa), berło się powiększy, przemieniając w ogromnego węża dusiciela. Pyton 
jest posłuszny posiadaczowi berła i wykonuje jego rozkazy; w zwierzęcej formie zachowuje premię 
z usprawnienia +1 do ataków i obrażeń, jaką zapewnia przedmiot. Wąż staje się na powrót zwykłym 
berłem (akcja całorundowa), kiedy właściciel sobie tego zażyczy albo kiedy oddali się od niego na 
ponad 30 metrów. Kiedy wąż ginie, na powrót przyjmuje postać przedmiotu, którego nie można 
następnie użyć przez kolejne trzy dni. Berło-pyton działa tylko wtedy, gdy jego posiadacz jest dobry. 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, szkodliwa 

polimorfia, twórca musi być dobry; Cena: 13 000 sz. 
Berło splendoru: Berło zapewnia osobie, która ma je przy sobie lub trzyma je w dłoni, premię 
z usprawnienia +4 do wartości Charyzmy. Ponadto raz dziennie powołuje ono do istnienia szaty 
z najcenniejszych tkanin, którymi odziewa właściciela, ozdabiając go dodatkowo klejnotami i futrami. 
Ów strój znika po 12 godzinach. Jeśli jednak właściciel spróbuje go sprzedać (nawet jakąś jego część) 
lub wykorzystać jako komponent czaru, szata natychmiast zniknie. To samo nastąpi, gdy ktoś siłą 
pozbawi posiadacza kawałka stroju. 
Szata jest warta od 7000 do 10 000 sz (1k4+6 × 1000 sz) – 1000 sz sama tkanina, 5000 futra, a reszta 
to ozdoby, czyli klejnoty (maksymalnie 20, każdy wart najwyżej 200 sz). 
Raz w tygodniu można użyć innej mocy berła. Na rozkaz powołuje ono wówczas do istnienia 
wspaniały namiot z jedwabiu (kwadrat o boku 18 metrów) – odpowiednio wyposażony i umeblowany. 
W środku znajduje się żywność, którą nasyci się z powodzeniem do 100 osób. Namiot i jego 
wyposażenie znikają po dniu (dotyczy to również rzeczy wyniesionych ze środka). 
Silne przywoływanie i przemiany; PC 12; Stworzenie berła, splendor orła, wytwarzanie, 

zaawansowane tworzenie; Cena: 25 000 sz. 
Berło trwania w bezruchu: Przedmiot ten ma postać prostopadłościennego kawałka żelaza z małym 
guzikiem na jednym końcu. Po naciśnięciu owego przycisku (akcja ruchu) berło nawet nie drgnie 
z miejsca, w którym się znajduje – będzie trwało w bezruchu, nawet jeśli miałoby to przeczyć prawom 
grawitacji. Właściciel może więc umieścić czy raczej „zawiesić” je, gdzie tylko zechce, nacisnąć guzik 
i puścić. Z kilku takich przedmiotów można stworzyć drabinę (tak naprawdę wystarczą dwa). Berło 

trwania w bezruchu utrzyma ciężar do 4000 kilogramów – większy sprawi, że spadnie na ziemię. 
Stworzenie, które będzie próbowało przesunąć je siłą, musi wykonać test Siły (ST 30), a jeżeli się on 
powiedzie, zdoła je przemieścić o 3 metry na rundę. 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie berła, lewitacja; Cena: 5000 sz. 
Berło usychania: Berło to należy traktować jak lekki buzdygan +1, który nie zadaje obrażeń. Osoba, 
która nim włada, nie rani przeciwnika, ale po udanym ataku dotykowym wręcz powoduje obniżenie 
Budowy ofiary o 1k4 punkty i Siły o 1k4 punkty. Jeśli uzyskała trafienie krytyczne, utrata atrybutów 
będzie permanentna. W każdym przypadku ofiara ma prawo do rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 
17) – udany pozwala uniknąć tego efektu. 
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, zakażenie; Cena: 
25 000 sz. 
Berło wchłaniania: Przedmiot ten działa niczym magnes, wchłaniając wszystkie zdolności 
czaropodobne i zaklęcia. Absorpcji może ulec jedynie czar, którego ofiarą pada jeden podmiot lub 
którego efektem jest promień wymierzony w posiadacza berła (bądź jego wyposażenie). Przedmiot 
neguje efekt zaklęcia, magazynując je przy okazji do czasu, gdy właściciel przeleje magiczną energię 
w swój czar. Osoba posługująca się berłem natychmiast po wchłonięciu zaklęcia wie, jakiego jest ono 
poziomu. Cała operacja nie wymaga od niej żadnych akcji – pod warunkiem, że trzyma berło w ręku. 
Trzeba kontrolować sumę pochłoniętych i zmagazynowanych (a także użytych) czarów. Jego 
właściciel może wykorzystać zgromadzoną energię do rzucenia dowolnego przygotowanego czaru, nie 
tracąc go, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, ilość potrzebnej do rzucenia zaklęcia energii musi 
być równa lub mniejsza od zmagazynowanej w berle mocy (innymi słowy: poziom rzucanego czaru 
nie może przekraczać poziomów zmagazynowanych w przedmiocie). Po drugie, właściciel musi mieć 
na podorędziu wszystkie wymagane komponenty. Oczywiście posiadacz berła w chwili rzucania czaru 
musi trzymać je w ręce. Zaklinacze i bardowie oraz osoby korzystające z czarów w podobny sposób 
mogą za pomocą berła rzucić każde znane zaklęcie odpowiedniego poziomu. 
W berle wchłaniania można przechować w sumie maksymalnie pięćdziesiąt poziomów. Jeśli do tego 
dojdzie, pozostanie już tylko wyładowywanie zgromadzonej energii. Posiadacz berła wie, ile 
zmagazynowano w nim energii i ile jeszcze może ono jej wchłonąć. 
Chcąc określić potencjał znalezionego berła, wystarczy rzucić k% i podzielić wynik przez 2. Następnie 
należy rzucić raz jeszcze k%. Wynik 01-30 będzie oznaczał, iż połowa wchłoniętych przez przedmiot 
poziomów nie została wykorzystana i wciąż jest w nim zgromadzona. 
Silne odrzucanie; PC 15; Stworzenie berła, odbicie czaru; Cena: 50 000 sz. 
Berło władców: Z wyglądu to berło niczym się nie różni od królewskiego insygnium wartego co 
najmniej 5000 sz – z racji użytych materiałów i jakości wykonania. Posługujaca się nim osoba może 
sprawić (akcja standardowa), że znajdujące się w momencie aktywacji w promieniu 36 metrów od niej 
stworzenia będą jej posłuszne i lojalne. Władać można istotami o sumie Kostek Wytrzymałości równej 
300. Stworzenia posiadające Intelekt 12 lub więcej mają prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 16) – 
udany oznacza oparcie się niniejszej mocy. Istoty, które znajdą się pod działaniem berła, słuchają jego 
posiadacza tak, jakby był ich prawowitym władcą. Niemniej jeśli wyda on rozkaz niezgodny z naturą 
stworzenia, magia ulega przełamaniu. Mocy berła można użyć przez w sumie 500 minut – po tym 
czasie rozpada się ono w proch. Ten czas można podzielić na wiele odcinków. 
Silne oczarowania; PC 20; Stworzenie berła, zbiorowe zauroczenie potwora; Cena: 60 000 sz; Koszt: 
27 500 sz + 2200 PD. 
Berło wykrywania metali i minerałów: Berło to pulsuje w dłoni właściciela i wskazuje kierunek, 
w jakim w odległości do 9 metrów od niego znajduje się najwięcej metalu. Posiadacz berła może 
skoncentrować się na konkretnym metalu lub minerale. Jeśli dana substancja znajduje się gdzieś 
w odległości do 9 metrów, berło wskazuje wszystkie miejsca, w których się znajduje. Posiadacz 
otrzymuje też szacunkowe informacje o ilości kruszcu. Jeżeli w promieniu 9 metrów znajduje się 
więcej niż jedno złoże, berło najpierw wskazuje najzasobniejsze. Użycie każdej mocy to akcja 
całorundowa. 
Umiarkowane poznanie; PC 9; Stworzenie berła, zlokalizowanie przedmiotu; Cena: 10 500 sz. 
Berło wykrywania wrogów: Berło to pulsuje w dłoni właściciela i wskazuje kierunek, w jakim 
przebywa stworzenie (lub stworzenia) wrogo do niego nastawione. Najpierw wskazywane są istoty 
znajdujące się najbliżej. Stworzenia te mogą być niewidzialne, eteryczne, ukryte, w przebraniu lub 
w pełni widoczne. Moc działa w promieniu 18 metrów. Jeżeli właściciel przedmiotu skoncentruje się 
na całą rundę, berło wskaże położenie najbliższego przeciwnika oraz poinformuje, ile w sumie 
wrogów znajduje się w zasięgu. Berła można użyć trzy razy dziennie, a moc za każdym razem działa 
10 minut. Aktywacja to akcja standardowa. 
Umiarkowane poznanie; PC 10; Stworzenie berła, widzenie prawdy; Cena: 23 500 sz. 
Berło-żmija: Berło to należy traktować jak ciężki buzdygan +2. Raz dziennie, na rozkaz (akcja 
darmowa), jego głowica przemienia się na 10 minut w głowę prawdziwej żmii. W tym czasie każde 
udane trafienie berłem powoduje nie tylko zwykłe obrażenia, ale również sprawia, że ofiara ulega 

zatruciu jadem. Toksyna powoduje natychmiast obniżenie Budowy o 1k10 (neguje Wytrwałość, ST 
14), a po minucie efekt się powtarza. Berło działa tylko wówczas, gdy właściciel jest zły. 
Umiarkowana nekromancja; PC 10; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, 
trucizna, twórca musi być zły; Cena: 19 000 sz. 
 

 
 
ZWOJE 
Zwój to tak naprawdę zapisane zaklęcie (lub zaklęcia). Takiego czaru można użyć tylko raz. 
W momencie aktywacji pismo znika. Użycie zwoju niewiele się różni od rzucenia zaklęcia. 
Wygląd: Gruby kawałek wspaniałego papieru welinowego lub innego papieru wysokiej jakości. Zwój 
ma wielkość mniej więcej strony współczesnego notatnika (szerokość około 20 centymetrów, długość 
mniej niż 30 centymetrów). Tyle miejsca wystarcza, by zapisać jeden czar. Krótsze krawędzie kartki 
wzmocniono paskami skóry, nieco dłuższymi niż jej szerokość. Zwój, na którym zapisano więcej niż 
jedno zaklęcie, ma tę samą szerokość (jakieś 20 centymetrów), lecz jest odpowiednio dłuższy (około 
30 centymetrów na dodatkowy czar). Zwoje z co najmniej trzema czarami zwykle wzmacnia się 
metalem lub drewnem. Każdy zwój ma KP 9, 1 punkt wytrzymałości, trwałość 0, a ST jego 
zniszczenia wynosi 8. 
Niemal każdy zwój zwija się z obu końców (stąd zresztą nazwa), przez co wyglądem przypomina dwa 
połączone ze sobą walce. Dzięki temu nie tylko trudniej go pomiąć czy rozedrzeć, ale też łatwo użyć 
(szybko się rozwija). Zwoje przechowuje się zwykle w tubach z kości słoniowej, nefrytu, skóry, 
metalu lub drewna, w większości wypadków ozdobionej magicznymi symbolami. Owe znaki ułatwiają 
identyfikację zarówno właściciela, jak i czarów, które zapisano na znajdujących się w środku zwojach. 
Wspomniane symbole mogą również okazać się magicznymi pułapkami. 
Aktywacja: Aby aktywować zwój, osoba, która potrafi rzucać zaklęcia, musi przeczytać znajdujący 
się na nim czar. W tym celu ma obowiązek spełnić kilka warunków i wykonać pewne czynności. 
Odczytanie pisma: Zanim śmiałek użyje zwoju, a nawet zanim się dowie, jaki czar na nim zapisano, 
musi odczytać magiczne pismo. Wymaga to wykorzystania zaklęcia odczytanie magii lub udanego 
testu Czarostwa (ST 20 + poziom zaklęcia). 
Odczytanie zwoju po to, by ustalić, jaki czar zawiera, nie aktywuje zaklęcia – chyba że bohater ma do 
czynienia ze specjalnie przygotowanym, przeklętym zwojem. Śmiałek może rozczytać zapiski „na 
zapas”, dzięki czemu potem, gdy będzie chciał użyć zwoju, od razu przejdzie do drugiego etapu 
operacji. 
Aktywacja czaru: Aktywacja zwoju wymaga przeczytania zapisanego na nim czaru. Postać musi zatem 
widzieć i czytać symbole, które utrwalono na zwoju. Rzucenie zapisanego czaru nie wymaga ani 
komponentów materialnych, ani koncentratorów (wykorzystała je osoba, która stworzyła zwój). 
Należy jednak pamiętać, że niektóre zaklęcia działają tylko wtedy, gdy rzuci się je na przedmiot lub 
przedmioty. W takich przypadkach osoba aktywująca zwój musi zaopatrzyć się we wspomniane 
przedmioty, zanim przystąpi do całej operacji. 
Proces rzucania zaklęcia ze zwoju można przerwać dokładnie tak, jak rzucanie czaru w zwykły 
sposób. Osoba rzucająca zaklęcie ze zwoju ponosi również ryzyko niepowodzenia czaru 
wtajemniczeń. 
Rzucenie zaklęcia ze zwoju ma szansę zakończyć się powodzeniem, jeśli spełnione są następujące 
warunki. 
• Czar należy do odpowiedniego typu (wtajemniczeń lub objawień). Osoby posługujące się magią 

wtajemniczeń (czarodzieje, zaklinacze i bardowie) nie mogą rzucać ze zwojów zaklęć objawień. 
Z kolei te, które korzystają z magii objawień (kapłani, druidzi, paladyni oraz tropiciele), nie mają 
prawa rzucać ze zwojów zaklęć wtajemniczeń. Typ czaru zależy od klasy jego twórcy. 

• Zapisany na zwoju czar znajduje się na liście zaklęć klasowych osoby, która z niego korzysta. 
• Śmiałek rzucający zaklęcie ze zwoju musi spełniać wymagania dotyczące wartości atrybutów. 
Bohater, który spełnia opisane wcześniej warunki i którego poziom czarującego jest przynajmniej 
równy poziomowi czarującego dla zapisanego zaklęcia, może wykorzystać zwój automatycznie, nie 
wykonując testu. Jeśli natomiast spełnia trzy wymagania, lecz zaklęcie jest zbyt wysokiego poziomu 
(postać ta ma niższy poziom czarującego niż posiada zwój), aby rzucić czar, potrzebuje zakończonego 
sukcesem testu poziomu czarującego (ST = poziom czarującego zwoju +1). Jeżeli wspomniany test 
zakończy się niepowodzeniem, śmiałek musi wykonać test Roztropności (ST 5) – sukces pozwala mu 
uniknąć nieszczęśliwego wypadku (patrz dalej, „Nieudane użycie zwoju”). Naturalne 1 zawsze 
oznacza niepowodzenie, niezależnie od modyfikatorów. 
Określenie efektu: Zapisane na zwoju zaklęcie, które udało się rzucić, działa dokładnie tak, jakby 
przygotowano je i rzucono w zwykły sposób. Należy przyjąć założenie, że czar rzucany jest zawsze na 
minimalnym potrzebnym do tego poziomie, oczywiście zależnym od klasy twórcy (zazwyczaj będzie 
to poziom czaru razy dwa minus 1). Warto jednak pamiętać, że twórca można zapisać zaklęcie na 
wyższym poziomie. 
Zapisane na zwoju zaklęcie znika po wykorzystaniu. 
Nieudane użycie zwoju: Złe użycie zwoju może sprawić, że rzucone z niego zaklęcie będzie miało 
odwrotny lub szkodliwy efekt. Oto przykładowe nieszczęścia. 
• Zwój emanuje niekontrolowaną magiczną energią, która zadaje korzystajacej z niego postaci 1k6 

obrażeń na poziom zapisanego czaru. 
• Ofiarą czaru zostaje osoba, która używa zwoju lub jej towarzyszy bądź też losowo wybrany 

podmiot, jeśli bohater rzucał zaklęcie na siebie. 
• Zaklęcie działa w losowym miejscu znajdującym się w jego zasięgu. 
• Czar ma efekt przeciwny niż zwykle. 
• Osoba używająca zwoju cierpi dziwne, powiązane z działaniem czaru, pomniejsze efekty. 

Większość tego rodzaju efektów powinna trwać tyle czasu, ile funkcjonuje czar lub 2k10 minut, 
jeśli zaklęcie działa natychmiast. 

• W obszarze działania czaru pojawiają się nieszkodliwe przedmioty (lub przedmiot). 
• Czar ma opóźniony efekt – zacznie działać w ciągu najbliższych k12 godzin. Jeśli osoba używająca 

zwoju rzucała zaklęcie na siebie, działa ono normalnie. W innej sytuacji, gdy podmiot czaru się 
przemieści, efekt poruszy się wraz z nim, jednak tylko do maksymalnego zasięgu. W przeciwnym 
razie efekt zadziała gdzieś w kierunku, w którym oddalił się podmiot. 

W przypadku niektórych zaklęć wtajemniczeń poziomy są inne dla czarodziejów i zaklinaczy niż dla 
bardów. Takie czary pojawiają się w stosownej tabeli na poziomie odpowiadającym pierwszym dwóm 
wymienionym klasom (to sytuacja mało prawdopodobna, bowiem bardowie raczej nie zapisują 
zwojów). 
Analogicznie niektóre czary objawień mają dla kapłanów i druidów poziomy inne niż dla paladynów 
oraz tropicieli. Zaklęcia takie pojawiają się w stosownej tabeli na poziomie odpowiadającym 
pierwszym dwóm wymienionym klasom (to sytuacja mało prawdopodobna, bowiem paladyni 
i tropiciele raczej nie zapisują zwojów). 
Jeżeli jakieś zaklęcie objawień kapłan rzuca na innym poziomie niż druid, pojawia się ono na 
poziomie odpowiadającym pierwszej z wymienionych klas (to sytuacja w przypadku wyboru 
pomiędzy kapłanem i druidem). 
Wiele czarów zalicza się zarówno do magii wtajemniczeń, jak i objawień, zależnie od klasy rzucającej 
je osoby. Takie czary pojawiają się na obu listach, na poziomie odpowiadającym danej klasie. 
 
Tabela: Rodzaj zwoju 
k% Rodzaj 
01–70 Wtajemniczeń 
71–100 Objawień 
 
 
Tabela: Liczba czarów zapisanych na zwoju 
Typ zwoju Liczba czarów 
Słaby zwój 1k3 czary 
Przeciętny zwój 1k4 czary 
Potężny zwój 1k6 czarów 
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Tabela: Poziom czaru zapisanego na zwoju 

Słaby Przeciętny Potężny Poziom czaru Poziom czarującego1 
01–05 — — 0. 1. 
06–50 — — 1. 1. 
51–95 01–05 — 2. 3. 
96–100 06–65 — 3. 5. 
— 66–95 01–05 4. 7. 
— 96–100 06–50 5. 9. 
— — 51–70 6. 11. 
— — 71–85 7. 13. 
— — 86–95 8. 15. 
— — 95–100 9. 17. 
1 Założono, że twórcą zwoju jest kapłan, druid lub czarodziej. 
 
Tabela: Zapisane na zwoju czary wtajemniczeń 
Czary wtajemniczeń 0. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–04 wybuch kwasu 12 sz 5 ss 
05–08 mistyczny znak 12 sz 5 ss 
09–13 tańczące światła 12 sz 5 ss 
14–17 otumanienie 12 sz 5 ss 
18–24 wykrycie magii 12 sz 5 ss 
25–28 wykrycie trucizny 12 sz 5 ss 
29–32 zranienie nieumarłego 12 sz 5 ss 
33–37 raca 12 sz 5 ss 
38–42 widmowy odgłos 12 sz 5 ss 
43–44 poznanie kierunku 12 sz 5 ss 
45–50 światło 12 sz 5 ss 
51–52 kołysanka 12 sz 5 ss 
53–57 dłoń maga 12 sz 5 ss 
58–62 naprawa 12 sz 5 ss 
63–67 wiadomość 12 sz 5 ss 
68–72 otwarcie/zamknięcie 12 sz 5 ss 
73–77 kuglarstwo 12 sz 5 ss 
78–81 promień mrozu 12 sz 5 ss 
82–87 odczytanie magii 12 sz 5 ss 
88–94 odporność 12 sz 5 ss 
95–96 przyzwanie instrumentu 12 sz 5 ss 
97–100 dotyk zmęczenia 12 sz 5 ss 
 
Czary wtajemniczeń 1. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–03 alarm 25 sz 
04–05 ożywienie liny 25 sz 
06–07 płonące dłonie 25 sz 
08–09 wywołanie strachu 25 sz 
10–12 zauroczenie osoby 25 sz 
13–14 dotyk chłodu 25 sz 
15–16 deszcz kolorów 25 sz 
17–19 rozumienie języków 25 sz 
20 dezorientacja, słabsza 50 sz 
21 leczenie lekkich ran 50 sz 
22–24 wykrycie sekretnych drzwi 25 sz 
25–26 wykrycie nieumarłych 25 sz 
27–29 przebranie 25 sz 
30–32 odporność na żywioły 25 sz 
33–35 powiększenie osoby 25 sz 
36–37 wymazywanie 25 sz 
38–40 szybki odwrót 25 sz 
41 spadające piórko 25 sz 
42–43 tłuszcz 25 sz 
44–45 zamknięcie drzwi 25 sz 
46–47 hipnoza 25 sz 
48–49 identyfikacja 125 sz 
50–51 skok 25 sz 
52–54 zbroja maga 25 sz 
55–56 magiczny pocisk 25 sz 
57–59 magiczna broń 25 sz 
60–62 wierzchowiec 25 sz 
63–64 magiczna aura 25 sz 
65–66 nieprzenikniona mgła 25 sz 
67–74 ochrona przed chaosem/dobrem/prawem/złem 25 sz 
75–76 promień osłabienia 25 sz 
77–78 pomniejszenie osoby 25 sz 
79–80 przełamanie strachu 50 sz 
81–82 tarcza 25 sz 
83–84 porażający uścisk 25 sz 
85–86 milczący obraz 25 sz 
87–88 uśpienie 25 sz 
89–90 przyzwanie potwora I 25 sz 
91–93 unoszący się dysk 25 sz 
94–95 celny cios 25 sz 
96 niewykrywalny charakter 50 sz 
97–98 niewidoczny służący 25 sz 
99–100 brzuchomówstwo 25 sz 
 
Czary wtajemniczeń 2. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01 zwierzęcy posłaniec 200 sz 
02 zwierzęcy trans 200 sz 
03 mistyczny zamek 175 sz 
04–06 wytrzymałość niedźwiedzia 150 sz 
07–08 ślepota/głuchota 150 sz 
09–10 rozmycie 150 sz 
11–13 siła byka 150 sz 
14 uspokojenie emocji 200 sz 
15–17 gracja kota 150 sz 
18–19 rozkazywanie nieumarłym 150 sz 
20 nieustający płomień 200 sz 
21 leczenie średnich ran 200 sz 
22 ciemność 150 sz 
23–25 widzenie w ciemnościach 150 sz 
26 otumanienie potwora 150 sz 
27 opóźnienie działania trucizny 200 sz 
28–29 wykrycie myśli 150 sz 
30–31 przekształcenie siebie 150 sz 
32–34 splendor orła 150 sz 

35 zachwyt 200 sz 
36–37 fałszywe życie 150 sz 
38–39 płonąca sfera 150 sz 
40 chmura mgły 150 sz 
41–43 spryt lisa 150 sz 
44 dotyk ghoula 150 sz 
45–46 skrzący pył 150 sz 
47 podmuch wiatru 150 sz 
48–49 hipnotyczny wzór 150 sz 
50–52 niewidzialność 150 sz 
53–55 kołatka 150 sz 
56 widmowa pułapka 200 sz 
57–58 lewitacja 150 sz 
59 zlokalizowanie przedmiotu 150 sz 
60 magiczne usta 160 sz 
61–62 kwasowa strzała 150 sz 
63 pomniejszy obraz 150 sz 
64–65 lustrzane odbicie 150 sz 
66 przeinaczenie magii 150 sz 
67 schowanie przedmiotu 150 sz 
68–70 mądrość sowy 150 sz 
71–73 ochrona przed strzałami 150 sz 
74–75 pirotechnika 150 sz 
76–78 odporność na energię 150 sz 
79 sztuczka z liną 150 sz 
80 wystraszenie 150 sz 
81–82 płomienny promień 150 sz 
83–85 zobaczenie niewidzialnego 150 sz 
86 roztrzaskanie 150 sz 
87 cisza 200 sz 
88 eksplozja dźwięków 200 sz 
89 upiorna dłoń 150 sz 
90–91 pajęcza wspinaczka 150 sz 
92–93 przyzwanie potwora II 150 sz 
94–95 przyzwanie roju 150 sz 
96 upiorny śmiech 150 sz 
97 dotyk głupoty 150 sz 
98–99 pajęczyna 150 sz 
100 szepczący wiatr 150 sz 
 
Czary wtajemniczeń 3. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–02 mistyczny wzrok 375 sz 
03–04 migotanie 375 sz 
05–06 jasnosłyszenie/jasnowidzenie 375 sz 
07 leczenie poważnych ran 525 sz 
08–10 światło dnia 525 sz 
11–12 głęboka drzemka 375 sz 
13–15 rozproszenie magii 375 sz 
16–17 przemieszczanie 375 sz 
18 wybuchające runy 375 sz 
19–20 kula ognista 375 sz 
21–22 ognista strzała 375 sz 
23–25 latanie 375 sz 
26–27 postać gazowa 375 sz 
28–29 spowolniony rozkład 375 sz 
30 krasomówstwo 525 sz 
31 promyk nadziei 525 sz 
32–33 zatrzymanie nieumarłego 375 sz 
34–36 przyspieszenie 375 sz 
37–38 heroizm 375 sz 
39–40 unieruchomienie osoby 375 sz 
41 iluzoryczne pismo 425 sz 
42–44 sfera niewidzialności 375 sz 
45–47 ostra krawędź 375 sz 
48–49 chatka 375 sz 
50–51 błyskawica 375 sz 
52–59 magiczny krąg przeciw 

chaosowi/dobru/prawu/złu 
375 sz 

60–62 magiczna broń, potężniejsza 375 sz 
63–64 zaawansowany obraz 375 sz 
65–66 niewykrywalność 425 sz 
67–68 widmowy rumak 375 sz 
69–71 ochrona przed energią 375 sz 
72–73 szał 375 sz 
74–75 promień wyczerpania 375 sz 
76 rzeźbienie dźwięku 525 sz 
77 sekretna strona 375 sz 
78 zygzak atramentowego węża 875 sz 
79 skurczenie przedmiotu 375 sz 
80–81 deszcz ze śniegiem 375 sz 
82–83 spowolnienie 375 sz 
84 rozmawianie ze zwierzętami 525 sz 
85–86 śmierdząca chmura 375 sz 
87–88 sugestia 375 sz 
89–90 przyzwanie potwora III 375 sz 
91–93 języki 375 sz 
94–95 dotyk wampira 375 sz 
96–98 oddychanie wodą 375 sz 
99–100 ściana wiatru 375 sz 
 
Czary wtajemniczeń 4. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–02 ożywienie umarłego 1050 sz 
03–05 mistyczne oko 700 sz 
06–07 nałożenie klątwy 700 sz 
08–10 zauroczenie potwora 700 sz 
11–13 dezorientacja 700 sz 
14–15 zakażenie 700 sz 
16–17 przejmująca rozpacz 700 sz 
18 leczenie krytycznych ran 1000 sz 
19 wykrycie szpiegowania 700 sz 
20–23 drzwi poprzez wymiary 700 sz 
24–26 zakotwiczenie w wymiarze 700 sz 
27–28 pozbawienie sił 700 sz 
29–30 powiększenie osoby, zbiorowe 700 sz 
31–32 czarne macki 700 sz 



 67  

33–34 strach 700 sz 
35–37 ognista tarcza 700 sz 
38–39 ognista pułapka 725 sz 
40–42 swoboda działania 1000 sz 
43 zadanie, słabsze 700 sz 
44–46 klosz niewrażliwości, słabszy 700 sz 
47–48 krajobrazowa halucynacja 700 sz 
49–50 lodowa nawałnica 700 sz 
51–52 iluzoryczna ściana 700 sz 
53–55 niewidzialność, potężniejsza 700 sz 
56–57 bezpieczne schronienie 700 sz 
58 zlokalizowanie stworzenia 700 sz 
59–60 pomniejsze tworzenie 700 sz 
61 modyfikacja pamięci 1000 sz 
62 neutralizacja trucizny 1000 sz 
63–64 nienaruszalna sfera 700 sz 
65–66 widmowy zabójca 700 sz 
67–68 polimorfia 700 sz 
69–70 tęczowy wzór 700 sz 
71 rozszerzenie pamięci 700 sz 
72–73 pomniejszenie osoby, zbiorowe 700 sz 
74–76 przełamanie klątwy 700 sz 
77 odpychanie robactwa 1000 sz 
78–79 szpiegowanie 700 sz 
80–81 przywoływanie poprzez cienie 700 sz 
82–83 krzyk 700 sz 
84–85 gęsta mgła 700 sz 
86 rozmawianie z roślinami 1000 sz 
87–88 kształtowanie kamienia 700 sz 
89–91 kamienna skóra 950 sz 
92–93 przyzwanie potwora IV 700 sz 
94–96 ściana ognia 700 sz 
97–99 ściana lodu 700 sz 
100 strefa ciszy 1000 sz 
 
Czary wtajemniczeń 5. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–02 powiększenie zwierzęcia 1125 sz 
03–05 szkodliwa polimorfia 1125 sz 
06–07 powstrzymująca dłoń 1125 sz 
08–09 więdnięcie 1125 sz 
10–12 złamanie zaklęcia 1125 sz 
13–14 zabójcza chmura 1125 sz 
15–17 stożek zimna 1125 sz 
18–19 kontakt z innym planem 1125 sz 
20 leczenie lekkich ran, zbiorowe 1625 sz 
21–23 odesłanie 1125 sz 
24–26 rozproszenie magii, potężniejsze 1625 sz 
27–28 zdominowanie osoby 1125 sz 
29 sen 1125 sz 
30–31 wytwarzanie 1125 sz 
32–33 fałszywy obraz 1375 sz 
34–35 ogłupienie 1125 sz 
36–39 unieruchomienie potwora 1125 sz 
40 sekretny kufer 1125 sz 
41 magiczny słój 1125 sz 
42–43 zaawansowane tworzenie 1125 sz 
44–45 zamglenie umysłu 1125 sz 
46–47 miraż 1125 sz 
48–49 wierny pies maga 1125 sz 
50–51 zaciszna kryjówka maga 1125 sz 
52–53 koszmar 1125 sz 
54–57 długotrwały lot 1125 sz 
58–60 przejście w ścianie 1125 sz 
61 utrwalenie 10 125 sz1 
62–63 długotrwały obraz 1125 sz 
64–65 planarne spętanie, słabsze 1125 sz 
66–67 wścibskie oczy 1125 sz 
68–69 telepatyczna więź 1125 sz 
70–71 magiczna charakteryzacja 1125 sz 
72–74 przesłanie wieści 1125 sz 
75–76 wywoływanie poprzez cienie 1125 sz 
77 pieśń niezgody 1625 sz 
78–79 przyzwanie potwora V 1125 sz 
80 symbol bólu 2125 sz 
81 symbol uśpienia 2125 sz 
82–83 telekineza 1125 sz 
84–88 teleportacja 1125 sz 
89–90 przemiana błota w skałę 1125 sz 
91–92 przemiana skały w błoto 1125 sz 
93–95 ściana mocy 1125 sz 
96–98 ściana kamieni 1125 sz 
99–100 fale zmęczenia 1125 sz 
1 Wliczając koszt punktów doświadczenia do maksymalnie 2000 PD. 
 
Czary wtajemniczeń 6. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–02 chmura kwasu 1650 sz 
03–05 analiza dweomeru 1650 sz 
06 ożywienie przedmiotów 2400 sz 
07–09 pole antymagii 1650 sz 
10–12 wytrzymałość niedźwiedzia, zbiorowa 1650 sz 
13–14 mocarna dłoń 1650 sz 
15–17 siła byka, zbiorowa 1650 sz 
18–20 gracja kota, zbiorowa 1650 sz 
21–23 wyładowanie łańcuchowe 1650 sz 
24–25 krąg śmierci 2150 sz 
26 uwarunkowanie 1650 sz 
27–28 kontrolowanie wody 1650 sz 
29 stworzenie nieumarłych 2350 sz 
30 leczenie średnich ran, zbiorowe 2400 sz 
31–33 dezintegracja 1650 sz 
34–37 rozproszenie magii, potężniejsze 1650 sz 
38–40 splendor orła, zbiorowy 1650 sz 
41–42 kąśliwy wzrok 1650 sz 
43 znalezienie ścieżki 2400 sz 
44–45 ciało w kamień 1650 sz 

46–48 spryt lisa, zbiorowy 1650 sz 
49 zadanie/misja 1650 sz 
50–52 klosz niewrażliwości 1650 sz 
53 ochrony i zabezpieczenia 1650 sz 
54 uczta bohaterów 2400 sz 
55–56 heroizm, potężniejszy 1650 sz 
57 znajomość legend 1900 sz 
58–59 zmylenie kierunku 1650 sz 
60 elaborat maga 1650 sz 
61–62 poruszenie ziemi 1650 sz 
63–64 zamrażająca sfera 1650 sz 
65–67 mądrość sowy, zbiorowa 1650 sz 
68–69 trwały obraz 1650 sz 
70–71 planarne spętanie 1650 sz 
72–73 zaprogramowany obraz 1675 sz 
74–75 odrzucenie 1650 sz 
76–78 przejście światem cieni 1650 sz 
79–81 kamień w ciało 1650 sz 
82–83 sugestia, zbiorowa 1650 sz 
84–85 przyzwanie potwora VI 1650 sz 
86 symbol strachu 2650 sz 
87 symbol perswazji 6650 sz 
88 rezonujące wibracje 2400 sz 
89–90 transformacja 1950 sz 
91–93 widzenie prawdy 1900 sz 
94–95 zabicie nieumarłego 2150 sz 
96–97 zasłona 1650 sz 
98–100 ściana żelaza 1700 sz 
 
Czary wtajemniczeń 7. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–03 mistyczny wzrok, potężniejszy 2275 sz 
04–07 wygnanie 2275 sz 
08–10 chwytająca dłoń 2275 sz 
11–13 kontrolowanie nieumarłych 2275 sz 
14–16 kontrolowanie pogody 2275 sz 
17–19 kula ognista z opóźnionym zapłonem 2275 sz 
20–21 natychmiastowe przyzwania 3275 sz 
22–25 eteryczny spacer 2275 sz 
26–28 palec śmierci 2275 sz 
29–31 klatka mocy 3775 sz 
32–35 unieruchomienie osoby, zbiorowe 2275 sz 
36–38 obłęd 2275 sz 
39–42 niewidzialność, zbiorowa 2275 sz 
43 ograniczone życzenie 3775 sz1 
44–45 imponująca posiadłość maga 2275 sz 
46–48 miecz maga 2275 sz 
49–51 fazowe drzwi 2275 sz 
52–54 zamiana planów 2275 sz 
55–57 słowo mocy: oślepienie 2275 sz 
58–61 pryzmatyczny deszcz 2275 sz 
62–64 projekcja duplikatu 2280 sz 
65–67 odwrócenie grawitacji 2275 sz 
68–70 szpiegowanie, potężniejsze 2275 sz 
71–73 odosobnienie 2275 sz 
74–76 przywoływanie poprzez cienie, potężniejsze 2275 sz 
77 mamidło 7275 sz2 
78–80 odbicie czaru 2275 sz 
81–82 posąg 2275 sz 
83–85 przyzwanie potwora VII 2275 sz 
86 symbol oszołomienia 7275 sz 
87 symbol osłabienia 7275 sz 
88–90 teleportowanie przedmiotu 2275 sz 
91–95 teleportacja, potężniejsza 2275 sz 
96–97 wizja 2775 sz 
98–100 fale wyczerpania 2275 sz 
1 Zakładając, że koszt komponentów materialnych nie przekroczy 100 sz, a koszt doświadczenia – 300 
PD. 
2 Zakładając, że koszt PD nie przekroczy 1000 sz. 
 
Czary wtajemniczeń 8. poz 
k% Czar Cena rynkowa 
01–02 antypatia 3000 sz 
03–05 zaciśnięta pięść 3000 sz 
06–08 spętanie 8500 sz1 
09–12 zauroczenie potwora, zbiorowe 3000 sz 
13 klon 4000 sz 
14–16 stworzenie potężniejszych nieumarłych 3000 sz 
17–19 żądanie 3600 sz 
20–22 zabezpieczenie wymiaru 3000 sz 
23–26 ujawnienie położenia 3000 sz 
27–29 ohydne usychanie 3000 sz 
30–32 zapalająca chmura 3000 sz 
33–35 żelazne ciało 3000 sz 
36–38 labirynt 3000 sz 
39–41 znieczulenie umysłu 3000 sz 
42–44 chwilowe olśnienie 3000 sz 
45–48 telekinetyczna sfera 3000 sz 
49–51 porywający taniec 3000 sz 
52–54 planarne spętanie, potężniejsze 3000 sz 
55–57 promień chłodu 3000 sz 
58–60 polimorfowanie dowolnego obiektu 3000 sz 
61–63 słowo mocy: oszołomienie 3000 sz 
64–66 pryzmatyczna ściana 3000 sz 
67–70 ochrona przed czarami 3500 sz 
71–73 wścibskie oczy, potężniejsze 3000 sz 
74–76 barwny wzór 3000 sz 
77–78 ekran 3000 sz 
79–81 wywoływanie poprzez cienie, potężniejsze 3000 sz 
82–84 krzyk, potężniejszy 3000 sz 
85–87 przyzwanie potwora VIII 3000 sz 
88–90 słoneczny wybuch 3000 sz 
91 symbol śmierci 8000 sz 
92 symbol obłędu 8000 sz 
93–94 sympatia 4500 sz 
95–98 tymczasowy zastój 3500 sz 
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99–100 uwięzienie duszy 13 000 sz1 
1 Zakładając, że istota ma 10 lub mniej KW. 
 
Czary wtajemniczeń 9. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–03 projekcja astralna 4870 sz 
04–07 miażdżąca dłoń 3825 sz 
08–12 zdominowanie potwora 3825 sz 
13–16 wysączenie energii 3825 sz 
17–21 eteryczność 3825 sz 
22–25 przezorność 3825 sz 
26–31 wolność 3825 sz 
32–36 wrota 8825 sz 
37–40 unieruchomienie potwora, zbiorowe 3825 sz 
41–44 uwięzienie 3825 sz 
45–49 rój meteorów 3825 sz 
50–53 rozłączenie maga 3825 sz 
54–58 słowo mocy: zabicie 3825 sz 
59–62 pryzmatyczna sfera 3825 sz 
63–66 azyl 3825 sz 
67–70 cienie 3825 sz 
71–76 zmiana kształtów 3825 sz 
77–79 spętanie duszy 3825 sz 
80–83 przyzwanie potwora IX 3825 sz 
84–86 krąg teleportacji 4825 sz 
87–91 zatrzymanie czasu 3825 sz 
92–95 wycie banshee 3825 sz 
96–99 zjawisko 3825 sz 
100 życzenie 28 825 sz1 
1 Zakładając, że koszt komponentów materialnych nie przekroczy 10 000 sz, a koszt doświadczenia – 
5000 PD. 

 
Tabela: Zapisane na zwoju czary objawień 
Czary objawień 0. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–07 stworzenie wody 12 sz 5 ss 
08–14 leczenie drobnych ran 12 sz 5 ss 
15–22 wykrycie magii 12 sz 5 ss 
23–29 wykrycie trucizny 12 sz 5 ss 
30–36 raca 12 sz 5 ss 
37–43 przewodnictwo 12 sz 5 ss 
44–50 zadawanie drobnych ran 12 sz 5 ss 
51–57 poznanie kierunku 12 sz 5 ss 
58–65 światło 12 sz 5 ss 
66–72 naprawa 12 sz 5 ss 
73–79 oczyszczenie jedzenia i wody 12 sz 5 ss 
80–86 odczytanie magii 12 sz 5 ss 
87–93 odporność 12 sz 5 ss 
94–100 cnota 12 sz 5 ss 
 
Czary objawień 1. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01 alarm 100 sz 
02–03 obawa 25 sz 
04–06 błogosławieństwo 25 sz 
07–09 pobłogosławienie wody 50 sz 
10 pobłogosławienie broni 100 sz 
11–12 uspokojenie zwierzęcia 25 sz 
13–14 wywołanie strachu 25 sz 
15–16 zauroczenie zwierzęcia 25 sz 
17–19 rozkaz 25 sz 
20–21 rozumienie języków 25 sz 
22–26 leczenie lekkich ran 25 sz 
27–28 przeklęcie wody 50 sz 
29–30 obserwacja śmierci 25 sz 
31–32 wykrycie zwierząt lub roślin 25 sz 
33–35 wykrycie chaosu/dobra/prawa/zła 25 sz 
36–37 wykrycie wnyków i jam 25 sz 
38–39 wykrycie nieumarłych 25 sz 
40–41 boska łaska 25 sz 
42–43 zagłada 25 sz 
44–48 odporność na żywioły 25 sz 
49–50 oplątanie 25 sz 
51–52 tarcza entropii 25 sz 
53–54 płomienna otoczka 25 sz 
55–56 błogosławione jagody 25 sz 
57–58 ukrycie przed zwierzętami 25 sz 
59–60 ukrycie przed nieumarłymi 25 sz 
61–62 zadawanie lekkich ran 25 sz 
63–64 skok 25 sz 
65–66 długi krok 25 sz 
67–68 magiczny kieł 25 sz 
69–72 magiczny kamień 25 sz 
73–74 magiczna broń 25 sz 
75–78 nieprzenikniona mgła 25 sz 
79–80 przejście bez śladu 25 sz 
81–82 rozpalenie płomieni 25 sz 
83–86 ochrona przed chaosem/dobrem/prawem/złem 25 sz 
87–88 przełamanie strachu 25 sz 
89–90 sanktuarium 25 sz 
91–92 tarcza wiary 25 sz 
93–94 magiczny kostur 25 sz 
95–96 rozmawianie ze zwierzętami 25 sz 
97–98 przyzwanie potwora I 25 sz 
99–100 przyzwanie sojusznika natury I 25 sz 
 
Czary objawień 2. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01 zwierzęcy posłaniec 150 sz 
02 zwierzęcy trans 150 sz 
03–04 przepowiednia 175 sz 
05–06 korowa skóra 150 sz 
07–09 wytrzymałość niedźwiedzia 150 sz 
10–12 siła byka 150 sz 
13–14 uspokojenie emocji 150 sz 
15–17 gracja kota 150 sz 

18 oziębienie metalu 150 sz 
19–20 konsekracja 200 sz 
21–24 leczenie średnich ran 150 sz 
25–26 ciemność 150 sz 
27 ostatnie tchnienie 150 sz 
28–30 opóźnienie działania trucizny 150 sz 
31–32 profanacja 200 sz 
33–35 splendor orła 150 sz 
36–37 zachwyt 150 sz 
38–39 szukanie pułapek 150 sz 
40 ognista pułapka 175 sz 
41–42 ogniste ostrze 150 sz 
43–44 płonąca sfera 150 sz 
45–46 chmura mgły 150 sz 
47 spowolniony rozkład 150 sz 
48 podmuch wiatru 150 sz 
49 rozgrzanie metalu 150 sz 
50–51 unieruchomienie zwierzęcia 150 sz 
52–54 unieruchomienie osoby 150 sz 
55–56 zadawanie średnich ran 150 sz 
57–58 scalanie 150 sz 
59–61 mądrość sowy 150 sz 
62 pomniejszenie zwierzęcia 150 sz 
63–64 przełamanie paraliżu 150 sz 
65–67 odporność na energię 150 sz 
68–70 przywrócenie energii życiowej, słabsze 150 sz 
71–72 roztrzaskanie 150 sz 
73–74 tarcza dla przyjaciela 150 sz 
75–76 cisza 150 sz 
77-78 wspomożenie 150 sz 
79 zmiękczenie ziemi i kamienia 150 sz 
80–81 eksplozja dźwięków 150 sz 
82–83 pajęcza wspinaczka 150 sz 
84–85 duchowa broń 150 sz 
86 status 150 sz 
87–88 przyzwanie potwora II 150 sz 
89–90 przyzwanie sojusznika natury II 150 sz 
91–92 przyzwanie roju 150 sz 
93 drzewny kształt 150 sz 
94–95 niewykrywalny charakter 150 sz 
96–97 wypaczenie drewna 150 sz 
98 kształtowanie drewna 150 sz 
99–100 strefa prawdy 150 sz 
 
Czary objawień 3. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–02 ożywienie umarłego 625 sz 
03–04 nałożenie klątwy 375 sz 
05–06 ślepota/głuchota 375 sz 
07–08 wezwanie błyskawic 375 sz 
09–10 zakażenie 375 sz 
11–12 nieustający płomień 425 sz 
13–14 stworzenie jedzenia i wody 375 sz 
15–18 leczenie poważnych ran 375 sz 
19 widzenie w ciemnościach 375 sz 
20–21 światło dnia 375 sz 
22–23 głębsza ciemność 375 sz 
24–25 zmniejszanie roślin 375 sz 
26–27 rozproszenie magii 375 sz 
28–29 zdominowanie zwierzęcia 375 sz 
30–31 glif strażniczy 575 sz 
32 uzdrowienie wierzchowca 375 sz 
33–34 pomocna dłoń 375 sz 
35–36 zadawanie poważnych ran 375 sz 
37–38 wyczyszczenie niewidzialności 375 sz 
39-40 zlokalizowanie przedmiotu 375 sz 
41–46 magiczny krąg przeciw chaosowi/dobru/prawu/złu 375 sz 
47–48 magiczny kieł, potężniejszy 375 sz 
49–50 magiczna szata 375 sz 
51–52 stopienie z kamieniem 375 sz 
53–55 neutralizacja trucizny 375 sz 
56–57 schowanie przedmiotu 375 sz 
58–59 wzrastanie roślin 375 sz 
60–62 modlitwa 375 sz 
63–64 ochrona przed energią 375 sz 
65–66 ugaszenie płomieni 375 sz 
67–69 przełamanie ślepoty/głuchoty 375 sz 
70–71 przełamanie klątwy 375 sz 
72–73 przełamanie choroby 375 sz 
74–76 piekące światło 375 sz 
77–78 deszcz ze śniegiem 375 sz 
79–80 wnyki 375 sz 
81–83 rozmawianie ze zmarłymi 375 sz 
84–85 rozmawianie z roślinami 375 sz 
86–87 gąszcz cierni 375 sz 
88–89 kształtowanie kamienia 375 sz 
90–91 przyzwanie potwora III 375 sz 
92–93 przyzwanie sojusznika natury III 375 sz 
94–96 oddychanie wodą 375 sz 
97–98 chodzenie po wodzie 375 sz 
99–100 ściana wiatru 375 sz 
 
Czary objawień 4. poz 
k% Czar Cena rynkowa 
01–05 stąpanie w powietrzu 700 sz 
06–07 powłoka ochrony przed roślinami 700 sz 
08–09 więdnięcie 700 sz 
10–11 złamanie zaklęcia 700 sz 
12–13 rozkazywanie roślinom 700 sz 
14–15 kontrolowanie wody 700 sz 
16–21 leczenie krytycznych ran 700 sz 
22–26 ochrona przed śmiercią 700 sz 
27–31 zakotwiczenie w wymiarze 700 sz 
32–34 ujawnienie kłamstw 700 sz 
35–37 odesłanie 700 sz 
38–39 proroctwo 725 sz 
40–42 boska moc 700 sz 



 69  

43–47 swoboda działania 700 sz 
48–49 ogromne robactwo 700 sz 
50–51 święty miecz 700 sz 
52–54 nadanie zdolności czarowania 700 sz 
55–57 zadawanie krytycznych ran 700 sz 
58–60 magiczna broń, potężniejsza 700 sz 
61–62 niewykrywalność 750 sz 
63–64 planarny sojusznik, słabszy 1200 sz 
65–67 trucizna 700 sz 
68–69 reinkarnacja 700 sz 
70–71 odpychanie robactwa 700 sz 
72–76 przywrócenie energii życiowej 800 sz 
77–78 rdzewienie 700 sz 
79–81 przesłanie wieści 700 sz 
82–85 niepodatność na czar 700 sz 
86–87 cierniste kamienie 700 sz 
88–90 przyzwanie potwora IV 700 sz 
91–93 przyzwanie sojusznika natury IV 700 sz 
94–98 języki 700 sz 
99–100 drzewny krok 700 sz 
 
Czary objawień 5. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–03 powiększenie zwierzęcia 1125 sz 
04–05 pokuta 3625 sz 
06 przebudzenie 2375 sz 
07–09 szkodliwa polimorfia 1125 sz 
10–13 złamanie zaklęcia 1125 sz 
14–16 wezwanie burzy z piorunami 1125 sz 
17–20 rozkaz, potężniejszy 1125 sz 
21 obcowanie  1625 sz 
22 obcowanie z naturą 1125 sz 
23–24 kontrolowanie wiatrów 1125 sz 
25–30 leczenie lekkich ran, zbiorowe 1125 sz 
31–34 rozproszenie chaosu/dobra/prawa/zła 1125 sz 
35–38 oręż na nieumarłych 1125 sz 
39–41 ogniste uderzenie 1125 sz 
42–43 uświęcenie 6125 sz1 
44–46 lodowa nawałnica 1125 sz 
47–49 zadawanie lekkich ran, zbiorowe 1125 sz 
50–52 plaga insektów 1125 sz 
53 znak sprawiedliwości 1125 sz 
54–56 zamiana planów 1125 sz 
57–58 wskrzeszenie 6125 sz 
59–61 słuszna potęga 1125 sz 
62–63 szpiegowanie 1125 sz 
64–66 zabicie żywego 1125 sz 
67–69 odporność na czary 1125 sz 
70–71 kamienna skóra 1375 sz 
72–74 przyzwanie potwora V 1125 sz 
75–77 przyzwanie sojusznika natury V 1125 sz 
78 symbol bólu 2125 sz 
79 symbol uśpienia 2125 sz 
80–82 przemiana błota w skałę 1125 sz 
83–85 przemiana skały w błoto 1125 sz 
86–89 widzenie prawdy 1375 sz 
90–91 przeklęcie 6125 sz1 
92–94 ściana ognia 1125 sz 
95–97 ściana kamieni 1125 sz 
98–100 ściana cierni 1125 sz 
1 Z uświęconym lub przeklętym obszarem może być związany czar maksymalnie 4. poziomu. 
 
Czary objawień 6. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–03 ożywienie przedmiotów 1650 sz 
04–06 powłoka ochrony przed życiem 1650 sz 
07–09 wygnanie 1650 sz 
10–13 wytrzymałość niedźwiedzia, zbiorowa 1650 sz 
14–16 bariera z ostrzy 1650 sz 
17–20 siła byka, zbiorowa 1650 sz 
21–24 gracja kota, zbiorowa 1650 sz 
25 stworzenie nieumarłych 1650 sz 
26–29 leczenie średnich ran, zbiorowe 1650 sz 
30–33 rozproszenie magii, potężniejsze 1650 sz 
34–37 splendor orła, zbiorowy 1650 sz 
38–40 znalezienie ścieżki 1650 sz 
41–43 ogniste nasiona 1650 sz 
44 zamknięcie obszaru 4650 sz1 
45 zadanie/misja 1650 sz 
46 glif strażniczy, potężniejszy 1650 sz 
47–49 krzywda 1650 sz 
50–52 uzdrowienie 1650 sz 
53–55 uczta bohaterów 1650 sz 
56–58 zadawanie średnich ran, zbiorowe 1650 sz 
59–61 żelazne drewno 1650 sz 
62 żywodąb 1650 sz 
63–65 poruszenie ziemi 1650 sz 
66–69 mądrość sowy, zbiorowa 1650 sz 
70–71 planarny sojusznik 2400 sz 
72–74 odpychanie drewna 1650 sz 
75–77 laska czaru 1650 sz 
78–80 pogawędka z kamieniem 1650 sz 
81–83 przyzwanie potwora VI 1650 sz 
84–86 przyzwanie sojusznika natury VI 1650 sz 
87 symbol strachu 2650 sz 
88 symbol perswazji 6650 sz 
89–91 roślinna podróż 1650 sz 
92–94 zabicie nieumarłego 2150 sz 
95–97 spacer w chmurach 1650 sz 
98–100 słowo powrotu 1650 sz 
1 Zakładając, że obszar odpowiada jednemu sześcianowi o krawędzi 18 metrów. 
 
Czary objawień 7. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–05 ożywienie roślin 2275 sz 
06–09 bluźnierstwo 2275 sz 
10–14 przeobrażenie drąga 2275 sz 

15–16 kontrolowanie pogody 2275 sz 
17–21 pełzająca zagłada 2275 sz 
22–27 leczenie poważnych ran, zbiorowe 2275 sz 
28–32 zniszczenie 2275 sz 
33–36 sentencja 2275 sz 
37–41 eteryczny spacer 2275 sz 
42–45 święte słowo 2275 sz 
46–50 zadawanie poważnych ran, zbiorowe 2275 sz 
51–55 azyl 3775 sz 
56–60 regeneracja 2275 sz 
61–65 odrzucenie 2275 sz 
66–69 przywrócenie energii życiowej, potężniejsze 4775 sz 
70–71 zmartwychwstanie 12 275 sz 
72–76 szpiegowanie, potężniejsze 2275 sz 
77–81 przyzwanie potwora VII 2275 sz 
82–85 przyzwanie sojusznika natury VII 2275 sz 
86–90 słoneczny promień 2275 sz 
91 symbol oszołomienia 7275 sz 
92 symbol osłabienia 7275 sz 
93–97 przemiana metalu w drewno 2275 sz 
98–100 słowo chaosu 2275 sz 
 
Czary objawień 8. poz 

k% Czar Cena rynkowa 
01–04 zwierzęce kształty 3000 sz 
05–10 pole antymagii 3000 sz 
11–13 płaszcz chaosu 3000 sz 
14–17 kontrolowanie roślin 3000 sz 
18–20 stworzenie potężniejszych nieumarłych 3600 sz 
21–27 leczenie krytycznych ran, zbiorowe 3000 sz 
28–32 zabezpieczenie wymiaru 3000 sz 
33–36 ujawnienie położenia 3000 sz 
37–41 trzęsienie ziemi 3000 sz 
42–45 palec śmierci 3000 sz 
46–49 ognista burza 3000 sz 
50–52 święta aura 3000 sz 
53–56 zadawanie krytycznych ran, zbiorowe 3000 sz 
57–60 planarny sojusznik, potężniejszy 5500 sz 
61–65 odpychanie metalu i kamienia 3000 sz 
66–69 odwrócenie grawitacji 3000 sz 
70–72 tarcza prawa 3000 sz 
73–76 niepodatność na czar, potężniejsza 3000 sz 
77–80 przyzwanie potwora VIII 3000 sz 
81–84 przyzwanie sojusznika natury VIII 3000 sz 
85–89 słoneczny wybuch 3000 sz 
90–91 symbol śmierci 8000 sz 
92–93 symbol obłędu 8000 sz 
94–96 przeklęta aura 3000 sz 
97–100 trąba powietrzna 3000 sz 
 
Czary objawień 9. poziomu 

k% Czar Cena rynkowa 
01–04 antypatia 3825 sz 
05–07 projekcja astralna 4870 sz 
08–13 rój żywiołaków 3825 sz 
14–19 wysączenie energii 3825 sz 
20–25 eteryczność 3825 sz 
26–31 przezorność 3825 sz 
32–37 wrota 8825 sz 
38–46 uzdrowienie, zbiorowe 3825 sz 
47–53 implozja 3825 sz 
54–55 cud 28 825 sz1 
56–61 regeneracja 3825 sz 
62–66 gnilnik 3825 sz 
67–72 zmiana kształtów 3825 sz 
73–77 spętanie duszy 3825 sz 
78–83 burza zemsty 3825 sz 
84–89 przyzwanie potwora IX 3825 sz 
90–95 przyzwanie sojusznika natury IX 3825 sz 
96–99 sympatia 5325 sz 
100 prawdziwe zmartwychwstanie 28 825 sz 
1 Zakładając potężną prośbę, ale koszt komponentów materialnych nie może przekroczyć 100 sz i nie 
może być dodatkowego kosztu PD. 
 

 
 
LASKI 
Laska to po prostu długi drewniany drąg, który nasączono kilkoma zaklęciami. W odróżnieniu od 
różdżek, które mogą zawierać szeroką gamę zaklęć, każda laska to przedmiot o ściśle określonej 
mocy. Twórca nie może nasączyć jej dowolną kombinacją zaklęć. Każda laska w chwili stworzenia ma 
50 ładunków. 
Wygląd: Typowa laska ma długość od 0,5 do 2 metrów i grubość 5–7 centymetrów, waży natomiast 
około 2,5 kilograma. Wygląda jak zwykły kij do podpierania się w marszu, drąg lub pałka. 
W większości wypadków laski wykonuje się z drewna, istnieją jednak i laski z metalu, kości, a nawet 
szkła (te ostatnie są niezwykle rzadko spotykane). Oba końce tego typu przedmiotów okuwa się 
zwykle metalem, czasem jeden z nich zdobi dodatkowo klejnot lub jakieś urządzenie. Często laski są 
też rzeźbione lub pokryte runami. Laska ma KP 7, 10 punktów wytrzymałości, trwałość 5, ST jej 
złamania wynosi 24. 
Aktywacja: Laska to przedmiot, którego aktywacja uruchamia czar, a więc jej użycie – czyli rzucenie 
zaklęcia – to najczęściej akcja standardowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych. Jeżeli jednak 
czas rzucania zaklęcia przekracza 1 akcję standardową, proces ten przy użyciu niniejszego przedmiotu 
także zabierze odpowiednio więcej czasu. Chcąc aktywować laskę, właściciel musi trzymać ją przed 
sobą w przynajmniej jednej dłoni lub – w przypadku istot niehumanoidalnych – kończynie pełniącej 
funkcję ręki. 
Cechy szczególne: Rzuć k%. Rezultat 01-30 oznacza, że coś (wzór, inskrypcje itp.) jest wskazówką 
dotyczącą działania laski. Wynik 31-100 oznacza brak cech szczególnych. 
 
Tabela: Laski 
Przeciętne Potężne Laska Cena rynkowa 
01–15 01–03 Uroków 16 500 sz 
16–30 04–09 Płomieni 17 750 sz 
31–40 10–11 Owadów 24 750 sz 
41–60 12–17 Leczenia 27 750 sz 
61–75 18–19 Zmiany rozmiarów 29 000 sz 
76–90 20–24 Iluminacji 48 250 sz 
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91–95 25–31 Mrozu 56 250 sz 
96–100 32–38 Bezpieczeństwa 58 250 sz 
— 39–43 Odrzuceń 65 000 sz 
— 44–48 Przywoływań 65 000 sz 
— 49–53 Oczarowań 65 000 sz 
— 54–58 Wywoływań 65 000 sz 
— 59–63 Iluzji 65 000 sz 
— 64–68 Nekromancji 65 000 sz 
— 69–73 Przemian 65 000 sz 
— 74–77 Poznań 73 500 sz 
— 78–82 Ziemi i skały 80 500 sz 
— 83–87 Kniei 101 250 sz 
— 88–92 Ożywiania 155 750 sz 
— 93–97 Przemieszczania 170 500 sz 
— 98–100 Potęgi 211 000 sz 
 

Opisy lasek 
Wykorzystują one wartość atrybutu oraz stosowne atuty właściciela do ST rzutów obronnych na 
rzucane z nich czary. W odróżnieniu od wykorzystania innych przedmiotów magicznych, posiadacz 
aktywujący moc laski może użyć własnego poziomu czarującego, jeśli jest on wyższy od poziomu 
czarującego dla laski. 
Oznacza to, że laski są znacznie potężniejsze w dłoniach osób władających silną magią. A ponieważ 
tego typu przedmioty wykorzystują wartość atrybutu właściciela do ST rzutu obronnego na czar, 
rzucanym z nich zaklęciom zwykle trudniej jest się oprzeć niż zaklęciom z innego wyposażenia 
magicznego, używającego minimalnej wartości atrybutu koniecznej do rzucenia czaru. Nie dość, że 
wszystkie aspekty zaklęcia zależne od poziomu czarującego (zasięg, czas działania i tak dalej) są 
większe, to dodatkowo trudniej jest rozproszyć ów czar i ma on wyższą szansę na przełamanie 
odporności na czary podmiotu. 
Co więcej, w laskach można umieścić zaklęcia dowolnego poziomu (w odróżnieniu od różdżek, które 
są ograniczone do 4. poziomu). W ich przypadku minimalny poziom czarującego równa się 8. 
Oto opis typowych przedmiotów tego rodzaju. 
Laska bezpieczeństwa: Laska ta wygląda niemal jak zwykły kij. Kiedy jednak posługująca się nią 
osoba zacznie się nią osłaniać, laska będzie pulsował mocą. Umożliwia posiadaczowi rzucenie 
następujących czarów: 
• Tarcza (1 ładunek); 
• Tarcza wiary (1 ładunek); 
• Tarcza dla przyjaciela (1 ładunek); 
• Tarcza prawa (3 ładunki). 
Silne odrzucanie; PC 15; Stworzenie laski, tarcza dla przyjaciela, tarcza prawa, tarcza wiary, tarcza, 
twórca musi być praworządny; Cena: 58 250 sz. 
Laska iluminacji: Zwykle okuta srebrem i ozdobiona słonecznymi motywami. Umożliwia 
posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Tańczące światła (1 ładunek); 
• Raca (1 ładunek); 
• Światło dnia (2 ładunki); 
• Słoneczny wybuch (3 ładunki). 
Silne wywoływanie; PC 15; Stworzenie laski, raca, słoneczny wybuch, światło dnia, tańczące światła; 
Cena: 48 250 sz. 
Laska iluzji: Wykonana z hebanu lub innego ciemnego drzewa, a ozdobiona zawiłymi, wijącymi się 
żłobieniami. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Przebranie (1 ładunek); 
• Lustrzane odbicie (1 ładunek); 
• Zaawansowany obraz (1 ładunek); 
• Tęczowy wzór (2 ładunki); 
• Długotrwały obraz (2 ładunki); 
• Zmylenie kierunku (3 ładunki). 
Silne iluzje; PC 13; Stworzenie laski, długotrwały obraz, lustrzane odbicie, projekcja duplikatu, 

przebranie, tęczowy wzór, zaawansowany obraz; Cena: 65 000 sz. 
Laska kniei: Wygląd laski zdaje się sugerować, że taki kształt nadała jej natura. Wykonana jest 
z dębu, cisu lub jesionu. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Zauroczenie zwierzęcia (1 ładunek); 
• Rozmawianie ze zwierzętami (1 ładunek); 
• Korowa skóra (2 ładunki); 
• Ściana cierni (3 ładunki); 
• Przyzwanie sojusznika natury VI (3 ładunki); 
• Ożywienie roślin (4 ładunki). 
Ponadto laski można używać jak broni – traktuje się ją wtedy jak drąg +2. Laska kniei pozwala 
również właścicielowi korzystać na życzenie z przejścia bez śladu bez utraty ładunków. Te dwie 
ostatnie cechy nie znikają po zużyciu wszystkich ładunków. 
Umiarkowane różne; PC 13; Stworzenie laski, Stworzenie magicznej broni i pancerza, korowa skóra, 

ożywienie roślin, przejście bez śladu, przyzwanie sojusznika natury VI, rozmawianie ze zwierzętami, 

ściana cierni, zauroczenie zwierzęcia; Cena: 101 250 sz. 
Laska leczenia: Biała laska z jesionu, inkrustowana srebrnymi runami. Umożliwia posiadaczowi 
rzucenie następujących czarów: 
• Słabsze przywrócenie energii życiowej (1 ładunek); 
• Leczenie poważnych ran (1 ładunek); 
• Przełamanie ślepoty/głuchoty (2 ładunki); 
• Przełamanie choroby (3 ładunki). 
Umiarkowane przywoływanie; PC 8; Stworzenie laski, leczenie poważnych ran, przełamanie choroby, 

przełamanie ślepoty/głuchoty, słabsze przywrócenie energii życiowej; Cena: 27 750 sz. 
Laska mrozu: Każdy koniec tej laski zdobią mieniące się diamenty, a jej powierzchnia pokryta jest 
runami. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Lodowa nawałnica (1 ładunek); 
• Ściana lodu (1 ładunek); 
• Stożek zimna (2 charge). 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie laski, lodowa nawałnica, ściana lodu, stożek zimna; 
Cena: 56 250 sz. 
Laska nekromancji: Wykonana z hebanu lub innego ciemnego drewna i zdobiona wizerunkami kości 
oraz czaszek. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Wywołanie strachu (1 ładunek); 
• Dotyk ghoula (1 ładunek); 
• Zatrzymanie nieumarłego (1 ładunek); 
• Pozbawienie sił (2 ładunki); 
• Fale zmęczenia (2 ładunki); 
• Krąg śmierci (3 ładunki). 
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie laski, dotyk ghoula, fale zmęczenia, krąg śmierci, pozbawienie 

sił, wywołanie strachu, zatrzymanie nieumarłego; Cena: 65 000 sz. 
Laska oczarowań: Często wykonuje się ją z jabłoni, a na szczycie osadza przezroczysty kryształ. 
Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Uśpienie (1 ładunek); 
• Upiorny śmiech Tashy (1 ładunek); 
• Sugestia (1 ładunek); 
• Przejmująca rozpacz (2 ładunki); 
• Zamglenie umysłu (2 ładunki); 
• Sugestia, zbiorowa (3 ładunki). 
Silne oczarowania; PC 13; Stworzenie laski, przejmująca rozpacz, sugestia, upiorny śmiech, uśpienie, 

zamglenie umysłu, zbiorowa sugestia; Cena: 65 000 sz. 
Laska odrzuceń: Wycina się ją zwykle z pnia wiekowego dębu lub innego równie starego 
masywnego drzewa. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Tarcza (1 ładunek); 

• Odporność na energię (1 ładunek); 
• Rozproszenie magii (1 ładunek); 
• Słabszy klosz niewrażliwości (2 ładunki); 
• Odesłanie (2 ładunki); 
• Odrzucenie (3 ładunki). 
Silne odrzucanie; PC 13; Stworzenie laski, odesłanie, odporność na energię, odrzucenie, rozproszenie 

magii, słabszy klosz niewrażliwości, tarcza; Cena: 65 000 sz. 
Laska owadów: Laskę tę wykonano ze splotów ciemnodrzewu, a zdobią ją czarne plamy 
przypominające pełzające owady (od czasu do czasu zdają się one nawet poruszać). Umożliwia 
posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Przyzwanie roju (1 ładunek); 
• Plaga insektów (3 ładunki). 
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie laski, plaga insektów, przyzwanie roju; Cena: 24 
750 sz. 
Laska ożywiania: Tę masywną laskę wykonano z dębu i okuto złotem. Umożliwia posiadaczowi 
rzucenie następujących czarów: 
• Leczenie (1 ładunek); 
• Zmartwychwstanie (5 ładunków). 
Umiarkowane przywoływanie; PC 13; Stworzenie laski, uzdrowienie, zmartwychwstanie; Cena: 155 
750 sz. 
Laska płomieni: Laska wykonana z brązodrzewu i wzmocniona mosiężnymi okuciami. Umożliwia 
posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Płonące dłonie (1 ładunek); 
• Kula ognista (1 ładunek); 
• Ściana ognia (2 ładunki). 
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie laski, kula ognista, płonące dłonie, ściana ognia; 
Cena: 17 750 sz. 
Laska potęgi: Bardzo potężny przedmiot, obdarzony mocami ofensywnymi i defensywnymi. 
Zazwyczaj jeden jej koniec zdobi błyszczący klejnot. Drewno, z którego ją wykonano, jest idealnie 
gładkie. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Magiczny pocisk (1 ładunek); 
• Promień osłabienia (podbity do 5. poziomu) (1 ładunek); 
• Nieustający płomień (1 ładunek); 
• Lewitacja (1 ładunek); 
• Błyskawica (podbita do 5. poziomu) (1 ładunek); 
• Kula ognista (podbita do 5. poziomu) (1 ładunek); 
• Stożek zimna (2 ładunki); 
• Unieruchomienie potwora (2 ładunki); 
• Ściana mocy (tylko półsfera o średnicy 3 metrów wokół posiadacza) (2 ładunki); 
• Klosz niewrażliwości (2 ładunki). 
Osoba, która posługuje się laską potęgi, otrzymuje premię ze szczęścia +2 do KP i rzutów obronnych. 
W walce przedmiot ten staje się drągiem +2, a jego posiadacz może zastosować względem wrogów 
moc ugodzenie – wydanie ładunku (akcja darmowa) oznacza, że przez rundę laska będzie zadawać 
podwójne obrażenia (krytyk ×3). 
Laska potęgi obdarzona jest również mocą kaźni, w efekcie której niestety ulega złamaniu. Posiadacz 
przedmiotu musi zadeklarować, iż zamierza wykorzystać tę moc, co wymaga poświęcenia akcji 
standardowej, ale nie wiąże się z wykonywaniem testu Siły. W chwili złamania wszystkie pozostałe 
w lasce ładunki ulegają wyzwoleniu, wytwarzając energię rozchodzącą się w 9-metrowej fali. 
Stworzenia znajdujące się w odległości 2 pól od pękniętego przedmiotu otrzymują obrażenia równe 
liczbie pozostałych w nim ładunków pomnożonej przez 8. Stworzenia znajdujące się w odległości 3 
lub 4 pól odnoszą rany równe liczbie pozostałych w nim ładunków pomnożonej przez 6. Wreszcie 
istoty znajdujące się dalej, w odległości 5 lub 6 pól, otrzymują obrażenia równe liczbie pozostałych 
w nim ładunków pomnożonej przez 4. Udany rzut obronny na Refleks (ST 17) oznacza, że ofiara 
otrzymuje tylko połowę wspomnianych ran. 
Istnieje szansa 50% (k%, 01–50) na to, że istota, która złamała laskę, przeniesie się na inny plan 
egzystencji. Jeżeli jednak tak się nie stanie (51–100), wybuch zgromadzonej w przedmiocie energii ją 
zabije. Moc kaźni posiada niewiele przedmiotów – poza laską potęgi również laska magów. 
Laska, w której nie ma już ładunków, staje się zwykłym drągiem +2 i pozbawiona zostaje mocy kaźni. 
Silne różne; PC 15; Stworzenie laski, Stworzenie magicznej broni i pancerza, podbita błyskawica, 

klosz niewrażliwości, podbita kula ognista, lewitacja, magiczny pocisk, nieustający płomień, podbity 
promień osłabienia, stożek zimna, ściana mocy, unieruchomienie potwora; Cena: 211 000 sz. 
Laska poznań: Ta wykonana z giętkiej wierzby laska często ma rozdwojony koniec. Umożliwia 
posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Wykrycie sekretnych drzwi (1 ładunek); 
• Zlokalizowanie przedmiotu (1 ładunek); 
• Języki (1 ładunek); 
• Zlokalizowanie stworzenia (2 ładunki); 
• Wścibskie oczy (2 ładunki); 
• Widzenie prawdy (3 ładunki). 
Silne poznanie; PC 13; Stworzenie laski, języki, widzenie prawdy, wścibskie oczy, wykrycie sekretnych 

drzwi, zlokalizowanie przedmiotu, zlokalizowanie stworzenia; Cena: 73 500 sz. 
Laska przemian: Laskę tę rzeźbi się w skamieniałym drewnie albo przynajmniej się ją nim zdobi. 
Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Szybki odwrót (1 ładunek); 
• Przekształcenie siebie (1 ładunek); 
• Migotanie (1 ładunek); 
• Polimorfia (2 ładunki); 
• Szkodliwa polimorfia (2 ładunki); 
• Dezintegracja (3 ładunki). 
Silne przemiany; PC 13; Stworzenie laski, dezintegracja, migotanie, polimorfia, przekształcenie siebie, 

szkodliwa polimorfia, szybki odwrót; Cena: 65 000 sz. 
Laska przemieszczania: Ten potężny przedmiot umożliwia rzucanie następujących czarów. 
• Drzwi poprzez wymiary (1 ładunek); 
• Przejście w ścianie (1 ładunek); 
• Fazowe drzwi (2 ładunki); 
• Potężniejsza teleportacja (2 ładunki); 
• Projekcja astralna (2 ładunki). 
Silne różne; PC 17; Stworzenie laski, drzwi poprzez wymiary, fazowe drzwi, potężniejsza teleportacja, 

projekcja astralna, przejście w ścianie; Cena: 170 500 sz. 
Laska przywoływań: Zwykle wycina się ją z jesionu lub orzecha, po czym zdobi, rzeźbiąc na niej 
wizerunki różnych stworzeń. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Niewidoczny służący (1 ładunek); 
• Przyzwanie roju (1 ładunek); 
• Śmierdząca chmura (1 ładunek); 
• Pomniejsze tworzenie (2 ładunki); 
• Zabójcza chmura (2 ładunki); 
• Przyzwanie potwora VI (3 ładunki). 
Silne przywoływanie; PC 13; Stworzenie laski, niewidoczny służący, przyzwanie potwora VI, 

przyzwanie roju, śmierdząca chmura, zabójcza chmura; Cena: 65 000 sz. 
Laska uroków: Ta drewniana laska jest nieco powykręcana, a zdobią ją różne rzeźbienia. Umożliwia 
rzucanie następujących czarów: 
• Zauroczenie osoby (1 ładunek); 
• Zauroczenie potwora (2 ładunki). 
Umiarkowane oczarowania; PC 8; Stworzenie laski, zauroczenie osoby, zauroczenie potwora; Cena: 
16 500 sz. 
Laska wywoływań: Tę świetnie wygładzoną laskę zwykle wykonuje się z hikory, wierzby lub cisu. 
Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Magiczny pocisk (1 ładunek); 
• Roztrzaskanie (1 ładunek); 
• Kula ognista (1 ładunek); 
• Lodowa nawałnica (2 ładunki); 
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• Ściana mocy (2 ładunki); 
• Wyładowanie łańcuchowe (3 ładunki). 
Silne wywoływanie; PC 13; Stworzenie laski, kula ognista, lodowa nawałnica, magiczny pocisk, 

roztrzaskanie, ściana mocy, wyładowanie łańcuchowe; Cena: 65 000 sz. 
Laska ziemi i skały: Laskę tę wieńczy szmaragd wielkości pięści, który błyszczy tlącą się w nim 
mocą. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Przejście w ścianie (1 ładunek). 
• Poruszenie ziemi (1 ładunek); 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie laski, przejście w ścianie, poruszenie ziemi; Cena: 80 
500 sz. 
Laska zmiany rozmiarów: Tę masywną, wytrzymałą laskę wykonano z ciemnodrzewu. Umożliwia 
posiadaczowi rzucenie następujących czarów: 
• Powiększenie osoby (1 ładunek); 
• Pomniejszenie osoby (1 ładunek); 
• Skurczenie przedmiotu (1 ładunek); 
• Powiększenie osoby, zbiorowe (1 ładunek); 
• Pomniejszenie osoby, zbiorowe (1 ładunek). 
Słabe przywoływanie; PC 8; Stworzenie laski, pomniejszenie osoby, powiększenie osoby, skurczenie 

przedmiotu, zbiorowe pomniejszenie osoby, zbiorowe powiększenie osoby; Cena: 29 000 sz. 
 

 
 
RÓŻDŻKI 
Różdżka ma postać cienkiej pałeczki. Każdy przedmiot tego rodzaju nasączono tylko jednym 
zaklęciem (maksymalnie 4. poziomu), a nowy posiada 50 ładunków. Jeden wykorzystany ładunek 
pozwala rzucić z różdżki czar jednokrotnie. Pozbawiony wszystkich ładunków przedmiot staje się 
zwykłym patykiem. 
Wygląd: Typowa różdżka ma od 15 do 30 centymetrów długości, jej grubość nie przekracza 
centymetra, a waga 30 gramów. W większości wypadków wykonana jest z drewna, istnieją jednak 
również różdżki kościane, naprawdę rzadko spotyka się zaś bardziej egzotycznie – metalowe, szklane 
czy porcelanowe. Niektóre zdobią klejnoty, a większość pokrywają runy lub rzeźbienia. Różdżka ma 
KP 7, 5 punktów wytrzymałości, twardość 5, a ST jej złamania wynosi 16. 
Aktywacja: Różdżka to przedmiot, którego aktywacja uruchamia czar, a więc jej użycie – czyli 
rzucenie zaklęcia – to najczęściej akcja standardowa, nieprowokująca ataków okazyjnych. Jeżeli 
jednak czas rzucania zaklęcia przekracza 1 akcję standardową, proces ten przy użyciu niniejszego 
przedmiotu też zabierze odpowiednio więcej czasu. Chcąc aktywować różdżkę, właściciel musi 
trzymać ją przed sobą w przynajmniej jednej dłoni lub – w przypadku istot niehumanoidalnych – 
kończynie pełniącej funkcję ręki oraz wycelować nią w kierunku podmiotu zaklęcia. Różdżek można 
używać w zwarciu lub nawet kiedy zostało się połkniętym w całości. 
Cechy szczególne: Rzuć k%. Rezultat 01-30 oznacza, że coś (wzór, inskrypcje itp.) jest wskazówką 
dotyczącą działania różdżki. Wynik 31-100 oznacza brak cech szczególnych. 

Opisy różdżek 
Różdżki przechowują zaklęcia, więc nie potrzeba prezentować konkretnych egzemplarzy. Wszystkie 
potrzebne informacje znajdziesz w opisie czarów. 
 
Tabela: Różdżki 
Słaba Przeciętna Potężna Czar w różdżce Cena 

rynkowa 
01–02 — — Wykrycie magii 375 sz 
03–04 — — Światło 375 sz 
05–07 — — Płonące dłonie 750 sz 
08–10 — — Zauroczenie zwierzęcia 750 sz 
11–13 — — Zauroczenie osoby 750 sz 
14–16 — — Deszcz kolorów 750 sz 
17–19 — — Leczenie lekkich ran 750 sz 
20-22 — — Wykrycie sekretnych drzwi 750 sz 
23–25 — — Powiększenie osoby 750 sz 
26–28 — — Magiczny pocisk (1.) 750 sz 
29–31 — — Porażający uścisk 750 sz 
32–34 — — Przyzwanie potwora I 750 sz 
35–36 — — Magiczny pocisk (3.) 2250 sz 
37 01–03 — Magiczny pocisk (5.) 3750 sz 
38–40 04–07 — Wytrzymałość niedźwiedzia 4500 sz 
41–43 08–11 — Siła byka 4500 sz 
44–46 12–15 — Gracja kota 4500 sz 
47–49 16–20 — Leczenie średnich ran 4500 sz 
50–51 21–22 — Ciemność 4500 sz 
52–54 23–24 — Światło dnia 4500 sz 
55–57 25–27 — Opóźnienie działania trucizny 4500 sz 
58–60 28–31 — Splendor orła 4500 sz 
61–63 32–33 — Fałszywe życie 4500 sz 
64–66 34–37 — Spryt lisa 4500 sz 
67–68 38 — Dotyk ghoula 4500 sz 
69–71 39 — Unieruchomienie osoby 4500 sz 
72–74 40–42 — Niewidzialność 4500 sz 
75–77 43–44 — Kołatka 4500 sz 
78–80 45 — Lewitacja 4500 sz 
81–83 46–47 — Kwasowa strzała 4500 sz 
84–86 48–49 — Lustrzane odbicie 4500 sz 
87–89 50–53 — Mądrość sowy 4500 sz 
90–91 54 — Roztrzaskanie 4500 sz 
92–94 55–56 — Cisza 4500 sz 
95–97 57 — Przyzwanie potwora II 4500 sz 
98–100 58–59 — Pajęczyna 4500 sz 
— 60–62 01–02 Magiczny pocisk (7.) 5250 sz 
— 63–64 03–05 Magiczny pocisk (9.) 6750 sz 
— 65–67 06–07 Wezwanie błyskawic (.5) 11 250 sz 
— 68 08 Zauroczenie osoby, podbite (3. poziom) 11 250 sz 
— 69–70 09–10 Zakażenie 11 250 sz 
— 71–74 11–13 Leczenie poważnych ran 11 250 sz 
— 75–77 14–15 Rozproszenie magii 11 250 sz 
— 78–81 16–17 Kula ognista (5.) 11 250 sz 
— 82–83 18–19 Ostra krawędź 11 250 sz 
— 84–87 20–21 Błyskawica (5.) 11 250 sz 
— 88–89 22–23 Zaawansowany obraz 11 250 sz 
— 90–91 24–25 Spowolnienie 11 250 sz 
— 92–94 26–27 Sugestia 11 250 sz 
— 95–97 28–29 Przyzwanie potwora III 11 250 sz 
— 98 30–31 Kula ognista (6.) 13 500 sz 
— 99 32–33 Błyskawica (6.) 13 500 sz 
— 100 34–35 Piekące światło (6.) 13 500 sz 
— — 36–37 Wezwanie błyskawic (8.) 18 000 sz 
— — 38–39 Kula ognista (8.) 18 000 sz 
— — 40–41 Błyskawica (8.) 18 000 sz 
— — 42–45 Zauroczenie potwora 21 000 sz 
— — 46–50 Leczenie krytycznych ran 21 000 sz 

— — 51–52 Zakotwiczenie w wymiarze 21 000 sz 
— — 53–55 Strach 21 000 sz 
— — 56–59 Potężniejsza niewidzialność 21 000 sz 
— — 60 Unieruchomienie osoby, podbite (4. 

poziom) 
21 000 sz 

— — 61–65 Lodowa nawałnica 21 000 sz 
— — 66–68 Zadawanie krytycznych ran 21 000 sz 
— — 69–72 Neutralizacja trucizny 21 000 sz 
— — 73–74 Trucizna 21 000 sz 
— — 75–77 Polimorfia 21 000 sz 
— — 78 Promień osłabienia, podbity (4. 

poziom) 
21 000 sz 

— — 79 Sugestia, podbita (4. poziom) 21 000 sz 
— — 80–82 Przyzwanie potwora IV 21 000 sz 
— — 83–86 Ściana ognia 21 000 sz 
— — 87–90 Ściana lodu 21 000 sz 
— — 91 Rozproszenie magii (10.) 22 500 sz 
— — 92 Kula ognista (10.) 22 500 sz 
— — 93 Błyskawica (10.) 22 500 sz 
— — 94 Młot chaosu (8.) 24 000 sz 
— — 95 Święte ugodzenie (8.) 24 000 sz 
— — 96 Gniew porządku (8.) 24 000 sz 
— — 97 Przeklęta plaga (8.) 24 000 sz 
— — 98–99 Przywrócenie energii życiowej1 26 000 sz 

— — 100 Kamienna skóra2 33 500 sz 

1 Koszt stworzenia różdżki przywrócenia energii życiowej to 10 500 sz, 840 PD plus 5000 sz za 
komponenty materialne. 
2 Koszt stworzenia różdżki kamiennej skóry to 10 500 sz, 840 PD plus 12 500 sz za komponenty 
materialne. 
 

 
 
CUDOWNE PRZEDMIOTY 
Ta kategoria obejmuje wszystko, co nie pasuje do opisanych wcześniej grup. Tych magicznych 
przedmiotów może używać każdy, chyba że w opisie zaznaczono inaczej. 
Wygląd: Różny. 
Aktywacja: Zazwyczaj do aktywacji cudownego przedmiotu potrzebne jest słowo rozkazu, zdarzają 
się jednak wyjątki. 
Cechy szczególne: Rzuć k%. Rezultat 01 oznacza, że przedmiot 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. Cudowny przedmiot z ładunkami nie może być 
inteligentny. 
 
Tabela: Słabe cudowne przedmioty 
k% Przedmiot Cena rynkowa 
01 Pierzasty talizman, kotwica 50 sz 
02 Cudowny rozpuszczalnik 50 sz 
03 Mikstura miłości 150 sz 
04 Maść bezczasowości 150 sz 
05 Pierzasty talizman, wachlarz 200 sz 
06 Proszek zacierania śladów 250 sz 
07 Mikstura ukrywania 250 sz 
08 Mikstura skradania 250 sz 
09 Mikstura pływania 250 sz 
10 Mikstura wizji 250 sz 
11 Srebrny połysk 250 sz 
12 Pierzasty talizman, ptak 300 sz 
13 Pierzasty talizman, drzewo 400 sz 
14 Pierzasty talizman, łabędzia łódź 450 sz 
15 Mikstura prawdomówności 500 sz 
16 Pierzasty talizman, bicz 500 sz 
17 Proszek suchości 850 sz 
18 Torba sztuczek, szara 900 sz 
19 Dłoń maga 900 sz 
20 Karwasze pancerza +1 1000 sz 
21 Płaszcz odporności +1 1000 sz 
22 Perła mocy, czar 1. poziomu 1000 sz 
23 Relikwiarz wierności 1000 sz 
24 Maść śliskości 1000 sz 
25 Mikstura ognistego oddechu 1100 sz 
26 Fletnia kanałów 1150 sz 
27 Proszek iluzji 1200 sz 
28 Okulary widzenia szczegółów 1250 sz 
29 Brosza osłony 1500 sz 
30 Naszyjnik kul ognistych I 1650 sz 
31 Proszek ujawniania 1800 sz 
32 Czapka przebierania 1800 sz 
33 Fletnia dźwięków 1800 sz 
34 Wydajny Kołczan 1800 sz 
35 Amulet naturalnego pancerza +1 2000 sz 
36 Poręczny plecak 2000 sz 
37 Róg mgieł 2000 sz 
38 Klejnot żywiołaka 2250 sz 
39 Szata kości 2400 sz 
40 Cudowny klej 2400 sz 
41 Pojemna torba I 2500 sz 
42 Buty elfów 2500 sz 
43 Buty mroźnych krain 2500 sz 
44 Świeca ujawniania prawdy 2500 sz 
45 Płaszcz elfów 2500 sz 
46 Oczy orła 2500 sz 
47 Skarabeusz golemów 2500 sz 
48 Naszyjnik kul ognistych II 2700 sz 
49 Kamień alarmowy 2700 sz 
50 Torba sztuczek, czerwona 3000 sz 
51 Koralik mocy 3000 sz 
52 Dzwonek otwarcia 3000 sz 
53 Podkowy szybkości 3000 sz 
54 Lina wspinaczki 3000 sz 
55 Proszek znikania 3500 sz 
56 Soczewka wykrywania 3500 sz 
57 Ornat druidów 3750 sz 
58 Posążek cudownej mocy, kruk ze srebra 3800 sz 
59 Amulet zdrowia +2 4000 sz 
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60 Karwasze pancerza +2 4000 sz 
61 Płaszcz charyzmy +2 4000 sz 
62 Płaszcz odporności +2 4000 sz 
63 Rękawice siły ogra 4000 sz 
64 Rękawiczki chwytania pocisków 4000 sz 
65 Rękawiczki zręczności +2 4000 sz 
66 Obręcz intelektu +2 4000 sz 
67 Kamień Ioun, przezroczyste wrzeciono 4000 sz 
68 Wzmacniająca Maść 4000 sz 
69 Cudowne barwniki 4000 sz 
70 Perła mocy, czar 2. poziomu 4000 sz 
71 Wisiorek roztropności +2 4000 sz 
72 Smarowidło 4000 sz 
73 Naszyjnik kul ognistych III 4350 sz 
74 Diadem rozmowności 4500 sz 
75 Pantofle pajęczej wspinaczki 4800 sz 
76 Kadzidło medytacji 4900 sz 
77 Pojemna torba II 5000 sz 
78 Karwasze łucznictwa, słabsze 5000 sz 
79 Kamień Ioun, ciemnoszkarłatny tetraedr 5000 sz 
80 Hełm rozumienia języków i czytania magii 5200 sz 
81 Kamizelka złodzieja 5200 sz 
82 Butelka wiecznego dymu 5400 sz 
83 Łyżka wyżywienia 5400 sz 
84 Naszyjnik kul ognistych IV 5400 sz 
85 Buty kroków i podskoków 5500 sz 
86 Wachlarz wiatru 5500 sz 
87 Naszyjnik kul ognistych V 5850 sz 
88 Amulet potężnych pięści +1 6000 sz 
89 Podkowy zefiru 6000 sz 
90 Fletnia strachu 6000 sz 
91 Rękawiczki pływania i wspinaczki 6250 sz 
92 Torba sztuczek, brunatna 6300 sz 
93 Diadem piekącego światła, słaby 6480 sz 
94 Róg dobra/zła 6500 sz 
95 Szata przydatnych przedmiotów 7000 sz 
96 Składana łódź 7200 sz 
97 Płaszcz płaszczki 7200 sz 
98 Butla powietrza 7250 sz 
99 Pojemna torba III 7400 sz 
100 Wisiorek zdrowia 7400 sz 
 
Tabela: Przeciętne cudowne przedmioty 
k% Przedmiot Cena rynkowa 
01 Buty lewitacji 7500 sz 
02 Harfa mamienia 7500 sz 
03 Amulet naturalnego pancerza +2 8000 sz 
04 Grimuar golemów cielesnych 8000 sz 
05 Dłoń chwały 8000 sz 
06 Kamień Ioun, ciemnoczerwona kula 8000 sz 
07 Kamień Ioun, ogniścieniebieska kula 8000 sz 
08 Kamień Ioun, jasnoniebieski równoległościan 8000 sz 
09 Kamień Ioun, różowo-zielona kula 8000 sz 
10 Kamień Ioun, różowy równoległościan 8000 sz 
11 Kamień Ioun, czerownoniebieska kula 8000 sz 
12 Talia iluzji 8100 sz 
13 Naszyjnik kul ognistych VI 8100 sz 
14 Świeca inwokacji 8400 sz 
15 Naszyjnik kul ognistych VII 8700 sz 
16 Karwasze pancerza +3 9000 sz 
17 Płaszcz odporności +3 9000 sz 
18 Karafka niekończącej się wody 9000 sz 
19 Naszyjnik przystosowania 9000 sz 
20 Perła mocy, czar 3. poziomu 9000 sz 
21 Talizman potęgi 9000 sz 
22 Posążek cudownej mocy, sowa z serpentynu 9100 sz 
23 Sznur modlitewnych paciorków, słabszy 9600 sz 
24 Pojemna torba IV 10 000 sz 
25 Posążek cudownej mocy, gryf z brązu 10 000 sz 
26 Posążek cudownej mocy, mucha z hebanu 10 000 sz 
27 Rękawiczka-schowek 10 000 sz 
28 Kamień Ioun, ciemnoniebieski równoległościan 10 000 sz 
29 Kamienny koń, ogier 10 000 sz 
30 Peleryna znikania 10 080 sz 
31 Relikwiarz odpędzania nieumarłych 11 000 sz 
32 Rękawica rdzewienia 11 500 sz 
33 Buty szybkości 12 000 sz 
34 Okulary widzenia w nocy 12 000 sz 
35 Grimuar golemów glinianych 12 000 sz 
36 Medalion wykrywania myśli 12 000 sz 
37 Fletnia bólu 12 000 sz 
38 Błogosławiona księga 12 500 sz 
39 Pas mnicha 13 000 sz 
40 Klejnot jasności 13 000 sz 
41 Lira trwałości 13 000 sz 
42 Płaszcz pajęczaków 14 000 sz 
43 Kamienny koń, rumak 14 800 sz 
44 Pas krasnoludów 14 900 sz 
45 Wisiorek gojenia ran 15 000 sz 
46 Róg trytonów 15 100 sz 
47 Perła syren 15 300 sz 
48 Posążek cudownej mocy, pies z onyksu 15 500 sz 
49 Amulet zdrowia +4 16 000 sz 
50 Pas siły giganta +4 16 000 sz 
51 Skrzydlate buty 16 000 sz 
52 Karwasze pancerza +4 16 000 sz 
53 Płaszcz charyzmy +4 16 000 sz 
54 Płaszcz odporności +4 16 000 sz 
55 Rękawiczki zręczności +4 16 000 sz 
56 Obręcz intelektu +4 16 000 sz 
57 Perła mocy, czar 4. poziomu 16 000 sz 
58 Wisiorek roztropności +4 16 000 sz 
59 Pochwa ostrości 16 000 sz 
60 Posążek cudownej mocy, lwy ze złota 16 500 sz 
61 Dzwonek irytacji 16 800 sz 
62 Latająca miotła 17 000 sz 
63 Posążek cudownej mocy, słoń z marmuru 17 000 sz 

64 Amulet naturalnego pancerza +3 18 000 sz 
65 Kamień Ioun, mieniące się wrzeciono 18 000 sz 
66 Bransoleta przyjaźni 19 000 sz 
67 Latający dywan, 1,5 m na 1,5 m 20 000 sz 
68 Róg jerychoński 20 000 sz 
69 Kamień Ioun, jasnolawendowe jajo 20 000 sz 
70 Kamień Ioun, perłowobiałe wrzeciono 20 000 sz 
71 Przenośna dziura 20 000 sz 
72 Kamień szczęścia 20 000 sz 
73 Posążek cudownej mocy, kozły z kości słoniowej 21 000 sz 
74 Lina oplątania 21 000 sz 
75 Grimuar golemów kamiennych 22 000 sz 
76 Maska śmierci 22 000 sz 
77 Oskard tytanów 23 348 sz 
78 Diadem piekącego światła, potężny 23 760 sz 
79 Amulet potężnych pięści +2 24 000 sz 
80 Płaszcz przemieszczania, słaby 24 000 sz 
81 Hełm działania pod wodą 24 000 sz 
82 Karwasze łucznictwa, potężniejsze 25 000 sz 
83 Karwasze pancerza +5 25 000 sz 
84 Płaszcz odporności +5 25 000 sz 
85 Oczy nieszczęścia 25 000 sz 
86 Perła mocy, czar 5. poziomu 25 000 sz 
87 Młot tytanów 25 305 sz 
88 Sznur modlitewnych paciorków 25 800 sz 
89 Płaszcz nietoperza 26 000 sz 
90 Żelazne obręcze 26 000 sz 
91 Heksaedr odporności na mróz 27 000 sz 
92 Hełm telepatii 27 000 sz 
93 Wisiorek odporności na trucizny 27 000 sz 
94 Szata wielu barw 27 000 sz 
95 Grimuar zdrowia +1 27 500 sz 
96 Grimuar ćwiczeń +1 27 500 sz 
97 Grimuar szybkości +1 27 500 sz 
98 Księga jasnych myśli +1 27 500 sz 
99 Księga dowodzenia +1 27 500 sz 
100 Księga zrozumienia +1 27 500 sz 
 
Tabela: Potężne cudowne przedmioty 
k% Przedmiot Cena rynkowa 
01 Planarne kajdany 28 000 sz 
02 Posążek cudownej mocy, rumak z obsydianu 28 500 sz 
03 Bębny przerażania 30 000 sz 
04 Kamień Ioun, pomarańczowy 30 000 sz 
05 Kamień Ioun, jasnozielony tetraedr 30 000 sz 
06 Latarnia ujawnienia 30 000 sz 
07 Szata kameleona 30 000 sz 
08 Amulet naturalnego pancerza +4 32 000 sz 
09 Amulet ochrony przed wykryciem i lokalizacją 35 000 sz 
10 Latający dywan, 1,5 m na 3 m 35 000 sz 
11 Grimuar golemów żelaznych 35 000 sz 
12 Amulet zdrowia +6 36 000 sz 
13 Pas siły giganta +6 36 000 sz 
14 Karwasze pancerza +6 36 000 sz 
15 Płaszcz charyzmy +6 36 000 sz 
16 Rękawiczki zręczności +6 36 000 sz 
17 Obręcz intelektu +6 36 000 sz 
18 Kamień Ioun, ognistopurpurowy tetraedr 36 000 sz 
19 Perła mocy, czar 6. poziomu 36 000 sz 
20 Wisiorek roztropności +6 36 000 sz 
21 Skarabeusz ochrony 38 000 sz 
22 Kamień Ioun, lawendowo-zielone jajo 40 000 sz 
23 Obręcze-bramy 40 000 sz 
24 Kryształowa kula 42 000 sz 
25 Grimuar golemów potężniejszych kamiennych 44 000 sz 
26 Kula burz 48 000 sz 
27 Buty teleportacji 49 000 sz 
28 Karwasze pancerza +7 49 000 sz 
29 Perła mocy, czar 7. poziomu 49 000 sz 
30 Amulet naturalnego pancerza +5 50 000 sz 
31 Płaszcz przemieszczania, potężny 50 000 sz 
32 Kryształowa kula z zobaczeniem niewidzialnego 50 000 sz 
33 Róg Valhalli 50 000 sz 
34 Kryształowa kula z wykryciem myśli 51 000 sz 
35 Latający dywan, 1,8 m na 2,7 m 53 000 sz 
36 Amulet potężnych pięści +3 54 000 sz 
37 Skrzydła latania 54 000 sz 
38 Płaszcz eteryczności 55 000 sz 
39 Twierdza natychmiastowa 55 000 sz 
40 Grimuar zdrowia +2 55 000 sz 
41 Grimuar ćwiczeń +2 55 000 sz 
42 Grimuar szybkości +2 55 000 sz 
43 Księga jasnych myśli +2 55 000 sz 
44 Księga dowodzenia +2 55 000 sz 
45 Księga zrozumienia +2 55 000 sz 
46 Oczy zauraczania 56 000 sz 
47 Szata gwiazd 58 000 sz 
48 Latający dywan, 3 m na 3 m 60 000 sz 
49 Czaszka mroku 60 000 sz 
50 Heksaedr mocy 62 000 sz 
51 Karwasze pancerza +8 64 000 sz 
52 Perła mocy, czar 8. poziomu 64 000 sz 
53 Kryształowa kula z telepatią 70 000 sz 
54 Róg jerychoński, potężniejszy 70 000 sz 
55 Perła mocy, dwa czary 70 000 sz 
56 Hełm teleportacji 73 500 sz 
57 Klejnot widzenia 75 000 sz 
58 Szata arcymaga 75 000 sz 
59 Opończa wiary 76 000 sz 
60 Kryształowa kula z widzeniem prawdy 80 000 sz 
61 Perła mocy, czar 9. poziomu 81 000 sz 
62 Studnia wielu światów 82 000 sz 
63 Grimuar zdrowia +3 82 500 sz 
64 Grimuar ćwiczeń +3 82 500 sz 
65 Grimuar szybkości +3 82 500 sz 
66 Księga jasnych myśli +3 82 500 sz 
67 Księga dowodzenia +3 82 500 sz 
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68 Księga zrozumienia +3 82 500 sz 
69 Urządzenie kraba 90 000 sz 
70 Opończa odporności na czary 90 000 sz 
71 Zwierciadło przeciwieństw 92 000 sz 
72 Sznur modlitewnych paciorków, potężniejszy 95 800 sz 
73 Amulet potężnych pięści +4 96 000 sz 
74 Oczy petryfikacji 98 000 sz 
75 Misa władania żywiołakami wody 100 000 sz 
76 Żarnik władania żywiołakami ognia 100 000 sz 
77 Kadzielnica władania żywiołakami powietrza 100 000 sz 
78 Kamień władania żywiołakami ziemi 100 000 sz 
79 Grimuar zdrowia +4 110 000 sz 
80 Grimuar ćwiczeń +4 110 000 sz 
81 Grimuar szybkości +4 110 000 sz 
82 Księga jasnych myśli +4 110 000 sz 
83 Księga dowodzenia +4 110 000 sz 
84 Księga zrozumienia +4 110 000 sz 
85 Amulet planów 120 000 sz 
86 Szata oczu 120 000 sz 
87 Hełm cudowności 125 000 sz 
88 Grimuar zdrowia +5 137 500 sz 
89 Grimuar ćwiczeń +5 137 500 sz 
90 Grimuar szybkości +5 137 500 sz 
91 Księga jasnych myśli +5 137 500 sz 
92 Księga dowodzenia +5 137 500 sz 
93 Księga zrozumienia +5 137 500 sz 
94 Butelka ifryta 145 000 sz 
95 Amulet potężnych pięści +5 150 000 sz 
96 Diament chaosu 160 000 sz 
97 Heksaedryczna brama 164 000 sz 
98 Żelazny flakon 170 000 sz 
99 Zwierciadło myśli 175 000 sz 
100 Zwierciadło uwięzienia życia 200 000 sz 
 

Opisy cudownych przedmiotów 
Amulet naturalnego pancerza: Amulet ten – wykonany zazwyczaj z kości lub łusek zwierząt – 
wzmacnia ciało osoby, która go nosi. Innymi słowy, obdarza właściciela premią z usprawnienia do 
jego naturalnego pancerza wynoszącą od +1 do +5, w zależności od rodzaju amuletu. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, korowa skóra, poziom czarującego 
twórcy musi być przynajmniej trzy razy większy niż premia zapewniana przez amulet; Cena: 2000 sz 
(+1), 8000 sz (+2), 18 000 sz (+3), 32 000 sz (+4) lub 50 000 sz (+5). 
Amulet ochrony przed wykryciem i lokalizacją: Ten srebrny amulet chroni właściciela przed 
magicznym szpiegowaniem i lokalizacją analogicznie do czaru niewykrywalności. Każdy, kto użyje 
względem jego posiadacza czaru poznania, musi wykonać test poziomu czarującego (1k20 + poziom 
czarującego) o ST 19 (czyli takiej, jakby sam na siebie rzucił niewykrywalność). 
Umiarkowane odrzucanie; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, niewykrywalność; Cena: 35 
000 sz. 
Amulet planów: Ten dziwny przedmiot ma zazwyczaj okrągły kształt i czarną barwę. Niemniej 
każdy, kto mu się uważnie przyjrzy, dostrzeże barwy wirujące na ciemnej powierzchni. Amulet 
pozwala posiadaczowi korzystać z zamiany planów, choć nie jest to łatwe. Zmuszenie przedmiotu do 
działania – przeniesienia właściciela (i nie tylko) w konkretne miejsce na wybranym planie – wymaga 
wykonania udanego testu Intelektu (ST 15). Porażka oznacza, że posiadacz i podróżujące z nim osoby 
trafiają w losowe miejsce na wybranym planie (k%, wynik 01-60) lub do losowego wymiaru (61-100). 
Silne przywoływanie; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, zamiana planów; Cena: 120 000 sz. 
Amulet potężnych pięści: Amulet ten zapewnia premię z usprawnienia od +1 do +5 do testów ataków 
i obrażeń wykonywanych bez oręża lub przy użyciu broni naturalnej. 
Słabe wywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, potężniejszy magiczny kieł, poziom 
czarującego twórcy musi być przynajmniej trzy razy większy niż premia zapewniana przez amulet; 
Cena: 6000 sz (+1), 24 000 sz (+2), 54 000 sz (+3), 96 000 sz (+4), 150 000 sz (+5). 
Amulet zdrowia: Amulet ten ma postać zawieszonego na łańcuszku złotego dysku, na którym często 
widnieje rysunek lwa lub innego potężnego zwierzęcia. Przedmiot obdarza właściciela premią 
z usprawnienia do wartości Budowy wynoszącą +2, +4 lub +6. 
Umiarkowane przemiany; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, wytrzymałość niedźwiedzia; 
Cena: 4000 sz (+2), 16 000 sz (+4), 36 000 sz (+6). 
Bębny przerażania: Te bębny to dwie identyczne, osadzone na stojakach półkule o średnicy mniej 
więcej 0,5 metra. Jeśli gra się na obydwu, na wszystkie stworzenia w promieniu 36 metrów – 
wyjąwszy obszar otaczający same bębny o średnicy 3 metrów – działa czar strach (Wola częściowo 
neguje, ST 16). Bębnów przerażania można użyć raz dziennie. 
Umiarkowana nekromancja; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, strach; Cena: 30 000 sz; 
Waga: 5 kg (oba). 
Błogosławiona księga: Imponująca księga niewielkich rozmiarów – wysokości 30 centymetrów, 
długości 20 centymetrów i grubości 2,5 centymetra. Jest niezwykle wytrzymała i wodoodporna, okuta 
srebrem, a także zamknięta na zamek. 
W liczącej 1000 stron błogosławionej księdze czarodziej może zapisać dowolne zaklęcia, bez 
konieczności opłacenia kosztu materiałów w wysokości 100 sz za stronę. Jeśli ten przedmiot jest 
częścią losowanego skarbu, karty dzieła są czyste. 
Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, sekretna strona; Cena: 12 500 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Bransoleta przyjaźni: Tę srebrną bransoletę zdobią cztery wisiorki. Właściciel może wskazać 
znajomą osobę, która zostanie dostrojona do jednego z nich (ten proces to akcja standardowa). 
Wskazana osoba będzie już zawsze dostrojona do wisiorka, chyba że właściciel zdecyduje się to 
zmienić. Zaciskając wisiorek w dłoni i wypowiadając imię dostrojonej osoby posiadacz bransoletki 
przywołuje ową osobę do miejsca (akcja standardowa), w którym się znajduje, wraz z całym jej 
ekwipunkiem, pod warunkiem jednakże, że obaj przebywają na tym samym planie. Dostrojona istota 
wie, kto ją wzywa, a bransoleta przyjaźni działa tylko względem chętnych stworzeń. W momencie 
aktywacji wisiorek znika. Ponadto oddzielony od bransolety staje się bezużyteczny. Jeżeli ten 
przedmiot jest częścią skarbu, może mieć mniej niż cztery wisiorki – brak każdego oznacza obniżenie 
wartości przedmiotu o 25%. 
Silne przywoływanie; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, azyl; Cena: 19 000 sz. 
Brosza osłony: Wygląda jak zwykła srebrna lub złota zapinka do płaszcza czy peleryny. Ma ona 
jednak również inną, mniej przyziemną funkcję – wchłania magiczne pociski, które powstały za 
sprawą zaklęcia lub efektu czaropodobnego. Brosza może wchłonąć do 101 obrażeń zadanych przez 
magiczny pocisk, po czym ulega stopieniu i staje się bezużyteczna. 
Słabe odrzucanie; PC 1; Stworzenie cudownego przedmiotu, tarcza; Cena: 1500 sz. 
Butelka ifryta: Zwykła butelka z brązu lub mosiądzu, zapieczętowana ołowianym korkiem. Bardzo 
często wydobywa się z niej szary dym. Można ją otworzyć raz dziennie, natychmiast uwalniając 
zamkniętego w środku ifryta. Istnieje ryzyko 10% (k%, 1–10) na to, że będzie on szalony 
i natychmiast po wydostaniu się na wolność będzie atakować kogo popadnie. Istnieje również szansa 
10% (k%, 91–100), że spełni trzy życzenia. W pozostałych 80% przypadków (11–90) będzie lojalnie 
służył przez 10 minut dziennie (lub do śmierci) właścicielowi butelki, wypełniając jego rozkazy. 
Każdego dnia należy wykonać kolejny rzut określający zachowanie ifryta. 
Silne przywoływanie; PC 14; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie potwora VII; Cena: 145 
000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Butla powietrza: Wygląda jak zwykła szklana, zakorkowana butelka, w której jednak zawsze jest 
powietrze – bez względu na to, gdzie się znajduje. Ponadto jej zawartość cały czas się odnawia. 
Dlatego też śmiałek może oddychać, używając powietrza z butli. Z przedmiotu tego może też 
korzystać kilka osób, podając go sobie z rąk do rąk. Oddychanie powietrzem z butelki to akcja 
standardowa. Śmiałek, który zaczerpnie powietrza, jest w stanie działać, dopóki potrafi wstrzymać 
oddech. 

Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, oddychanie wodą; Cena: 7250 sz; 
Waga: 1 kg. 
Butelka wiecznego dymu: Ten metalowy pojemnik różni się od butelki ifryta tylko tym, że wciąż 
dymi. Po wyjęciu korka oparów zaczyna być naprawdę dużo – w rundę rozpościerają się one w fali na 
obszarze o promieniu 15 metrów, ograniczając widoczność do zera. Jeżeli korek nie zostanie włożony, 
dymu będzie coraz więcej – promień rośnie o 3 metry na rundę – aż pokryje obszar o promieniu 30 
metrów. Opary nie znikną, dopóki butelka nie zostanie zakorkowana lub właściciel nie wypowie słowa 
rozkazu. Po tej czynności dym rozwieje się w normalny sposób. Średni wiatr (16,5+ km/h) rozproszy 
opary w 4 rundy, a silny (31,5+ km/h) w rundę. 
Słabe przemiany; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, pirotechnika; Cena: 5400 sz; Waga: 0,5 
kg. 
Buty elfów: Osoba nosząca te wygodne buty potrafi poruszać się po cichu niemal wszędzie. 
Otrzymuje premię z biegłości +5 do testów Cichego poruszania się. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, twórca musi być elfem; Cena: 2500 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Buty kroków i podskoków: Szybkość naziemna osoby noszącej te buty zwiększa się o 3 metry 
(należy ten dodatek traktować jak premię z usprawnienia). Ponadto obuwie to pozwala na znacznie 
dłuższe skoki. Śmiałek otrzymuje premię z biegłości +5 do testów Skakania. 
Słabe przemiany; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, długi krok, twórca musi posiadać 
przynajmniej 5 rang w umiejętności Skakanie; Cena: 5500 sz; Waga: 0,5 kg. 
Buty lewitacji: Na rozkaz te skórzane buty pozwalają noszącej je osobie lewitować, jakby była 
podmiotem czaru lewitacja. 
Słabe przemiany; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, lewitacja; Cena: 7500 sz; Waga: 0,5 kg. 
Buty mroźnych krain: Osoba nosząca to obuwie zyskuje wiele mocy. Po pierwsze, może chodzić po 
śniegu z normalną prędkością, nie pozostawiając śladów. Po drugie, może poruszać się po śliskiej, 
lodowej powierzchni (poziomej, nie pionowej ani o dużym nachyleniu) z połową normalnej prędkości, 
nie przewracając się i nie ślizgając. Po trzecie, jest jej ciepło, tak jakby rzucono na nią czar odporność 
na żywioły. 
Słabe odrzucanie i przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, gracja kota, odporność na 

żywioły, przejście bez śladu; Cena: 2500 sz; Waga: 0,5 kg. 
Buty szybkości: Wypowiedzenie słowa rozkazu sprawia, że osoba nosząca te buty staje się 
podmiotem zaklęcia przyspieszenie, którego czas działania jest jednak ograniczony do 10 rund 
dziennie (nie muszą następować po sobie). 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyspieszenie; Cena: 12 000 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Buty teleportacji: Osoba nosząca to obuwie może do trzech razy dziennie użyć teleportacji, mocy 
działającej analogicznie do czaru o tej samej nazwie. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, teleportacja; Cena: 49 000 
sz; Waga: 1,5 kg. 
Całun dezintegracji: Kir z doskonałego, haftowanego materiału. Jeśli owinąć nim ciało 
i wypowiedzieć słowo rozkazu, przemieni się ono w pył. Całunu można użyć tylko raz, po czym 
przemienia się w zwykły materiał dobrej jakości. 
Silne przemiany; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, dezintegracja; Cena: 6600 sz; Waga: 5 
kg. 
Cudowne barwniki: Magiczne farby, które umożliwiają powołanie do istnienia rzeczywistych 
przedmiotów – wystarczy je namalować na jakiejś dwuwymiarowej, trwałej powierzchni. Barwniki 
nakłada się patyczkiem zakończonym włosiem, szczeciną lub futrem. Artysta maluje pożądany 
przedmiot, a farba samoistnie spływa ze specjalnego pojemnika. Jeden słoik cudownych barwników 

wystarcza do stworzenia przedmiotu o objętości 27 metrów sześciennych, który należy namalować na 
powierzchni 9 metrów kwadratowych. 
Cudowne barwniki pozwalają stworzyć jedynie zwykłe nieożywione przedmioty. Nie można dzięki 
nim powołać do istnienia stworzeń. Barwnik trzeba nałożyć na jakąś powierzchnię. Namalowanie 
przedmiotu zajmuje 10 minut i wymaga udanego testu Rzemiosła (malarstwo) o ST 15. Cudowne 

barwniki nie powołują do istnienia przedmiotów magicznych. Stworzony przez nie kosztowny obiekt – 
metal szlachetny, klejnot, biżuteria, kość słoniowa itd. – wydaje się wartościowy, lecz 
w rzeczywistości wykonany jest z cyny, ołowiu, strasu, mosiądzu, kości lub innych tanich materiałów. 
Właściciel może stworzyć normalną broń, zbroję i zwyczajne przedmioty (włącznie z artykułami 
żywnościowymi), których wartość nie przekracza 2000 sz. 
Stworzone przedmioty nie są magiczne, a efekt jest natychmiastowy. 
Silne przywoływanie; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, zaawansowane tworzenie; Cena: 
4000 sz. 
Cudowny klej: Jasnobursztynowa, gęsta i lepka substancja. Ma tak niezwykłe właściwości, że trzeba 
ją przechowywać w pojemniku, którego wnętrze pokryto 30 gramami maści śliskości. Za każdym 
razem, gdy substancja zostanie wylana z flakonu, jego wnętrze należy w ciągu rundy posmarować 
wspomnianą substancją raz jeszcze, zapobiegając tym samym przywarciu resztek kleju do ścianek. 
W znalezionym pojemniku znajduje się od 1 do 7 (1k8–1, minimum 1) dawek kleju, z których każda 
waży 30 gram. Część pojemności flakonu zajmuje maść śliskości. 
Jedna dawka kleju wystarcza na pokrycie powierzchni 0,1 metra kwadratowego. Klej jest w stanie 
połączyć dowolne dwie substancje i na dodatek schnie tylko rundę. Jeśli przed upływem tego czasu 
przedmioty zostaną od siebie oderwane (akcja ruchu), porcja kleju straci swe właściwości i stanie się 
bezużyteczna. Po wyschnięciu kleju nie sposób oderwać od siebie przedmiotów, nie niszcząc któregoś 
z nich. Jedynie cudowny rozpuszczalnik umożliwia pozbycie się cudownego kleju. 
Silne przemiany; PC 20; Stworzenie cudownego przedmiotu, scalanie; Cena: 2400 sz (za dawkę). 
Cudowny rozpuszczalnik: Substancja ta posiada niezwykłą właściwość rozpuszczania cudownego 

kleju, mazi znajdującej się w plączonożnych workach. Zastosowanie rozpuszczalnika to akcja 
standardowa. 
Silne przemiany; PC 20; Stworzenie cudownego przedmiotu, dezintegracja; Cena: 50 sz. 
Czapka przebierania: Wygląda na zupełnie zwyczajną, ale pozwala właścicielowi zmieniać wygląd 
tak, jakby był pod wpływem zaklęcia przebranie. Staje się przy tym elementem przebrania – 
grzebieniem, wstążką, obręczą, kapeluszem, kornetem, kapturem, hełmem i tak dalej. 
Słabe iluzje; PC 1; Stworzenie cudownego przedmiotu, przebranie; Cena: 1800 sz. 
Czaszka mroku: Przesiąknięty złem przedmiot wyrzeźbiony z hebanu. Obszar wokół czaszki należy 
traktować tak, jakby rzucono nań zaklęcie przeklęcie, którego punktem początkowym jest czaszka. 
Różnica polega na tym, że z przedmiotem tym nie powiązano żadnego czaru, jak to ma zwykle miejsce 
w przypadku przeklęcia. 
Umiarkowane wywoływanie [zło]; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, przeklęcie, twórca musi 
być zły; Cena: 60 000 sz; Waga: 2,5 kg. 
Diament chaosu: Jest to nieoszlifowany, błyszczący klejnot wielkości zaciśniętej pieści człowieka. 
Obdarza właściciela następującymi mocami. 
• Dezorientacja, słabsza; 
• Magiczny krąg przeciw prawu; 

• Słowo chaosu; 

• Płaszcz chaosu. 

Każdej z tych mocy można użyć 1k4 razy dziennie (rzut w sekrecie dla każdej z nich oddzielnie). 
Bohater, który nie jest chaotyczny, a nosi ten diament, otrzymuje jeden poziom negatywny. Należy go 
brać pod uwagę, póki posiadacz nie pozbędzie się diamentu. Negatywny poziom nie powoduje 
efektywnej utraty poziomu, nie można jednak go zwalczyć w żaden sposób (nawet czarem 
przywrócenie energii życiowej), dopóki postać ma przy sobie diament. 
Silne różne; PC 19; Stworzenie cudownego przedmiotu, magiczny krąg przeciw prawu, płaszcz 

chaosu, słowo chaosu, twórca musi być chaotyczny; Cena: 160 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Dzwonek irytacji: W ten instrument można uderzyć raz na 10 minut, a echo jego dźwięku słychać 
przez 3 minuty. W czasie gdy słychać dzwonienie, w promieniu 9 metrów od przedmiotu nie może 
zostać rzucony żaden czar wymagający komponentów werbalnych, chyba że osobie, która chce 
posłużyć się czarem, powiedzie się test Koncentracji (ST 15 + poziom zaklęcia). 
Umiarkowane wywoływanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, krzyk; Cena: 16 800 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Dzwonek otwarcia: Ten przedmiot ma postać pustego walca z mithrilu, długiego na około 30 
centymetrów. Uderzony, emituje magiczną energię, która otwiera wszelkie zamki, wieka, drzwi, 
zawory i portale. Dzwonek otwarcia rozprasza działanie zaklęć zamknięcie drzwi i mistyczny zamek, 
które rzucił czarodziej na poziomie niższym niż 15. 
Dźwięk dzwonka należy skierować ku bramie lub przedmiotowi, który śmiałek chce otworzyć. Tak 
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więc korzystająca z przedmiotu postać musi widzieć i znać położenie otwieranego obiektu. Uderzony 
dzwonek wydaje czysty dźwięk, a wtedy w jedną rundę otwierają się wszystkie zamki, kajdany, ukryte 
drzwi, wieka kufrów i skrzyń (te ostatnie się unoszą). Każdy ton pozwala otworzyć jedno zamknięcie, 
więc wieko pudła zamknięte na kłódkę, obwiązane łańcuchem i zabezpieczone mistycznym zamkiem 
uchyli się dopiero po czwartym użyciu niniejszego przedmiotu. 
Czar cisza neguje działanie tego urządzenia, które można wykorzystać w sumie dziesięć razy – potem 
rozpada się i staje bezużyteczne. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, kołatka; Cena: 3000 sz; Waga: 
0,5 kg. 
Diadem piekącego światła, potężny: Złota, zdobiona obręcz. Nosząca ją osoba może raz dziennie 
wydać rozkaz i wykorzystać zaklęcie piekące światło (5k8 wzmocnione atutem Maksymalizacja czaru, 
czyli 40 obrażeń). 
Silne wywoływanie; PC 17; Maksymalizacja czaru, Stworzenie cudownego przedmiotu, piekące 

światło; Cena: 23 760 sz. 
Diadem piekącego światła, słaby: Złota obręcz pozbawiona zdobień. Nosząca ją osoba może raz 
dziennie wydać rozkaz i wykorzystać zaklęcie piekące światło (3k8 obrażeń). 
Słabe wywoływanie; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, piekące światło; Cena: 6480 sz. 
Diadem rozmowności: Ta srebrna obręcz zapewnia osobie, która ją nosi, premię z biegłości +3 do 
testów opartych na z Charyzmie. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, splendor orła; Cena: 4500 sz. 
Dłoń chwały: Zmumifikowana ludzka ręka, którą wiesza się na skórzanym rzemieniu na szyi (zajmuje 
miejsce magicznego naszyjnika). Jeżeli na któryś z palców tej ręki włożony zostanie magiczny 
pierścień, właściciel może go używać tak, jakby wsunął go na palec własnej dłoni. Ponadto nie 
wpływa on na ograniczenie, wedle którego śmiałek może mieć tylko dwa pierścienie. Na palcach dłoni 
chwały może się znajdować tylko jeden pierścień. 
Z pierścieniem czy bez, dłoń chwały pozwala właścicielowi raz dziennie użyć światła dnia 

i zobaczenia niewidzialnego. 
Słabe różne; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie umarłego, światło dnia, zobaczenie 

niewidzialnego; Cena: 8000 sz; Waga: 1 kg. 
Dłoń maga: Zmumifikowana elfia ręka, którą wiesza się na złotym łańcuchu na szyi (zajmuje miejsce 
magicznego naszyjnika). Nosząca ją osoba może na życzenie rzucać zaklęcie dłoń maga. 
Słabe przemiany; PC 2; Stworzenie cudownego przedmiotu, dłoń maga; Cena: 900 sz; Waga: 1 kg. 
Fletnia bólu: Wygląda jak zwykła mała fletnia pana. Kiedy gra na niej osoba posiadająca umiejętność 
Występy (instrumenty dęte), której powiedzie się test wspomnianej umiejętności o ST 15, wydobywa 
się z niej czarodziejska melodia. Wszyscy w promieniu 9 metrów muszą wykonać rzut obronny na 
Wolę (ST 14) – nieudany oznacza zafascynowanie dźwiękiem (wpływający na umysł dźwiękowy 
przymus). 
Gdy melodia ucichnie, ofiary opisanego efektu czują przeszywający ból, gdy do ich uszu dojdzie 
choćby najdelikatniejszy dźwięk. Postać, która nie znajduje się w absolutnej ciszy, otrzymuje przez 
2k4 rundy 1k4 obrażenia w rundzie. W tym czasie wszystkie rany zadane przez dźwięk ulegają 
podwojeniu. Ponadto potem nawet najsłabszy dźwięk sprawia, że ofiary są wstrząśnięte (wyjątek ma 
miejsce, gdy istota przebywa w absolutnej ciszy). Ta nadwrażliwość jest przekleństwem, którego 
trudno się pozbyć (patrz czar nałożenie klątwy). 
Słabe oczarowania i wywoływanie; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, twórca musi posiadać 
właściwość klasową muzyka bardów, eksplozja dźwięków; Cena: 12 000 sz; Waga: 1,5 kg. 
Fletnia dźwięków: Jeśli na tym instrumencie gra postać posiadająca umiejętność Występy 
(instrumenty dęte), potrafi ona stworzyć różnorodne dźwięki. Te złudne tony są odpowiednikiem 
widmowego odgłosu (2. poziom czarującego). 
Słabe iluzje; PC 2; Stworzenie cudownego przedmiotu, widmowy odgłos; Cena: 1800 sz; Waga: 1,5 
kg. 
Fletnia kanałów: Wygląda jak zwykła drewniana fletnia, lecz jeśli jej właściciel nauczy się 
odpowiedniej melodii, może przyciągnąć do siebie 1k3 roje szczurów, pod warunkiem, że zwierzęta 
znajdują się gdzieś w promieniu 120 metrów. Przebycie każdych 15 metrów zajmuje szczurom rundę. 
Śmiałek musi grać na fletni, dopóki zwierzęta się nie pojawią, a gdy to nastąpi, musi wykonać udany 
test Występów (instrumenty dęte) o ST 10. Sukces oznacza, że szczury będą posłuszne jego 
telepatycznym rozkazom, dopóki będzie grał, niepowodzenie zaś, że zwracają się przeciwko niemu. 
Jeśli śmiałek z jakiegoś powodu przestanie grać, szczury natychmiast odejdą. Jeżeli zostaną wezwane 
ponownie tego samego dnia, ST testu Występów wzrośnie do 15. 
Jeśli szczury znajdują się pod kontrolą innej istoty, dodaj jej KW do ST testu Występów. Kiedy 
kontrola zostanie narzucona, jej utrzymanie wymaga kolejnych testów (w każdej rundzie), jeżeli 
przeciwnik też próbuje ją odzyskać. 
Słabe przywoływanie; PC 2; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie sojusznika natury I, 

zauroczenie zwierzęcia, zdolność więź z dziczą; Cena: 1150 sz; Waga: 1,5 kg. 
Fletnia strachu: Wygląda jak zwykła mała fletnia pana. Kiedy gra na niej osoba posiadająca 
umiejętność Występy (instrumenty dęte), której powiedzie się test wspomnianej umiejętności o ST 15, 
wydobywa się z niej dziwna, czarodziejska melodia. Wszyscy w promieniu 9 metrów, którzy słyszą 
muzykę, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 13) – nieudany oznacza, iż przez 4 rundy są 
przerażeni. Efekt nie wpływa na istoty o 6 i więcej Kostkach Wytrzymałości. Na fletni strachu można 
grać dwa razy dziennie. 
Słaba nekromancja; PC 4; Stworzenie cudownego przedmiotu, wystraszenie; Cena: 6000 sz; Waga: 1,5 
kg. 
Grimuar ćwiczeń: Opasły tom, w którym opisano ćwiczenia oraz dietę, wplatając w słowa potężną 
magię. Osoba, która przeczyta księgę – a zajmuje to 48 godzin rozłożonych na minimum 6 dni – 
otrzymuje premię dziedziczoną w wysokości od +1 do +5 (w zależności od rodzaju grimuaru) do 
wartości Siły. Magia opuszcza raz przeczytaną księgę, która staje się zwykłym dziełem. 
Silne wywoływanie (jeśli użyto cudu); PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, cud lub życzenie; 
Cena: 27 500 sz (+1), 55 000 sz (+2), 82 500 sz (+3), 110 000 sz (+4), 137 500 sz (+5); Koszt: 1250 sz 
+ 5100 PD (+1), 2500 sz + 10 200 PD (+2), 3750 sz + 15 300 PD (+3), 5000 sz + 20 400 PD (+4), 
6250 sz + 25 500 PD (+5); Waga: 2,5 kg. 
Grimuar golemów: Traktat poświęcony konstruowaniu i ożywianiu golemów. Zawarto w nim 
wszystkie informacje, magiczne wskazówki i inkantacje potrzebne do stworzenia jednego z czterech 
golemów. Zapisana w dziele wiedza zapewnia premię z biegłości +5 do testów umiejętności 
związanych z kreacją ciała wspomnianego bytu. W każdym grimuarze znajdują się również zaklęcia 
wymagane do stworzenia danego golema. Efektywnie zapewnia on budowniczemu na czas kreacji atut 
Stworzenie konstrukta oraz zwiększa jego poziom czarującego na potrzeby wspomnianego procesu. 
Powołanie do istnienia jakiegokolwiek golema za pomocą któregoś z tych grimuarów nie wymaga 
poświęcenia żadnych PD, jako że te „znajdują się” w księdze i w toku kreacji zostają wydane. 
Zaklęcia wplecione w grimuary aktywuje się poprzez ich uruchomienie, co następuje jedynie podczas 
tworzenia golema. Niemniej koszt tomu nie obejmuje kosztu kreacji ciała konstruktu. Kiedy jego 
budowa dobiega końca, zapiski znikają, a księgę trawią płomienie. Golem zostanie w pełni ożywiony 
dopiero, gdy rozsypie się na nim popioły pozostałe po grimuarze. 
Grimuar golemów cielesnych: W księdze znajdują się ograniczone życzenie, ożywienie umarłego, siła 

byka, zadanie/misja. Na potrzeby stworzenia cielesnego golema czytelnika traktuje się tak, jakby miał 
jeden poziom czarującego więcej. Grimuar zapewnia 780 PD w związku z kreacją cielesnego golema. 
Umiarkowane oczarowania, nekromancja [zło] i przemiany; PC 8; Stworzenie konstrukta, twórca musi 
mieć 8. poziom czarującego, ograniczone życzenie, ożywienie umarłego, siła byka, zadanie/misja; 
Cena: 8000 sz; Koszt: 2050 sz + 944 PD; Waga: 2,5 kg. 
Grimuar golemów glinianych: W księdze znajdują się błogosławieństwo, modlitwa, obcowanie, 

ożywienie przedmiotów oraz zmartwychwstanie. Na potrzeby stworzenia glinianego golema czytelnika 
traktuje się tak, jakby miał dwa poziomy czarującego więcej. Grimuar zapewnia 1540 PD w związku 
z kreacją glinianego golema. 
Umiarkowane przywoływanie, poznanie, oczarowania i przemiany; PC 11; Stworzenie konstrukta, 
twórca musi mieć 11. poziom czarującego, modlitwa, obcowanie, ożywienie przedmiotów, 

zmartwychwstanie; Cena: 12 000 sz; Koszt: 2150 sz + 1712 PD; Waga: 2,5 kg. 
Grimuar golemów kamiennych: W księdze znajdują się ograniczone życzenie, polimorfowanie 

dowolnego obiektu, spowolnienie oraz zadanie/misja. Na potrzeby stworzenia kamiennego golema 
czytelnika traktuje się tak, jakby miał trzy poziomy czarującego więcej. Grimuar zapewnia 3400 PD 
w związku z kreacją kamiennego golema. 
Silne odrzucanie i oczarowania; PC 14; Stworzenie konstrukta, twórca musi mieć 14. poziom 
czarującego, pole antymagii, symbol oszołomienia, zadanie/misja; Cena: 22 000 sz; Koszt: 2500 sz + 
3600 PD; Waga: 2,5 kg. 

Grimuar golemów żelaznych: W księdze znajdują się ograniczone życzenie, polimorfowanie 

dowolnego obiektu, zabójcza chmura oraz zadanie/misja. Na potrzeby stworzenia żelaznego golema 
czytelnika traktuje się tak, jakby miał cztery poziomy czarującego więcej. Grimuar zapewnia 5600 PD 
w związku z kreacją żelaznego golema. 
Silne przywoływanie, oczarowania i przemiany; PC 16; Stworzenie konstrukta, twórca musi mieć 16. 
poziom czarującego, ograniczone życzenie, polimorfowanie dowolnego obiektu, zabójcza chmura, 

zadanie/misja; Cena: 35 000 sz; Koszt: 3500 sz + 5880 PD; Waga: 2,5 kg. 
Grimuar potężniejszych golemów kamiennych: W księdze znajdują się ograniczone życzenie, 

polimorfowanie dowolnego obiektu, spowolnienie oraz zadanie/misja. Na potrzeby stworzenia 
potężniejszego kamiennego golema czytelnika traktuje się tak, jakby miał trzy poziomy czarującego 
więcej. Grimuar zapewnia 7640 PD w związku z kreacją potężniejszego kamiennego golema 
Silne odrzucanie i oczarowania; PC 16; Stworzenie konstrukta, twórca musi mieć 16. poziom 
czarującego, pole antymagii, symbol oszołomienia, zadanie/misja; Cena: 44 000 sz; Koszt: 2900 sz + 
7872 PD; Waga: 2,5 kg. 
Grimuar szybkości: Opasły tom, w którym opisano ćwiczenia polepszające koordynację ruchów 
i równowagę, wplatając w słowa potężną magię. Osoba, która przeczyta księgę – a zajmuje to 48 
godzin rozłożonych na minimum 6 dni – otrzymuje premię dziedziczoną w wysokości od +1 do +5 (w 
zależności od rodzaju grimuaru) do wartości Zręczności. Magia opuszcza raz przeczytaną księgę, która 
staje się zwykłym dziełem. 
Silne wywoływanie (jeśli użyto cudu); PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, cud lub życzenie; 
Cena: 27 500 sz (+1), 55 000 sz (+2), 82 500 sz (+3), 110 000 sz (+4), 137 500 sz (+5); Koszt: 1250 sz 
+ 5100 PD (+1), 2500 sz + 10 200 PD (+2), 3750 sz + 15 300 PD (+3), 5000 sz + 20 400 PD (+4), 
6250 sz + 25 500 PD (+5); Waga: 2,5 kg. 
Grimuar zdrowia: Opasły tom, w którym zawarto wskazówki mówiące o tym, jak poprawić zdrowie 
i sprawność, wplatając w słowa potężną magię. Osoba, która przeczyta księgę – a zajmuje to 48 godzin 
rozłożonych na minimum 6 dni – otrzymuje premię dziedziczoną w wysokości od +1 do +5 (w 
zależności od rodzaju grimuaru) do wartości Budowy. Magia opuszcza raz przeczytaną księgę, która 
staje się zwykłym dziełem. 
Silne wywoływanie (jeśli użyto cudu); PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, cud lub życzenie; 
Cena: 27 500 sz (+1), 55 000 sz (+2), 82 500 sz (+3), 110 000 sz (+4), 137 500 sz (+5); Koszt: 1250 sz 
+ 5100 PD (+1), 2500 sz + 10 200 PD (+2), 3750 sz + 15 300 PD (+3), 5000 sz + 20 400 PD (+4), 
6250 sz + 25 500 PD (+5); Waga: 2,5 kg. 
Harfa mamienia: Złota harfa rzeźbiona w zawiłe wzory. Postać, która się nią posługuje, na każde 10 
minut muzyki może rzucić jedną sugestię (jak czar; Wola neguje, ST 14), ale musi się jej powieść test 
Występów (instrumenty strunowe) o ST 14. Nieudany test oznacza, że przez 24 godziny nie zdoła 
wpłynąć na daną widownię. 
Słabe oczarowania; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, sugestia; Cena: 7500 sz; Waga: 2,5 kg. 
Heksaedr mocy: Przedmiot ten może być wykonany z kości słoniowej lub zwykłej, bądź z twardego 
minerału. Wygląda mniej więcej jak duża kostka do gry (krawędź długości 2 centymetrów). Pozwala 
właścicielowi powołać do istnienia ścianę mocy, która będzie go otaczać (sześcian o krawędzi 3 
metrów). Ściana porusza się wraz z bohaterem, a ataki nie są w stanie jej przebić, co wyszczególniono 
w pobliskiej tabeli. Heksaedr ma 36 ładunków, odnawiających się każdego dnia. Aktywowanie 
i dezaktywowanie mocy następuje po naciśnięciu odpowiedniej ściany kostki. Podtrzymanie działania 
każdego efektu kosztuje pewną liczbę ładunków na minutę (lub jej część). Ponadto w czasie jego 
funkcjonowania szybkość właściciela jest ograniczona do podanego w tabeli maksimum. 
Kiedy heksaedr mocy jest aktywny, ataki powodujące ponad 30 obrażeń pozbawiają przedmiot 
jednego ładunku na każde 10 punktów powyżej 30. Czary, które mają wpływ na integralność ochrony 
również pochłaniają ładunki. Zaklęć podanych w pobliskiej tabeli nie można rzucić ani do sześcianu, 
ani z niego. 
 
Ściana 
heksaedru 

Koszt w ładunkach na 
minutę 

Maksymalna 
szybkość 

Efekt 

1 1 9 m Powstrzymuje gazy, wiatr 
itd. 

2 2 6 m Powstrzymuje materię 
nieożywioną. 

3 3 4,5 m Powstrzymuje materię 
ożywioną. 

4 4 3 m Powstrzymuje magię. 
5 6 3 m Powstrzymuje wszystko. 
6 0 normalna Dezaktywacja. 
 
Forma ataku Dodatkowe ładunki 
Dezintegracja 6 
Fazowe drzwi 5 
Pryzmatyczny deszcz 7 
Przejście w ścianie 3 
Róg jerychoński 6 
Ściana ognia 2 
 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, ściana mocy; Cena: 
62 000 sz. 
Heksaedr odporności na mróz: Moc tego heksaedru aktywuje się i dezaktywuje, naciskając jedną 
z jego ścian. Powołuje on zaś do istnienia sześcian energii o krawędzi 3 metrów, który otacza 
właściciela przedmiotu (lub sam heksaedr, jeżeli się go gdzieś postawi). W tej przestrzeni temperatura 
zawsze wynosi 20°C. Ponadto owo pole ochronne wchłania wszystkie ataki oparte na zimnie. Jeśli 
jednak w jednej rundzie będzie musiało oprzeć się ponad 50 obrażeniom (nie ma znaczenia, czy 
w wyniku jednego, czy kilku ataków), znika i przez godzinę nie można go ponownie stworzyć. Jeżeli 
w ciągu 10 rund pole będzie musiało wchłonąć ponad 100 obrażeń, heksaedr ulegnie zniszczeniu. 
Słabe odrzucanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, ochrona przed energią; Cena: 27 000 sz. 
Heksaedryczna brama: Sześcian z krwawnika. Każdą z jego ścian dostrojono do innego planu, 
z których jeden to Plan Materialny. Twórca heksaedrycznej bramy decyduje, do jakich wymiarów 
prowadzą pozostałe ściany. 
Jednokrotne naciśnięcie którejś ze ścian kostki otwiera wrota prowadzące do dostrojonego do niej 
planu. Istnieje szansa 10% na to, że z owego świata przejdzie przez nie przybysz (losowo wybierany) – 
poszukując jedzenia, zabawy lub kłopotów. Naciśnięcie ścianki po raz drugi powoduje zamknięcie 
wrót. Jednocześnie może być otwarta tylko jedna taka brama. 
Dwukrotne bardzo szybkie naciśnięcie ściany heksaedru sprawia, że korzystająca z przedmiotu osoba 
oraz wszystkie istoty w promieniu 1,5 metra od niej przenoszą się na inny plan. Niechętne temu 
postacie mogą wykonać rzut obronny na Wolę o ST 23 – udany pozwala oprzeć się mocy heksaedru. 
Silne przywoływanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, zamiana planów; Cena: 164 000 sz. 
Hełm cudowności: Z pozoru wygląda normalnie, ale – po założeniu i wypowiedzeniu słowa rozkazu 
– przyjmuje swą prawdziwą postać i manifestuje moce. Ten wysadzany brylantami (dziesięcioma), 
rubinami (dwunastoma), ognistymi opalami (trzydziestoma) i opalami (czterdziestoma) przedmiot 
wykonano z błyszczącego srebra i polerowanej stali. Każdy z klejnotów jest duży i zaczarowany. 
W jasnym świetle hełm rozbłyska i odbija promienie w różnych kierunkach. Oto jak działają kamienie. 
• Brylant: Pryzmatyczny deszcz (ST rzutu obronnego 20); 
• Rubin: Ściana ognia; 
• Ognisty opal: Kula ognista (10k6, Refleks zmniejsza o połowę, ST 20); 
• Opal: Światło dnia. 
Z hełmu można skorzystać tylko raz w rundzie. Ponadto każdy wykorzystany klejnot traci moc. 
A dopóki choć jeden kamień pozostaje zaczarowany, hełm cudowności posiada następujące moce. 
• Hełm jaśnieje niebieskawym światłem, gdy w promieniu 9 metrów od niego pojawi się jakiś 

nieumarły. Owo światło jest bolesne dla nieumarłych i zadaje im rany (1k6 obrażeń w rundzie, 
dopóki znajdują się w promieniu 9 metrów). 

• Właściciel może przemienić każdą dzierżoną przez siebie broń w ognisty oręż, nadając jej dodatkowe 
właściwości (chyba że oręż już jest ognisty). Moc zaczyna działać w następnej rundzie po 
wypowiedzeniu słowa rozkazu. 

• Hełm zapewnia odporność na ogień 30, która nie kumuluje się z podobnymi efektami wynikającymi 
z innych źródeł. 

Kiedy wszystkie klejnoty stracą magiczną moc, hełm staje się zwyczajnym przedmiotem, a kamienie 
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przemieniają się w bezwartościowy pył. Usunięcie klejnotu niszczy go. 
Jeśli osoba nosząca hełm otrzyma obrażenia spowodowane przez magiczny ogień – mimo magicznej 
ochrony – i nie powiedzie jej się dodatkowy rzut obronny na Wolę (ST 15), niewykorzystane klejnoty 
ulegną przeładowaniu i wybuchną. Pozostałe brylanty przemienią się w pryzmatyczne deszcze, które 
zaatakują losowo wybrane ofiary w zasięgu (prawdopodobnie również właściciela hełmu). Rubiny 
eksplodują ścianami ognia biegnącymi w prostej linii w losowym kierunku od posiadacza hełmu. 
Ogniste opale zaś wybuchną kulami ognistymi o środku we właścicielu przedmiotu. Opale i hełm 
ulegną po prostu zniszczeniu. 
Silne różne; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, kula ognista, ochrona przed energią, ogniste 

ostrze, pryzmatyczny deszcz, ściana ognia, światło, wykrycie nieumarłych; Cena: 125 000 sz; Waga: 
1,5 kg. 
Hełm działania pod wodą: Osoba nosząca ten hełm widzi pod wodą. W tym celu musi tylko 
przesunąć niewielkie, schowane szkła tak, by znalazły się na oczach. Widzi wówczas na pięć razy 
dłuższy dystans niż normalnie pod wodą w określonych warunkach oświetlenia (wodorosty, 
przedmioty itp. oczywiście w zwykły sposób ograniczają pole widzenia). Wypowiedzenie słowa 
rozkazu aktywuje inną moc hełmu – wokół głowy jego posiadacza tworzy się kula powietrza, 
umożliwiająca oddychanie. Dopiero ponowne wypowiedzenie hasła kończy działanie tej mocy. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, oddychanie wodą; Cena: 57,000 sz; 
Waga: 1,5 kg. 
Hełm rozumienia języków i czytania magii: Hełm ten wygląda zupełnie normalnie, ale obdarza 
osobę, która go nosi, zdolnością rozumienia słów wypowiadanych przez dowolną istotę oraz czytania 
tekstów w każdym języku (w tym także zapisków magicznych). Posiadacz hełmu zyskuje premię 
z biegłości +5 do testów Odcyfrowywania zapisków wykonywanych w celu zrozumienia 
niekompletnych, archaicznych lub egzotycznych formuł. Warto pamiętać, że rozumienie tekstu nie 
implikuje wcale użycia zaklęcia. 
Słabe poznanie; PC 4; Stworzenie cudownego przedmiotu, odczytanie magii, rozumienie języków; 
Cena: 5200 sz; Waga: 1,5 kg. 
Hełm telepatii: Nosząca ten hełm osoba może na życzenie używać wykrycia myśli. Ponadto potrafi 
wysyłać telepatyczne wiadomości do każdego, kogo powierzchowne myśli czyta (będzie to 
komunikacja w obie strony). Raz dziennie właściciel hełmu może także wpleść w telepatyczną 
wiadomość sugestię (analogicznie do czaru; Wola neguje, ST 14). 
Słabe poznanie i oczarowania; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, sugestia, wykrycie myśli; 
Cena: 27 000 sz; Waga: 1,5 kg. 
Hełm teleportacji: Osoba nosząca ten hełm może się trzy razy dziennie teleportować (analogicznie do 
działania czaru o tej samej nazwie). 
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, teleportacja; Cena: 73 500 
sz; Waga: 1,5 kg. 
Kadzidło medytacji: To słodko pachnące kadzidło ma postać prostopadłościanu. Nie można go 
odróżnić od zwykłego kadzidła – aż do zapalenia. Kiedy kadzidło zapłonie, specyficzny zapach 
i perłowy dym pozwalają się zorientować, że jest to kadzidło medytacji (udany test Czarostwa o ST 
15). 
Jeśli kadzidło zapali osoba rzucająca czary objawień, która spędzi następne osiem godzin na modlitwie 
i medytacji, będzie ona mogła przygotować wszystkie zaklęcia tak, jakby posiadał atutu 
Maksymalizacja czaru. Ponadto nie będzie musiała tych zaklęć przygotowywać na poziomie wyższym 
o 3, czego wymaga normalne użycie wspomnianego atutu. 
Każde kadzidło pali się osiem godzin, a efekt jego działania utrzymuje się przez 24 godziny. 
Umiarkowane oczarowania; PC 7; Maksymalizacja czaru, Stworzenie cudownego przedmiotu, 
błogosławieństwo; Cena: 4900 sz; Waga: 0,5 kg. 
Kadzielnica władania żywiołakami powietrza: To złote naczynie wysokości 2,5 centymetra 
i średnicy 15 centymetrów, które przypomina kadzielnice obecne w wielu miejscach kultu. Jeśli jednak 
napełni się ją kadzidłem i zapali, po czym wypowie stosowne słowa, przybędzie duży żywiołak 
powietrza. Wypowiedzenie przyzwania zajmuje całą rundę. Kadzielnica działa jak czar przyzwanie 

potwora VI. Jeśli w naczyniu zapalone zostanie kadzidło medytacji, przybędzie starszy żywiołak, a nie 
duży (jakby rzucono czar przyzwanie potwora IX). Za każdym razem da się przyzwać tylko jednego 
żywiołaka. Wezwanie kolejnego wymaga zapalenia nowego kadzidła, co nie może się stać, dopóki 
pierwszy żywiołak nie zniknie (zostanie rozproszony, odesłany lub zabity). 
Silne przywoływanie; PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie potwora VI, przyzwanie 

potwora IX; Cena: 100 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Kamienie Ioun: Te kryształowe kamienie zawsze unoszą się w powietrzu. Jeśli ktoś używa jednego 
z nich, przedmiot ów nie oddala się od właściciela na odległość większą niż metr. Śmiałek, który ma 
po raz pierwszy do czynienia z kamieniem, musi wziąć go do ręki, a następnie puścić. Wypuszczony 
z dłoni kryształ uniesie się w powietrze, po czym będzie orbitował wokół głowy właściciela, 
w odległości 1k3 × 30 centymetrów od niej. Kamień można zabrać posiadaczowi, tylko łapiąc go lub 
chwytając w sieć. Oczywiście bohater ma prawo w dowolnej chwili wziąć go do ręki i schować (by 
był bezpieczny gdy, na przykład, właściciel śpi), ale traci wtedy wszystkie moce zapewniane przez 
magię kamienia. Każdy kamień Ioun ma KP 24, 10 punktów wytrzymałości i trwałość 5. 
Regeneracja zapewniana przez perłowobiały kamień Ioun funkcjonuje analogicznie do pierścienia 

regeneracji (leczy tylko obrażenia, które bohater otrzymał, używając kamienia). Lawendowy oraz 
lawendowo-zielony kamień działa podobnie jak berło wchłaniania, lecz zaabsorbowanie zaklęcia 
wymaga przygotowania akcji; ponadto niniejszego przedmiotu nie można użyć do wzmacniania 
zaklęć. Czary w ognistopururowym kamieniu musi umieścić osoba rzucająca zaklęcia, ale potem 
używać ich może dowolna postać (patrz pierścień zaklęć, słaby). 
Umiarkowane różne; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, twórca musi być 12. poziomu. 
 

Kolor Kształt Efekt 
Cena 
rynkowa 

Przezroczyst
y 

Wrzeciono Utrzymuje stworzenie przy życiu bez wody 
i pożywienia. 

4000 sz 

Ciemnoszkar
łatny 

Tetraedr Premia z olśnienia +1 do KP. 5000 sz 

Ciemnoczer
wony 

Kula Premia z usprawnienia +2 do Zręczności. 8000 sz 

Ognistoniebi
eski 

Kula Premia z usprawnienia +2 do Roztropności. 8000 sz 

Jasnoniebies
ki 

Równoległ
ościan 

Premia z usprawnienia +2 do Siły. 8000 sz 

Różowy Równoległ
ościan 

Premia z usprawnienia +2 do Budowy. 8000 sz 

Różowozielo
na 

Kula Premia z usprawnienia +2 do Charyzmy. 8000 sz 

Czerownonie
bieski 

Kula Premia z usprawnienia +2 do Intelektu. 8000 sz 

Ciemnoniebi
eski 

Równoległ
ościan 

Czujność (jak atut). 10 000 sz 

Ognistopurp
urowy 

Tetraedr Przechowuje trzy poziomu czarów, jak pierścień 

zaklęć. 
36 000 sz 

Mieniący się Wrzeciono Utrzymuje stworzenie przy życiu bez powietrza. 18 000 sz 
Jasnolawend
owy 

Jajo Wchłania czary poziomu 4. i niższego.1 20 000 sz 

Perłowobiały Wrzeciono Regeneruje punkt obrażeń na godzinę. 20 000 sz 
Jasnozielony Tetraedr Premia z biegłości +1 do testów ataków, rzutów 

obronnych, testów umiejętności i atrybutów. 
30 000 sz 

Pomarańczo
wy 

Tetraedr Poziom czarującego +1 30 000 sz 

Lawendowo-
zielony 

Jajo Wchłania czary poziomu 8. i niższego.2 40 000 sz 

1 Po wchłonięciu dwudziestu poziomów czarów kamień wypala się, przybiera ciemnoszarą barwę 
i staje na zawsze bezużyteczny. 
2 Po wchłonięciu pięćdziesięciu poziomów czarów kamień wypala się, przybiera ciemnoszarą barwę 
i staje na zawsze bezużyteczny. 
 

Kamienny koń: Wygląda jak z grubsza ociosany, pełnowymiarowy posąg konia, wyrzeźbiony 
z jakiegoś twardego kamienia. Słowo rozkazu pobudza wierzchowca do życia – może on nosić 
ekwipunek czy też atakować, jakby był zwykłym koniem. 
Kamienny koń może transportować do 500 kilogramów. Nie musi też jeść ani odpoczywać. Otrzymane 
przez niego obrażenia da się naprawić. W tym celu najpierw należy na niego rzucić czar kamień 
w ciało (dzięki czemu stanie się zwykłym koniem), a następnie leczyć w normalny sposób. Kiedy 
będzie całkowicie zdrów, samoistnie powróci do kamiennej postaci. W tej formie można go leczyć, 
karmiąc klejnotami – punkt obrażeń za każde 50 sz wartości spożytych kamieni. 
Kamienne konie występują w dwóch wersjach. 
Ogier: Ten przedmiot ma współczynniki ciężkiego konia oraz trwałość 10. 
Rumak: Ten przedmiot ma współczynniki ciężkiego konia bojowego oraz trwałość 10. 
Silne przemiany; PC 14; Stworzenie cudownego przedmiotu, ciało w kamień, ożywienie przedmiotów; 
Cena: 10 000 sz (ogier) lub 14 800 sz (rumak); Waga: 3000 kg. 
Kamień alarmowy: Po wypowiedzeniu słowa rozkazu ten kamienny sześcian z łatwością przylepia 
się do dowolnego przedmiotu. Jeśli potem owego obiektu dotknie ktoś, kto nie powie wcześniej hasła, 
kamień będzie przez godzinę piszczał. Alarm rozlega się w promieniu 375 metrów, chyba że coś 
ogranicza rozchodzenie się dźwięków. 
Słabe odrzucanie; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, alarm; Cena: 2700 sz; Waga: 1 kg. 
Kamień szczęścia: Zwykle jest to niezbyt gładki agat lub podobny minerał. Jego posiadacz otrzymuje 
premię ze szczęścia +1 do rzutów obronnych, testów atrybutów i testów umiejętności. 
Słabe wywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, boska łaska; Cena: 20 000 sz. 
Kamień władania żywiołakami ziemi: Zazwyczaj jest to słabo wypolerowany kamień o dziwnym 
kształcie. Kiedy jego posiadacz wypowie stosowne słowa, a w okolicy znajduje się ziemia, glina lub 
błoto, przybędzie duży żywiołak ziemi. Wypowiedzenie przyzwania zajmuje całą rundę. Kamień 
działa jak czar przyzwanie potwora VII (jeśli przyzywającym medium jest piasek lub nieociosany 
kamień, przybywa duży żywiołak, a przedmiot funkcjonuje jak zaklęcie przyzwanie potwora VI). 
Stworzenie pojawia się po 1k4 rundach. Za każdym razem da się przyzwać tylko jednego żywiołaka. 
Wezwanie kolejnego wymaga użycia raz jeszcze grudki ziemi lub kamienia i nie może nastąpić, 
dopóki pierwszy żywiołak nie zniknie (zostanie rozproszony, odesłany lub zabity). 
Silne przywoływanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie potwora VI, przyzwanie 

potwora VII; Cena: 100 000 sz; Waga: 2,5 kg. 
Kamizelka złodzieja: W licznych ukrytych kieszeniach tego prostego, jedwabnego stroju spoczywają 
wytrychy zapewniające premię z biegłości +4 do testów Otwierania zamków. Kamizelka obdarza 
jeszcze właściciela premią z biegłości +6 do testów Wyzwalania się. 
Słabe przywoływanie i przemiany; PC 4; Stworzenie cudownego przedmiotu, kołatka, tłuszcz; Cena: 
5200 sz. 
Karafka niekończącej się wody: Usunięcie korka tej butelki i wypowiedzenie słowa rozkazu sprawia, 
że wylewa się z niej słodka lub słona woda. Zależnie od wypowiedzianego hasła, woda będzie płynąć 
z różną szybkością i mieć różną postać. 
• „Strumień”: W rundzie z karafki leją się 4 litry wody. 
• „Fontanna”: Z karafki płynie długi na 1,5 metra strumień wody; 20 litrów w rundzie. 
• „Gejzer”: Z karafki płynie długi na 1,5 metra i szeroki na 30 centymetrów strumień wody; 115 litrów 

w rundzie. 
Gejzer ma znaczne ciśnienie, więc osoba trzymająca karafkę musi wykonać test Siły (ST 12) – 
nieudany oznacza, że się przewróciła. Taki strumień wody zadaje 1k4 obrażenia, jednak potraktować 
nim można w rundzie tylko jeden cel. Wypowiedzenie słowa rozkazu kończy działanie karafki 

niekończącej się wody. 
Umiarkowane przemiany; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, kontrolowanie wody; Cena: 9000 
sz; Waga: 1 kg. 
Karwasze łucznictwa, potężniejsze: Z wyglądu niczym nie różnią się one od zwykłych karwaszów 
chroniących przedramiona. Ich posiadacz potrafi jednak biegle posługiwać się wszystkimi łukami, lecz 
nie kuszami. Jeśli już umie używać jakiegoś łuku, otrzymuje premię z biegłości +2 do testów ataków 
i premię z biegłości +1 do obrażeń, kiedy używa tej właśnie broni. Karwasze obdarzają tą mocą tylko 
kogoś, kto nosi oba. 
Umiarkowane przemiany; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, Stworzenie magicznej broni 
i pancerza; Cena: 25 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Karwasze łucznictwa, słabsze: Działają jak potężniejsze karwasze łucznictwa, z tą różnicą, że 
zapewniają premię z biegłości +1 do testów ataków i obrażeń. 
Słabe przemiany; PC 4; Stworzenie cudownego przedmiotu, Stworzenie magicznej broni i pancerza; 
Cena: 5000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Karwasze pancerza: Z wyglądu niczym nie różnią się od zwykłych karwaszów chroniących 
przedramiona. Jednak osoba, która je włoży, zostaje otoczona niewidzialnym, ale namacalnym polem 
sił, zapewniającym premię z pancerza w wysokości od +1 do +8 (jakby nosiła zbroję). Karwasze 
obdarzają swą mocą tylko tego, kto nosi oba. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, zbroja maga, poziom 
czarującego twórcy musi być przynajmniej dwa razy wyższy niż premia zapewniana przez karwasze; 
Cena: 1000 sz (+1), 4000 sz (+2), 9000 sz (+3), 16 000 sz (+4), 25 000 sz (+5), 36 000 sz (+6), 49 
000 sz (+7), 64 000 sz (+8); Waga: 0,5 kg. 
Klejnot jasności: Wygląda jak cienki, kryształowy walec. Wypowiedzenie słowa rozkazu budzi jego 
moc – klejnot emituje światło, które może mieć jedną z trzech postaci. 
• Wypowiedzenie hasła raz sprawia, że klejnot emituje światło jak latarnia górnicza. Ta moc nie 

wymaga poświęcania ładunków. 
• Inne hasło sprawia, że z kamienia wystrzeliwuje bardzo jasny promień o średnicy 0,3 metra 

i długości 15 metrów. Należy wykonać test ataku dotykowego dystansowego. Trafiona ofiara ulega 
oślepieniu na 1k4 rundy, chyba że powiedzie się jej rzut obronny na Wytrwałość (ST 14). 
Wykorzystanie tej mocy kosztuje jeden ładunek. 

• Wypowiedzenie trzeciego słowa rozkazu sprawia, że klejnot rozbłyska na moment oślepiającym 
światłem (stożek długości 9 metrów). Wszystkie istoty, które znajdą się w obszarze działania tego 
światła, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 14) – nieudany oznacza oślepienie na 1k4 
rundy. Ta moc wymaga poświęcenia pięciu ładunków. 

Nowy klejnot jasności ma 50 ładunków. Kiedy wszystkie zostaną wykorzystane, staje się 
niemagiczny. 
Słabe wywoływanie; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, światło dnia; Cena: 13 000 sz. 
Klejnot widzenia: Oszlifowany, piękny klejnot, z wyglądu zupełnie normalny. Jednak patrząca przez 
niego osoba otrzymuje moc widzenie prawdy, analogiczną do czaru. Klejnotu widzenia można używać 
maksymalnie 30 minut dziennie, rozdzielając ten okres na minuty czy rundy, zależnie od potrzeb 
właściciela. 
Umiarkowane poznanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, widzenie prawdy; Cena: 75 
000 sz. 
Klejnot żywiołaka: Niniejszy klejnot zawiera czar przywoływania dostrojony do konkretnego Planu 
Żywiołu (Ognia, Powietrza, Wody lub Ziemi). Roztrzaskanie, zmiażdżenie czy rozbicie kamienia 
(akcja standardowa) sprawia, że pojawia się duży żywiołak, analogicznie jak w przypadku działania 
zaklęcia przyzwanie sojusznika natury. Istota znajduje się pod kontrolą osoby, która zniszczyła klejnot. 
Barwa kamienia jest różna w zależności od przyzywanego żywiołaka. Klejnot żywiołaka 

powietrza zwykle jest przezroczysty, klejnot żywiołaka ziemi – jasnobrązowy, klejnot żywiołaka ognia 
– czerwono-pomarańczowy, a klejnot żywiołaka wody – zielononiebieski. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie sojusznika 

natury V; Cena: 2250 sz. 
Wydajny kołczan: Z wyglądu ten kołczan nie różni się od innych przedmiotów tego rodzaju, 
mogących pomieścić do 20 strzał. Jeśli jednak przyjrzeć się mu dokładnie, widać różnice. Otóż 
wnętrze tego kołczanu podzielono na trzy części – każda to bezwymiarowa przestrzeń, w której można 
zmieścić znacznie więcej, niżby się wydawało. W pierwszej, najmniejszej, jest miejsce na 60 
przedmiotów mających kształt i rozmiar zwykłych strzał. W drugiej, nieco większej, zmieści się 18 
przedmiotów mających wielkość i kształt oszczepów. W trzeciej, największej, znajdzie się miejsce dla 
6 przedmiotów mających kształt i rozmiar łuku (a więc też włócznia czy laska). Właściciel, który 
włoży do kołczana różne przedmioty, może w każdej rundzie wyjąć wybrany obiekt, tak jakby 
dobywał go ze zwykłego kołczana czy pochwy. Wydajny kołczan waży cały czas tyle samo, bez 
względu na to, co znajduje się w środku. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, sekretny kufer; Cena: 1800 
sz; Waga: 1 kg. 
Koralik mocy: Wygląda jak mała, matowa perła, którą można rzucić na zasięg 18 metrów bez kar 
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wynikających z zasięgu. Silne uderzenie sprawia, że koralik wybucha w rozprysku magicznej energii, 
która rani (5k6 obrażeń) wszystkie istoty znajdujące się w promieniu 3 metrów. 
Koralik mocy działa także podobnie jak nienaruszalna sfera (Refleks neguje, ST 16) o promieniu 3 
metrów i czasie działania 10 minut. Kula błyszczącej mocy zamknie się wokół istoty, jeżeli ta jest 
wystarczająco mała, by się zmieścić w środku. Ofiara pozostanie uwięziona przez czas działania 
zaklęcia. Sfera jest niepodatna na wszelkie uszkodzenia, z wyjątkiem tych spowodowanych przez 
berło niszczenia magicznych przedmiotów, berło negacji lub dezintegrację; wpływa na nią także 
kierunkowe rozproszenie magii. Wymienione tu efekty niszczą kulę, nie raniąc zamkniętej w środku 
istoty. Do środka i na zewnątrz sfery nic się nie może dostać, choć podmiot oddycha normalnie. Jeśli 
zamknięta w kuli istota będzie się miotać, nic się nie stanie. Sfery nie sposób poruszyć – ani od 
zewnątrz, ani od środka. 
Koralik w trakcie wybuchu ulega zniszczeniu, jest więc przedmiotem jednorazowego użytku. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, nienaruszalna sfera; Cena: 
3000 sz. 
Kryształowa kula: Najbardziej popularny przedmiot służący do magicznego szpiegowania. Kula ma 
średnicę około 15 centymetrów. Bohater może za jej pomocą patrzeć na dowolny dystans, a nawet na 
inny plan egzystencji – analogicznie do czaru szpiegowanie (Wola neguje, ST 16). 
Niektóre kryształowe kule posiadają dodatkowe moce. Można ich użyć poprzez niniejszy przedmiot, 
a ofiarami będą widziane w kuli przedmioty lub istoty. 
 
Typ kryształowej kuli Cena rynkowa 
Kryształowa kula 42 000 sz 
Kryształowa kula z zobaczeniem niewidzialnego 50 000 sz 
Kryształowa kula z wykryciem myśli (Wola neguje, ST 13) 51 000 sz 
Kryształowa kula z telepatią* 70 000 sz 
Kryształowa kula z widzeniem prawdy 80 000 sz 
* Postać, która patrzy przez kulę, może widzianej osobie przesyłać telepatycznie wiadomości 
i otrzymywać od niej odpowiedzi. Ponadto raz dziennie może wpleść w przesłanie sugestię (jak czar, 
Wola neguje, ST 14). 
 
Umiarkowane poznanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, szpiegowanie (plus każdy 
z dodatkowych czarów używanych przez przedmiot); Waga: 3,5 kg 
Księga dowodzenia: W tym trudnym dziele opisano wskazówki dotyczące tego, jak wpływać na 
innych i ich przekonywać, wplatając w słowa magię. Osoba, która przeczyta tę księgę – a zajmuje to 
48 godzin rozłożonych na minimum 6 dni – otrzymuje premię dziedziczoną w wysokości od +1 do +5 
(w zależności od rodzaju księgi) do wartości Charyzmy. Magia opuszcza raz przeczytany tom, który 
staje się zwykłym dziełem. 
Silne wywoływanie (jeśli użyto cudu); PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, cud lub życzenie; 
Cena: 27 500 sz (+1), 55 000 sz (+2), 82 500 sz (+3), 110 000 sz (+4), 137 500 sz (+5); Koszt: 1250 sz 
+ 5100 PD (+1), 2500 sz + 10 200 PD (+2), 3750 sz + 15 300 PD (+3), 5000 sz + 20 400 PD (+4), 
6250 sz + 25 500 PD (+5); Waga: 2,5 kg. 
Księga jasnych myśli: W tym ciężkim tomie opisano ćwiczenia pozwalające polepszyć pamięć 
i logiczne myślenie, wplatając w słowa magię. Osoba, która przeczyta tę księgę – a zajmuje to 48 
godzin rozłożonych na minimum 6 dni – otrzymuje premię dziedziczoną w wysokości od +1 do +5 (w 
zależności od rodzaju księgi) do wartości Intelektu. Magia opuszcza raz przeczytany tom, który staje 
się zwykłym dziełem. Ponieważ księga jasnych myśli obdarza premią dziedziczoną, czytający zyskuje 
dodatkowe punkty umiejętności na nowym poziomie. 
Silne wywoływanie (jeśli użyto cudu); PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, cud lub życzenie; 
Cena: 27 500 sz (+1), 55 000 sz (+2), 82 500 sz (+3), 110 000 sz (+4), 137 500 sz (+5); Koszt: 1250 sz 
+ 5100 PD (+1), 2500 sz + 10 200 PD (+2), 3750 sz + 15 300 PD (+3), 5000 sz + 20 400 PD (+4), 
6250 sz + 25 500 PD (+5); Waga: 2,5 kg. 
Księga zrozumienia: W tym grubym tomie opisano ćwiczenia polepszające instynkt i percepcję, 
wplatając w słowa magię. Osoba, która przeczyta tę księgę – a zajmuje to 48 godzin rozłożonych na 
minimum 6 dni – otrzymuje premię dziedziczoną w wysokości od +1 do +5 (w zależności od rodzaju 
księgi) do wartości Roztropności. Magia opuszcza raz przeczytany tom, który staje się zwykłym 
dziełem. 
Silne wywoływanie (jeśli użyto cudu); PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, cud lub życzenie; 
Cena: 27 500 sz (+1), 55 000 sz (+2), 82 500 sz (+3), 110 000 sz (+4), 137 500 sz (+5); Koszt: 1250 sz 
+ 5100 PD (+1), 2500 sz + 10 200 PD (+2), 3750 sz + 15 300 PD (+3), 5000 sz + 20 400 PD (+4), 
6250 sz + 25 500 PD (+5); Waga: 2,5 kg. 
Kula burz: Szklana kula o średnicy 20 centymetrów. Jej właściciel może niemal dowolnie wpływać 
na pogodę, wywołując nawet nadnaturalne i niszczycielskie burze. Raz dziennie ma też prawo użyć 
kuli do rzucenia czaru kontrolowanie pogody. Raz na miesiąc może zaś rzucić zaklęcie burza zemsty. 
Ponadto nieustannie chroni go efekt odporności na żywioły. 
Silne różne; PC 18; Stworzenie cudownego przedmiotu, burza zemsty, kontrolowanie pogody, 

odporność na żywioły; Cena: 48 000 sz; Waga: 3 kg. 
Latająca miotła: Ta miotła może unosić się w powietrzu przez 9 godzin dziennie, analogicznie jak 
pod działaniem czaru długotrwały lot (przeciętna zwrotność). Jest w stanie unieść 100 kilogramów, 
a wówczas będzie poruszać się z szybkością 12 metrów, lub 200 kilogramów, choć w tym przypadku 
prędkość spadnie do 9 metrów. Miotła może sama polecieć do wskazanego przez właściciela miejsca, 
pod warunkiem jednak, że zna lokalizację i wygląd celu podróży. Podlatuje też samodzielnie do 
posiadacza, gdy ten wypowiada słowo rozkazu i gdy znajduje się w odległości do 300 metrów. 
Latająca miotła, której nikt nie dosiada, porusza się z szybkością 12 metrów. 
Umiarkowane przemiany; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, długotrwały lot, utrwalenie; 
Cena: 17 000 sz; Waga: 1,5 kg. 
Latający dywan: Ten kawałek materiału może unosić się w powietrzu, analogicznie jak pod 
działaniem czaru długotrwały lot o nieograniczonym czasie działania. Wielkość, udźwig i szybkość 
latającego dywanu bywa różna, co wyszczególniono w pobliskiej tabeli. Aktywuje się go najczęściej 
słowem rozkazu (każdy dywan ma inne). Właściciel może to zrobić, znajdując się na dywanie lub poza 
nim.Dywanem kieruje się, wypowiadając kreślone słowa. 
 
Wielkość Udźwig Szybkość Waga Cena rynkowa 
1,5 m na 1,5 m 100 kg 12 m 4 kg 20 000 sz 
1,5 m na 3 m 200 kg 12 m 7,5 kg 35 000 sz 
1,8 m na 2,7 m 300 kg 12 m 10 kg 53 000 sz 
3 m na 3 m 400 kg 12 m 15 kg 60 000 sz 
 

Latający dywan może unieść ciężar dwukrotnie przekraczający jego udźwig, ale wówczas jego 
szybkość spada do 9 metrów. Ma przeciętną zwrotność, ale mimo to może unosić się w miejscu. 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, długotrwały lot, utrwalenie. 
Latarnia ujawnienia: Latarnia ta wygląda i działa jak zwykła zakryta latarnia. Różnica polega na 
tym, iż po zapaleniu ujawnia ona obecność wszystkich niewidzialnych istot, które znajdują się 
w promieniu 7,5 metra wokół niej – analogicznie do czaru wyczyszczenie niewidzialności. 
Słabe wywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, wyczyszczenie niewidzialności; Cena: 
30 000 sz; Waga: 1 kg. 
Lina oplątania: Wygląda jak zwykła konopna lina długości 9 metrów. Na rozkaz skacze jednak na 6 
metrów w dal i 3 metry w górę, po czym oplątuje ofiarę. Oplątana istota może się wyzwolić, 
wykonując udany test Siły o ST 20 lub Wyzwalania się o ST również 20. 
Lina ma KP 22, 12 punktów wytrzymałości i twardość 10 oraz redukcję obrażeń 5/tnące. Uszkodzona 
naprawia się w tempie punkt wytrzymałości na 5 minut. Jeśli jednak zostanie przecięta (utrata 
wszystkich 12 pw), ulega zniszczeniu. 
Umiarkowane przemiany; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, oplątanie, ożywienie liny, 

ożywienie przedmiotów; Cena: 21 000 sz; Waga: 2,5 kg. 
Lina wspinaczki: Długa na 18 metrów, ma grubość cieniutkiej różdżki, a mimo to utrzyma ciężar 
1500 kilogramów. Na rozkaz porusza się z prędkością 3 metrów na rundę w górę, w dół czy w innym 
kierunku. Ponadto przyczepia się do wszystkiego, co wybierze właściciel. Może się też samodzielnie 
odwiązać i powrócić do bohatera. 
Linie wspinaczki można rozkazać, by zawiązała się w węzły lub rozwiązała. W takim przypadku na 
całej jej długości, w odległości 30 centymetrów od siebie, pojawią się supły. Lina będzie miała 
w efekcie długość 15 metrów, ale jednocześnie ST testów Wspinaczki zmaleje o 10. Istota, która 
aktywuje moc liny, musi trzymać jeden jej koniec. 

Słabe przemiany; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie liny; Cena: 3000 sz; Waga: 1,5 
kg. 
Lira trwałości: Jeśli na tym instrumencie zagra się odpowiednią melodię, żaden atak wymierzony 
w jakąś konstrukcję (ścianę, dach, podłogę itd.) znajdującą się w promieniu 90 metrów od liry nie 
przyniesie efektu. Nie będą zatem działać moce rogu jerychońskiego i czar dezintegracja, a także 
uderzenia tarana czy wykorzystanie broni oblężniczej. Liry można w ten sposób użyć raz dziennie, 
a ochrona trwa 30 minut. 
Lira jest także bardzo użyteczna podczas budowania. Raz na tydzień można na niej zagrać i stworzyć 
muzykę, za sprawą której powstaną budynki, kopalnie, tunele czy kanały itd. Wystarczy ledwie 30 
minut gry, by osiągnąć efekt trzydniowej pracy stu ludzi. Każda godzina gry – poza pierwszą – 
wymaga wykonania testu Występów (instrumenty strunowe) o ST 18. Jeśli się on nie powiedzie, 
grający musi przerwać, a liry nie można w ten sposób użyć przez tydzień. 
Słabe przemiany; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, wytwarzanie; Cena: 13 000 sz; Waga: 2,5 
kg. 
Łyżka wyżywienia: Ta z pozoru zwyczajna łyżka wykonana jest zwykle z rogu. Włożenie jej do 
pustego pojemnika sprawia, że napełnia się on gęstym kleikiem. Substancja ma smak ciepłego, 
wilgotnego kartonu, posiada za to duże wartości odżywcze; jest w niej wszystko, czego potrzebuje do 
życia dowolny roślinożerca, mięsożerca czy wszystkożerca. Każdego dnia łyżka powołuje do istnienia 
tyle kleiku, by pożywiło się nim czterech ludzi. 
Słabe przywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, stworzenie jedzenia i wody; Cena: 
5400 sz. 
Maska śmierci: Maska wykonana z kości słoniowej na podobieństwo ludzkiej czaszki. Osoba, która 
nosiła ją co najmniej godzinę, może raz dziennie sprawić, że maska uniesie się z jej twarzy. Czaszka 
oddali się wówczas od właściciela na maksimum 15 metrów i zaatakuje wskazany cel. Udany atak 
dotykowy dystansowy zmusza ofiarę do wykonania rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 20). Jeśli rzut 
ów się nie powiedzie, nieszczęśnik pada trupem – analogicznie do działania czaru palec śmierci. 
Ofiara, której powiódł się rzut obronny, otrzymuje 3k6+13 obrażeń. Po ataku (nieważne – udanym czy 
nie) maska powraca do właściciela. Przedmiot ten ma KP 16, 10 punktów wytrzymałości i trwałość 6. 
Silna nekromancja i przemiany; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, latanie, ożywienie 

przedmiotów, palec śmierci; Cena: 22 000 sz; Waga: 1,5 kg. 
Maść bezczasowości: Jeżeli substancją tą posmaruje się dowolną materię, która kiedyś była żywa, 
lepiej oprze się ona upływowi czasu – rok będzie można dzieki temu potraktować jak dzień. Ponadto 
pokryty maścią przedmiot otrzymuje premię z odporności +1 do wszystkich rzutów obronnych. 
Substancja się nie zużywa, chociaż można ją usunąć magicznie (choćby rozpraszając efekt). Jeden 
flakon zawiera wystarczająco dużo maści, by pokryć osiem przedmiotów średniego rozmiaru lub 
mniejszych. Duży przedmiot należy traktować jak dwa średnie, a wielki jak dwa duże. 
Słabe przemiany; PC 3; Wymagania: Stworzenie cudownego przedmiotu; Cena: 150 sz. 
Wzmacniająca maść: W niewielkim słoiczku (średnica 7,5 centymetra, wysokość 2,5 centymetra) 
znajduje się aż pięć porcji maści, która – rozsmarowana na ranie lub połknięta – neutralizuje każdą 
truciznę (jak neutralizacja trucizny). Jeśli posmaruje się nią chory fragment skóry, uzdrawia (jak 
przełamanie choroby). Jeżeli zaś zaaplikuje się ją na ranę, wyleczeniu ulegnie 1k8+5 obrażeń (jak 
leczenie lekkich ran). 
Słabe przywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, leczenie lekkich ran, neutralizacja 

trucizny, przełamanie choroby; Cena: 4000 sz; Waga: 250 g. 
Maść śliskości: Osoba, która użyje tej maści, otrzymuje premię z biegłości +20 do wszystkich testów 
Wyzwalania się. Oznacza to, że zwarcie się z nią, związanie jej lub skucie łańcuchem jest prawie 
niemożliwe. Ponadto nie działają na nią sieci (magiczne i zwykłe). Maść nie wpływa na magiczne liny 
itp. Jeśli zaś pokryje się nią podłogę lub schody, obszar taki należy traktować jak działającym przez 
dłuższy czas czarem tłuszcz. Normalnie olejek schodzi po ośmiu godzinach, ale może zostać usunięty 
za pomocą alkoholu (wystarczy wino). 
Maść śliskości musi pokrywać wnętrze flakonu, w którym przechowywany jest cudowny klej (patrz 
wcześniej). 
Słabe przywoływanie; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, tłuszcz; Cena: 1000 sz. 
Medalion wykrywania myśli: Wygląda jak zwykły wisiorek w kształcie zwieszonego na łańcuszku 
dysku, zazwyczaj wykonanego z brązu, miedzi lub niklu zmieszanego z odrobiną srebra. Jego 
posiadacz może czytać myśli innych istot, jakby korzystał z czaru wykrycie myśli. 
Słabe poznanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, wykrycie myśli; Cena: 12 000 sz. 
Mikstura miłości: Stworzenie, które wypije tę słodką miksturę, uleganie zauroczeniu pierwszą 
napotkaną po spożyciu istotą (analogicznie do zauroczenia osoby; pijący musi być humanoidem 
rozmiaru średniego lub mniejszego; Wola neguje, ST 14). Zauroczenie mija po 1k3 godzinach. 
Słabe przemiany; PC 4; Stworzenie cudownego przedmiotu, zauroczenie osoby; Cena: 150 sz. 
Mikstura ognistego oddechu: Ta dziwna mikstura umożliwia osobie, która ją wypiła, plucie 
płomieniami. Użytkownik ma prawo zionąć ogniem maksymalnie trzy razy, za każdym razem zadając 
3k6 obrażeń od ognia pojedynczemu celowi znajdującemu się w odległości do 7,5 metra od niego. 
Ofiara może wykonać rzut obronny na Refleks (ST 13) – udany oznacza, że otrzymuje tylko połowę 
ran. Niewykorzystane ogniste oddechy rozpraszają się w ciągu godziny od wypicia mikstury. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, płomienny promień; Cena: 
1100 sz. 
Mikstura pływania: Mikstura obdarza postać, która ją wypiła, umiejętnościami pływackimi. Postać 
taką otacza niemal niezauważalna magiczna powłoka, dzięki której z łatwością porusza się w wodzie 
(utrzymująca się godzinę premia z biegłości +10 do testów Pływania). 
Słabe iluzje; PC 2; Stworzenie cudownego przedmiotu, twórca musi posiadać przynajmniej 5 rang 
w umiejętności Pływanie; Cena: 250 sz. 
Mikstura prawdomówności: Osoba, która wypiła tę miksturę, musi przez 10 minut mówić prawdę 
i tylko prawdę (Wola neguje, ST 13). Co więcej, jest zmuszona odpowiedzieć na zadane w tym czasie 
pytania, lecz przy każdym z nich ma prawo do kolejnego rzutu obronnego na Wolę (ST 13). Jeśli 
któryś z tych kolejnych rzutów zakończy się powiedzeniem, nie wyrwie się z mocy mikstury, a po 
prostu nie będzie zmuszona do odpowiedzi na to konkretne pytanie. W rundzie można zadać tylko 
jedno pytanie. Jest to wpływający na umysł efekt oczarowań i przymusu. 
Słabe oczarowania; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, strefa prawdy; Cena: 500 sz. 
Mikstura skradania: Ta gęsta mikstura obdarza postać, która ją wypiła, umiejętnością skradania się, 
a także nieco wycisza dźwięki wokół niej, zapewniając utrzymującą się godzinę premię z biegłości 
+10 do testów Cichego poruszania się. 
Słabe iluzje; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, cisza; Cena: 250 sz. 
Mikstura ukrywania się: Osoba, która wypiła tę ciecz, potrafi intuicyjnie się chować (utrzymująca 
się godzinę premia z biegłości +10 do testów Ukrywania się). 
Słabe iluzje; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, niewidzialność; Cena: 250 sz. 
Mikstura wizji: Osoba, która wypiła tę miksturę, z łatwością dostrzega różne szczegóły (utrzymująca 
się godzinę premia z biegłości +10 do testów Przeszukiwania). 
Słabe poznanie; PC 2; Stworzenie cudownego przedmiotu, widzenie prawdy; Cena: 250 sz. 
Misa władania żywiołakami wody: Duża misa zazwyczaj wykonana z niebieskiego lub zielonego 
kamienia półszlachetnego. Ma średnicę 30 centymetrów, a głębokość 15 centymetrów. Nie jest 
wytrzymała. Kiedy wypełni się ją słodką wodą i wypowie stosowne słowa, przybędzie duży żywiołak 
wody. Wypowiedzenie przyzwania zajmuje całą rundę. Misa działa jak czar przyzwanie potwora VI. 
Za każdym razem da się przyzwać tylko jednego żywiołaka. Wezwanie kolejnego wymaga 
wypełnienia misy wodą raz jeszcze, co nie może się stać, dopóki pierwszy żywiołak nie zniknie 
(zostanie rozproszony, odesłany lub zabity). 
Wlanie do misy słonej wody sprawi, iż pojawi się wielki, a nie duży żywiołak (tak jakby rzucono 
przyzwanie potwora VII). 
Silne przywoływanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie potwora VI, przyzwanie 

potwora VII; Cena: 100 000 sz; Waga: 1,5 kg. 
Młot tytanów: Młot ten ma 2,5 metra długości. Używany jako broń, działa niczym maczuga 

dwuręczna +3, która nieożywionym przedmiotom zadaje potrójne obrażenia. Posługiwanie się tym 
orężem wymaga jednakże Siły wartości co najmniej 18. W innym przypadku osoba, która posługuje 
się młotem, podlega karze –4 do testów ataków. 
Silne wywoływanie; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, Stworzenie magicznej broni 
i pancerza, zaciśnięta pięść; Cena: 25 305 sz; Koszt: 12 305 sz + 480 PD; Waga: 80 kg. 
Naszyjnik kul ognistych: Wygląda jak tanie świecidełko – nanizane na kordonek paciorki tworzące 
naszyjnik (nie wlicza się go do limitu efektywnie działających przedmiotów magicznych, jakie postać 
może nosić). Jednak gdy śmiałek zawiesi sobie na szyi tę ozdobę, wszyscy dostrzegą jej prawdziwą 
postać. A jest to złoty łańcuch ozdobiony kilkoma kulami z tegoż kruszcu. Właściciel (i tylko on) 
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może z łatwością odczepić kule i cisnąć je na odległość nieprzekraczającą 21 metrów. Kula, która 
dotrze do celu, wybucha, jakby była efektem czaru kula ognista (Refleks zmniejsza o połowę, ST 14). 
Kule naszyjnika mają różną siłę, w przedziale od 2k6 do 10k6 obrażeń od ognia. Cena rynkowa każdej 
z nich równa jest liczbie kostek obrażeń razy 150 sz. 
Na każdy naszyjnik kul ognistych składają się sfery o różnej sile. Tu przedstawiono kilka typowych 
kombinacji, które określono jako typy – od I do VII. 
 
Naszyj
nik 

10k6 9k6 8k6 7k6 6k6 5k6 4k6 3k6 2k6 Cena 
rynkowa 

Typ I — — — — — 1 — 2 — 1650 sz 
Typ II — — — — 1 — 2 — 2 2700 sz 
Typ III — — — 1 — 2 — 4 — 4350 sz 
Typ IV — — 1 — 2 — 2 — 4 5400 sz 
Typ V — 1 — 2 — 2 — 2 — 5850 sz 
Typ VI 1 — 2 — 2 — 4 — — 8100 sz 
Typ 
VII 

1 2 — 2 — 2 — 2 — 8700 sz 

 
Jeśli posiadacz naszyjnika (mający go na szyi lub przy sobie) nie obroni się przed działaniem 

magicznego ognia, przedmiot musi wykonać rzut obronny (premia +7). Jeżeli się on nie powiedzie, 
wszystkie kule wybuchają jednocześnie. Właściciela czeka w tej sytuacji smutny los. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, kula ognista. 
Naszyjnik przystosowania: Ciężki łańcuch ozdobiony platynowym medalionem. Osobę, która go 
nosi, otacza bańka ze świeżym powietrzem, dzięki czemu może oddychać zarówno pod wodą, jak 
i w próżni. Ponadto postać taka jest niepodatna na działanie wszelkich szkodliwych oparów i gazów 
(jak choćby efektów zabójczej chmury czy śmierdzącej chmury oraz wdychanych trucizn). 
Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, przekształcenie siebie; Cena: 
9000 sz. 
Obręcz intelektu: Przedmiot ten ma postać sznurka, na którym wisi niewielki klejnot. Należy go 
zawiązać tak, by kamyk znalazł się na czole właściciela. Obręcz obdarza noszącą ją osobę premią 
z usprawnienia do wartości Intelektu, która wynosi +2, +4 lub +6. Wspomniana premia z usprawnienia 
nie zapewnia posiadaczowi dodatkowych punktów umiejętności zyskiwanych na nowym poziomie 
(ustalaj ich liczbę, biorąc pod uwagę niezmodyfikowaną wartość atrybutu). 
Umiarkowane przemiany; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, spryt lisa; Cena: 4000 sz (+2), 16 
000 sz (+4), 36 000 sz (+6). 
Obręcze-bramy: Są to dwa żelazne pierścienie, każdy o średnicy 45 centymetrów. Działają one pod 
warunkiem, że znajdują się w odległości do 150 kilometrów od siebie. Wszystko, co przełoży się przez 
jeden pierścień, wychodzi z drugiego. W ten sposób można przenieść dziennie do 50 kilogramów 
(obiektów częściowo przepchniętych przez pierścień nie bierze się pod uwagę). Za pomocą obręczy-

bram można w niezwykle krótkim czasie transportować przedmioty i wiadomości, a nawet atakować. 
Bohater może włożyć rękę przez żelazny pierścień i chwycić przedmiot znajdujący się w pobliżu 
drugiego koła. Ma też prawo choćby dźgnąć w ten sposób przeciwnika. Śmiałek może też przełożyć 
przez pierścień głowę i rozejrzeć się po okolicy, a nawet rzucić zaklęcie. Postać małych rozmiarów 
może prześlizgnąć się przez żelazną obręcz, jeśli wykona udany test Wyzwalania się (ST 13). 
Stworzenia filigranowe, a także drobne i malutkie przechodzą przez nią bez przeszkód. Każdy 
pierścień ma „wejście” i „wyjście” – strony oznaczone są odpowiednimi symbolami. 
Silne przywoływanie; PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, wrota; Cena: 40 000 sz; Waga: 0,5 
kg każda obręcz. 
Oczy nieszczęścia: Te specjalne kryształy każdy może założyć na oczy. Nosząca je osoba ma prawo 
rzucić zaklęcie zagłada na znajdujące się w pobliżu stworzenia (jedna ofiara w rundzie), analogicznie 
do ataku wzrokowego, z tą różnicą, iż musi poświęcić akcję standardową, a zwykła wymiana spojrzeń 
nic nie da. Na istoty, którym nie powiedzie się rzut obronny na Wolę (ST 11), działa efekt 
wspomnianego czaru. Jeśli śmiałek używa tylko jednego kryształu, ST rzutu obronnego spada do 10. 
Jeżeli zaś nosi oba, znajduje się cały czas jakby pod działaniem zaklęcia obserwacja śmierci, 
a ponadto raz na tydzień może użyć czaru strach (Wola częściowo neguje, ST 16) jak normalnego 
ataku wzrokowego. 
Umiarkowana nekromancja; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, obserwacja śmierci, strach, 

zagłada; Cena: 25 000 sz. 
Oczy orła: Dwa specjalne kryształy, które każdy może założyć na oczy. Zapewniają one premię 
z biegłości +5 do testów Spostrzegawczości. Użycie tylko jednego kryształu sprawia, że śmiałkowi 
kręci się w głowie i przez rundę jest oszołomiony. Potem może używać tylko jednego kryształu jak 
długo zechce, pod warunkiem jednak, iż zakryje drugie oko. Oczywiście bohater może bez problemu 
zdjąć kryształ i widzieć normalnie lub założyć oba i uniknąć zawrotów głowy. 
Słabe poznanie; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, jasnosłyszenie/jasnowidzenie; Cena: 
2500 sz. 
Oczy petryfikacji: Ten przedmiot ma postać dwóch specjalnych kryształów, które każdy może 
założyć na oczy. Nosząca je osoba może przez 10 rund dziennie wykorzystywać atak wzrokowy, który 
powoduje petryfikację (Wytrwałość neguje, ST 19) – analogicznie do mocy bazyliszka. Bohater musi 
założyć oba kryształy, by ich magia zadziałała. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, ciało w kamień; Cena: 
98 000 sz. 
Oczy zauraczania: Dwa specjalne kryształy, które każdy może założyć na oczy. Nosząca je osoba ma 
prawo rzucić zaklęcie zauroczenie osoby na znajdujące się w pobliżu stworzenia (jedna ofiara 
w rundzie), gdy po prostu spotkają się ich spojrzenia. Ci, którym nie powiedzie się rzut obronny na 
Wolę (ST 16), ulegają mocy wspomnianego czaru. Jeśli śmiałek używa tylko jednego kryształu, ST 
rzutu obronnego spada do 10. 
Umiarkowane oczarowania; PC 7; Podbicie czaru, Stworzenie cudownego przedmiotu, zauroczenie 

osoby; Cena: 56 000 sz za parę. 
Okulary widzenia szczegółów: Szkła tych okularów wykonano ze specjalnego kryształu. Osoba, 
która je założy, widzi znacznie lepiej, ale tylko na dystans do 30 centymetrów. Otrzymuje też premię 
z biegłości +5 do testów Przeszukiwania pozwalających odkryć sekretne drzwi, pułapki i podobne 
ukryte obiekty. Magia działa tylko wówczas, gdy postać założy oba szkła. 
Słabe poznanie; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, widzenie prawdy; Cena: 1250 sz. 
Okulary widzenia w nocy: Szkła tych okularów wykonano z ciemnego, nieprzezroczystego kryształu. 
Osoba, która je założy, widzi wszystko normalnie, a ponadto widzi również w ciemnościach (zasięg 18 
metrów). Magia działa tylko wówczas, gdy postać założy oba szkła. 
Słabe przemiany; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, widzenie w ciemnościach; Cena: 12 
000 sz. 
Opończa odporności na czary: Strój narzucany na normalne ubranie lub pancerz. Zapewnia osobie, 
która go nosi, odporność na czary 21. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, odporność na czary; Cena: 90 
000 sz. 
Opończa wiary: Święty strój narzucany na normalne ubranie. Zapewnia osobie, która ją nosi, 
redukcję obrażeń 5/zło. 
Silne odrzucanie [dobro]; PC 20; Stworzenie cudownego przedmiotu, kamienna skóra; Cena: 76 
000 sz. 
Ornat druidów: Ten cienki strój narzuca się na zwykłą odzież lub zbroję. Większość ornatów jest 
zielona, a zdobią je hafty przedstawiające rośliny i zwierzęta. Jeśli ten strój nosi druid posiadający 
zdolność kształty natury, może po nią sięgać o jeden raz dziennie więcej. 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, polimorfia lub zdolność kształty 
natury; Cena: 10 000 sz. 
Oskard tytanów: Trzonek tego narzędzia ma długość 3 metrów. Każda istota rozmiaru co najmniej 
wielkiego może się nim posługiwać, by przekopywać ziemię czy poruszać wały obronne (10 minut 
wystarczy na obszar sześcianu o krawędzi 3 metrów). Oskardem można również kruszyć skały 
(godzina na sześcian o krawędzi 3 metrów). Jeśli narzędzie używa się w walce, należy je traktować jak 
olbrzymi adamantytowy młot bojowy +3, który zadaje 4k6 obrażeń. 
Silne przemiany; PC 16; Stworzenie cudownego przedmiotu, Stworzenie magicznej broni i pancerza, 
poruszenie ziemi; Cena: 23 348 sz; Koszt: 13 348 sz + 800 PD; Waga: 60 kg. 
Pantofle pajęczej wspinaczki: Osoba, która włoży te pantofle, może poruszać się z szybkością 6 
metrów po pionowych ścianach lub nawet po suficie (oczywiście do góry nogami), nie używając do 
tego rąk. Obuwie to jest jednak bezużyteczne na niezwykle śliskiej powierzchni (lodzie, miejscu 

pokrytym tłuszczem lub olejem). Pantofli można używać 10 minut dziennie (ten czas właściciel ma 
prawo podzielić na kilka odcinków). 
Słabe przemiany; PC 4; Stworzenie cudownego przedmiotu, pajęcza wspinaczka; Cena: 4800 sz; 
Waga: 250 g. 
Pas krasnoludów: Osoba, która nosi ten pas, otrzymuje premię z biegłości +4 do wszystkich testów 
Charyzmy oraz do umiejętności opartych na tym atrybucie, gdy dotyczą one krasnoludów; premia 
spada do +2, jeżeli postać ma do czynienia z niziołkami i gnomami. Jeśli jednak posiadacz pasa styka 
się z przedstawicielami innych ras, podlega karze z biegłości –2 do takich samych testów. Ponadto 
śmiałek rozumie mówiony oraz pisany język krasnoludów i może się nim posługiwać. Jeżeli osoba 
nosząca pas nie jest krasnoludem, otrzymuje zdolność widzenie w ciemnościach (zasięg 18 metrów), 
krasnoludzki skalny zmysł, premię z usprawnienia +2 do Budowy oraz premię z odporności +2 do 
rzutów obronnych na trucizny, zaklęcia i efekty czaropodobne. 
Umiarkowane poznanie; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, języki, twórca musi być 
krasnoludem; Cena: 14 900 sz; Waga: 0,5 kg. 
Pas mnicha: Pas ten ma postać zwykłego sznurka, który owija się wokół talii. Nosząca go osoba 
zwiększa swoje umiejętności walki bez broni. Gdy walczy bez użycia oręża, jej KP i ataki bez broni 
należy traktować tak, jakby była na poziomie o pięć wyższym. Jeżeli pas nosi postać posiadająca atut 
Oszałamiająca pięść, może ona wykonać oszałamiający atak o jeden raz dziennie więcej. 
W przypadku, gdy pas założy bohater nie będący mnichem, jego KP i ataki bez broni będą takie, jak 
mnicha 5. poziomu. Ta premia do KP działa analogicznie do premii do KP mnicha. 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, słuszna potęga lub 
transformacja; Cena: 13 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Pas siły giganta: Szeroki pas z grubej skóry nabijanej żelaznymi ćwiekami. Osoba, która go nosi, 
otrzymuje premię z usprawnienia do wartości Siły w wysokości +4 lub +6. 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, siła byka; Cena: 16 000 sz (+4), 
36 000 sz (+6); Waga: 0,5 kg. 
Peleryna znikania: Osoba nosząca tę jasnoczerwoną szatę może raz dziennie na rozkaz użyć zaklęcia 
drzwi poprzez wymiary. Znikając za nimi, pozostawia po sobie chmurę dymu, jej pojawieniu się zaś 
towarzyszy podobny efekt. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, drzwi poprzez wymiary; 
Cena: 10 080 sz; Waga: 0,5 kg. 
Perła mocy: Wygląda jak zwykła perła przeciętnych rozmiarów. Przydaje się jednak tym, którzy 
rzucają zaklęcia, uprzednio je przygotowując (a więc kapłanom, druidom, tropicielom, paladynom 
i czarodziejom). Raz dziennie, na rozkaz, perła mocy pozwala właścicielowi przypomnieć sobie 
dowolny czar, który przygotował, a następnie rzucił. Zaklęcie powraca do pamięci tak, jakby bohater 
nigdy go nie wykorzystał. Poziom czaru, który właściciel może w ten sposób odzyskać, zależy od 
rodzaju przedmiotu. Istnieją perły mocy, dzięki którym śmiałek może przypomnieć sobie jeden 
dowolny czar z poziomu od 1. do 9. lub też dwa zaklęcia dziennie, każde innego poziomu, nie 
wyższego niż 6. 
Silne przemiany; PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, twórca musi rzucać zaklęcia na poziomie 
czarów przypominanego zaklęcia; Cena: 1000 sz (1.), 4000 sz (2.), 9000 sz (3.), 16 000 sz (4.), 25 
000 sz (5.), 36 000 sz (6.), 49 000 sz (7.), 64 000 sz (8.), 81 000 sz (9.) lub 70 000 sz (dwa zaklęcia). 
Perła syren: Bardzo piękna perła wartości 1000 sz, która wygląda zupełnie normalnie. Osoba, która 
zaciśnie ją mocno w dłoni lub przyciśnie do piersi, koncentrując się jednocześnie na mocy przedmiotu, 
będzie mogła go wykorzystać. 
Właściciel perły może oddychać wodą jak zwykłym powietrzem. Ponadto pod powierzchnią porusza 
się z szybkością pływania 18 metrów, ma prawo rzucać czary i działać bez ograniczeń. 
Umiarkowane odrzucanie i przemiany; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, oddychanie wodą, 
swoboda działania; Cena: 15 300 sz. 
Pierzasty talizman: Te przedmioty mają postać małego pióra obdarzonego opisaną dalej specjalną 
mocą. Każdego z nich można użyć tylko raz. 
Bicz: Talizman przemienia się w wielki skórzany bicz. Walczy on sam z siebie i ściera się z wybranym 
przeciwnikiem jak tańczący oręż. Broń posiada bazową premię do ataku +10, zadaje 1k6+1 obrażeń 
oraz ma premię z usprawnienia +1 do testów ataków i obrażeń. Wykonuje też darmowy atak 
prowadzący do zwarcia (z premią +15 do ataku). Bicz istnieje tylko godzinę. 
Drzewo: Talizman powołuje do istnienia duży dąb (średnica pnia 1,5 metra, wysokość 18 metrów, 
średnica korony 12 metrów). Jest to efekt natychmiastowy. 
Kotwica: Talizman służy do cumowania statków, które zostają unieruchomione na jeden dzień lub 
krócej. 
Łabędzia łódź: Talizman przyjmuje postać dużej łodzi kształtem przypominającej łabędzia. Pływa ona 
po wodzie z prędkością 18 metrów. Na pokładzie zmieści się osiem koni z rzędem lub trzydzieści dwie 
istoty rozmiaru średniego (albo też kombinacja takich stworzeń). Łódź znika po upływie dnia lub 
wcześniej. 
Ptak: Tego talizmanu używa się do przekazywania krótkich zapisanych wiadomości – służy on za 
gołębia pocztowego, który zawsze dociera do adresata. Ptak istnieje tyle czasu, ile wymaga 
dostarczenie wiadomości. 
Wachlarz: Talizman tworzy ogromny wachlarz, który poruszając się, wywołuje podmuch 
wystarczający do napędzania statku (prędkość około 37,5 km/h). Wiatr nie kumuluje się z innymi 
podmuchami, nie da się zatem za jego pomocą przemienić groźnego wiatru w wichurę. Można 
natomiast za jego sprawą osłabić siłę podmuchów, tworząc obszar, na którym wiatry będą 
spokojniejsze (choć nie wpłynie to na wielkość fal w trakcie burzy). Wachlarz znika po 8 godzinach 
lub wcześniej i nie działa na lądzie. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, zaawansowane tworzenie; 
Cena: 50 sz (kotwica), 300 sz (ptak), 200 sz (wachlarz), 450 sz (łabędzia łódź), 400 sz (drzewo), 
500 sz (bicz). 
Planarne kajdany: Kajdany z zimnego żelaza, inkrustowane złotymi runami. Zakuta w nie istota 
znajduje się jakby pod działaniem zaklęcia zakotwiczenie w wymiarze (bez prawa do rzutów 
obronnych). Kajdany pasują na stworzenia rozmiarów od małego do dużego. ST ich złamania lub 
wymknięcia się z nich wynosi 30. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, zakotwiczenie w wymiarze; 
Cena: 28 000 sz; Waga: 2,5 kg. 
Płaszcz charyzmy: Leciutki, modny płaszcz, zdobny srebrnymi lamówkami. Nosząca go osoba 
otrzymuje premię z usprawnienia do wartości Charyzmy wynoszącą +2, +4 lub +6. 
Umiarkowane przemiany; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, splendor orła; Cena: 4000 sz 
(+2), 16 000 sz (+4), 36 000 sz (+6); Waga: 1 kg. 
Płaszcz elfów: Płaszcz ten wygląda na zwyczajną szatę o neutralnej, szarej barwie. Niemniej osoba, 
która go włoży i naciągnie kaptur na głowę, otrzyma premię z biegłości +5 do testów Ukrywania się. 
Słabe iluzje; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, niewidzialność, twórca musi być elfem; Cena: 
2500 sz; Waga: 0,5 kg. 
Płaszcz eteryczności: Ten srebrzystoszary płaszcz raczej pochłania światło, niż zostaje nim 
rozjaśniony. Nosząca go osoba na rozkaz staje się eteryczna (analogicznie do czaru eteryczny spacer). 
Efekt ten można przerwać. Płaszcz działa 10 minut dziennie (nie musi to być ciągły odcinek czasu). 
Silne przemiany; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, eteryczny spacer; Cena: 55 000 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Płaszcz nietoperza: Płaszcz uszyty z czarnej bądź ciemnobrązowej tkaniny. Osoba, która go nosi, 
otrzymuje premię z biegłości +5 do testów Ukrywania się. Może również bez problemu zwisać z sufitu 
głową w dół, jak to czynią nietoperze. 
Jeśli bohater schwyci boki płaszcza i uniesie je, by stworzyć coś na kształt skrzydeł, może latać 
(analogicznie do działania czaru latanie). Ponadto może polimorfować się w zwykłego nietoperza 
i latać jak on (wyposażenie śmiałka również ulega przemianie). Posiadacz płaszcza ma prawo latać – 
w obu wspomnianych postaciach – jedynie w ciemnościach (albo w nocy, albo w nieoświetlonych lub 
niemal nieoświetlonych podziemiach) i tylko przez maksymalnie 7 minut za jednym zamachem. 
Użycie tej mocy sprawia, iż przez taki sam okres, w jakim z niej korzystano, płaszcz nie obdarzy 
swego właściciela zdolnością latania. 
Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, latanie, polimorfia; Cena: 26 000 
sz; Waga: 0,5 kg. 
Płaszcz odporności: Strój ten zapewnia magiczną ochronę – nosząca go osoba otrzymuje premię 
z odporności w wysokości od +1 do +5 do wszystkich rzutów obronnych (Wytrwałość, Refleks 
i Wola). 
Słabe odrzucanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, odporność, poziom czarującego twórcy 
musi być przynajmniej trzy razy wyższy od premii zapewnianej przez płaszcz; Cena: 1000 sz (+1), 
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4000 sz (+2), 9000 sz (+3), 16 000 sz (+4), 25 000 sz (+5); Waga: 0,5 kg. 
Płaszcz pajęczaków: Jedwabny, czarny płaszcz, na którym wyhaftowano zdobienia przypominające 
sieć. Nosząca go osoba może korzystać z mocy analogicznej do efektu zaklęcia pajęcza wspinaczka. 
Ponadto płaszcz zapewnia niepodatność na działanie pajęczyn – zwykłych i magicznych; postać 
porusza się po nich z 1/2 normalnej prędkością. 
Raz dziennie posiadacz płaszcza może rzucić czar pajęczyna. Zyskuje również premię ze szczęścia +2 
do wszystkich rzutów obronnych na Wytrwałość, gdy broni się przed truciznami pająków. 
Słabe przywoływanie i przemiany; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, pajęcza wspinaczka, 

pajęczyna; Cena: 14 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Płaszcz płaszczki: Płaszcz ten wygląda na uszyty ze skóry. Kiedy jednak nosząca go osoba wejdzie do 
słonej wody, strój dopasuje się do niej, przemieniając ją w płaszczkę (analogicznie do czaru 
polimorfia, tyle że dotyczy tej jednej formy). Śmiałek otrzymuje też premię z naturalnego pancerza +3, 
może oddychać wodą i poruszać się z prędkością pływania 18 metrów – jakby był prawdziwa 
płaszczką. 
Płaszczki zwykle gryzą przeciwników, czego przemieniona osoba nie potrafi. Może ona za to 
atakować znajdujące się za nią istoty ogonem, zdając im 1k6 obrażeń. Ów atak będzie uznawany za 
dodatkowy do wszystkich innych posiadanych przez postać; wykonuje się go z największą premią do 
ataku wręcz. 
Posiadacz płaszcza może wysunąć spod niego ręce, nie tracąc opisanej wcześniej szybkości pod wodą. 
Umiarkowane przemiany; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, oddychanie wodą, polimorfia; 
Cena: 7200 sz; Waga: 0,5 kg. 
Płaszcz przemieszczania, potężny: Ten z wyglądu zwykły płaszcz objawia swą moc po 
wypowiedzeniu słowa rozkazu. Nosząca go osoba przestaje być widoczna, gdyż magia przedmiotu 
zakrzywia i wypacza fale świetlne. Moc płaszcza jest analogiczna do efektu czaru przemieszczanie, 
a działa przez w sumie 15 rund dziennie (właściciel może je podzielić na kilka odcinków czasu). 
Umiarkowane iluzje; PC 7; Przedłużenie czaru, Stworzenie cudownego przedmiotu, przemieszczanie; 
Cena: 50 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Płaszcz przemieszczania, słaby: Ten z wyglądu zwykły płaszcz objawia swą moc po założeniu. 
Nosząca go osoba przestaje być widoczna, gdyż magia przedmiotu zakrzywia i wypacza fale świetlne. 
Moc płaszcza jest analogiczna do efektu czaru przemieszczanie, z tą różnicą, że ryzyko chybienia 
wynosi 20% (połowiczne ukrycie), co należy stale brać pod uwagę. 
Słabe iluzje; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, przemieszczanie; Cena: 24 000 sz; Waga: 0,5 
kg. 
Pochwa ostrości: Skórzana pochwa ozdobiona i wzmocniona srebrem. Zmienia ona swą wielkość 
i kształt, by bez problemu dało się do niej włożyć dowolny sztylet, nóż, miecz lub podobny oręż aż do 
miecza dwuręcznego. Moc przedmiotu objawia się tym, że rzuca on na schowaną w nim broń zaklęcie 
ostra krawędź. Właściciel wydaje po prostu taki rozkaz, a może to uczynić trzy razy dziennie. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, ostra krawędź; Cena: 16 000 sz; Waga: 
0,5 kg. 
Podkowy szybkości: Cztery żelazne, niczym niewyróżniające się podkowy dla koni. Jeśli podkuje się 
nimi stosownego wierzchowca, jego szybkość wzrasta o 9 metrów (należy to traktować jak premię 
z usprawnienia). Analogicznie do wszystkich efektów wpływających na prędkość, ten również 
zwiększa odpowiednio odległość, na jaką można skakać. Konia należy podkuć wszystkimi czterema 
podkowami, aby moc zadziałała. 
Słabe przemiany; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyspieszenie; Cena: 3000 sz; Waga: 6 
kg (za cztery). 
Podkowy zefiru: Cztery żelazne podkowy, których używa się jak zwykłych. Podkuty nimi koń 
porusza się, nie dotykając ziemi (zawsze około 10 centymetrów nad nią), jeśli powierzchnia jest mniej 
więcej równa i pozioma. Oznacza to, że podkowy umożliwiają poruszanie się ponad nielitymi, 
zmiennymi, płynnymi substancjami. Ponadto wierzchowiec oczywiście nie pozostawia śladów, choć 
porusza się ze zwykłą prędkością naziemną. Konia należy podkuć wszystkimi czterema podkowami, 
aby moc zadziałała. 
Słabe przemiany; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, lewitacja; Cena: 6000 sz; Waga: 2 kg 
(cztery). 
Pojemna torba: Wygląda jak zwykły worek z tkaniny o wymiarach 60 centymetrów na 1,2 
centymetra. Wnętrze pojemnej torby to jednak pozawymiarowa przestrzeń – w środku znajduje się 
więcej miejsca, niż wydaje się z zewnątrz. Ponadto bez względu na to, ile rzeczy zostanie do niej 
włożonych, będzie zawsze ważyć tyle samo. Ciężar torby oraz ograniczenia dotyczące przenoszonych 
w niej przedmiotów (ich wagi i objętości) zależą od jej rodzaju, co przedstawiono w pobliskiej tabeli. 
 
Typ torby Ciężar 

torby 
Limit wagi 
zawartości 

Limit objętości 
zawartości 

Cena 
rynkowa 

I 7,5 kg 125 kg 0,8 m³ 2500 sz 
II 12,5 kg 250 kg 1,9 m³ 5000 sz 
III 17,5 kg 500 kg 4 m³ 7400 sz 
IV 30 kg 750 kg 6,75 m³ 10 000 sz 
 
Jeśli torba zostanie przeładowana lub przeciążona bądź też jeżeli zostanie rozcięta czymś ostrym (od 
środka czy od zewnątrz), pęknie i starci swoje właściwości, a jej zawartość przepadnie. Z wywróconej 
na lewą stronę torby wysypują się wszystkie włożone do środka przedmioty (nieuszkodzone). Potem – 
aby użyć jej raz jeszcze – trzeba ją ponownie wywrócić na dobrą stronę. Żywe stworzenia, które 
znajdą się w środku, przeżyją 10 minut, a potem się uduszą. Wyjęcie przedmiotu z pojemnej torby to 
akcja ruchu, chyba że w środku znajduje się więcej rzeczy niż w zwykłym plecaku – wtedy będzie to 
akcja całorundowa. 
Jeżeli pojemna torba zostanie włożona do przenośnej dziury, powstanie w danym miejscu szczelina 
prowadząca na Plan Astralny, a oba przedmioty zostaną wessane w próżnię i stracone. Jeśli będzie 
odwrotnie – czyli przenośna dziura znajdzie się w pojemnej torbie – otworzy się brama na Plan 
Astralny. Przez ten portal przepchnięte zostaną oba przedmioty oraz wszystkie istoty znajdujące się 
promieniu 3 metrów. Torba i dziura ulegają wtedy zniszczeniu. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, sekretny kufer. 
Poręczny plecak: To niezłej jakości plecak, nieco znoszony, ale zupełnie zwyczajny. Wykonano go 
z wygarbowanej skóry, a rzemienie wyposażono w mosiężne sprzączki. Na bokach plecaka znajdują 
się kieszenie, w których na pierwszy rzut oka można pomieścić nieco ponad jeden decymetr 
sześcienny sprzętu. Tak naprawdę każda z nich to pojemna torba, w której można pomieścić do 0,05 
metra sześciennego i 10 kilogramów ekwipunku. W głównej kieszeni plecaka zmieści się zaś do 0,2 
metra sześciennego i 40 kilogramów wyposażenia. Nawet w pełni wypakowany plecak waży tylko 2,5 
kilograma. 
Z racji pakowności plecak jest przedmiotem przydatnym, ale to nie jedyna jego moc. Otóż kiedy 
właściciel chce coś z niego wyjąć, poszukiwana rzecz zawsze znajduje się na wierzchu, nie trzeba 
więc grzebać i wywracać do góry nogami wszystkiego w środku. Dlatego też wyjęcie dowolnego 
przedmiotu z plecaka to akcja ruchu, która nie prowokuje ataków okazyjnych (co normalnie ma 
miejsce w przypadku wyjmowania schowanych przedmiotów). 
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, sekretny kufer; Cena: 2000 
sz; Waga: 2,5 kg. 
Posążki cudownej mocy: Każda z tych rzeźb wysokości mniej więcej 2,5 centymetra (jest jeden 
wyjątek) przedstawia zwierzę. Jeśli posiadacz posążka rzuci go na ziemię i wypowie słowo rozkazu, 
figurka przemieni się w żywą istotę zwykłych rozmiarów (chyba że opis mówi inaczej). To magicznie 
powołane do istnienia zwierzę jest posłuszne właścicielowi i służy mu najlepiej jak potrafi. Jeśli nie 
podano inaczej, rozumie ono wspólny, ale nie mówi. 
Złamany lub zniszczony posążek cudownej mocy przestaje działać – magia przepada, a moc ulatuje. 
Jeżeli zaś zwierzę zostanie zabite, po prostu przemieni się z powrotem w rzeźbę i będzie można je 
przywołać raz jeszcze, tyle że później. 
Gryf z brązu: Ożywiony zachowuje się jak zwykły gryf, choć oczywiście słucha rozkazów pana. Ten 
posążek można wykorzystać dwa razy w tygodniu. Każde użycie przemienia rzeźbę w gryfa na 6 
godzin. Istota powraca do postaci posążka po upływie wspomnianego czasu lub gdy właściciel 
wypowie słowo rozkazu. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie przedmiotów; Cena: 
10 000 sz. 
Kozły z kości słoniowej: Posążek przedstawia trzy kozły różniące się wyglądem i posiadaną mocą. 
• Kozioł grozy: Wypowiedzenie słowa rozkazu przemienia posążek w wierzchowca podobnego do 

wielkiego konia, ze współczynnikami lekkiego konia bojowego. Dosiadający tego stwora jeździec 

może wykorzystywać rogi do walki (jeden służy za kopię +3, a drugi za miecz długi +5). Podczas 
walki kozioł grozy wywołuje w promieniu 9 metrów strach (analogicznie do czaru; Wola 
częściowo neguje, ST 16). Posążka można użyć raz na dwa tygodnie, a zwierzę powraca do postaci 
rzeźby po trzech godzinach. 

• Kozioł podróży: Posążek przemienia się w szybkiego i wytrwałego wierzchowca, pod każdym 
względem – z wyjątkiem wyglądu – traktowanego jak ciężki koń. Kozioł może podróżować 
maksymalnie jeden dzień w tygodniu – za jednym razem lub z podziałem na okresy 
nieprzekraczające w sumie 24 godzin. Po upływie tego czasu lub gdy właściciel wypowie słowo 
rozkazu, istota powraca do postaci rzeźby i następnie pozostaje w niej przez przynajmniej jeden 
dzień. 

• Kozioł walki: Posążek przemienia się w ogromne stworzenie, większe od byka, o współczynnikach 
koszmaru. Ma tylko dodatkową parę zakręconych rogów niezwykłych rozmiarów (każdy powoduje 
1k8+4 obrażenia). Podczas szarży wolno mu wykorzystać jedynie rogi (obrażenia zadane w każdym 
udanym ataku w takiej rundzie zwiększają się o 6). Ten posążek może przyjąć postać kozła tylko 
raz w miesiącu i tylko na 12 godzin. 

Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie przedmiotów; Cena: 
21 000 sz. 
Kruk ze srebra: Na rozkaz ten posążek przemienia się w kruka, który zachowuje ciało ze srebra 
(trwałość 10). Inne słowo rozkazu sprawia, że ptak leci, by przekazać wiadomość – moc analogiczna 
do działania czaru zwierzęcy posłaniec. Jeżeli jednak właściciel nie nakaże mu przeniesienia 
informacji, kruk pozostanie mu posłuszny, choć nie jest obdarzony zdolnościami telepatycznymi czy 
specjalnymi mocami. Figurki można użyć raz na tydzień, na okres do 24 godzin (czas można 
rozdzielić). 
Słabe oczarowania i przemiany; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, zwierzęcy posłaniec, 

ożywienie przedmiotów; Cena: 3800 sz. 
Lwy ze złota: Figurka przedstawia dwa lwy, które przyjmują postać zwykłych, dorosłych 
przedstawicieli tego gatunku. Jeśli zostaną zabite podczas walki, pozostają w postaci posążka przez co 
najmniej tydzień. W innych okolicznościach można ich użyć raz w tygodniu, a stają się lwami na okres 
do godziny. Przemiana – w obie strony – następuje po wypowiedzeniu słowa rozkazu. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie przedmiotów; Cena: 
16 500 sz. 
Mucha z hebanu: Ożywiona mucha osiąga wielkość kucyka i ma współczynniki hipogryfa, choć nie 
ma prawa atakować. Ten posążek można wykorzystać trzy razy w tygodniu. Każde użycie przemienia 
rzeźbę w muchę na 12 godzin. Istota powraca do postaci posążka po upływie wspomnianego czasu lub 
gdy właściciel wypowie słowo rozkazu. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie przedmiotów; Cena: 
10 000 sz. 
Pies z onyksu: Na rozkaz posażek przyjmuje postać psa wierzchowego. Ma stosowne do tego 
współczynniki, z tą jednak różnicą, że posiada Intelekt równy 8, potrafi porozumiewać się we 
wspólnym oraz ma wyjątkowy zmysł węchu i wzroku (posiada zdolność węch, a do testów 
Przeszukiwania i Spostrzegawczości otrzymuje premię +4). Pies widzi również w ciemnościach 
(zasięg 18 metrów) i jest w stanie zobaczyć niewidzialne. Figurki można użyć raz na tydzień, na okres 
do 6 godzin. Ożywiony pies słucha tylko właściciela. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie przedmiotów; Cena: 
15 500 sz. 
Rumak z obsydianu: Wygląda jak mała, niemal bezkształtna grudka czarnego kamienia. Dopiero 
dokładne oględziny pozwalają stwierdzić, że chyba ma kształt jakiegoś czworonoga. Jednak na rozkaz 
ten odłamek obsydianu staje się okazałym wierzchowcem. Jest to ciężki koń bojowy, obdarzony 
następującymi mocami, których może używać raz w rundzie na życzenie: długotrwały lot, eteryczny 

spacer oraz zamiana planów. Wierzchowca da się dosiąść, jednak jeśli jeździec ma dobry charakter, 
zwierzak przeniesie go na niższe plany (ryzyko 10%), gdzie powróci do postaci posążka. Figurki 
można użyć raz na tydzień, na okres do 24 godzin (czasu nie można dzielić). Kiedy rumak staje się 
eteryczny lub zmienia plany, z jeźdźcem i jego ekwipunkiem dzieje się to samo. Jest to więc środek 
transportu pozwalający podróżować między wymiarami. 
Silne przywoływanie i przemiany; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, eteryczność, latanie, 

ożywienie przedmiotów, zamiana planów; Cena: 28 500 sz. 
Słoń z marmuru: To największy z posążków – ma on wielkość mniej więcej ludzkiej dłoni. Po 
wypowiedzeniu słowa rozkazu rzeźba przyjmuje postać i właściwości prawdziwego słonia. To 
magiczne zwierzę jest całkowicie posłuszne właścicielowi – służy mu do przenoszenia ładunków, jako 
wierzchowiec lub podczas walki. 
Posążka można użyć cztery razy w miesiącu, a zwierzę przyjmuje na powrót postać rzeźby po upływie 
24 godzin. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie przedmiotów; Cena: 
17 000 sz. 
Sowa z serpentynu: Ten posążek przemienia się – zależnie od słowa rozkazu – albo w sowę 
normalnych rozmiarów (puszczyka), albo ogromną. Figurki można użyć raz dziennie, na okres do 8 
godzin. Po trzech przemianach w ogromną sowę posążek traci moc. Ptak kontaktuje się ze swym 
panem telepatycznie, informując go o wszystkim, co widzi i słyszy (należy pamiętać o ograniczeniach 
wynikających z jego Intelektu). 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie przedmiotów; Cena: 
9100 sz. 
Proszek iluzji: Ten z pozoru zwykły proszek przypomina kredowy pył lub sproszkowany grafit. Jeśli 
jednak przyjrzeć się mu lepiej, widać, że zmienia barwę i kształt. Posypane nim stworzenie korzysta 
z mocy analogicznej do działania zwidu przebranie, jednak o postaci iluzji decyduje osoba używająca 
proszku. Jeżeli potraktowana proszkiem istota nie chce ulec przemianie, ma prawo do rzutu obronnego 
na Refleks (ST 11) – udany pozwala uniknąć niniejszego efektu. Moc działa 2 godziny. 
Słabe iluzje; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, przebranie; Cena: 1200 sz. 
Proszek suchości: Ten niezwykły proszek ma wiele zastosowań. Wsypany do wody natychmiast 
przemienia 380 litrów w nicość, sam zaś przyjmuje podówczas postać niewielkiej kulki unoszącej się 
na powierzchni cieczy lub spoczywającej w miejscu użycia. Rzucona kulka pęka i uwalnia tyle wody, 
ile wchłonęła. Proszek działa tylko na wodę (słodką, słoną, zasadową), lecz nie na inne ciecze. 
Potraktowanie proszkiem istoty o podtypie stworzenie wody muszą wykonać rzut obronny na 
Wytrwałość (ST 18) – nieudany oznacza zniszczenie. Z kolei zakończony sukcesem świadczy 
o zadaniu ofierze 5k8 obrażeń. 
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, kontrolowanie wody; Cena: 
850 sz. 
Proszek ujawniania: Proszek ten wydaje się metalowym pyłem, malutkimi opiłkami. Rzucona 
w powietrze garstka pokrywa przedmioty i istoty w promieniu 3 metrów, ujawniając ich obecność, 
jeżeli są niewidzialne. Proszek neguje też efekty rozmycia oraz przemieszczania (w tym przypadku 
działa jak zaklęcie płomienna otoczka). Substancja pozwala również odkryć, co jest ułudą, efektem 
działania lustrzanego obrazu czy projekcji duplikatu. Pokryte proszkiem stworzenie podlega karze –30 
do testów Ukrywania się. Efekt działania tej substancji utrzymuje się przez 5 minut. 
Proszek ujawniania zwykle przechowuje się w małych jedwabnych sakiewkach lub pustych tubach. 
Słabe przywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, skrzący pył; Cena: 1800 sz. 
Proszek zacierania śladów: Wygląda na zwykły proszek, ale jest magiczną substancją, która pozwala 
zatrzeć ślady przejścia posiadacza i jego towarzyszy. Rzucenie w powietrze garści proszku sprawia, że 
pomieszczenie o powierzchni 9 metrów kwadratowych staje się zakurzone, brudne, pokryte 
pajęczynami – tak jakby przez 10 lat nikt go nie używał ani nawet nie wchodził do środka. 
Jeśli garść proszku rzuci się na tropy, ślady pozostawione przez dwunastu bohaterów i konie ulegają 
zatarciu w odległości do 75 metrów od miejsca użycia substancji. Działanie pyłu jest natychmiastowe, 
więc po jego użyciu nie da się wykryć żadnej magicznej aury. Do ST testów tropienia tak ukrytych 
śladów należy dodać 20. 
Słabe przemiany; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, przejście bez śladu; Cena: 250 sz. 
Proszek znikania: Substancja wygląda dokładnie tak jak proszek ujawniania i zazwyczaj bywa 
przechowywana w identyczny sposób. Niemniej posypane nią stworzenie lub przedmiot staje się 
niewidzialne (analogicznie do czaru potężniejsza niewidzialność). Istoty i przedmioty potraktowane 
proszkiem nie są widzialne w zwykły sposób, a ponadto nie da się ich zlokalizować za pomocą 
magicznych sposobów, włączając w to zobaczenie niewidzialnego czy wyczyszczenie niewidzialności. 
Pozwala na to natomiast proszek ujawniania. Inne czynniki – choćby dźwięk czy zapach – także 
pozwalają odkryć niewidzialnego. 
Zapewniania przez proszek potężniejsza niewidzialność działa przez 2k6 rund. Niewidzialna istota nie 
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wie, kiedy ów czas dobiegnie końca. 
Umiarkowane iluzje; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, potężniejsza niewidzialność; Cena: 
3500 sz. 
Przenośna dziura: Przedmiot ten ma postać tkaniny w kształcie koła, utkanej z pajęczyny fazowego 
pająka, a przetykanej włóknami eteru i promieniami gwiazd. Rozłożony ma średnicę 1,8 metra, lecz 
można go złożyć tak, by wyglądał na chusteczkę. Tkanina rozpostarta na dowolnej powierzchni 
otwiera się na pozawymiarową przestrzeń o głębokości 3 metrów. Dziurę zamyka się, chwytając 
materiał za krawędź od spodu i zwijając go. Otwór wówczas znika, a to, co znajduje się w środku, 
pozostaje w jego wnętrzu. 
W dziurze jest tyle powietrza, ile dostało się do niej w trakcie, gdy była otwarta. Zwykle będzie go 
wystarczająco dużo, by jedno stworzenie średniego rozmiaru lub dwa małego przeżyły 10 minut. 
Nawet dziura, w której coś się znajduje, w zasadzie nic nie waży. Każda przenośna dziura otwiera się 
na osobną pozawymiarową przestrzeń. 
Jeżeli pojemna torba zostanie włożona do przenośnej dziury, powstanie w danym miejscu szczelina 
prowadząca na Plan Astralny – i oba przedmioty zostaną wessane w próżnię i stracone. Jeśli będzie 
odwrotnie – czyli przenośna dziura znajdzie się w pojemnej torbie – otworzy się brama na Plan 
Astralny. Przez ten portal przepchnięte zostaną oba przedmioty oraz wszystkie istoty znajdujące się 
promieniu 3 metrów. Torba i dziura ulegną wówczas zniszczeniu. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, zamiana planów; Cena: 20 
000 sz. 
Relikwiarz odpędzania nieumarłych: Przedmiot ten przynosi wiele korzyści osobom, które potrafią 
odpędzać nieumarłych – dzięki niemu mogą to robić na poziomie klasowym o cztery wyższym. 
Umiarkowana nekromancja [dobro]; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, kapłan 10. poziomu; 
Cena: 11 000 sz. 
Relikwiarz wierności: Małe, przywiązane do rzemienia pudełko, w którym przechowywane są święte 
zapiski. Dopiero zawiązanie tego przedmiotu na czole pozwala odkryć jego moce. Posiadacz 
relikwiarza wierności zdaje sobie sprawę z tego, czy dane działanie lub obiekt (dotyczy to również 
efektów niemagicznych) mogą wpłynąć niekorzystnie na jego charakter i stosunki z bóstwem. Bohater 
zdobywa informacje, zanim wykona zamierzoną czynność lub dotknie przedmiotu. Musi tylko chwilę 
pomyśleć nad konsekwencjami. 
Słabe poznanie; PC 1; Stworzenie cudownego przedmiotu, wykrycie chaosu, wykrycie dobra, wykrycie 

prawa, wykrycie zła; Cena: 1000 sz. 
Rękawica rdzewienia: Metalowa rękawica, która wygląda na zardzewiałą i przeżartą czasem, ale jest 
potężnym przedmiotem magicznym. Raz dziennie można wykorzystać jej moc, czyli użyć czaru 
rdzewienie wpływającego na dotknięty obiekt. Ponadto chroni ona noszącego ją bohatera i jego sprzęt 
przed efektami rdzewienia (magicznego i nie tylko), w tym przed atakami rdzewiacza. 
Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, rdzewienie; Cena: 11 500 sz; 
Waga: 1 kg. 
Rękawice siły ogra: Rękawice wykonane z grubej skóry, nabijanej żelaznymi ćwiekami po 
zewnętrznej stronie oraz wzdłuż palców. Osoba, która je założy, otrzymuje premię z usprawnienia +2 
do wartości Siły. Magia działa tylko wtedy, gdy obie rękawice są na rękach. 
Słabe przemiany; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, siła byka; Cena: 4000 sz; Waga: 2 kg. 
Rękawiczka-schowek: Wygląda jak zwykła skórzana rękawiczka, ale ma potężną moc. Na rozkaz 
właściciela, przedmiot trzymany w odzianej w tę rękawiczkę dłoni znika. Jego ciężar nie może jednak 
przekraczać 10 kilogramów, postać zaś musi być w stanie utrzymać go w jednej ręce. Waga tak 
schowanego przedmiotu przestaje mieć znaczenie. W rękawiczce można ukryć tylko jedną rzecz. 
Pocierając odzianymi w rękawiczkę palcami, jej posiadacz sprawi, że przedmiot pojawi się w jego 
dłoni. Rękawiczka może przechowywać tylko jeden obiekt naraz. Wyjęcie lub schowanie przedmiotu 
to akcja darmowa. Ukryty przedmiot tak naprawdę przechodzi w stan zawieszenia poza czasem 
i maleje do tego stopnia, że nie można go dostrzec. Czas działania zaklęć nie ulega jednakże 
stłumieniu, ale się wyczerpuje. W przypadku, gdy moc rękawiczki zostanie stłumiona lub rozproszona, 
ukryty przedmiot natychmiast się pojawia. 
Słabe przemiany; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, skurczenie przedmiotu; Cena: 10 000 sz 
(jedna rękawiczka). 
Rękawiczki chwytania pocisków: Rękawiczki te idealnie dopasowują się do dłoni i niemal się z nimi 
stapiają, przez co są prawie niewidoczne. Bohater, który je założy, może dwa razy dziennie 
zachowywać się tak, jakby posiadał atut Chwytanie strzał, nawet jeżeli nie spełnia stawianych przezeń 
wymagań. Chcąc wykorzystać moc tego przedmiotu, musi jednakże mieć przynajmniej jedną rękę 
wolną. Magia działa tylko wtedy, gdy śmiałek nosi obie rękawice. 
Słabe odrzucanie; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, tarcza; Cena: 4000 sz. 
Rękawiczki zręczności: te wykonane z cieniutkiej skóry rękawiczki doskonale dopasowują się do 
dłoni. Ich posiadacz może wykonywać nawet najbardziej złożone czynności manualne. Ponadto 
otrzymuje premię z usprawnienia do wartości Zręczności w wysokości +2, +4 lub +6. Magia działa 
tylko wtedy, gdy postać nosi obie rękawiczki. 
Umiarkowane przemiany; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, gracja kota; Cena: 4000 sz (+2), 
16 000 sz (+4), 36 000 sz (+6). 
Rękawiczki pływania i wspinaczki: Wyglądają jak zupełnie normalne, leciutkie rękawiczki. 
Niemniej nosząca je osoba otrzymuje premię z biegłości +5 do testów Pływania i Wspinaczki. Magia 
działa tylko wtedy, gdy postać nosi obie rękawiczki. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, gracja kota, siła byka; Cena: 6250 sz. 
Róg dobra/zła: Instrument ten dostosowuje się do właściciela, jego moce zależą więc od charakteru 
osoby, która na nim gra. Jeśli bohater nie jest ani dobry, ani zły, róg nie posiada żadnych mocy. Jeżeli 
zaś zadmie w niego postać dobra, rzuca zaklęcie magiczny kręgu przeciw złu. Gdy zaś zagra na nim 
zły bohater, wygeneruje magiczny krąg przeciw dobru. W obu przypadkach wspomniana ochrona 
działa godzinę. W róg można dąć raz dziennie. 
Słabe odrzucanie; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, magiczny krąg przeciw dobru, magiczny 

krąg przeciw złu; Cena: 6500 sz; Waga: 0,5 kg. 
Róg jerychoński: Wygląda jak normalny instrument, na którym można grać jak na zwykłym rogu. 
Jeśli jednak bohater wypowie słowo rozkazu, po czym od razu zadmie w róg, wszystkie istoty w 12-
metrowym stożku otrzymają 5k6 obrażeń od dźwięku oraz ulegną ogłuszeniu na 2k6 rund (udany rzut 
obronny na Wytrwałość o ST 16 neguje ogłuszenie i zmniejsza o połowę obrażenia). Kryształowe 
obiekty i stworzenia otrzymają 7k6 ran od dźwięku i nie będą miały prawa do rzutu obronnego, chyba 
że jakaś istota będzie ów przedmiot trzymać, nieść lub założy go na siebie (Wola neguje, ST 16). 
Magicznej mocy rogu jerychońskiego można bezpiecznie użyć tylko raz dziennie. Każde następne 
wykorzystanie powoduje kumulatywne ryzyko 20% na to, że instrument wybuchnie, zadając 10k6 
obrażeń dmącej w niego istocie. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, krzyk; Cena: 20 000 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Róg jerychoński, potężniejszy: Działa analogicznie do rogu jerychońskiego, tyle że powoduje 10k6 
obrażeń od dźwięku i oszałamia ofiary na rundę, ogłusza je zaś na 4k6 rund (udany rzut obronny na 
Wytrwałość o ST 19 neguje ogłuszenie i oszołomienie oraz redukuje rany o połowę). Obiekty 
kryształowe, jak to opisano przy rogu jerychońskim, otrzymują 16k6 uszkodzeń. Z niniejszym 
przedmiotem wiąże się również kumulatywne ryzyko wybuchu 20%. 
Silne wywoływanie; PC 16; Stworzenie cudownego przedmiotu, potężniejszy krzyk; Cena: 70 000 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Róg mgieł: Jest to mały róg, który posiada moc powoływania do istnienia gęstej mgły (analogicznie 
do działania zaklęcia nieprzenikniona mgła). W każdej rundzie, w której posiadacz dmie w instrument, 
opar rozpościera się na 3 metry w jego pobliżu. Chmura porusza się w każdej rundzie z prędkością 3 
metrów w linii prostej biegnącej od punktu emanacji, chyba że natrafi na materialną przeszkodę 
w rodzaju ściany. Dźwięk rogu jest dość głęboki, a pod koniec każdego dmuchnięcia nieco opada. 
Mgła rozwiewa się po 3 minutach. Średni wiatr (16,5+ km/h) rozproszy opary w 4 rundy, a silny 
(31,5+ km/h) w rundę. 
Słabe przywoływanie; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, nieprzenikniona mgła; Cena: 2000 
sz; Waga: 0,5 kg. 
Róg trytonów: Instrument w kształcie muszli, na którym można grać raz dziennie, choć trytony mają 
prawo czynić to trzy razy dziennie. Osoba, która zadmie w róg, ma do wyboru jedną z trzech jego 
mocy. 
• Uspokojenie wzburzonych wód w promieniu półtora kilometra. Efekt ten powoduje także 

rozproszenie przyzwanych żywiołaków wody, jeśli nie powiedzie im się rzut obronny na Wolę (ST 
16). 

• Zwabienie 5k4 dużych rekinów (k%, 01–30), 5k6 średnich rekinów (31–80) lub 1k10 lwów morskich 

(81–100) – pod warunkiem, że postać znajduje się w akwenie zamieszkanym przez te stworzenia. 
Istoty są nastawione przyjaźnie do grającego i spełniają jego polecenia – zrobią dla niego wszystko, 
co leży w ich możliwościach. 

• Wywołanie paniki wśród stworzeń wodnych o Intelekcie 1 lub 2, które znajdują się w promieniu 150 
metrów (analogicznie do czaru strach; Wola częściowo neguje, ST 16). Istoty, którym powiedzie 
się rzut obronny, są wstrząśnięte przez 3k6 rund. 

Wszystkie trytony w promieniu 3 kilometrów od grającego słyszą, iż dmie on w róg. 
Umiarkowane przywoływanie i przemiany; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, kontrolowanie 

wody, przyzwanie potwora V, strach, twórca musi być trytonem lub uzyskać pomoc od takiej istoty; 
Cena: 15 100 sz; Waga: 1 kg. 
Róg Valhalli: Wyróżnia się cztery wersje tego magicznego przedmiotu. Każdy róg Valhalli wydaje 
się normalnym instrumentem. Objawia swe moce dopiero wtedy, gdy bohater wypowie słowo rozkazu 
i zadmie w róg. W ten sposób obudzona zostaje moc rogu, który przywołuje barbarzyńców (ludzie), 
walczących za sprowadzającego ich śmiałka. W każdy tego typu instrument można zadąć tylko raz na 
siedem dni. 
Rzuć k%, by korzystając z pobliskiej tabeli, określić, który z rogów Valhalli znaleziono. Od rodzaju 
instrumentu zależy, jacy barbarzyńcy zostaną wezwani oraz jakie wymagania musi spełnić grający, by 
użyć instrumentu. Osobę, która zagra na rogu, a nie spełnia wymagań, przyzwani barbarzyńcy 
natychmiast zaatakują. 
k% Rodzaj 

rogu 
Wezwani 
barbarzyńcy 

Wymagania 

01-40 Srebrny  2k4+2, 2. 
poziom 

Brak 

41-75 Spiżowy  2k4+1, 3. 
poziom 

Czarujący 1. poziomu 

76-90 Z brązu 2k4, 4. poziom Biegłość we wszystkich rodzajach broni żołnierskiej 
lub zdolność muzyka bardów 

91-
100 

Żelazny  1k4+1, 5. 
poziom 

Biegłość we wszystkich rodzajach broni żołnierskiej 
lub zdolność muzyka bardów 

 
Przyzwani barbarzyńcy to magiczne konstrukty, a nie prawdziwi ludzie (choć na takich wyglądają). 
Pojawiają się z wyposażeniem początkowym typowym dla tej klasy. Zaatakują przeciwnika 
wskazanego przez posiadacza rogu. Walczą przez godzinę, do chwili pokonania wszystkich wrogów 
lub do śmierci – cokolwiek nastąpi pierwsze. 
Silne przywoływanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie potwora VI; Cena: 50 
000 sz; Waga: 1 kg. 
Skarabeusz golemów: Osoba, która nosi tę broszę w kształcie żuka, potrafi wykryć każdego golema 
znajdującego się w promieniu 18 metrów. W tym celu musi się jedynie skoncentrować (akcja 
standardowa). Ponadto posiadacz skarabeusza może walczyć z golemami zwykłą i naturalną bronią lub 
nawet nieuzbrojony tak, jakby przeciwnik nie posiadał redukcji obrażeń. 
Umiarkowane poznanie; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, wykrycie magii, twórca musi być 
przynajmniej na 10. poziomu; Cena: 2500 sz. 
Skarabeusz ochrony: Jest to srebrny medalion w kształcie żuka, emanujący słabą magiczną aurą. 
Wystarczy go przez rundę trzymać w dłoni, by na powierzchni pojawiły się inskrypcje, które 
pozwalają stwierdzić, iż ten przedmiot obdarzono mocą ochronną. 
Osoba, która nosi skarabeusza, zdobywa odporność na czary 20. Przedmiot ów może też wchłonąć 
dwanaście wysączających energię ataków, zabójczych efektów i efektów opartych na negatywnej 
energii. Wchłonąwszy ostatni z dwunastu ataków, przedmiot przemienia się w pył i ulega zniszczeniu. 
Silne odrzucanie i nekromancja; PC 18; Stworzenie cudownego przedmiotu, ochrona przed śmiercią, 
odporność na czary; Cena: 38 000 sz. 
Składana łódź: Ten magiczny przedmiot ma postać drewnianego, prostopadłościennego pudełeczka – 
wysokości 30 centymetrów, szerokości i głębokości 15 centymetrów. Można w nim, jak w każdej 
innej skrzyneczce, przechowywać różne przedmioty. W chwili wypowiedzenie słowa rozkazu 
natomiast pudełko się rozkłada, przemieniając w łódź długości 3 metrów, szerokości 1,2 metra 
i wysokości 0,6 metra. Wypowiedzenie innego hasła sprawia, że skrzyneczka przyjmuje kształt statku 
długości 7,2 metra, szerokości 2,4 metra i wysokości 1,8 metra. Włożone do pudełka przedmioty 
spoczywają na dnie łodzi lub statku. 
Łódź ma dwa wiosła, kotwicę, maszt i łacińskie ożaglowanie. Statek z kolei wyposażony jest 
w pokład, ławeczki dla wioślarzy, pięć par wioseł, ster, kotwicę, kabinę, maszt i kwadratowy żagiel. 
W łodzi zmieszczą się bez problemu 3-4 osoby. Na statku – 15. 
Trzecie słowo rozkazu sprawia, że łódź lub statek z powrotem przyjmują postać pudełka. 
Słabe przemiany; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, wytwarzanie, twórca musi posiadać 
przynajmniej 2 rang w umiejętności Rzemiosło (szkutnictwo); Cena: 7200 sz; Waga: 2 kg. 
Skrzydlate buty: Z wyglądu te buty niczym się nie różnią od zwykłego obuwia. Jednak na rozkaz 
z obcasów wyrastają skrzydła, dzięki którym nosząca je osoba może latać (analogicznie do działania 
czaru latanie). Nie musi się przy tym koncentrować na tej formie poruszania. Może latać trzy razy 
dziennie, za każdym razem przez 5 minut. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, latanie; Cena: 16 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Skrzydła latania: Para skrzydeł mająca postać normalnego, acz starego płaszcza z czarnej tkaniny lub 
też niezwykle eleganckiej, długiej peleryny z piór. Jeśli osoba nosząca ten strój wypowie słowo 
rozkazu, szata przemieni się w dwa olbrzymie skrzydła ptaka lub nietoperza. Właściciel może dzięki 
nim latać z szybkością 18 metrów (dobra zwrotność). 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, latanie; Cena: 54 000 sz; Waga: 
1 kg. 
Smarowidło: Tej dziwnej maści można używać na dwa sposoby. Rozsmarowanie 30 gram na ofierze 
petryfikacji przywraca jej cielesną postać (analogicznie do czaru kamień w ciało). Natomiast pokrycie 
taką samą ilością smarowidła ciała istoty zapewnia jej ochronę analogiczną do zaklęcia kamienna 

skóra. 
Silne odrzucanie i przemiany; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, ciało w kamień, kamienna 

skóra; Cena: 4000 sz za 30 gramów. 
Soczewka wykrywania: Okrągły pryzmat, dzięki któremu bohater może dostrzec różne szczegóły. 
Soczewkę mającą około 15 centymetrów średnicy umieszczono w oprawce z rączką. Używająca jej 
osoba otrzymuje premię +5 do testów Przeszukiwania. Soczewka pomaga także w znajdowaniu 
śladów, zapewniając premię +5 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych podczas tropienia. 
Umiarkowane poznanie; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, widzenie prawdy; Cena: 3500 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Srebrny połysk: Substancją tą można pokryć broń, poświęcając na to akcję standardową. W efekcie 
oręż na godzinę zyska takie właściwości, jakby był wykonany z alchemicznego srebra, które zastępują 
ewentualne inne, wynikające z wykonania ze specjalnego materiału. Jeden flakon wystarczy do 
pokrycia broni do walki wręcz lub 20 pocisków. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu; Cena: 250 sz. 
Studnia wielu światów: Ten niezwykły przedmiot wyglądem przypomina przenośną dziurę. 
Wszystko, co się w nim znajdzie, zostaje natychmiast przeniesione do innego wymiaru – świata 
równoległego, na inną planetę czy plan (decyduje wynik rzutu). Jeśli studnia zostanie przesunięta, 
należy zmienić miejsce docelowe (jak wcześniej – losowo). Studnię można zwinąć, złożyć, przenieść 
itp., tak jak przenośną dziurę. Przedmioty ze światów, do których prowadzi studnia, mogą przechodzić 
przez otwór równie łatwo, jak w niego wchodzić (portal działa w obie strony). 
Silne przywoływanie; PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, wrota; Cena: 82 000 sz. 
Szata arcymaga: Strój ten wygląda zupełnie zwyczajnie. Może mieć barwę białą (k%, 01–45 oznacza 
dobry charakter), szarą (46–75 – charakter nie jest ani zły, ani dobry) lub czarną (76–100 to zły 
charakter). Nosząca ją osoba, która rzuca zaklęcia wtajemniczeń, zostaje obdarzona następującymi 
mocami. 
• Premia z pancerza +5 do KP. 
• Odporność na czary 18. 
• Premia z odporności +4 do wszystkich rzutów obronnych. 
• Premia z usprawnienia +2 do testów poziomu czarującego wykonywanych w celu przełamania 

odporności na czary. 
Jeśli białą szatę założy zła postać, natychmiast otrzymuje trzy poziomy negatywne. Podobnie dzieje 
się, gdy dobry bohater założy czarną szatę. Dobra lub zła postać, która założy szarą szatę, otrzymuje 
dwa poziomy negatywne. Dotyczy to również neutralnego bohatera, która założy białą lub czarną 
szatę. Negatywny poziom nie powoduje efektywnej utraty poziomów, nie można go jednak zwalczyć 
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w żaden sposób (nawet czarem przywrócenie energii życiowej), dopóki dana osoba ma na sobie szatę. 
Silne różne; PC 14; Stworzenie cudownego przedmiotu, pole antymagii, tarcza wiary lub zbroja maga, 

twórca musi mieć taki sam charakter jak szata; Cena: 75 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Szata gwiazd: Strój ten ma zwykle barwę czarną bądź granatową, a jest wyhaftowany w białe lub 
srebrne gwiazdeczki. Szata posiada trzy magiczne moce. 
• Nosząca ją osoba może fizycznie przenieść się na Plan Astralny wraz ze wszystkim, co niesie i ma 

na sobie. 
• Nosząca ją osoba otrzymuje premię ze szczęścia +1 do wszystkich rzutów obronnych. 
• Nosząca ją osoba może wykorzystać do sześciu wyszytych na przedzie gwiazd, które stają się 

shurikenami +5. Szata obdarza właściciela biegłością w posługiwaniu się tą bronią. Każdy shuriken 
znika po użyciu. 

Silne różne; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, magiczny pocisk, projekcja astralna lub 
zamiana planów; Cena: 58 000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Szata kameleona: Osoba, która włoży ten strój, intuicyjnie czuje, że obdarzony jest on specjalnymi 
mocami. Szata kameleona pozwala bohaterowi tak zmienić wygląd, by zlewać się z otoczeniem. 
Śmiałek otrzymuje premię z biegłości +10 do testów Ukrywania się. Ponadto osoba nosząca szatę 
może, gdy tylko tego zechce, zmienić wygląd i upodobnić się do innej istoty – analogicznie jak 
w przypadku czaru przebranie. Wszystkie stworzenia znające posiadacza szaty i przyjaźnie do niego 
nastawione widzą go w normalnej postaci. 
Umiarkowane iluzje; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, przebranie; Cena: 30 000 sz; Waga: 
0,5 kg. 
Szata kości: Ten przydatny element wyposażenia działaniem przypomina szatę przydatnych 

przedmiotów, tyle że dla nekromanty na poważnie zajmującego się swym fachem. Szata wygląda na 
zwykły strój. Jednakże bohater, który włoży to ubranie, zauważy, że zdobią je postacie nieumarłych. 
Tylko osoba mająca na sobie szatę widzi te dekoracje i jest w stanie rozpoznać przedstawiane przez 
nie istoty oraz, co najważniejsze, odczepić je. W każdej rundzie może ona oderwać jednego 
wyhaftowanego nieumarłego, który potem przemieni się w prawdziwą istotę danego typu (patrz 
pobliska lista). Szkielety i zombi nie znajdują się pod kontrolą posiadacza szaty, ale mogą później 
trafić pod jego rozkazy, zostać skarcone, odpędzone lub zniszczone. Nową szatę kości zawsze zdobią 
hafty następujących nieumarłych: 
• Szkielet małego goblina; 
• Szkielet średniego człowieka plebejusza; 
• Szkielet średniego wilka; 
• Zombi małego goblina; 
• Zombi średniego człowieka plebejusza; 
• Zombi średniego wilka. 
Umiarkowana nekromancja [zło]; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, ożywienie umarłego; 
Cena: 2400 sz; Waga: 0,5 kg. 
Szata oczu: Ten strój wygląda na niezwykle kosztowny, a przy tym niemagiczny. Niemniej osoba, 
która go włoży, może jednocześnie patrzeć we wszystkie strony – za sprawą zdobiących szatę 
czarodziejskich wzorów przypominających oczy. Widzi ona również w ciemnościach (zasięg 36 
metrów). 
Szata oczu umożliwia też dostrzeganie wszystkiego, co niewidzialne oraz eteryczne i co znajduje się 
w promieniu 36 metrów. 
Strój obdarza swego posiadacza premią z biegłości +10 do testów Przeszukiwania 
i Spostrzegawczości. Bohater nie traci również premii ze Zręczności do KP, nawet gdy jest 
nieprzygotowany. Przeciwnicy nie mogą go również flankować. Nie ma natomiast prawa odwrócić 
spojrzenia czy zamknąć oczu, by w ten sposób uniknąć ataków wzrokowych. 
Rzucenie bezpośrednio na szatę oczu światła lub nieustającego płomienia powoduje oślepienie na 1k3 
minuty osoby, która ją nosi. Natomiast światło dnia oślepia ją na 2k4 minuty. 
Umiarkowane poznanie; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, widzenie prawdy; Cena: 120 000 
sz; Waga: 0,5 kg. 
Szata przydatnych przedmiotów: Ten strój wygląda zupełnie zwyczajnie. Osoba, która go włoży, 
dostrzeże zaś, że są po nim rozsiane łatki różnych kształtów i rozmiarów. Tylko nosząca szatę istota 
potrafi rozpoznać, w jakie przedmioty mogą się owe łatki przemienić, i jedynie ona może je odczepić. 
W danej rundzie oderwać da się tylko jedną łatkę. W wyniku tej czynności łatka przybiera postać 
któregoś z opisanych dalej przedmiotów. Na nowej szacie przydatnych przedmiotów znaleźć można po 
dwie łaty każdego rodzaju. 
Oto przedmioty, w które mogą przemienić się łaty. 
• Sztylet; 
• Latarnia górnicza (pełna i zapalona); 
• Zwierciadło (doskonale wypolerowane stalowe lustro o wymiarach 60 cm na 120 cm); 
• Kij (długość 3 metry); 
• Lina konopna (zwój długości 15 metrów); 
• Worek. 
Dodatkowo na szacie znajdują się 4k4 łatki, które przemienią się w określone dalej przedmioty. Dla 
każdej łatki wykonaj rzut w pobliskiej tabeli, aby określić jej naturę. 
 
k% Rezultat  
01–08 Torba zawierająca 100 sztuk złota. 
09–15 Srebrna szkatułka (wymiary 15 cm x 15 cm x 30 cm) wartości 500 sz. 
16–22 Żelazne drzwi (do 3 m szerokości i wysokości, ryglowane z jednej strony – trzeba je 

ustawić pionowo, by samodzielnie osadziły się na zawiasach). 
23–30 Dziesięć klejnotów (100 sz każdy). 
31–44 Drewniana drabina (długość 7,2 metra). 
45–51 Muł (z jukami). 
52–59 Dół (3 m na 3 m na 3 m). 
60–68 Eliksir leczenia poważnych ran. 
69–75 Łódź wiosłowa (długość 3,5 metra). 
76–83 Słaby zwój z losowo określonym czarem. 
84–90 Dwa psy obronne (traktuj jak psy wierzchowe). 
91–96 Okno (60 cm na 120 cm; głębokość do 60 cm). 
97–100 Przenośny taran. 
 
Na jednej szacie może być kilka takich samych łatek. Raz wykorzystane przedmioty nie mogą 
powrócić do postaci łaty i znaleźć się z powrotem na stroju. 
Umiarkowane przemiany; PC 9; Stworzenie cudownego przedmiotu, wytwarzanie; Cena: 7000 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Szata wielu barw: Osoba, która nosi tę szatę, może sprawić, że materiał zacznie się mienić wieloma 
barwami – kolory jeden po drugim będą spływać tęczowym wodospadem z góry płaszcza ku jego 
brzegom. Barwy otumaniają istoty znajdujące się w pobliżu właściciela stroju, a przy okazji 
rozświetlają otoczenie. Kolory rozbłyskują w rundę po wypowiedzeniu słowa rozkazu. Działają 
niczym atak wzrokowy o zasięgu 9 metrów. Patrzące na nie istoty zostają otumanione na 1k4+1 rund 
(Wola neguje, ST 16). Jest to wpływający na umysł efekt wzorca. 
Z każdą rundą szata zapewnia właścicielowi coraz lepsze ukrycie. Ryzyko chybienia atakami 
wymierzonymi w postać ubraną w ów strój wynosi na początku 10% i rośnie o 10% w każdej rundzie, 
aż osiągnie 50% (całkowite ukrycie). 
Szata nieustannie oświetla obszar w promieniu 9 metrów. 
Danego dnia szata może działać jedynie przez 10 rund. 
Umiarkowane iluzje; PC 11; Stworzenie cudownego przedmiotu, rozmycie, tęczowy wzór; Cena: 27 
000 sz; Waga: 0,5 kg. 
Sznur modlitewnych paciorków: Wygląda jak niewiele warte świecidełko, a prawdziwą naturę 
objawia dopiero, gdy zawiśnie na szyi osoby rzucającej zaklęcia objawień. Jego właściciel natychmiast 
poznaje moce modlitewnych paciorków oraz sposób ich aktywacji. Na każdym sznurze znajdują się 
przynajmniej dwa specjalne paciorki, każdy obdarzony odmienną magią. 

 

Typ specjalnego 
paciorka 

Zdolność specjalnego paciorka 

Paciorek 
błogosławieństwa 

Nosząca go postać może rzucić błogosławieństwo. 

Paciorek leczenia Nosząca go postać może rzucić leczenie poważnych ran, przełamanie 

ślepoty/głuchoty bądź też przełamanie choroby. 
Paciorek karmy Nosząca go postać rzuca zaklęcia na poziomie czarującego +4. Efekt 

utrzymuje się 10 minut. 
Paciorek ugodzenia Nosząca go postać może rzucić młot chaosu, święte ugodzenie, gniew 

porządku bądź też przeklętą plagę (Wola częściowo neguje, ST 17). 
Paciorek przyzywania Nosząca go postać przyzywa z Zewnętrznych Planów potężną istotę 

odpowiedniego charakteru (anioła, diabła itd.), która pomaga mu przez 
jeden dzień (jeżeli właściciel paciorka przyzywania sprowadza 
wysłannika bóstwa w błahych sytuacjach, bóg czy bogini może zabierać 
mu niniejszy przedmiot i w ramach kary nałożyć nań zadanie). 

Paciorek spaceru 
w chmurach 

Nosząca go postać może rzucić spacer w chmurach. 

 
Na słabszym sznurze modlitewnych paciorków wisi paciorek błogosławieństwa oraz paciorek leczenia. 
Z kolei na zwykłym sznurze modlitewnych paciorków znajdują się paciorek leczenia, paciorek karmy 
oraz paciorek ugodzenia. Na potężniejszym sznurze modlitewnych paciorków wiszą zaś paciorek 

leczenia, paciorek karmy, paciorek przyzywania oraz paciorek spaceru w chmurach. 
Każdego specjalnego paciorka można użyć raz dziennie – z wyjątkiem paciorka przyzywania, który 
działa tylko jednorazowo, po czym traci moc. Paciorki błogosławieństwa, ugodzenia oraz spaceru 

w chmurach działają jak przedmioty uruchomienia czaru; paciorki karmy i przyzywania z kolei może 
aktywować każdy bohater potrafiący rzucać zaklęcia objawień. Sznura modlitewnych paciorków nie 
trzeba nosić w konkretnym miejscu – dopóki postać ma go przy sobie, może używać paciorków. 
Paciorek zdjęty ze sznurka traci swą moc. Obniż odpowiednio cenę przedmiotu pozbawionego choćby 
jednego paciorka: paciorek błogosławieństwa –600 sz, paciorek leczenia –9000 sz, paciorek karmy –
20 000 sz, paciorek ugodzenia –16 800 sz, paciorek przyzywania –20 000 sz, paciorek spaceru 

w chmurach –46 800 sz. 
Słaba, umiarkowana lub silna (wiele szkół); PC 1 (błogosławieństwo), 5 (leczenie), 7 (ugodzenie), 9 
(karma), 11 (spacer w chmurach), 17 (przyzywanie); Stworzenie cudownego przedmiotu i jeden 
z następujących stosownych czarów dla każdego paciorka: błogosławieństwo (błogosławieństwo); 
leczenie poważnych ran, przełamanie ślepoty/głuchoty lub przełamanie choroby (leczenie); słuszna 

potęga (karma); wrota (przyzywania); młot chaosu, święte ugodzenie, gniew porządku lub przeklęta 

plaga (ugodzenie), spacer w chmurach (spacer w chmurach); Cena: 9600 sz (słabszy), 25 800 sz 
(standardowy), 95 800 sz (potężniejszy). 
Świeca inwokacji: Każda z tych długich, cienkich świec jest przypisana jednemu z dziewięciu 
charakterów. Zapalona przez śmiałka o odpowiednim charakterze powołuje do istnienia aurę, która mu 
sprzyja. Istoty, które mają ten sam charakter co zapalona świeca, otrzymują premię z morale +2 do 
testów ataków, rzutów obronnych i testów umiejętności, jeśli znajdują się w promieniu 9 metrów od 
płomienia. 
Kapłan, który zapali świecę tuż przed lub już w trakcie przygotowywania zaklęć, będzie je rzucał, 
jakby był na poziomie o dwa wyższym (oczywiście jeżeli jego charakter pasuje do charakteru świecy). 
Może dzięki temu wykorzystać czar, który w innym wypadku byłby dlań niedostępny – świeca musi 
jednak cały czas płonąć. Poza specjalnymi przypadkami (patrz dalej), pali się ona 4 godziny. 
Ponadto osoba, która zapali świecę, może rzucić czar brama (oczywiście ograniczenie charakteru 
wciąż należy brać pod uwagę). Niestety, proces ten pochłonie świecę. 
Świecę można zgasić, po prostu ją zdmuchując, dlatego też zwykle umieszcza się ją w kagankach czy 
latarniach, chroniąc przed wiatrem, przeciągami itp., co nie zmienia jej magicznej mocy. 
Silne przywoływanie; PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, wrota, twórca musi mieć taki sam 
charakter co kreowana świeca; Cena: 8400 sz; Waga: 250 g. 
Świeca ujawniania prawdy: Biała świeca łojowa, która w momencie zapalenia tworzy w promieniu 
1,5 metrów efekt analogiczny do czaru sfera prawdy (Wola neguje, ST 13). Sfera istnieje przez 
godzinę – tyle ile płonie świeca. Jeśli świeca zostanie wcześniej zagaszona, moc przestaje działać, 
a świeca ulega zniszczeniu. 
Słabe oczarowania; PC 3; Stworzenie cudownego przedmiotu, strefa prawdy; Cena: 2500 sz; Waga: 
250 g. 
Talia iluzji: Talia kart wykonanych z pergaminu, zazwyczaj przechowywanych w pudełku ze skóry, 
drewna lub kości słoniowej. W jej skład wchodzą 34 atuty. Jeśli z talii wyjmie się losowo wybraną 
kartę i rzuci ją na ziemię, powstanie zaawansowany obraz stworzenia, które widnieje na atucie. Zwid 
istnieje aż do rozproszenia. Iluzoryczne stworzenie nie może odejść od miejsca powstania na odległość 
większą niż 9 metrów. Zachowuje się i działa jak prawdziwe stworzenie, choć słucha rozkazów 
wydanych przez bohatera, który wyjął kartę. Kiedy iluzja zostaje rozproszona, rysunek znika z karty 
a ona sama traci właściwości magiczne. Jeśli ktoś podniesie atut z ziemi, iluzja ulegnie 
automatycznemu i natychmiastowemu rozproszeniu. Karty w talii i powstające za ich sprawą iluzje 
zaprezentowano w pobliskiej tabeli (do określenia wyglądu talii należy wykorzystać jedną z dwóch 
pierwszych kolumn – czyli albo kart klasycznych, albo tarota). 
 
Karta tradycyjna Karta tarota Stworzenie  
As kier IV. Cesarz Czerwony smok 
Król kier Rycerz mieczy Człowiek wojownik (mężczyzna) i czterech strażników 
Królowa kier Królowa kijów Człowiek czarodziej (kobieta) 
Walet kier Król kijów Człowiek druid (mężczyzna) 
Dziesiątka kier VII. Rydwan Gigant chmurowy 
Dziewiątka kier Walet kijów Ettin  
Ósemka kier As pucharów Niedźwieżuk 
Dwójka kier Piątka kijów Goblin  
 
Karta tradycyjna Karta tarota Stworzenie  
As karo III. Cesarzowa Beholder  
Król karo Dwójka pucharów Elfy czarodziej (mężczyzna) i nowicjusz (kobieta) 
Królowa karo Królowa mieczy Półelf tropiciel (kobieta) 
Walet karo XIV. Umiarkowanie Harpia  
Dziesiątka karo Siódemka kijów Barbarzyńca półork (mężczyzna) 
Dziewiątka karo Czwórka pentakli Ogrowy mag 
Ósemka karo As pentakli Gnoll  
Dwójka karo Szóstka pentakli Kobold  
 
Karta tradycyjna Karta tarota Stworzenie  
As pik II. Kapłanka Licz  
Król pik Trójka kijów Trzej ludzie kapłani (mężczyźni) 
Dama pik Czwórka pucharów Meduza  
Walet pik Rycerz pentakli Krasnolud paladyn (mężczyzna) 
Dziesiątka pik Siódemka mieczy Gigant lodowy 
Dziewiątka pik Trójka mieczy Troll  
Ósemka pik As mieczy Hobgoblin  
Dwójka pik Piątka pucharów Goblin  
 
Karta tradycyjna Karta tarota Stworzenie  
As trefl VIII. Moc Żelazny golem 
Król trefl Walet pentakli Trzech niziołków łotrzyków (mężczyźni) 
Królowa trefl Dziesiątka pucharów Skrzat 
Walet trefl Dziewiątka pucharów Półelf bard (kobieta) 
Dziesiątka trefl Dziesiątka kijów Gigant wzgórzowy 
Dziewiątka trefl Król mieczy Ogr  
Ósemka trefl As kijów Ork  
Dwójka trefl Piątka pucharów Kobold  
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Karta tradycyjna Karta tarota Stworzenie  
Joker  Dwójka pentakli Iluzja właściciela talii 
Joker  Dwójka kijów Iluzja właściciela talii (odmienna płeć) 
 
Talia znaleziona w losowo tworzonym skarbie zwykle jest kompletna (k%, 11–100) lub niekompletna 
(01–10) – wówczas brak 1k20 kart. Jeśli nie ma w niej jakichś atutów, obniż cenę o odpowiedni 
procent. 
Słabe iluzje; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, zaawansowany obraz; Cena: 8100 sz; Waga: 
250 g. 
Torba sztuczek: Mały worek, wyglądający na zupełnie zwyczajny i pusty. Niemniej każdy, kto włoży 
rękę do środka, dotknie niewielkiej, futrzanej kulki. Jeżeli ją wyjmie i rzuci na odległość 
nieprzekraczającą 6 metrów, zmieni się ona w zwierzę. Stworzenie będzie służyć osobie, która 
wyciągnęła je z torby, przez 10 minut (lub do śmierci czy rozkazu powrotu do torby), po czym zniknie. 
Może ono wykonać wszystkie rozkazy opisane w umiejętności Postępowanie ze zwierzętami. Istnieją 
trzy różne rodzaje toreb sztuczek, o różnych kolorach i „zawierające” różnorodne zwierzęta. 
Określając, jakie stworzenie zostanie wyjęte z torby, wykorzystaj pobliską tabelę. 
 
Szara  Czerwona  Brunatna  

k% Zwierzę k% Zwierzę k% Zwierzę 
01-30 Nietoperz 01-30 Rosomak 01-30 Niedźwiedź 

brunatny 
31-60 Szczur 31-60 Wilk 31-60 Lew 
61-75 Kot 61-85 Dzik 61-80 Koń bojowy 
76-90 Łasica 86-100 Niedźwiedź czarny  81-90 Tygrys 
91-100 Borsuk   91-100 Nosorożec 

 
Ciężki koń bojowy pojawia się z uprzężą oraz siodłem – pozwoli się dosiąść osobie, która wyjęła go 
z torby. 
Właściciel torby zawsze trafia na losowo wybrane zwierzę. Ponadto w tym samym czasie ma prawo 
istnieć tylko jedno takie stworzenie. Co więcej, w danym tygodniu z torby wydobyć można 
maksymalnie 10 zwierząt. 
Słabe lub umiarkowane przywoływanie; PC 3 (szara), 5 (czerwona), 9 (brunatna); Stworzenie 
cudownego przedmiotu, przyzwanie sojusznika natury II (szara), przyzwanie sojusznika natury III 

(czerwona) lub przyzwanie sojusznika natury V (brunatna); Cena: 900 sz (szara); 3000 sz (czerwona); 
6300 sz (brunatna). 
Twierdza natychmiastowa: Przedmiot ten ma postać małej metalowej kostki, która po 
wypowiedzeniu słowa rozkazu przemienia się w wieżę średnicy 6 metrów i wysokości 9 metrów, 
z otworami strzelniczymi ze wszystkich stron i blankami u góry. Metalowe ściany wchodzą w ziemię 
na głębokość 3 metrów, utrzymując budowlę w miejscu i uniemożliwiając przewrócenie jej. Wieża 
wyposażona jest w małe drzwi, które otwierają się tylko na rozkaz właściciela twierdzy – nawet 
kołatka na nic się tu nie przyda. 
Adamantytowe ściany twierdzy natychmiastowej mają 100 punktów wytrzymałości i trwałość 20. 
Konstrukcję można naprawić jedynie za pomocą czarów życzenie lub cud, które odnawiają 50 punktów 
wytrzymałości naraz. 
Wieża wyrasta w ciągu jednej rundy, a jej drzwi zawsze znajdują się przed właścicielem przedmiotu. 
Otwierają się one i zamykają natychmiast, na jego rozkaz. Znajdujące się w pobliżu istoty (wyjątkiem 
jest pan twierdzy) muszą uważać, by nagle powstająca wieża ich nie zraniła – zadaje 10k10 obrażeń 
(Refleks zmniejsza o połowę, ST 19). 
Fortecę dezaktywuje się, wypowiadając słowo rozkazu (inne niż wyraz aktywujący ją). Nie można 
tego dokonać, dopóki wieża nie będzie pusta. 
Silne przywoływanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, imponująca posiadłość maga; Cena: 
55 000 sz. 
Urządzenie kraba: Urządzenie to przypomina wyglądem dużą, zamkniętą, żelazną beczkę 
wyposażoną w ukryty uchwyt (znalezienie go wymaga wykonania udanego testu Przeszukiwania o ST 
20), który otwiera właz w jednym z „den”. Osoba, która wejdzie do środka, znajdzie dziesięć 
nieoznaczonych dźwigni. 
Urządzenie opisują następujące charakterystyki: pw 200; trwałość 15; szyb 6 m, pływanie 6 m; KP 20 
(–1 rozmiar, +11 naturalny); Atk +12 wręcz (2k8, 2 szczypce). 
 
Dźwignia (1k10) Funkcja dźwigni 
1 Wysuń/schowaj nogi i ogon 
2 Otwórz/zamknij przedni luk 
3 Otwórz/zamknij boczne luki 
4 Wysuń/schowaj szczypce i czułki 
5 Zamknij szczypce 
6 Ruch do przodu/do tyłu 
7 Skręć w lewo/w prawo 
8 Otwórz/zamknij „oczy” z nieustającym płomieniem 
9 Wynurz się/zanurz w wodzie 
10 Otwórz/zamknij właz 
 
Użycie dźwigni to akcja całorundowa. W rundzie każdą dźwignię można wykorzystać tylko raz. 
Ponieważ jednak w urządzeniu jest miejsce dla dwóch istot średnich rozmiarów, w tym samym czasie 
można nim atakować i poruszać się. Mechanizm bez szkody może zanurzyć się na głębokość do 270 
metrów. W środku jest wystarczająco dużo tlenu, by dwuosobowa załoga przeżyła 1k4+1 godzin 
(jedno stworzenie wytrzyma dwa razy dłużej). W momencie aktywacji urządzenie przemienia się 
w coś na kształt olbrzymiego kraba. 
Silne wywoływanie i przemiany; PC 19; Stworzenie cudownego przedmiotu, nieustający płomień, 
ożywienie przedmiotów, twórca musi posiadać przynajmniej 8 rang w umiejętności Wiedza 
(architektura i inżynieria); Cena: 90 000 sz; Waga: 250 kg. 
Wachlarz wiatru: Wygląda jak zwykły wachlarz wykonany z drewna i papirusu lub tkaniny, służący 
do ochłody. Niemniej wypowiedzenie słowa rozkazu sprawia, że wachlarz wzbudza ruchy powietrza 
analogicznie do czaru podmuch wiatru. Tego przedmiotu można bez ryzyka używać raz dziennie. 
Każde następne wykorzystanie wachlarza wiąże się z kumulatywnym ryzykiem 20% na to, że ulegnie 
on rozdarciu i stanie się niemagicznym, bezużytecznym śmieciem. 
Słabe wywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, podmuch wiatru; Cena: 5500 sz. 
Wisiorek gojenia ran: Jasnoczerwony kamień zwieszony na złotym łańcuszku. Osoba, która go nosi, 
nie traci punktów wytrzymałości, gdy spadną one do wartości od –1 do –9. Ponadto wisiorek 
dwukrotnie zwiększa szybkość normalnego leczenia obrażeń oraz pozwala leczyć rany, które 
normalnie się nie goją. Utrata punktów wytrzymałości spowodowana przez krwawienie również 
zostaje zanegowana. Niestety, wisiorek nie zapobiega wykrwawianiu się powodującemu utratę 
Budowy, a spowodowanemu choćby przez oręż ranienia. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, uzdrowienie; Cena: 15 
000 sz. 
Wisiorek odporności na trucizny: Czarny klejnot przypominający brylant, zawieszony na 
delikatnym, srebrnym łańcuszku. Osoba, która go nosi, jest niepodatna na trucizny, choć toksyny już 
działające w chwili założenia wisiorka nie przestają na nią wpływać. 
Słabe przywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, neutralizacja trucizny; Cena: 27 
000 sz. 
Wisiorek roztropności: Wygląda jak zwykła perła na łańcuszku. Jednak osoba, która go nosi, 
otrzymuje zależną od przedmiotu premię z usprawnienia +2, +4 lub +6 do wartości Roztropności. 
Umiarkowane przemiany; PC 8; Stworzenie cudownego przedmiotu, mądrość sowy; Cena: 4000 sz 
(+2), 16 000 sz (+4), 36 000 sz (+6). 
Wisiorek zdrowia: Osoba, która nosi ten niebieski klejnot wiszący na srebrnym łańcuchu, jest 
niepodatna na choroby, wliczając w to te nadnaturalne. 
Słabe przywoływanie; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, przełamanie choroby; Cena: 7500 sz. 
Zwierciadło myśli: Wygląda jak zwykłe szklane lustro, wysokości 1,5 metra i szerokości 0,6 metra. 
Posiadacz zwierciadła, który wie, jak go używać i zna odpowiednie słowa rozkazu, ma prawo 
wykorzystać następujące moce. 

• Może czytać myśli każdego stworzenia, które się w lustrze odbija, nawet jeśli nie zna języka, jakim 
dana istota się posługuje. W tym celu musi znajdować się w odległości 7,5 metra od lustra. 

• Może obserwować inne miejsca, jakby posługiwał się czarem jasnowidzenie, tyle że zasięg lustra 
rozciąga się nawet na inne plany, jeżeli wystarczająco dobrze je zna. 

• Lustro może stać się portalem prowadzącym do innych miejsc. Właściciel musi najpierw obejrzeć 
daną lokację za pomocą jasnowidzenia, a potem po prostu przejść tam przez lustro. Inni mogą 
podążyć za nim. Po drugiej stronie znajduje się niewidzialny portal, przez który posiadacz lustra 
może przejść z powrotem. Gdy to uczyni, wrota się zatrzasną. Portal zamyka się też samoistnie po 
24 godzinach, więżąc właściciela w danym miejscu. Posiadacz lustra może również go zamknąć, 
wypowiadając słowo rozkazu. Istoty posiadające Intelekt wartości co najmniej 12 mają szansę 
dostrzec portal – analogicznie do wykrycia czujnika czaru szpiegowanie. Każde stworzenie, które 
przejdzie przez portal, pojawia się, stojąc twarzą do lustra. 

• Raz na tydzień lustro dokładnie odpowiada na krótkie pytania dotyczące stworzenia, którego obraz 
odbija się w jego powierzchni (odpowiedzi analogiczne do tych uzyskiwanych dzięki działaniu 
czaru znajomość legend). 

Silne przywoływanie i poznanie; PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, 
jasnosłyszenie/jasnowidzenie, wrota, wykrycie myśli, znajomość legend; Cena: 175 000 sz; Waga: 20 
kg. 
Zwierciadło przeciwieństw: Wygląda jak normalne lustro o wymiarach 1,2 metra na 0,9 metra. 
Można je zawiesić na ścianie lub przymocować do jakiejś powierzchni. Zwierciadło aktywuje 
i dezaktywuje to samo słowo rozkazu. Stworzenie, które spojrzy na własne odbicie, powołuje do 
istnienia swoją dokładną kopię, a ta natychmiast atakuje oryginał. Duplikat posiada wszystkie moce 
i możliwości śmiałka, włączając w to magię. Jeśli oryginał lub kopia zostaną zabite, magicznie 
powołany do życia bliźniak i jego wyposażenie znikają bez śladu. Zwierciadło może w ten sposób 
zadziałać jedynie cztery razy dziennie. 
Silna nekromancja; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, klon; Cena: 92 000 sz; Waga: 22,5 kg. 
Zwierciadło uwięzienia życia: Kryształowy kwadrat o boku 1,2 metra w oprawie z drewna i metalu, 
który można do czegoś przymocować. Lustro aktywuje i dezaktywuje to samo słowo rozkazu. 
Zwierciadło uwięzienia życia ma 15 pozawymiarowych, nieprzestrzennych cel. Każda istota, która 
znajdzie się w promieniu 9 metrów od niego i spojrzy na swoje odbicie, musi wykonać rzut obronny 
na Wolę (ST 23) – nieudany oznacza uwięzienie w jednej z cel. Stworzenie nieświadome mocy 
zwierciadła zawsze widzi swoje odbicie. Jeśli zaś jest świadome tego, że lustro może uwięzić żywą 
istotę, ryzyko dostrzeżenia własnego odbicia – a tym samym potrzeby wykonania rzutu obronnego – 
wynosi 50% (efekt należy traktować jak ataki wzrokowe). 
Uwięzione stworzenie zostaje fizycznie przeniesione we wnętrze lustra. Jego rozmiar nie ma 
znaczenia. Nieumarłych i konstruktów nie da się zamknąć w celach zwierciadła, podobnie jak wszelką 
nieożywioną materię i przedmioty. Niemniej ekwipunek ofiary i wszystkie posiadane przez nią rzeczy 
zostają uwięzione wraz z nieszczęśnikiem. Właściciel lustra może wypowiedzieć rozkaz, który 
przywoła odbicie dowolnej zamkniętej w celi istoty. Z taką ofiarą można przeprowadzić normalną 
rozmowę. Wypowiedzenie innego słowa rozkazu sprawia, że uwięziona istota zostaje uwolniona. 
Właściciel ustala stosowne hasła dla każdej ofiary. 
Jeśli wszystkie cele są zajęte, losowo wybrana ofiara zostaje uwolniona, a jej miejsce zajmuje inny 
nieszczęśnik. Jeżeli ktoś stłucze zwierciadło, wszyscy więźniowie wydostaną się na wolność. 
Silne odrzucanie; PC 17; Stworzenie cudownego przedmiotu, uwięzienie; Cena: 200 000 sz; Waga: 25 
kg. 
Żarnik władania żywiołakami ognia: Wygląda jak zwykły pojemnik na rozżarzone węgle. Jednak 
gdy właściciel rozpali w żarniku ogień i wypowie stosowne wezwania, przybywa duży żywiołak 
ognia. Wypowiedzenie przyzwania zajmuje całą rundę. Żarnik działa jak czar przyzwanie potwora VI. 
Jeśli do ognia doda się siarki, na wezwanie przybędzie żywiołak wielki, nie duży, a przedmiot będzie 
funkcjonować niczym przyzwanie potwora VII. Za każdym razem da się przyzwać tylko jednego 
żywiołaka. Wezwanie kolejnego wymaga rozpalenia nowego ognia, czego nie można dokonać, jeśli 
poprzedni żywiołak nie znikł (nie został rozproszony, odesłany lub zabity). 
Silne przywoływanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie potwora VI, przyzwanie 

potwora VII; Cena: 100 000 sz; Waga: 2,5 kg. 
Żelazne obręcze: Na pierwszy rzut oka przedmiot ten wygląda na zwykłą zardzewiałą kulę o średnicy 
7,5 centymetra, którą opinają żelazne obręcze. 
Wypowiedzenie słowa rozkazu i ciśnięcie kuli w przeciwnika sprawia, że po udanym ataku 
dotykowym dystansowym obręcze powiększają się, otwierają i zaciskają na ofierze. Można w ten 
sposób schwytać jedno stworzenie maksymalnie dużego rozmiaru. Istota będzie unieruchomiona do 
chwili, gdy właściciel obręczy nie wypowie słowa rozkazu – wtedy obręcze znów przyjmą postać kuli. 
Pojmane stworzenie może złamać (i zniszczyć) obręcze, wykonując udany test Siły (ST 30) lub 
wymknąć się z nich, wykonując udany test Wyzwalania się (ST także 30). Żelaznych obręczy można 
używać raz dziennie. 
Silne wywoływanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, chwytająca dłoń; Cena: 26 000 sz; 
Waga: 0,5 kg. 
Żelazny flakon: Specjalny pojemnik, zwykle inkrustowany srebrem lub runami i zakorkowany 
mosiężną zatyczką z pieczęcią zdobioną rzeźbionymi znakami, specjalnymi symbolami i piętnami 
mocy. Posiadacz flakonu, który wypowie słowo rozkazu, może zmusić dowolne stworzenie z innego 
planu, by weszło do owego flakonu – pod warunkiem, że istocie nie powiedzie się rzut obronny na 
Wolę (ST 19). Efekt ten ma zasięg 18 metrów. We flakonie może się znajdować tylko jedna istota. 
Otworzenie korka uwalnia zamknięte stworzenie. 
Słowo rozkazu można wypowiedzieć tylko raz dziennie. 
Jeśli ktoś, kto uwalnia stworzenie, wymówi słowo rozkazu, będzie ono musiało służyć mu przez 
godzinę. Jeżeli w owej chwili bohater nie wypowie słowa rozkazu, istota zachowa się odpowiednio do 
swej natury (pewnie zaatakuje śmiałka, chyba że z jakiegoś rozsądnego powodu nie zechce tego 
uczynić). Kolejna próba zamknięcia we flakonie tego samego stworzenia zapewnia mu premię +2 do 
rzutów obronnych i powoduje zmianę nastawienia na wrogie. W znalezionym flakonie może 
znajdować się któraś z istot wymienionych w pobliskiej tabeli. 
 
k% Istota k% Istota 
01–50 Brak 89 Demon (glabrezu) 
51–54 Duży żywiołak 

powietrza 
90 Demon (sukkub) 

55–58 Grotostrząb 91 Diabeł (osyluth) 
59–62 Duży żywiołak ziemi 92 Diabeł (barbazu) 
63–66 Xorn 93 Diabeł (erynia) 
67–70 Duży żywiołak ognia 94 Diabeł (cornugon) 
71–74 Salamandra 95 Niebianin (avoral) 
75–78 Duży żywiołak wody 96 Niebianin (ghaele) 
79–82 Dorosły tojanida 97 Formit myrmarcha 
83–84 Bestia chaosu  98 Stary grotostrząb 
85–86 Formit nadzorca 99 Rakszasa 
87 Demon (vrock) 100 Demon (balor) lub diabeł (piekielny czart) – równa 

szansa na każdego 
88 Demon (hezrou)    
 
Silne przywoływanie; PC 20; Stworzenie cudownego przedmiotu, uwięzienie duszy; Cena: 170 000 sz 
(pusta); Waga: 0,5 kg. 
 

 
Przedmioty inteligentne 
Czarodziejskie przedmioty bywają czasem obdarzone inteligencją. Magia napełnia je świadomością, 
przez co czują i myślą niemal jak żywe istoty, dlatego też powinno się je traktować jak BN. Wiele 
z nich posiada niezwykłe zdolności i moce, a czasem też specyficzne dążenia. Inteligencję mogą 
posiadać jedynie permanentne przedmioty magiczne, a nie te, które po jednokrotnym użyciu tracą moc 
lub posiadają ładunki (oznacza to, że między innymi zwoje, różdżki i laski nigdy nie są obdarzone 
inteligencją). Uogólniając, mniej niż 1% magicznych przedmiotów posiada inteligencję. 
Inteligentne przedmioty można w pewnym sensie uznać za stworzenia, posiadają bowiem Intelekt, 
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Roztropność i Charyzmę. Często obdarzone są też zdolnością oświetlania otoczenia na życzenie (jak 
w przypadku magicznej broni) – wiele w przeciwnym razie nie widzą. 
W odróżnieniu od większości magicznych przedmiotów, przedmioty inteligentne mogą samodzielnie 
aktywować swe moce, nie czekając na słowo rozkazu właściciela. Inteligentne przedmioty działają 
w turze właściciela, w kolejności zwykłej inicjatywy. 
 
Tabela: Intelekt, Roztropność, Charyzma i zdolności przedmiotów 

k% 

Wartości 
atrybutów 
mentalnych 

Sposób 
komunika
cji Możliwości Zmysły 

Modyfikat
or ceny 
bazowej 

01–
34 

Dwa 12, 
jeden 10 

Empatia1 Jedna słabsza moc Wzrok i słuch 9 m +1000 sz 

35–
59 

Dwa 13, 
Jeden 10 

Empatia1 Dwie słabsze 
moce 

Wzrok i słuch 18 m +2000 sz 

60–
79 

Dwa 14, 
jeden 10 

Mowa2 Dwie słabsze 
moce 

Wzrok i słuch 36 m +4000 sz 

80–
91 

Dwa 15, 
Jeden 10 

Mowa2 Trzy słabsze moce Widzenie 
w ciemnościach 
i słuch 18 m 

+5000 sz 

92–
97 

Dwa 16, 
Jeden 10 

Mowa2 3 Trzy słabsze moce Widzenie 
w ciemnościach 
i słuch 18 m 

+6000 sz 

98 Dwa 17, 
Jeden 10 

Mowa, 

telepatia3 

4 

Trzy słabsze moce 
i jedna 

potężniejsza6 

Widzenie 
w ciemnościach 
i słuch 36 m 

+9000 sz 

99 Dwa 18, 
Jeden 10 

Mowa, 

telepatia4 

5 

Trzy słabsze moce 
i dwie 

potężniejsze6 

Widzenie 
w ciemnościach, 
ślepozmysł i słuch 
36 m  

+12 000 sz 

100 Dwa 19, 
Jeden 10 

Mowa, 

telepatia4 

5 

Cztery słabsze 
moce i trzy 

potężniejsze 6 

Widzenie 
w ciemnościach, 
ślepozmysł i słuch 
36 m 

+15 000 sz 

1 Właściciel odczuwa ponaglenie, a czasem nawet ma wrażenie, że przedmiot zachęca go lub 
zniechęca do pewnych czynności. 
2 Podobnie jak bohaterowie, inteligentny przedmiot mówi wspólnym oraz jednym dodatkowym 
językiem za każdy punkt premii z Intelektu. Potrafi również telepatycznie porozumiewać się 
z właścicielem. 
3 Przedmiot potrafi czytać w każdym języku, w którym mówi. 
4 Przedmiot może na życzenie wykorzystywać oba sposoby komunikowania się, korzystając 
z języków, które zna. Potrafi również telepatycznie porozumiewać się z właścicielem. 
5 Przedmiot potrafi czytać w każdym języku, w którym mówi, oraz wykorzystywać odczytanie magii. 
6 Przedmiot posiada raczej specjalne dążenie (i związaną z nim moc) niż potężniejszą moc, jeśli takie 
rozwiązanie lepiej pasuje do sytuacji. 
 

CHARAKTER INTELIGENTNEGO PRZEDMIOTU 
Każdy inteligentny przedmiot posiada również charakter. Zauważ, że charakter inteligentnego oręża 
jest zwykle określony – albo z góry, albo implikuje go moc broni. Jeśli tworzysz broń inteligentną 
losowo, jej charakter musi pasować do wszystkich posiadanych przez nią mocy. 
Każda postać, której charakter nie pasuje do charakteru przedmiotu (z wyjątkiem sytuacji wyjaśnionej 
w przypisie pobliskiej tabeli), otrzymuje jeden poziom negatywny, gdy tylko weźmie przedmiot do 
ręki. Nie powoduje to efektywnej utraty poziomów, lecz poziom negatywny należy brać pod uwagę, 
dopóki śmiałek trzyma przedmiot (tego poziomu nie można się pozbyć nawet za sprawą czarów 
przywrócenie energii życiowej). Negatywne poziomy kumulują się z wszelkimi innymi karami, 
których przyczyną jest przedmiot, a ofiarą – pechowy właściciel, który nie spełnia jego wymagań. 
Przedmioty posiadające Ego (patrz dalej) o wartości pomiędzy 20 a 29 nakładają na właścicieli dwa 
poziomy negatywne. Te, których Ego przekracza 30, przyczyniają się do utraty trzech poziomów 
negatywnych. 
Charakter inteligentnego przedmiotu 
k% Charakter przedmiotu 
01–05 Chaotyczny dobry 
06–15 Chaotyczny neutralny* 
16–20 Chaotyczny zły 
21–25 Neutralny zły* 
26–30 Praworządny zły 
31–55 Praworządny dobry 
56–60 Praworządny neutralny* 
61–80 Neutralny dobry* 
81–100 Neutralny 
*Przedmiotu może również używać każda postać, której charakter zgadza się z nie-neutralną częścią 
charakteru przedmiotu. 

JĘZYKI ZNANE PRZEDMIOTOWI 
Inteligentny przedmiot – podobnie jak bohaterowie – posługuje się wspólnym oraz jedną dodatkową 
mową na każdy punkt premii z Intelektu. Wybierz odpowiednie języki, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak powstanie przedmiotu oraz jego dążenia. 

ZDOLNOŚCI INTELIGENTNEGO PRZEDMIOTU 
W pobliskiej Tabeli podano liczbę i potęgę zdolności, które posiada losowo tworzony przedmiot. 
Wykonaj teraz rzuty w odpowiednich tabelach, aby dokładniej określić te moce. 
Słabsze moce inteligentnego przedmiotu 

k% Słabsza moc 
Modyfikator ceny 
bazowej 

01–05 Przedmiot może rzucić błogosławieństwo na sprzymierzeńców 
3/dzień 

+1000 sz 

06–10 Przedmiot może użyć płomiennej otoczki 3/dzień  +1100 sz 
11–13 Przedmiot może rzucić pomniejszy obraz 1/dzień +2200 sz 
14–20 Przedmiot posiada cały czas aktywną obserwację śmierci  +2700 sz 
21–25 Przedmiot może na życzenie użyć wykrycia magii  +3600 sz 
26–31 Przedmiot 10 rang w Zastraszaniu +5000 sz 
32–33 Przedmiot 10 rang w Odcyfrowywaniu zapisków +5000 sz 
34–36 Przedmiot 10 rang w Wiedzy (wybierz dziedzinę) +5000 sz 
37–40 Przedmiot 10 rang w Przeszukiwaniu +5000 sz 
41–45 Przedmiot 10 rang w Spostrzegawczości +5000 sz 
46–50 Przedmiot 10 rang w Nasłuchiwaniu +5000 sz 
51–54 Przedmiot 10 rang w Czarostwie +5000 sz 
55–60 Przedmiot 10 rang w Wyczuciu pobudek +5000 sz 
61–66 Przedmiot 10 rang w Blefowaniu +5000 sz 
67–72 Przedmiot 10 rang w Dyplomacji +5000 sz 
73–77 Przedmiot może rzucić zaawansowany obraz 1/dzień +5400 sz 
78–80 Przedmiot może rzucić ciemność 3/dzień +6500 sz 
81–83 Przedmiot może użyć unieruchomienia osoby względem wroga 

3/dzień 
+6500 sz 

84–86 Przedmiot może aktywować strefę prawdy 3/dzień +6500 sz 
87–89 Przedmiot może użyć otumanienia potwora 3/dzień +6500 sz 
90–95 Przedmiot może użyć zlokalizowania przedmiotu 3/dzień +6500 sz 
96–100 Przedmiot może użyć leczenie średnich ran (2k8+3) względem 

właściciela 3/dzień 
+6500 sz 

 
Wszystkie moce działają pod kierunkiem przedmiotu, choć ten zwykle poddaje się życzeniom 
właściciela. Aktywacja mocy czy koncentrowanie się na już funkcjonującej to dla przedmiotu akcja 
standardowa. 
Potężniejsze moce inteligentnego przedmiotu 

k% Potężniejsza moc 
Modyfikator ceny 
bazowej 

01–06 Przedmiot potrafi na życzenie wykrywać przeciwny charakter +7200 sz 
07–10 Przedmiot może na życzenie wykrywać nieumarłych +7200 sz 
11–13 Przedmiot może na życzenie wywołać strach +7200 sz 
14–18 Przedmiot może użyć zakotwiczenia w wymiarze względem 

wroga 1/dzień 
+10 000 sz 

19–23 Przedmiot może użyć odesłania względem wroga 1/dzień +10 000 sz 
24–28 Przedmiot może użyć słabszego klosza niewrażliwości 1/dzień +10 000 sz 
29–33 Przedmiot może użyć mistycznego oka 1/dzień +10 000 sz 
34–37 Przedmiot cały czas korzysta z efektu wykrycie szpiegowania  +10 000 sz 
38–41 Przedmiot tworzy pierścień ściany ognia z właścicielem 

w centrum 1/dzień 
+10 000 sz 

42–45 Przedmiot może użyć ugaszenia płomieni względem ognia 
3/dzień 

+16 000 sz 

46–50 Przedmiot może na życzenie użyć efektu status +11 000 sz 
51–54 Przedmiot może użyć podmuchu wiatru 3/dzień +11 000 sz 
55–59 Przedmiot może użyć jasnowidzenia 3/dzień +16 000 sz 
60–64 Przedmiot może na życzenie stworzyć magiczny krąg przeciw 

charakterowi mu przeciwnemu 
+16 000 sz 

65–68 Przedmiot może użyć przyspieszenia względem posiadacza 
3/dzień 

+16 000 sz 

69–73 Przedmiot może stworzyć światło dnia 3/dzień +16 000 sz 
74–76 Przedmiot może stworzyć głębszą ciemność 3/dzień +16 000 sz 
77–80 Przedmiot może użyć wyczyszczenia niewidzialności (zasięg 9 m) 

3/dzień 
+16 000 sz 

81–85 Przedmiot może użyć spowolnienia względem wrogów 3/dzień +16 000 sz 
86–91 Przedmiot może zlokalizować stworzenie 3/dzień +30 000 sz 
91–97 Przedmiot może użyć strachu względem wrogów 3/dzień +30 000 sz 
98–
100 

Przedmiot może użyć na życzenie wykrycia myśli +44 000 sz 

 
Jeśli wylosowałeś tę samą moc dwa razy, rzuć ponownie. 

DĄŻENIA PRZEDMIOTÓW 
Dążenia inteligentnych przedmiotów 
k% Dążenie 
01–20 Pokonaj/zabij istoty o całkowicie odmiennym charakterze* 
21–30 Pokonaj/zabij bohaterów rzucających czary wtajemniczeń (w tym rzucające zaklęcia 

potwory i tych, którzy używają zdolności czaropodobnych) 
31–40 Pokonaj/zabij bohaterów rzucających czary objawień (w tym boskie byty i sługi bóstw) 
41–50 Pokonaj/zabij istoty, które nie rzucają czarów 
51–55 Pokonaj/zabij określony rodzaj stworzeń (wybór jak w przypadku specjalnej zdolności 

oręża zguby) 
56–60 Pokonaj/zabij określoną rasę lub rodzaj stworzeń 
61–70 Broń określonej rasy lub rodzaju stworzeń 
71–80 Pokonaj/zabij sługi konkretnego bóstwa 
81–90 Broń sług i interesów konkretnego bóstwa 
91–95 Pokonaj/zabij wszystkich (poza właścicielem i przedmiotem) 
96–100 Wybierz jedna cechę 
* Neutralny (N) przedmiot będzie dążył do zachowanie równowagi poprzez pokonanie/zabicie 
potężnych istot o skrajnych charakterach (PD, PZ, CD, CZ). 

Dążenie 
Cel, do którego inteligentny przedmiot dąży, musi pozostawać w zgodzie z jego charakterem 
i rodzajem. W tej kwestii należy zachować rozsądek. Dążenie „Pokonaj/zabij istoty rzucające czary 
wtajemniczeń” nie oznacza, że miecz zmusza właściciela do zabicia każdego napotkanego czarodzieja. 
Nie oznacza to również, że według oręża można zabić każdego czarodzieja, zaklinacza i barda na 
świecie. W tym przypadku należy jednak założyć, że miecz nienawidzi osób posługujących się magią 
wtajemniczeń i chce doprowadzić do zniszczenia miejscowej koterii czarodziejów czy doprowadzić do 
upadku władającej pobliską krainą królowej-zaklinaczki. Podobnie cel „Chroń elfy” nie oznacza, że 
posiadacz przedmiotu, który jest elfem, będzie pomagał wyłącznie samemu sobie. Przedmiot natomiast 
chce, by wykorzystywać go w sprawie służącej całej rasie – chce wyplenić wrogów i wesprzeć 
w walce przywódców tej rasy. W dążeniu „Pokonaj/zabij wszystkich” nie chodzi jedynie 
o samoobronę – oznacza ono, że przedmiot nie spocznie (lub nie pozwoli spocząć właścicielowi), 
dopóki nie stanie ponad wszystkimi innymi. 

MOC ZWIĄZANA Z DĄŻENIEM 
Moc związana z dążeniem funkcjonuje tylko wtedy, gdy inteligentny przedmiot wykonuje działania 
prowadzące do postawionego sobie celu. Wszystko zależy jednakże od jego punktu widzenia. Ocena, 
czy cel uświęca środki, nie powinna wywoływać wahania. W odróżnieniu od pozostałych mocy, 
inteligentny przedmiot może odmówić użycia mocy związanych z dążeniem nawet jeśli jego właściciel 
nad nim dominuje (patrz dalej, „Przedmioty kontra bohaterowie”). 
Specjalne moce związane z dążeniem przedmiotu 
k% Moc związana z dążeniem Modyfikator ceny 

bazowej 
01–06 Przedmiot może użyć lodowej nawałnicy +50 000 sz 
07–12 Przedmiot może użyć dezorientacji +50 000 sz 
13–17 Przedmiot może użyć widmowego zabójcy +50 000 sz 
18–24 Przedmiot może użyć przejmującej rozpaczy +50 000 sz 
25–31 Przedmiot może użyć drzwi poprzez wymiary względem siebie 

i właściciela 
+50 000 sz 

32–36 Przedmiot może użyć zakażenia (podbitego do 4. poziomu) 
w ataku dotykowym 

+56 000 sz 

37–43 Przedmiot może użyć trucizny (podbitej do 4. poziomu) w ataku 
dotykowym 

+56 000 sz 

44–50 Przedmiot może użyć rdzewienia w ataku dotykowym +56 000 sz 
51–56 Przedmiot może użyć błyskawicy (10k6) +60 000 sz 
57–62 Przedmiot może użyć kuli ognistej (10k6)  +60 000 sz 
63–68 Posiadacz zyskuje premię ze szczęścia +2 do testów ataków, 

rzutów obronnych oraz testów umiejętności i atrybutów 
+80 000 sz 

69–74 Przedmiot może użyć zbiorowego zadawania lekkich ran +81 000 sz 
75–81 Przedmiot może użyć pieśni niezgody +81 000 sz 
82–87 Przedmiot może użyć wścibskich oczu +81 000 sz 
88–92 Przedmiot może użyć potężniejszego krzyku (15k6) 3/dzień +130 000 sz 
93–98 Przedmiot może użyć fali wyczerpania +164 000 sz 
99–
100 

Przedmiot może użyć prawdziwego zmartwychwstania 

względem posiadacza 1/miesiąc 
+200 000 sz 
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EGO PRZEDMIOTU 
Ego jest miernikiem mocy i siły osobowości przedmiotu. Jego wartość można określić dopiero po 
ustaleniu wszystkich innych aspektów danego inteligentnego magicznego wyposażenia. Ego jest 
czynnikiem wpływającym na relacje przedmiotu z bohaterem, w tym dominację jednego nad drugim, 
o czym dalej. 
Ego przedmiotu 
Cecha przedmiotu Punkty Ego 
Każde +1 premii z usprawnienia przedmiotu 1 
Każde +1 premii dla specjalnych zdolności 1 
Każda słabsza moc 1 
Każda potężniejsza moc 2 
Dążenie (i moc z nim związana) 4 
Zdolność do telepatii 1 
Zdolność czytanie języków 1 
Zdolność odczytanie magii 1 
Każde +1 premii z Intelektu 1 
Każde +1 premii z Roztropności 1 
Każde +1 premii z Charyzmy 1 
 

PRZEDMIOTY KONTRA BOHATEROWIE 
Przedmiot posiadający Ego jest również obdarzony własną wolną wolą. Oczywiście będzie on zawsze 
pozostawał w zgodzie ze swym charakterem. W przypadku, gdy właściciel przedmiotu nie będzie 
szczerze oddany celom, jakie stawia przed nim charakter, bądź też stanie w sprzeczności z dążeniami 
przedmiotu, dojdzie do konfliktu osobowości. Warto zauważyć, że każdy przedmiot o Ego co najmniej 
20 uważa, że góruje nad bohaterem – w tej sytuacji konflikt wybucha zawsze, gdy śmiałek nie do 
końca zgadza się ze swym wyposażeniem. 
Gdy dochodzi do konfliktu osobowości, właściciel musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST = Ego 
przedmiotu). Jeśli zakończy się on powiedzeniem, bohater będzie dominował nad wyposażeniem. 
W przeciwnym razie górę weźmie przedmiot. Dominacja utrzymuje się jeden dzień lub do momentu 
pojawienia się sytuacji krytycznej (takiej jak walna bitwa, poważne zagrożenie dla przedmiotu lub 
postaci itd.). Przedmiot, który zdominował bohatera, opiera się jego pragnieniom i może zażądać 
następujących ustępstw. 
• Pozbycie się wspólników lub wyposażenia, których charakteru bądź osobowości przedmiot nie może 

znieść. 
• Pozbycie się wszystkich innych przedmiotów magicznych lub przedmiotów określonego typu. 
• Posłuszne poddawanie się wyborom, których dokonuje przedmiot dążący do swego celu. 
• Natychmiastowe poszukiwanie i zabijanie stworzeń, których przedmiot nienawidzi. 
• Ochrona przedmiotu przed ryzykiem, gdy nie jest używany. 
• Postać musi nosić cały czas przedmiot przy sobie. 
• Postać zrzeka się przedmiotu na rzecz osoby o odpowiedniejszym charakterze lub zachowaniu. 
 
W skrajnych sytuacjach przedmiot może posunąć się dalej i dokonać następujących aktów. 
• Zmusić właściciela do walki. 
• Odmówić zaatakowania przeciwnika. 
• Zaatakować posiadacza lub jego wspólników. 
• Zmusić właściciela, by poddał się przeciwnikowi. 
• Wyrwać się z dłoni posiadacza. 
 
Oczywiście nie dojdzie do tego, jeśli przedmiot i postać żyją w harmonii charakterów, dążeń 
i osobowości. Niemniej nawet w takim wypadku inteligentne wyposażenie może pewnego dnia 
poszukać sobie innego, słabszego bohatera, którego łatwiej kontrolować, bądź też potężniejszego, 
który ułatwi mu wypełnienie zdania. 
Wszystkie przedmioty magiczne posiadające osobowość chcą odgrywać istotną rolę w każdym 
wydarzeniu – a szczególnie w walce. Takie przedmioty rywalizują również ze sobą, nawet jeśli mają 
taki sam charakter. Żaden inteligentny obiekt nie chce, by jego właściciel posiadał inny rynsztunek 
obdarzony osobowością. Ponadto każdy taki przedmiot zdaje sobie sprawę z obecności innego, który 
znajduje się w promieniu 18 metrów. Większość inteligentnych elementów ekwipunku zrobi wszystko, 
by zmylić lub omamić właściciela i zniszczyć rywala. Oczywiście tego typu zachowania zależą też od 
charakteru przedmiotu. 
Przedmioty posiadające osobowość nigdy nie znajdą się pod całkowitą kontrolą postaci. I odwrotnie – 
wyposażenie nigdy nie zdominuje całkowicie swego właściciela. Przedmiot wielokrotnie będzie 
próbował przekonać śmiałka do takiego czy innego działania i nie zrażą go porażki; nieustannie będzie 
żądał i domagał się spełnienia pewnych warunków. 
 

 
 
Przedmioty przeklęte 
Przeklęte przedmioty są magiczne, ale posiadają jakąś potężną negatywną cechę lub moc. Czasem 
mają zły wpływ na bohatera, który się nimi posługuje. Innym razem po prostu sprawiają kłopoty. Od 
czasu do czasu mieszają dobro ze złem, zmuszając właściciela, by podejmował trudne wybory. 
 
Pospolite klątwy 
k% Klątwa 
01–15 Złudzenie 
16–35 Przeciwny efekt lub cel 
36–45 Nieregularne działanie 
46–60 Wymaganie 
61–75 Wada 
76–90 Zupełnie inny efekt 
91–100 Zamiana na konkretny przeklęty przedmiot 
 
Złudzenie: Posiadacz wierzy, że przedmiot jest taki, na jaki wygląda, chociaż tak naprawdę nie 
posiada on żadnych mocy – poza umiejętnością oszukiwania właściciela. Śmiałek jest święcie 
przekonany (coś wpływa na jego umysł), że przedmiot działa i nie ma sposobu, by zmienił zdanie – 
wyjątek stanowi użycie czaru przełamanie klątwy. 
Przeciwny efekt lub cel: Te przeklęte przedmioty powołują do istnienia efekty odwrotne niż 
zamierzał twórca bądź też ofiarą ich mocy zawsze jest właściciel. Warto zauważyć, że posiadanie 
takich przedmiotów nie zawsze musi okazać się kłopotliwe. 
Taką klątwą może być również obłożony oręż – zamiast zapewniać premie do testów ataków 
i obrażeń, będzie on powodował kary. Bohater nie powinien od razu wiedzieć, że broń jest przeklęta 
(wszak nie wie też od razu, jakie premie z usprawnienia do ataku i ran zapewnia przedmiot). Kiedy 
jednak to odkryje, może wyrzucić oręż, chyba że jest z nim związane zaklęcie uniemożliwiające takie 
poczynania lub zmuszające do ciągłego używania tej broni. W takich przypadkach do pozbycia się 
przedmiotu potrzeba czaru przełamanie klątwy. 
Nieregularne funkcjonowanie: Przedmioty obłożone tą klątwą działają tak, jak to opisano, choć 
z pewnymi wyjątkami. Wyróżnia się trzy odmiany tego przekleństwa: przedmioty zawodne, zależne 
i niekontrolowane. 
Zawodne: Za każdym razem, gdy przedmiot jest aktywowany, istnieje ryzyko 5% (k%, 01–05) na to, 
że nie zadziała. 
Zależne: Przedmiot działa tylko w określonych sytuacjach. Sam wybierz warunki lub skorzystaj 
z pobliskiej tabeli. 
 

k% Sytuacja 
01–03 Temperatura poniżej temperatury zamarzania 
04–05 Temperatura powyżej temperatury zamarzania 

06–10 Za dnia 
11–15 W nocy 
16–20 W bezpośrednim blasku słońca 
21–25 Poza bezpośrednimi promieniami słońca 
26–34 Pod wodą 
35–37 Nie w wodzie 
38–45 Pod ziemią 
46–55 Nad ziemią 
56–60 W promieniu 3 metrów od stworzenia jakiegoś typu 
61–64 W promieniu 3 metrów od stworzenia jakiegoś typu lub przedstawiciela jakiejś rasy 
65–72 W promieniu 3 metrów od osoby rzucającej czary wtajemniczeń 
73–80 W promieniu 3 metrów od osoby rzucającej czary objawień 
81–85 W rękach osoby nie rzucającej żadnych czarów 
86–90 W rękach czarownika 
91–95 W rękach stworzenia o określonym charakterze 
96 W rękach stworzenia o określonej płci 
97–99 W dni nieświąteczne lub podczas szczególnych wydarzeń astrologicznych 
100 W odległości ponad 150 kilometrów od określonego miejsca  
 

Niekontrolowane: Przedmiot ten od czasu do czasu aktywuje moce w losowo wybranych momentach. 
Każdego dnia rzuć k%. Wynik 01-05 oznacza, że przedmiot aktywuje się w losowo wybranym 
momencie dnia. 
Wymaganie: W pewnym sensie za wymaganie można już uznać słowo rozkazu. Niemniej używanie 
niektórych przedmiotów jest obwarowane znacznie poważniejszymi wymogami. I tak przedmiot 
przestanie działać, jeśli bohater nie spełni jednego (lub większej liczby) następujących wymagań. 
• Postać musi jeść dwa razy więcej niż normalnie. 
• Postać musi spać dwa razy dłużej niż normalnie. 
• Postać musi wyruszyć na specjalne poszukiwania (tylko raz – później przedmiot działa normalnie). 
• Postać musi każdego dnia poświęcić (lub zniszczyć) kosztowności warte 100 sz. 
• Postać musi raz na tydzień poświęcić (lub zniszczyć) przedmiot magiczny wart 2000 sz. 
• Postać musi przysiąc posłuszeństwo konkretnemu szlachcicowi lub jego rodzinie. 
• Postać musi się pozbyć wszystkich pozostałych przedmiotów magicznych. 
• Postać musi czcić określone bóstwo. 
• Postać musi zmienić swoje imię na konkretne miano (przedmiot działa tylko wtedy, gdy używa go 

bohater o tym właśnie imieniu). 
• Postać musi przy najbliższej okazji dodać jakąś konkretną klasę (chyba że wymaganą już posiada). 
• Postać musi posiadać w pewnej umiejętności minimalną liczbę rang. 
• Postać musi raz poświęcić jakąś część swojej życiowej energii (2 punkty Budowy). Jeśli odzyska 

punkty atrybutu (na przykład, za sprawą przywrócenie energii życiowej) przedmiot przestaje działać 
(nie przestaje funkcjonować, jeżeli postać zwiększa Budowę podczas awansu na następny poziom, 
korzystając z życzenia lub przedmiotu magicznego). 

• Przedmiot należy codziennie obmyć wodą święconą. 
• Przedmiotem trzeba codziennie zabić żywe stworzenie. 
• Przedmiot należy raz w miesiącu zanurzyć w wulkanicznej lawie. 
• Przedmiotu należy używać przynajmniej raz dziennie, albo nie zadziała więcej w ręku obecnego 

właściciela. 
• Trzymany przedmiot wysysa krew (tylko broń). Nie można go odłożyć czy zastąpić innym, dopóki 

nie nastąpi trafienie. 
• Na przedmiot trzeba codziennie rzucać określony czar (na przykład: błogosławieństwo, ożywienie 

przedmiotów lub pokuta). 
 
Wymagania muszą pasować do idei przedmiotu i nie należy ich ustalać losowo. W przypadku 
przedmiotu inteligentnego zwykle są związane z jego osobowością. Jeśli wymagania nie zostaną 
spełnione, przedmiot przestanie działać. Gdy zaś postać dostosuje się do wymogów, zwykle 
funkcjonuje on przez jeden dzień. Po tym czasie bohater musi raz jeszcze spełnić wymaganie. 
Niemniej istnieją wymogi stawiane jednorazowo, raz w miesiącu lub nieustająco. 
Wada: Przedmioty mające wady zazwyczaj dobrze służą właścicielowi, lecz posiadają też pewne 
negatywne cechy. Czasem wady ujawniają się tylko wtedy, gdy bohater używa przedmiotu (lub po 
prostu nim włada, jeśli chodzi, na przykład, o broń). Zazwyczaj jednak owa negatywna cecha wpływa 
na śmiałka, dopóki posiada on daną rzecz. 
Wykonaj rzut w pobliskiej tabeli, aby ustalić wady, które działają, dopóki postać posiada dany 
przedmiot(chyba że zaznaczono inaczej). 
 
k% Wada 
01–04 Włosy postaci stają się 2,5 cm dłuższe; jednorazowo. 
05–09 Postać kurczy się (01-50 na k%) lub rośnie o 1 cm (51-100); jednorazowo. 
10–13 Temperatura w pobliżu przedmiotu jest o 10˚C niższa niż temperatura otoczenia. 
14–17 Temperatura w pobliżu przedmiotu jest o 10˚C wyższa niż temperatura otoczenia. 
18–21 Włosy postaci zmieniają kolor. 
22–25 Skóra postaci zmienia kolor. 
26–29 Postać zyskuje jakiś charakterystyczny znak (tatuaż, dziwna poświata itd.). 
30–32 Płeć postaci ulega zmianie. 
33–34 Zmianie ulega rasa lub gatunek, z którego wywodzi się istota. 
35 Postać zostaje zarażona losowo wybraną chorobą, której nie można wyleczyć. 
36–39 Przedmiot ciągle emituje drażniący dźwięk (jęk, zawodzenie, szloch, przekleństwa, 

krzyki). 
40 Przedmiot głupio wygląda (ma dziwny kształt, jaskrawe barwy, jest otoczony różową 

poświatą itp.). 
41–45 Postać ma egoistyczne i zaborcze podejście do przedmiotu. 
46–49 Postać dostaje paranoi na punkcie utraty przedmiotu i obawia się, iż może on ulec 

uszkodzeniu. 
50–51 Zmianie ulega charakter postaci. 
52–54 Każdego dnia postać musi zaatakować najbliższe stworzenie (5% szans [01-05 na k%]). 
55–57 Kiedy przedmiot kończy działanie (lub losowo, raz dziennie), postać zostaje oszołomiona 

na 1k4 rundy. 
58–60 Postać widzi wszystko tak, jakby było zamazane (kara –2 do ataków, rzutów obronnych 

i testów umiejętności wymagających wzroku). 
61–64 Postać otrzymuje jeden poziom negatywny. 
65 Postać otrzymuje dwa poziomy negatywne. 
66–70 Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza obniżenie 

Intelektu o 1. 
71–75 Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza obniżenie 

Roztropności o 1. 
76–80 Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza obniżenie 

Charyzmy o 1. 
81–85 Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza 

obniżenie Budowy o 1. 
86–90 Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza 

obniżenie Siły o 1. 
91–95 Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza 

obniżenie Zręczności o 1. 
96 Postać zostaje spolimorfowana w określone stworzenie (5% szans dziennie [01-05 na 

k%]). 
97 Postać nie może rzucać czarów wtajemniczeń. 
98 Postać nie może rzucać czarów objawień. 
99 Postać nie może rzucać żadnych czarów. 
100 Jedną z powyższych wad lub odpowiednią dla danego przedmiotu. 
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KONKRETNE PRZEKLĘTE PRZEDMIOTY 
Tabela: Konkretne przeklęte przedmioty 
k% Przedmiot Cena rynkowa 
01–05 Kadzidło szaleństwa  200 sz 
06–15 Pierścień niezręczności  500 sz 
16–20 Amulet nieuniknionej lokalizacji  1000 sz 
21–25 Kamień obciążenia  1000 sz 
26–30 Karwasze bezbronności  1200 sz 
31–35 Rękawice niezdarności  1300 sz 
36–40 Przeklęty miecz –2 1500 sz 
41–43 Zbroja gniewu  1600 sz 
44–46 Medalion wysyłania myśli  1800 sz 
47–52 Flakon przekleństwa  2100 sz 
53–54 Proszek kichnięć i kaszlnięć  2400 sz 
55 Hełm przeciwnego charakteru  4000 sz 
56–60 Zatruty eliksir  5000 sz 
61 Miotła samobijka  5200 sz 
62–63 Szata bezsilności  5500 sz 
64 Grimuar bezmyślności  6000 sz 
65–68 Zdradziecka włócznia  7500 sz 
69–70 Zbroja przyciągania pocisków  9000 sz 
71–72 Sieć usidlania  10 000 sz 
73–75 Torba pochłaniania   — 
76–80 Buzdygan krwi  16 000 sz 
81–85 Szata robactwa  16 500 sz 
86–88 Wisiorek gnicia  17 000 sz 
89–92 Miecz berserkerów  17 500 sz 
93–96 Buty tańca  30 000 sz 
97 Kryształowa hipnotyzująca kula  — 
98 Naszyjnik duszenia  60 000 sz 
99 Trujący płaszcz  62 000 sz 
100 Skarabeusz śmierci 80 000 sz 
 
Konkretne przeklęte przedmioty to oczywiście przykłady. Na wypadek, gdyby ktoś chciał stworzyć 
któryś z nich, podano wymagania takiego procesu. Rzecz jasna mogą one powstać też w inny sposób. 
Istnieją jednak dwa wyjątki: kryształowa hipnotyzująca kula oraz torba pochłaniania – tych 
przedmiotów nie można stworzyć. 
Proste wykrycie magii wskaże inną aurę i siłę magii niż rzeczywista, sugerując często, iż dany obiekt 
to jakiegoś rodzaju nieprzeklęte wyposażenie. Z kolei czar identyfikacja ujawni prawdziwe 
właściwości przeklętej rzeczy, wliczając w to elementy klątwy tylko z 1% szansą powodzenia na 
poziom czarującego. Analiza dweomeru pozwala poznać prawdziwą naturę przeklętego przedmiotu. 
Amulet nieuniknionej lokalizacji: Amulet zazwyczaj zawieszony na łańcuszku lub noszony jako 
brosza. Magiczne badanie pozwala stwierdzić, że chroni on przed lokalizowaniem, magicznym 
szpiegowaniem, wykrywaniem oraz wpływem takich mocy jak czar wykrycie myśli czy telepatia. Tak 
naprawdę amulet nakłada na posiadacza karę –10 do rzutów obronnych na czary ze szkoły poznanie. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy; Cena: 
1000 sz. 
Buty tańca: Na pierwszy rzut oka obuwie to niczym się nie różni od innych magicznych butów. 
Jednak gdy nosząca je osoba będzie toczyć starcie (lub uciekać z ognia walki), buty tańca utrudnią jej 
życie, działając analogicznie do czaru porywający taniec. Kiedy już ujawni się prawdziwa natura tego 
magicznego obuwia, można je zdjąć tylko dzięki zaklęciu przełamanie klątwy. 
Silne oczarowania; PC 16; Stworzenie cudownego przedmiotu, porywający taniec; Cena: 30 000 sz. 
Buzdygan krwi: Ten ciężki buzdygan +3 trzeba codziennie obmywać krwią albo utraci wszystkie 
premie (do chwili ponownego obmycia). Właściciel buzdyganu musi każdego dnia wykonywać rzut 
obronny na Wolę (ST 13) – nieudany oznacza, że jego charakter zmienia się na chaotyczny zły. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, twórca musi być 
przynajmniej na 9. poziomie i mieć chaotyczny zły charakter; Cena: 16 000 sz. 
Flakon przekleństwa: Z wyglądu jest to zwykły kubek, butelka, karafka, flakon, słój lub inny 
pojemnik. Może zawierać płyn bądź wydzielać dym. Kiedy zostanie otwarty po raz pierwszy, wszyscy 
w promieniu 9 metrów muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 17). Nieudany oznacza, iż na 
śmiałka nałożono klątwę, która objawia się karą –2 do testów ataków, rzutów obronnych i testów 
umiejętności. Można ją zdjąć za pomocą czaru przełamanie klątwy. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy; Cena: 
2100 sz. 
Grimuar bezmyślności: Wygląda jak zwykła książka poświęcona dość interesującemu tematowi. 
Każda postać, która ją otworzy i przeczyta choćby jedno słowo, musi wykonać dwa rzuty obronne na 
Wolę (ST każdego wynosi 15). Jeśli pierwszy będzie nieudany, bohater padnie ofiarą permanentnego 
wysączenia punktu Intelektu. Jeżeli drugi będzie nieudany, permanentnie wysączone zostaną 2 punkty 
Roztropności. Księgę można zniszczyć tylko w jeden sposób – paląc dzieło i rzucając na nie 
jednocześnie przełamanie klątwy. 
Grimuar bezmyślności, który zostanie umieszczony pośród innych ksiąg, natychmiast zmienia wygląd, 
by się do nich dostosować. 
Silne oczarowania; PC 20; Stworzenie cudownego przedmiotu, ogłupienie; Cena: 6000 sz. 
Hełm przeciwnego charakteru: Wygląda jak typowy hełm. Kiedy jednak bohater włoży go na głowę, 
klątwa zaczyna działać (Wola neguje, ST 15), zmieniając radykalnie charakter postaci – z dobrego na 
zły, z chaotycznego na praworządny, z neutralnego na skrajny (PZ, PD, CD lub CZ); innymi słowy: na 
charakter możliwie najbardziej odmienny od poprzedniego. Zmiana charakteru jest zarówno mentalna, 
jak i moralna, a postać jest zadowolona ze swego nowego wcielenia. Bohater, któremu powiedzie się 
rzut obronny, może nosić hełm bez obaw, gdyż klątwa na niego nie zadziała. Jeśli jednak zdejmie go 
i włoży ponownie, musi się obronić raz jeszcze. Należy też pamiętać, że klątwa działa tylko 
jednokrotnie. A zatem postać po zmianie charakteru nie może włożyć hełmu raz jeszcze, by ponownie 
go odmienić. 
Przywrócić poprzedni charakter mogą jedynie życzenie lub cud, ale ofiara niniejszego przeklętego 
przedmiotu nic nie zrobi, by powrócić do stanu sprzed zmiany (tak naprawdę przeraża ją sama myśl 
o czymś takim i będzie tego unikać ze wszystkich sił). Jeśli klątwa dotknie bohatera o klasie 
stawiającej wymagania co do charakteru, do wymazania jej potrzeba dodatkowo czaru pokuta. Należy 
też pamiętać, że hełm przeciwnego charakteru to przedmiot jednorazowego użytku – raz 
wykorzystany, traci magiczne właściwości. 
Silne przemiany; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, twórca musi być na przynajmniej 12. 
poziomie; Cena: 4000 sz; Waga: 1,5 kg. 
Kadzidło szaleństwa: Wygląda dokładnie tak, jak kadzidło medytacji. Jeśli w pobliżu płonącego 
kadzidła szaleństwa kapłan odprawi modlitwę lub będzie medytował, unoszący się smród i dym 
spowodują, że będzie on pewien, iż jego umiejętności czarowania wzrosły za sprawą magii niniejszego 
przedmiotu. Kapłan będzie się starał wykorzystywać swe zaklęcie w każdej możliwej okazji, nawet 
gdy nie jest to potrzebne, a wręcz nic nie daje – kapłan po prostu zaczyna szaleć na punkcie swych 
mocy. Opętanie mija po 24 godzinach lub gdy postać rzuci wszystkie zaklęcia. 
Umiarkowane oczarowania; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy; Cena: 200 sz. 
Kamień obciążenia (magnetyt): Ciemny, gładko wypolerowany kamień, który zmniejsza szybkość 
naziemną właściciela do 1/2 normalnej. Ponadto osoba, która go weźmie, nie zdoła się go pozbyć bez 
użycia magii. Odrzucony, upuszczony lub pozostawiony, zawsze pojawia się gdzieś pośród jej rzeczy. 
Dopiero czar przełamanie klątwy pozwala pozbyć się kamienia obciążenia – właściciel może go 
odrzucić i nareszcie ma spokój. 
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, spowolnienie; Cena: 1000 sz. 
Karwasze bezbronności: Wyglądają jak karwasze pancerza +5 i działają tak samo – aż do chwili, 
gdy właściciela zaatakuje w gniewie wróg o Skali Wyzwania równej lub wyższej od poziomu postaci. 
Od tego momentu karwasze nie zapewniają właścicielowi premii, a powodują karę –5 do KP. Od 
chwili aktywowania klątwy karwasze bezbronności można zdjąć jedynie za sprawą czaru przełamanie 

klątwy. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 16; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy, zbroja 

maga; Cena: 1200 sz. 
Kryształowa hipnotyzująca kula: Ten przeklęty przedmiot niczym się nie różni od zwykłej 
kryształowej kuli, choć działa zupełnie inaczej. Każdy osoba, która spróbuje użyć go do szpiegowania, 
ulega fascynacji trwającej 1k6 minut, a przy okazji w jej umyśle zostaje zasiana sugestia (Wola 
neguje, ST 19). 
Korzystający z kuli nieszczęśnik wierzy, że zobaczył w niej to, co chciał (miejsce lub stworzenie). Tak 
naprawdę jednak znalazł się on pod wpływem możnego czarnoksiężnika, licza czy też istoty lub potęgi 
z innego planu. Im częściej ofiara używa kryształowej hipnotyzującej kuli, tym oddziaływanie wrogiej 
istoty jest większe i silniejsze. Wreszcie stanie się ona sługą, narzędziem owej siły. Należy pamiętać, 
że ofiara mocy kryształowej hipnotyzującej kuli jest nieświadoma tego, iż stała się sługą jakiejś istoty. 
Umiarkowane poznanie; PC 17; to słaby artefakt, a zatem nie można go stworzyć; Cena: nd. 
Medalion wysyłania myśli: Wszystko wskazuje na to, iż ten przedmiot to medalion wykrywania myśli 
– ma nawet ten sam zasięg działania. Różnica polega jedynie na tym, iż myśli zdają się nieco 
stłumione i wypaczone, przez co ich sklasyfikowanie wymaga udanego rzutu obronnego na Wolę (ST 
15). Prawda jest jednak taka, że właściciel medalionu tylko sądzi, iż podsłuchuje myśli innych istot – 
są to zwidy stworzone przez niniejszy przedmiot. Te iluzoryczne myśli zawsze są miłe i przyjemne, 
więc osoba, która oprze się na czerpanej za sprawą medalionu wiedzy, może się bardzo pomylić. 
Znacznie gorsza jest inna moc tego przeklętego przedmiotu, z której jego posiadacz nie zdaje sobie 
sprawy. Otóż obiekt ten przekazuje myśli właściciela wszystkim istotom, które znajdą się na obszarze 
stożka, informując o jego obecności. 
Słabe poznanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, wykrycie myśli, widmowy odgłos; Cena: 
1800 sz. 
Miecz berserków: Wydaje się, że oręż ten posiada cechy miecza dwuręcznego +2. Jednak w ogniu 
bitwy posługująca się nim osoba wpada w szał berserka (odpowiednik szału barbarzyńcy, 
z wszystkimi jego wadami i zaletami). Atakuje ona najbliższe stworzenie i nie przestaje walczyć aż do 
utraty przytomności lub śmierci, albo do chwili, gdy w promieniu 9 metrów nie będzie już żadnej 
żywej istoty. Wiele osób uważa, że to przeklęty oręż, a równie wiele wierzy, iż to niezwykle potężna 
broń. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy, szał; 
Cena: 17 500 sz. 
Miotła samobijka: Wygląda na zupełnie normalną miotłę, choć odpowiednie czary pozwalają 
stwierdzić, że jest magiczna. Wszelkie badania i testy wskazują, że to latająca miotła. Dopiero 
używając jej, śmiałek odkryje, jaką złośliwą mocą obdarzony jest ten przedmiot. 
W chwili wymówienia słowa rozkazu, miotła wykonuje pętlę z pełnym nadziei jeźdźcem na grzbiecie 
i zrzuca go na głowę z wysokości 1k4+5 × 30 cm (upadek nie powoduje żadnych obrażeń, ponieważ 
wysokość jest mniejsza niż 3 metry). Następnie atakuje ofiarę, smagając jej twarz rózgami i bijąc 
trzonkiem. 
Miotła każdym końcem atakuje dwa razy w rundzie (dwa ataki rózgami i dwa trzonkiem – w sumie 
cztery ataki w rundzie). Wszystkie ataki wykonuje z premią do ataku +5. Jeśli trafi ofiarę rózgami, 
oślepia ją na rundę. Trzonek zadaje 1k6 obrażeń. Miotła ma KP 13, 18 punktów wytrzymałości 
i trwałość 4. 
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, latanie, ożywienie przedmiotów; 
Cena: 5200 sz. 
Naszyjnik duszenia: Wygląda jak unikatowa, cudowna biżuteria. Prawdziwa moc naszyjnika objawia 
się w chwili włożenia go na szyję lub za sprawą użycia potężnych środków magicznych (czary 
życzenie czy cud). Gdy tylko zapnie się tę ozdobę, natychmiast zaczyna ona dusić ofiarę, zadając jej 6 
obrażeń w rundzie. Naszyjnik zdjąć można jedynie, używając zaklęć ograniczone życzenie, życzenie 

lub cud. Nawet po śmierci pozostaje zaciśnięty na szyi ofiary. Dopiero kiedy jej ciało zmieni się 
w szkielet (czyli po upływie mniej więcej miesiąca), rozluźnia uścisk i przygotowuje się, by pozbawić 
życia kolejnego nieszczęśnika. 
Silne przywoływanie; PC 18; Stworzenie cudownego przedmiotu, zabicie żywego; Cena: 60 000 sz. 
Pierścień niezręczności: Przedmiot ten działa analogicznie do pierścienia piórkospadania, lecz przy 
okazji sprawia, że nosząca go osoba staje się nieco niezręczna. Podlega ona karze –4 do Zręczności 
oraz ponosi ryzyko 20% na to, ze zepsuje rzucane zaklęcie wtajemniczeń wymagające komponentów 
somatycznych (uwaga: to ryzyko niepowodzenia w czarowaniu kumuluje się z innymi). 
Silne przemiany; PC 15; Wykucie pierścienia, nałożenie klątwy, spadające piórko; Cena: 500 sz. 
Proszek kichnięć i kaszlnięć: Substancja do złudzenia przypominająca proszek ujawnienia. 
Rozsypana w powietrzu sprawia, że wszyscy w 6-metrowej fali zaczynają kichać i kasłać. Budowa 
istot, którym nie powiedzie się rzut obronny na Wytrwałość (ST 15), natychmiast obniża się o 2k6 
punktów. Budowa ofiar, którym minutę później nie powiedzie się drugi rzut obronny na Wytrwałość 
(ST 15), obniża się o kolejne 1k6. Osobom, które nawet obroniły się choć raz, kaszel oraz kichanie 
i tak utrudniają działania (należy je przez 5k4 rundy traktować jak oszołomione). 
Słabe przywoływanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, trucizna; Cena: 2400 sz. 
Przeklęty miecz –2: Emanujący magiczną aurą miecz długi. Podczas prób wydaje się dobrze służyć 
posługującej się nim osobie, jednak w trakcie walki powoduje karę –2 do testów ataków. Po udanym 
trafieniu miecz zadaje również o 2 obrażenia mniej (minimum to punkt obrażeń). 
Po upływie tygodnia miecz zawsze zmusza właściciela, by zaniechał używania wszelkiego innego 
oręża. Bohater będzie po niego sięgał automatycznie i walczył nim nawet wtedy, gdy zamierzał 
posłużyć się inną bronią. 
Miecza można się pozbyć jedynie za sprawą któregoś z trzech zaklęć: życzenie, ograniczonego 

życzenie lub cud. 
Silne wywoływanie; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy oraz cud lub 
ograniczone życzenie; Cena: 1500 sz. 
Rękawice niezdarności: Rękawice wykonane albo z elastycznej skóry, albo z twardszego surowca. 
W pierwszym wypadku zdają się rękawiczkami zręczności, a w drugim – rękawicami siły ogra. Każde 
badanie wykazuje takie właśnie właściwości tego przedmiotu. Kiedy jednak nosząca go osoba znajdzie 
się w sytuacji, gdy jej życie jest zagrożone, klątwa zaczyna działać. W takiej właśnie chwili dłonie 
nieszczęśnika przestają być sprawne. W każdej rundzie istnieje ryzyko 50% na to, że upuści on 
trzymane przedmioty. Ponadto rękawice zmniejszają Zręczność o 2. Od chwili przebudzenia się 
klątwy rękawice można zdjąć tylko za sprawą czarów przełamanie klątwy, życzenie lub cud. 
Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy; Cena: 1300 sz. 
Sieć usidlania: Sieć ta zapewnia premię +3 do testów ataków, lecz można jej używać tylko pod wodą. 
Jest to zatem raczej przedmiot o ograniczonym użyciu, a nie obłożony jakąś klątwą. Osoba, która 
korzysta z sieci pod wodą, może jej rozkazać, by spętała stworzenie znajdujące się w odległości do 9 
metrów. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, swoboda działania; Cena: 
10 000 sz. 
Skarabeusz śmierci: Ta malutka zapinka wydaje się jednym z wielu obdarzonych pozytywną mocą 
amuletów, brosz czy skarabeuszy. Jeśli jednak ktoś będzie trzymał ją w dłoni dłużej niż rundę lub 
żywa istota będzie ją niosła przez minutę, zmieni się w okropne ryjące stworzenie przypominające 
wyglądem żuka. Istota ta przegryza się przez tkaninę oraz skórę, wgryza się w ciało i w ciągu jednej 
rundy dociera do serca ofiary, powodując jej śmierć. Udany rzut obronny na Refleks (ST 25) pozwala 
postaci wyrwać skarabeusza, zanim ten dotrze tak głęboko, że zniknie z pola widzenia. Otrzymuje ona 
wtedy 3k6 obrażeń. Po śmierci ofiary żuk powraca do swej pierwotnej formy. 
Umieszczenie skarabeusza w pojemniku z drewna, porcelany, kości, kości słoniowej lub metalu 
zapobiega ożywieniu potwora i pozwala na długotrwałe przechowywanie przedmiotu. 
Silne odrzucanie; PC 19; Stworzenie cudownego przedmiotu, zabicie żywego; Cena: 80 000 sz. 
Szata bezsilności: Strój ten wygląda na magiczną szatę innego rodzaju. Jednak osoba, która go włoży, 
natychmiast podlega karze –10 do Siły i Intelektu. Ponadto z jej umysłu ulatują wszystkie czary oraz 
wiedza magiczna. 
Szatę można zdjąć z łatwością, lecz odnowienie ciała i umysłu wymaga rzucenia przełamanie klątwy 

oraz uzdrowienia (dokładnie w tej kolejności). 
Umiarkowane przemiany; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy, utrwalenie; 
Cena: 5500 sz. 
Szata robactwa: Osoba, która włoży tę szatę, nie zauważa w pierwszym momencie nic niezwykłego – 
z wyjątkiem zyskania potężnej magicznej protekcji (jaką zapewnia płaszcz ochrony +4). Gdy jednak 
zacznie się koncentrować lub wykonywać działania wymierzone w przeciwnika, ujawni się prawdziwa 
natura stroju. Nieszczęśnik będzie się czuł tak, jakby kąsały go setki owadów, które są magicznymi 
mieszkańcami szaty. Ofiara musi zaprzestać wszystkich czynności, by się podrapać, poprawić szatę 
i zrobić cokolwiek, co zmniejszy dyskomfort spowodowany przez ugryzienia insektów. 
Posiadacz szaty podlega karze –5 do inicjatywy i karze –2 do wszystkich testów ataków, rzutów 
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obronnych i testów umiejętności. Jeśli próbuje rzucić zaklęcia, musi wykonać test Koncentracji (ST 20 
+ poziom czaru) – nieudany oznacza utratę czaru. 
Umiarkowane odrzucanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie roju, twórca musi 
być przynajmniej na 13. poziomie; Cena: 16 500 sz. 
Torba pochłaniania: Wygląda jak normalny worek. Wykorzystana do jego zbadania magia pozwala 
stwierdzić, iż jest to pojemna torba. Tak naprawdę jednak ten worek stanowi przynętę, którą 
utworzyło pozawymiarowe stworzenie – to po prostu jedna z jego paszcz. 
Każda wrzucona do torby substancja roślinna lub zwierzęca zostaje połknięta. Istnieje 90% szans na 
to, że torba pochłaniania zignoruje pierwsze „karmienie”. Później jednak, kiedy poczuje, że w środku 
znalazło się świeże, żywe mięso (na przykład, włożona w poszukiwaniu jakiegoś przedmiotu ręka), 
z prawdopodobieństwem 60% zaciśnie się na kończynie i spróbuje wciągnąć całą ofiarę. Torba 
posiada premię +8 do testów zwarcia wykonywanych w celu wciągnięcia kogoś do środka. 
W tym emanującym magią worku można zmieścić 0,8 metra sześciennego materii – analogicznie do 
pojemnej torby I. Istnieje jednak ryzyko 5% na godzinę (kumulatywnie), że torba pochłonie zawartość, 
po czym wypluje ją gdzieś poza przestrzenią lub na inny plan. Istoty wciągnięte do środka zostają 
pożarte w ciągu rundy. Torba niszczy ciała ofiar i uniemożliwia wskrzeszenie czy zmartwychwstanie 
wymagające wykorzystania zwłok. Istnieje szansa 50% na to, że życzenie, cud lub prawdziwe 

zmartwychwstanie przywrócą życie pożartemu. Dla każdej ofiary wykonuje się jeden rzut – nieudany 
oznacza, iż dane stworzenie nie powróci między żywych za sprawą magii śmiertelników. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 17; to istota nie przedmiot, a zatem torby nie można stworzyć; 
Cena: nie dotyczy. 
Trujący płaszcz: Płaszcz zazwyczaj wykonany z wełny, chociaż spotyka się także skórzane. Czar 
wykrycie trucizny pozwala ujawnić obecność toksyny w materiale, z którego go uszyto. Płaszcz można 
trzymać w ręku i przenosić z miejsca na miejsce bez żadnego ryzyka. Jednak osoba, która go włoży, 
natychmiast umiera – chyba że powiedzie jej się rzut obronny na Wytrwałość (ST 28). 
Założony trujący płaszcz można zdjąć tylko, używając czaru przełamanie klątwy, który niszczy 
magiczne właściwości tego przedmiotu. Potem należy rzucić na otrutą osobę zaklęcie neutralizacja 

trucizny i dopiero teraz można przywrócić ją do życia mocą wskrzeszenia lub zmartwychwstania. 
Silne odrzucanie; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, trucizna oraz cud lub ograniczone 

życzenie; Cena: 62 000 sz. 
Wisiorek gnicia: Wygląda na zdobiony rytami klejnot niedużej wartości. Osoba, która będzie go nosić 
przy sobie przez 24 godziny, zostanie zarażona straszliwą chorobą, która permanentnie wysączy 1 
punkt Zręczności, Budowy i Charyzmy na tydzień. Dolegliwość tę wyleczyć można, rzucając najpierw 
czar przełamanie klątwy, następnie przełamanie choroby, a potem uzdrowienie, cud, ograniczone 

życzenie lub życzenie; operacja ta pozwala też pozbyć się wisiorka. Gnicie można również 
powstrzymać, krusząc wisiorek zdrowia i rozsypując powstały w ten sposób proszek na zarażonej 
postaci (akcja całorundowa). W efekcie wisiorek ulegnie zniszczeniu, przemieniając się w pył. 
Słabe odrzucanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, zakażenie; Cena: 17 000 sz. 
Zatruty eliksir: Substancja ta utraciła magiczną moc i stała się trucizną. Bohater, który ją wypije, 
musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 16) – nieudany oznacza obniżenie wartości Budowy 
o 1k10 punktów. Minutę później śmiałek musi ponownie wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 
16) – porażka świadczy o tym, iż wartość wspomnianego atrybutu ulegnie obniżeniu o kolejne 1k10 
punktów. 
Umiarkowane przywoływanie; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, trucizna; Cena: 5000 sz. 
Zbroja gniewu: Pancerz ten wygląda na napierśnik dowodzenia, działa zaś jak pełna zbroja płytowa 

+1. Jednak osoby, który go włoży, podlega karze –4 do Charyzmy. Ponadto wszystkie istoty 
w promieniu 90 metrów nieprzyjaźnie nastawione do posiadacza zbroi otrzymują premię z morale +1 
do testów ataków. Właściciel nie zdaje sobie sprawy z mocy pancerza, podobnie jak osoby, na które 
ona działa. Innymi słowy: nie wie, że to pancerz jest źródłem jego problemów, a wrogowie nie zdają 
sobie sprawę z powodów tak strasznej wrogości. 
Silna nekromancja; PC 16; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy; Cena: 1600 sz. 
Zbroja przyciągania pocisków: Magiczne badanie pozwala stwierdzić, że to zwykła pełna zbroja 

płytowa +3, choć pancerz jest przeklęty. W przypadku ataków wręcz funkcjonuje on normalnie. Jego 
moc dotyczy zaś broni dystansowej. Postać, która nosi ten pancerz, podlega karze –15 do KP 
względem wszelkich ataków bronią dystansową. Prawdziwa natura zbroi objawi się dopiero wtedy, 
gdy w noszącą ją osobę ktoś naprawdę wymierzy. 
Silne odrzucanie; PC 16; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy; Cena: 9000 sz. 
Zdradziecka włócznia: Jest to krótka włócznia +2. Jednak kiedy w teście ataku wypadnie naturalne 1, 
zrani ona walczącą nią osobę, a nie obrany przez nią cel. Klątwa sprawia, że włócznia zwykle wykręca 
swe drzewce i uderza dzierżącą ją osobę, automatycznie zadając rany. Rzucony oręż zadaje podwójne 
obrażenia, jeśli klątwa się uaktywni. 
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy; Cena: 
7500 sz. 
 
 

Artefakty 
Artefakty to przedmioty bardzo potężne. Nie wchodzą w skład zwykłego magicznego ekwipunku. To 
legendarne relikty, wokół których może się toczyć fabuła całej kampanii. Każdy z nich stanowi 
doskonały temat, oś przygód – wyprawy mającej na celu odzyskanie takiego przedmiotu, walki 
z przeciwnikiem wyposażonym w coś takiego lub misji prowadzącej do zniszczenia artefaktu. 
Nie znajdziesz tabeli pozwalającej losowo wybierać czy tworzyć artefakty. Powód jest prosty – winny 
one stać się elementem kampanii z wyboru, a nie przez przypadek. 

SŁABE ARTEFAKTY 
Słabe artefakty nie muszą być przedmiotami unikatowymi. Są raczej przedmiotami magicznymi, 
których nikt już nie potrafi stworzyć – przynajmniej przy użyciu środków dostępnych śmiertelnikom. 

Opisy słabych artefaktów 
Na najbliższych stronach opisano najczęściej spotykane słabe artefakty (co nie znaczy, że są one 
najliczniejsze). 
Kamień filozoficzny: Rzadko spotykana magiczna substancja, która wygląda na zwykły czarny 
odłamek skały. Po rozłupaniu kamienia (ST złamania 20) widać, iż jest to tak naprawdę skorupa 
okrywająca jądro – magiczną rtęć, która pozwala czarodziejowi przemieniać najprostsze metale 
(żelazo i ołów) w srebro i złoto. Jeden kamień filozoficzny pozwala przekształcić do 2500 kilogramów 
żelaza w srebro lub do 500 kilogramów ołowiu w złoto. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że 
magiczna rtęć jest substancją niestabilną i wyparuje w ciągu 24 godzin od momentu rozłupania 
kamienia – w tym czasie należy dokonać wspomnianych przemian metali. 
Rtęć, która stanowi jądro kamienia, można wykorzystać też do innych celów. Po zmieszaniu jej 
z dowolnym eliksirem leczenia otrzymuje się niezwykłą miksturę – olej życia. Skropione nią zwłoki 
zostają poddane działaniu czaru prawdziwe zmartwychwstanie. 
Silne przemiany; PC 20; Waga: 1,5 kg. 
Księga nieskończonych czarów: To dzieło obdarza członka dowolnej klasy umiejętnością rzucania 
zaklęć, które zapisano na jej kartach. Niestety, osoba, która nie potrafi czarować, otrzymuje jeden 
poziom negatywny już podczas pierwszej lektury. Dopóki księga będzie w posiadaniu tego śmiałka lub 
dopóki korzysta on z jej mocy, ten negatywny poziom należy brać pod uwagę. 
Księga nieskończonych czarów liczy 1k8+22 strony, których naturę określa rzut kostką: 01–50 
zaklęcia wtajemniczeń, 51–100 zaklęcia objawień. 
Ustal dokładnie czar, korzystając z tabel przeznaczonych dla potężnych zwojów. 
Raz przewróconej strony nie można ponownie otworzyć, tak więc kartkowanie księgi nieskończonych 

czarów to podróż w jednym kierunku. Zamknięty tom zawsze otwiera się na tej stronie, na której 
skończono czytanie. Księga znika, gdy odwrócona zostanie ostatnia strona. 
Posiadacz księgi może raz dziennie rzucić zaklęcie zapisane na stronie, na której księga jest otwarta. 
Jeżeli ów czar znajduje się na liście zaklęć klasowych postaci, może go ona rzucić cztery razy danego 
dnia. Żadnej ze stron nie da się wyrwać, nie niszcząc przy okazji całej księgi. Zaklęcia nie można zaś 
rzucić tak jak czaru ze zwoju, nie da się go zatem skopiować do księgi zaklęć. Magia czarów jest 
związana z tym artefaktem. 
Posiadacz księgi nie musi nosić jej ze sobą, aby korzystać z mocy tego dzieła. Śmiałek może ukryć 
tom w bezpiecznym miejscu, a sam udać się na poszukiwanie przygód – i będzie miał pełne prawo 
korzystać z mocy artefaktu. 
Za każdym razem, gdy czar zostanie rzucony, istnieje ryzyko, że skoncentrowana w nim energia 

spowoduje magiczne przewrócenie strony, niezależnie od podjętych środków ostrożności. Właściciel 
księgi wie o tym i może nawet na tym skorzystać, ponieważ zyska dostęp do nowego czaru. Ryzyko 
przewrócenia strony przedstawia się następująco: 
 

Sytuacja 
Szansa na odwrócenie 
strony 

Osoba potrafiąca rzucać zaklęcia używa czaru dostępnego dla jej klasy 
i poziomu 

10% 

Osoba potrafiąca rzucać zaklęcia używa czaru niedostępnego dla jej 
klasy i poziomu 

20% 

Osoba potrafiąca rzucać zaklęcia wykorzystuje czar objawień 25% 
Osoba potrafiąca rzucać zaklęcia wykorzystuje czar wtajemniczeń 30% 
 
Kwestie związane z czasem rzucania, ryzykiem niepowodzenia czaru i tym podobne należy 
rozstrzygać według zasad dotyczących rzucania zaklęcia ze zwoju. 
Silna (wszystkie szkoły); PC 18; Waga: 1,5 kg. 
Kula unicestwienia: Sfera absolutnej czerni, nicość w postaci kuli o średnicy 60 centymetrów. Ten 
artefakt to tak naprawdę otwór w strukturze multiwersum. Każda materia, która wjedzie z nim 
w kontakt, zostaje natychmiast wessana w próżnię i znika raz na zawsze, ulegając całkowitemu 
zniszczeniu. Unicestwioną w ten sposób postać wskrzesić może tylko interwencja jakiegoś bóstwa. 
Kula unicestwienia pozostaje w bezruchu, spoczywając w jakimś miejscu – można rzec, iż przypomina 
dziurę w przestrzeni. Do poruszenia może ją zmusić jedynie wysiłek umysłowy (traktuj to jak 
przyziemną postać telekinezy: siły zbyt słabej, by naprawdę poruszyć jakiś obiekt, na którą jednakże 
nieważka kula jest wrażliwa). Zdolność bohatera do zyskania (lub utrzymania) kontroli nad kulą 
unicestwiania zależy od wyniku testu kontroli o ST 30 (akcja ruchu). Wspomniany test kontroli to rzut 
1k20 + poziom postaci + modyfikator z Int śmiałka. Udany oznacza, że bohater może w akcji 
darmowej poruszyć kulę (zapewne po to, by dotknęła przeciwnika). 
Kulę można kontrolować z odległości maksymalnie 12 metrów (bohater nie musi zatem blisko do niej 
podejść). Raz ustanowioną kontrolę podtrzymuje się, wykonując w każdej kolejnej rundzie test 
kontroli (zawsze o ST 30). Dopóki bohater ją zachowuje (testy nie kończą się porażką), może wpływać 
na kulę z odległości 12 metrów + 3 metry na poziom postaci. Artefakt porusza się w rundzie 
z szybkością 3 metrów + 1,5 metra na każde uzyskane w teście kontroli 5 punktów powyżej 30. 
Nieudany test kontroli oznacza, że kula porusza się o 3 metry w kierunku, w jakim znajduje się 
bohater starający się ją przesunąć. 
W sytuacji, gdy kulę unicestwienia starają się kontrolować dwie lub więcej istot, wykonywane są testy 
sporne. Jeśli żadnemu z rywali nie uda się zapanować nad artefaktem, ten podąży w kierunku postaci, 
która uzyskała najgorszy wynik. 
Jeśli na kulę unicestwienia rzucony zostanie czar wrota, istnieje ryzyko 50% (k%, 01–50) na to, że 
zaklęcie spowoduje jej zniszczenie, szansa 35% (51–85), że nic się nie stanie i ryzyko 15% (86–100), 
że struktura przestrzeni ulegnie rozerwaniu – wszystko, co znajduje się w promieniu 54 metrów, 
zostanie przez szczelinę przeniesione na inny plan. 
Jeżeli kuli dotknie berło niszczenia magicznych przedmiotów, oba te przedmioty wybuchną, niszcząc 
się nawzajem. Wszystko w promieniu 18 metrów otrzyma 2k6 × 10 obrażeń. 
Na ten artefakt nie mają wpływu czary rozproszenie magii oraz rozłączenie maga. 
Patrz także dalej, talizman potęgi. 
Silne przemiany; PC 20. 
Laska magów: Tę długą drewnianą laskę okutą żelazem zdobią pieczęcie mocy oraz różne runy, 
wyrzeźbione na jej powierzchni. Ten artefakt o znacznych możliwościach pozwala rzucać różne 
zaklęcia oraz obdarza wieloma mocami (niektóre wymagają poświęcenia ładunków, a inne nie). 
Oto moce, których użycie nie wymaga poświęcenia ładunków. 
• Dłoń maga; 
• Powiększenie osoby (Wytrwałość neguje, ST 15); 
• Światło; 
• Wykrycie magii; 

• Zamknięcie drzwi; 

• Zbroja maga. 

Oto moce, których użycie kosztuje 1 ładunek. 
• Błyskawica (10k6 obrażeń, Refleks zmniejsza o połowę, ST 17); 
• Kołatka; 
• Kula ognista (10k6 obrażeń, Refleks zmniejsza o połowę, ST 17); 
• Lodowa nawałnica; 
• Niewidzialność; 
• Pajęczyna; 
• Pirotechnika (Wola lub Wytrwałość neguje, ST 16); 
• Przejście w ścianie; 
• Rozproszenie magii; 
• Ściana ognia. 
Oto moce, których użycie kosztuje 2 ładunki. 
• Przyzwanie potwora IX; 
• Telekineza (maksymalnie 200 kg; Wola neguje, ST 19); 
• Zamiana planów (Wola neguje, ST 21). 
Ponadto laska magów obdarza osobę, która się nią posługuje, odpornością na czary 23. Jeżeli zaś 
posiadacz obniży ową odporność z własnej woli, będzie wchłaniać wszystkie wymierzone w niego 
czary wtajemniczeń niczym berło wchłaniania. W odróżnieniu jednakże od tego ostatniego 
przedmiotu poziomy zaklęć stają się ładunkami, nie zaś energią, którą można wykorzystać, rzucając 
zaklęcia. Jeżeli jednak laska wchłonie ponad 50 ładunków (taki jest limit w przypadku tego artefaktu), 
wybuchnie – sytuacja analogiczna do użycia mocy kaźni (patrz dalej). Warto zaznaczyć, że posiadacz 
artefaktu nie zdaje sobie sprawy, ile wymierzono w niego czarów i ile wchłonął on poziomów (co 
odróżnia niniejszy przedmiot od berła wchłaniania). Dlatego też absorbowanie czarów wiąże się 
z pewnym ryzykiem. 
Moc kaźni: Laskę maga można złamać, wykorzystując niniejszą moc. Musi to być czyn świadomy 
i właściciel winien go zadeklarować W chwili złamania wszystkie pozostałe w lasce ładunki ulegają 
wyzwoleniu, wytwarzając energię rozchodzącą się w 9-metrowej fali. Stworzenia znajdujące się 
w odległości 3 metrów od pękniętego przedmiotu otrzymują obrażenia równe liczbie pozostałych 
w nim ładunków pomnożonej przez 8. Stworzenia znajdujące się w odległości od 3 do 6 metrów 
odnoszą rany równe liczbie pozostałych ładunków pomnożonej przez 6. Wreszcie istoty znajdujące się 
dalej, w odległości od 6 metrów do 9 metrów, otrzymują obrażenia równe liczbie pozostałych 
ładunków pomnożonej przez 4. Udany rzut obronny na Refleks (ST 17) oznacza, że ofiara otrzymuje 
tylko połowę wspomnianych ran. 
Istnieje szansa 50% (k%, 01–50) na to, że istota, która złamała laskę, przeniesie się na inny plan 
egzystencji. Jeżeli jednak tak się nie stanie (51–100), wybuch zgromadzonej w przedmiocie energii ją 
zabije. Moc kaźni posiada niewiele przedmiotów – poza laską magów również laska potęgi. 
Silna (wszystkie szkoły); PC 20; Waga: 2,5 kg. 
Młot piorunów: Jest to duży młot bojowy powracania +3, który powoduje 4k6 obrażeń. Osoba, która 
ma na sobie pas siły giganta oraz rękawice siły ogra i która wie, że dzierżony przez nią oręż to młot 

piorunów (a nie młot bojowy +3), ma prawo wykorzystać wszystkie moce tej broni. Zyskuje też 
premię z usprawnienia +5, jeśli rzuca młotem, który w tym przypadku zadaje podwójne obrażenia. 
Ponadto premie wynikające z rękawic oraz pasa śmiałka, który używa niniejszego oręża, się kumulują 
(tylko na potrzeby korzystania z młota). Jakby tego było mało, trafiony młotem gigant ma prawo 
wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 20) – udany oznacza negację zabójczego efektu, lecz nie 
obrażeń. 
Rzucony celnie młot wydaje głośny dźwięk podobny do grzmotu, oszałamiający na rundę wszystkie 
istoty znajdując się w promieniu 27 metrów (Wytrwałość neguje, ST 15). Młot ma przyrost zasięgu 9 
metrów. 
Silne wywoływanie, nekromancja i przemiany; PC 20; Waga: 7,5 kg. 
Talia wielu rzeczy: Ten artefakt (przynoszący zarówno korzyści, jak i sprowadzający nieszczęścia) 
przechowuje się zwykle w pudełku lub skórzanej sakiewce. Każda talia składa się z pewnej liczby kart 
lub tabliczek wykonanych z kości słoniowej lub papieru welinowego. Wszystkie atuty zdobią symbole, 
malunki i pieczęcie. Osoba, która wyjmie kartę z talii, zyskuje związaną z atutem moc – może to mieć 
efekt tak pozytywny, jak i negatywny. 
Właściciel talii wielu rzeczy musi powiedzieć, ile kart zamierza wyjąć, zanim to zrobi. Atuty należy 
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wyjmować co godzinę. Ponadto śmiałek nie może wyciągnąć więcej kart, niż ogłosił na wstępie. Jeżeli 
zaś coś przeszkodzi mu w wyjęciu zadeklarowanej liczby atutów lub sam z tego zrezygnuje, karta 
samodzielnie wypadnie z talii. Wyjątek ma miejsce wtedy, gdy wyciągnięty zostanie błazen – wtedy 
posiadacz talii może się zdecydować na wyjęcie dwóch dodatkowych kart. 
Wyjęta karta wraca z powrotem do talii, przez co można ją wyciągnąć kilkakrotnie, chyba że natrafi 
się na błazna lub głupca – te atuty są odrzucane. Artefakt składa się z 22 atutów. Możesz użyć kart 
tarota (druga kolumna w tabeli) lub zwykłych kart do gry (trzecia kolumna). Skrócone opisy efektów 
przedstawiono dalej. 
Talia wielu rzeczy 
Tabliczka Karta tarota Karta do 

gry 
Efekt 

Błazen  XII. Wisielec Joker 
(czarny) 

Zyskujesz 10 000 PD lub dwa dodatkowe 
ciągnięcia z talii. 

Czaszka  XIII. Śmierć Walet trefl Pokonaj przerażające widmo lub ulegnij 
zniszczeniu na zawsze. 

Euryale  Dziesiątka 
mieczy 

Dama pik Odtąd dotyczy cię kara –1 do rzutów obronnych. 

Głupiec  0. Głupiec Joker 
(czerwony) 

Tracisz 10 000 PD i musisz ciągnąć raz jeszcze. 

Gwiazda  XVII. 
Gwiazda 

Walet karo Natychmiast zyskujesz premię dziedziczoną +2 do 
jednego atrybutu. 

Idiota  Dwójka 
pentakli 

Dwójka trefl Utrata Intelektu (permanentne wysączenie); 
możesz ciągnąć ponownie. 

Klejnot  Siódemka 
pucharów 

Dwójka kier Zyskujesz 25 sztuk biżuterii lub 50 klejnotów 
(wybór należy do ciebie). 

Klucz  V. Papież Dama kier Zyskujesz potężną broń magiczną. 
Kometa  Dwójka 

mieczy 
Dwójka 
karo 

Pokonaj następnego potwora na swojej drodze, by 
zyskać poziom. 

Księżyc XVIII. 
Księżyc 

Dama karo Otrzymujesz 1k4 życzenia. 

Loch  Czwórka 
mieczy 

As pik Zostajesz uwięziony. 

Łotr Piątka mieczy Walet pik Jeden z twoich przyjaciół zwraca się przeciwko 
tobie. 

Nędza  XVI. Wieża Król pik Natychmiast tracisz wszelkie bogactwa i dobra. 
Płomienie  XV. Diabeł Dama trefl Wrogość między tobą a przybyszem. 
Próżnia Ósemka 

mieczy 
Król trefl Ciało funkcjonuje, lecz dusza jest uwięziona gdzie 

indziej. 
Przeznacze
nie  

Trójka 
pucharów 

As kier Unikasz dowolnej, wybranej przez ciebie 
sytuacji... tylko raz. 

Rycerz  Walet mieczy Walet kier Zyskujesz sługę – wojownik 4. poziomu. 
Słońce XIX. Słońce Król karo Zyskujesz przeciętny cudowny przedmiot, który ci 

się przyda, i 50 000 PD. 
Szpony  Królowa 

pentakli 
As trefl Wszystkie magiczne przedmioty, które posiadasz, 

natychmiast znikają na zawsze. 
Tron  Czwórka 

pałek 
Król kier Zyskujesz 6 rang Dyplomacji i małą twierdzę. 

Waga  XI. 
Sprawiedliwo
ść 

Dwójka pik Natychmiastowa zmiana charakteru. 

Wezyr  IX. Pustelnik As karo Znasz odpowiedź na następny dylemat, przed 
którym staniesz. 

Błazen: Tę kartę zawsze należy odrzucić po wyciągnięciu – w przeciwieństwie do wszystkich innych 
poza głupcem. Bohater może zdecydować, że ciągnie następny atut lub z tego zrezygnować. 
Czaszka: Pojawia się przerażające widmo – nieumarły, którego nie sposób odpędzić. Postać musi 
walczyć z nim samotnie. Jeśli inni zdecydują się jej pomóc, po nich także przyjdzie taka sama istota. 
Śmiałek zabity przez wspomniane widmo będzie już na zawsze martwy i nie będzie można przywrócić 
go do życia nawet za pomocą życzenia czy cudu. 
Euryale: Ten meduzopodobny rysunek oznacza klątwę, którą zdjąć może jedynie karta przeznaczenie 
lub boska istota. Do tego czasu bohater permanentnie ponosi karę –1 do rzutów obronnych. 
Głupiec: Bohater musi pociągnąć następną kartę i opłacić się w PD. Ten atut zawsze należy odrzucić 
po jego wyciągnięciu – w przeciwieństwie do wszystkich innych poza błaznem. 
Gwiazda: Wybrany przez postać atrybut wzrasta o 2 punkty. Wzrosnąć może tylko wartość jednej 
cechy, nigdy dwóch. 
Idiota: Karta powoduje natychmiastowe wysączenie 1k4+1 punktów Intelektu. Śmiałek może 
pociągnąć nową kartę. 
Klejnot: Ta karta oznacza bogactwo. Biżuteria jest wykonana ze złota. Każda ozdoba ma wartość 
2000 sz, a każdy klejnot – 1000 sz. 
Klucz: Dzięki tej karcie śmiałek otrzymuje magiczną broń, którą umie się posługiwać, pojawi się 
znikąd w dłoni śmiałka. 
Kometa: Postać musi bez niczyjej pomocy pokonać następnego wrogo nastawionego potwora lub 
potwory, jakie napotka – w przeciwnym wypadku utraci korzyści zapewniane przez niniejszą kartę. 
Jeśli próba się powiedzie, postać zyska liczbę punktów wystarczającą, by awansować na następny 
poziom. 
Księżyc: Na karcie czasem znajduje się rysunek kamienia księżycowego z pewną liczbą rozbłysków 
symbolizujących życzenia, a czasem księżyc, którego faza wskazuje na liczbę życzeń (pełnia = 4, 
rosnący księżyc = 3, półksiężyc = 2, sierp = 1). Oczywiście życzenia mają moc analogiczną do czaru 9. 
poziomu. Trzeba je wykorzystać w czasie równym liczbie minut odpowiadającej liczbie życzeń. 
Loch: Ta karta symbolizuje schwytanie – albo za pomocą czaru uwięzienie, albo przez jakąś potężną 
istotę. W każdym z przypadków postać traci wszystkie czary oraz ekwipunek. Bohater nie ciągnie 
więcej kart. 
Łotr: W momencie wyciągnięcia tej karty jeden z przyjaciół postaci (BN, najlepiej kompan) staje się 
jej całkowicie obcy i na zawsze wrogo do niej nastawiony. Jeśli bohaterowi nie towarzyszy kompan, 
niechętna wobec niego będzie jakaś potężna osobistość albo cała społeczność czy zakon religijny. 
Wrogość pozostaje tajemnicą – do chwili, gdy dojrzeje do tego stopnia, by wybuchnąć z pełną 
niszczącą siłą. 
Nędza: Jak sama nazwa wskazuje, w momencie wyciągnięcia tej karty osoba, która na nią natrafiła, 
traci wszelki niemagiczny dobytek. 
Płomienie: Gniew, zazdrość i zawiść to tylko kilka powodów wrogości przybysza, która nie mija, 
dopóki jeden z członków drużyny nie zostanie zabity. Losowo określ rodzaj przybysza i załóż, że 
atakuje on postać (lub w jakiś inny sposób ją prześladuje) w ciągu 1k20 dni. 
Próżnia: Ta czarna karta oznacza natychmiastowe nieszczęście. Ciało postaci nie traci sprawności, 
choć wygląda na to, iż zapadła ona w śpiączkę. Tak naprawdę jednak jej umysł został zamknięty 
w więzieniu gdzieś daleko – na odległej planecie lub innym planie, najprawdopodobniej 
w przedmiocie jakiegoś przybysza. Ani życzenie, ani cud nie pozwalają sprowadzić umysłu 
z powrotem, a co najwyżej wskazują miejsce uwięzienia. Śmiałek nie ciągnie więcej kart. 
Przeznaczenie: Ta karta pozwala postaci uniknąć nawet natychmiastowego zdarzenia, jeśli sobie tego 
zażyczysz – tkanina rzeczywistości została rozplątana i na nowo spleciona. Zauważ, że to nie oznacza 
kreacji wydarzenia, które ma nastąpić. Karta pozwala jedynie powstrzymać nadejście czegoś lub 
odwrócić bieg przeszłych zdarzeń. Odwrócenie dotyczy tylko postaci, która wyciągnęła kartę. 
Pozostali członkowie drużyny muszą ponieść ewentualne konsekwencje. 
Rycerz: Znikąd pojawia się wojownik, który wiernie służy postaci aż do śmierci. Jest tej samej rasy 
(gatunku) i płci, co bohater. 
Słońce: Wylosuj w Tabeli: Przeciętne cudowne przedmioty rzecz użyteczną dla bohatera. 
Szpony: W momencie wyciągnięcia tej karty wszelka magia posiadanych przez postać przedmiotów 
natychmiast nieodwracalnie znika. 
Tron: W oczach innych postać staje się prawdziwym przywódcą. Zyskany mocą tej karty pałac 
pojawia się na dowolnej otwartej przestrzeni wskazanej przez śmiałka, lecz decyzję dotyczącą 
lokalizacji należy podjąć w ciągu godziny. 
Waga: postać musi zmienić charakter na przeciwny. Jeśli bohater nie jest w stanie zachowywać się 

zgodnie z nowym charakterem, otrzymuje jeden poziom negatywny. 
Wezyr: Ta karta daje postaci, która ją wyciągnęła, prawo jednorazowego odwołania się do 
nadnaturalnej mądrości w celu rozwiązania dowolnego problemu lub uzyskania wyczerpującej 
odpowiedzi na wskazane pytanie. To, czy zyskane w ten sposób informacje zostaną dobrze 
wykorzystane, stanowi zupełnie inną kwestię. 
Silna (wszystkie szkoły); PC 20. 
Talizman czystego dobra: Dobra istota (PD, ND, CD) rzucająca czary objawień, który posiada ten 
przedmiot, może sprawić, że pod stopami złej osoby (PZ, NZ, CZ) posługującej się zaklęciami 
objawień, znajdującej się w odległości maksymalnie 30 metrów, otworzy się płonąca szczelina. 
Wybrana ofiara zostaje na zawsze pochłonięta i trafia do samego jądra Ziemi. Posiadacz talizmanu 
musi być dobry, a jeśli jego myśli i czyny nie są naprawdę czyste, zła postać ma prawo do rzutu 
obronnego na Refleks (ST 19) – udany pozwala odskoczyć od szczeliny. Oczywiście, by moc 
zadziałała, ofiara musi stać na twardym podłożu. 
Talizman czystego dobra ma 6 ładunków. 
Jeśli talizmanu dotknie neutralna istota (PN, N, CN) rzucająca czary objawień, otrzyma ona 6k6 
obrażeń. Natomiast zła osoba rzucająca czary objawień, który go dotknie, odnosi 8k6 ran. Na 
wszystkie inne postacie przedmiot nie ma wpływu. 
Silne wywoływanie [dobro]; PC 18. 
Talizman niechętnych życzeń: Wygląda jak kamień władania żywiołakami ziemi. Obdarzono go 
jednak zupełnie inną mocą, na którą ma wpływ Charyzma posiadacza. Postać, która dotknie tego 
artefaktu, musi wykonać test Charyzmy (ST 15). 
Jeśli test się nie powiedzie, talizman zachowuje się jak kamień obciążenia. Osoba, która próbuje go 
odrzucić lub zniszczyć, otrzymuje 5k6 obrażeń – po czym talizman znika. 
Jeżeli test się powiedzie, talizman obdarza posiadacza życzeniem. Pozostaje z postacią przez 5k6 
godzin lub dopóki życzenie nie zostanie wykorzystane – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 
Potem znika. 
W przypadku, gdy w teście wypadnie naturalne 20, postać nie będzie mogła pozbyć się talizmanu 
przez tyle miesięcy, ile ma punktów Charyzmy. Dodatkowo artefakt obdarzy ją jednym życzeniem na 
każde 6 punktów Charyzmy. Stanie się on również cieplejszy i zacznie delikatnie wibrować, gdy 
postać taka znajdzie w promieniu 6 metrów od mechanicznej lub magicznej pułapki (jeśli talizman nie 
spoczywa blisko ciała, ciepłota i wibrowanie nie mają żadnego znaczenia). 
Niezależnie od sytuacji, talizman znika, gdy nadejdzie czas, a pozostają po nim jedynie diamenty 
warte 10 000 sz. 
Silne przywoływanie; PC 20; Waga: 0,5 kg. 
Talizman potęgi: Jest to mała adamantytowa pętla z rączką, której użyć mogą jedynie postacie 
potrafiące rzucać zaklęcia wtajemniczeń. Pozostali bohaterowie otrzymują 5k6 obrażeń, gdy tylko 
dotkną talizmanu lub wezmą go do ręki. Jeśli jednak przedmiot ów chwyci postać zdolna do rzucania 
zaklęć wtajemniczeń, która następnie skoncentruje się na kuli unicestwienia, talizman potęgi podwoi 
modyfikatory do testu kontroli kuli (czyli premię z Intelektu i poziomu postaci). 
Gdy osoba posiadająca talizman zacznie kontrolować kulę unicestwienia, musi wykonywać test tylko 
raz na dwie rundy. Jeśli nie zdoła narzucić kontroli, kula rusza w jej stronę. Pamiętaj, że choć na kulę 
unicestwienia nie ma wpływu wiele czarów i efektów, kontrolująca moc niniejszego talizmanu może 
zostać stłumiona lub zanegowana. 
Silne przemiany; PC 16; Waga: 0,5 kg. 
Talizman prawdziwego zła: Zła istota (PZ, NZ, CZ) rzucająca czary objawień, który posiada ten 
przedmiot, może sprawić, że pod stopami dobrej osoby (PD, ND, CD) posługującej się zaklęciami 
objawień, znajdującej się w odległości maksymalnie 30 metrów, otworzy się płonąca szczelina. 
Wybrana ofiara zostaje na zawsze pochłonięta i trafia do samego jądra Ziemi. Posiadacz talizmanu 
musi być zły, a jeśli jego myśli i czyny nie są naprawdę plugawe i perwersyjne, dobra postać ma 
prawo do rzutu obronnego na Refleks (ST 19) – udany pozwala odskoczyć od szczeliny. Oczywiście, 
by moc zadziałała, ofiara musi stać na twardym podłożu. 
Talizman prawdziwego zła ma 6 ładunków. 
Jeśli talizmanu dotknie neutralna istota (PN, N, CN) rzucająca czary objawień, otrzyma ona 6k6 
obrażeń. Natomiast dobra osoba rzucająca czary objawień, który go dotknie, odnosi 8k6 ran. Na 
wszystkie inne postacie przedmiot nie ma wpływu. 
Silne wywoływanie [zło]; PC 18. 

POTĘŻNE ARTEFAKTY 
Potężne artefakty to unikaty – istnieje tylko jeden taki przedmiot w całym wszechświecie. 
Są to przedmioty obdarzone największą możliwą mocą, które mogą zachwiać równowagą świata i gry. 
W przeciwieństwie do wszystkich innych przedmiotów magicznych, potężne artefakty naprawdę 
trudno jest zniszczyć. Każdy z nich można unicestwić tylko w jeden konkretny sposób. 

Opisy potężnych artefaktów 
Buzdygan świętego: Ta relikwia wygląda na zwykłą, zużytą i starą buławę. Pod tą postacią kryje się 
potężną moc. Buzdygan św. Cuthberta obdarza posiadacza premią z usprawnienia +5. Jest to święty, 
aksjomatyczny oręż niszczenia (patrz specjalne moce broni). Ponadto posługująca się nim osoba może 
na życzenie rzucić zaklęcie piekące światło (20. poziom czarującego). 
Jęczący diament: Niniejszy artefakt wygląda na zwykły nieoszlifowany diament wielkości zaciśniętej 
pięści człowieka. Zawsze wydobywa się z niego złowrogi jęk bólu. Choć przedmiot powstał w wyniku 
tortur, nie jest zły. Osoba posiadająca jęczący diament może trzy razy dziennie zmusić ziemię 
i kamienie do zmiany kształtu (kształtowanie kamienia o obszarze działania 135 metrów 
sześciennych). Ponadto klejnot umożliwia przyzwanie starszego żywiołaka ziemi, który posiada 
maksymalną możliwą liczbę punktów wytrzymałości i który służy wiernie właścicielowi artefaktu aż 
do swej śmierci. Sprowadzić można tylko jedno takie stworzenie – jeśli zostanie zabite, następne 
można przywołać dopiero po 24 godzinach. 
Kule władania smokami: W każdej znajduje się esencja i osobowość antycznego smoka innego typu 
(po jednym dla dziesięciu chromatycznych i metalicznych). Posiadacz kuli może dominować smoki 
konkretnego typu, jeśli znajdują się one w promieniu 150 metrów od niego (analogicznie do efektu 
czaru zdominowanie potwora). Każdy z gadów ma prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 25) – 
udany pozwala oprzeć się niniejszej mocy (odporność na czary nie wpływa na ten efekt). Ponadto 
każda kula władania smokami zapewnia właścicielowi premię do KP i rzutów obronnych stwora, 
którego osobowość w niej zamknięto. Wartości te zastępują współczynniki postaci – niezależnie od 
tego, które są wyższe. Można je zmienić tylko w jeden sposób: pozbywając się kuli. Posiadacz 
artefaktu jest też niepodatny na wszelkie zionięcia – ale tylko na broń oddechową – smoków, które 
należą do typu związanego z danym artefaktem. Może również trzy razy dziennie zionąć jak smok 
zamknięty w kuli. 
Wszystkie kule władania smokami pozwalają właścicielom komunikować się słownie i wizualnie 
z posiadaczami innych kul. Ponadto śmiałek zawsze wie, czy w promieniu 15 kilometrów znajdują się 
jakieś smoki, a jeżeli chodzi o stwory związane z danym artefaktem, dystans ten wzrasta do 150 
kilometrów. Gdy smok odpowiedniego typu znajduje się w promieniu 1,5 kilometra, właściciel kuli 
może określić jego dokładną lokalizację oraz wiek. 
Niestety, osoba, która weszła w posiadanie jednej z tych kul, już na wieki ściąga na siebie wrogość 
wszystkich smoków, nawet jeżeli utraci artefakt. Gady te nie lubią, gdy ktoś czerpie moc, więżąc 
któregoś z nich. 
Każda kula obdarza posiadacza pewnymi specyficznymi mocami, które zależą od typu uwięzionego 
w niej smoka. Właściciel artefaktu może z nich skorzystać raz w rundzie, a rzuca je na 10. poziomie 
czarującego. 
• Kula białego smoka: Ochrona przed energią (zimno) (Wytrwałość neguje, ST 17). 
• Kula błękitnego smoka: Przyspieszenie (Wytrwałość neguje, ST 17). 
• Kula czarnego smoka: Latanie (Wola neguje, ST 17). 
• Kula czerwonego smoka: Ściana ognia. 
• Kula miedzianego smoka: Sugestia (Wola neguje, ST 17). 
• Kula mosiężnego smoka: Szpiegowanie (Wola neguje, ST 18). 
• Kula spiżowego smoka: Teleportacja (Wola neguje, ST 19). 
• Kula srebrnego smoka: Leczenie krytycznych ran (Wola zmniejsza o połowę, ST 18). 
• Kula zielonego smoka: Upiorna dłoń. 
• Kula złotego smoka: Właściciel tej kuli może skorzystać (tylko raz dziennie) z każdej mocy 

pozostałych artefaktów tego rodzaju – w tym z dominacji i broni oddechowej, lecz nie KP, premii 
do rzutów obronnych i niepodatności na broń oddechową. Ponadto może dominować każdego 
posiadacza innej kuli, jeśli ten znajduje się w odległości do 1,5 kilometra (Wola neguje, ST 23). 
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Laska cieni: Ten artefakt powstał wiele wieków temu, w wyniku splotu włókna cieni, z których 
powstała wijąca się, czarna laska. Właściciel tego przedmiotu staje się nieco „cienisty” i odrobinę 
bezcielesny, przez co otrzymuje premię +4 do KP i rzutów obronnych na Refleks (kumulującą się 
z wszelkimi innymi premiami). Jednak w jasnym świetle (słonecznym, ale nie pochodni) 
i w absolutnych ciemnościach podlega on karze –2 do testów ataków, rzutów obronnych oraz testów 
umiejętności i atrybutów. 
Laska cieni ma jeszcze inne, opisane dalej moce. 
• Przyzwanie cieni: Trzy razy dziennie posiadacz laski może wezwać 2k4 cienie. Są one niepodatne 

na odpędzanie i służą właścicielowi, jakby zostały sprowadzone czarem przyzwanie potwora V 

rzuconym na 20. poziomie. 
• Przyzwanie cienia nocy: Raz w miesiącu posiadacz laski może wezwać nocny cień – nocnego 

pełzacza. Istota służy właścicielowi, jakby została sprowadzona czarem przyzwanie potwora IX 

rzuconym na 20. poziomie. 
• Postać cienia: Trzy razy dziennie posiadacz laski może zamienić się w żywy cień i cieszyć się 

wszystkimi związanymi z poruszaniem się efektami czaru postać gazowa. 
• Cienisty pocisk: Trzy razy dziennie posiadacz może wystrzelić z laski promień, który zadaje 10k6 

obrażeń od zimna jednej ofierze znajdującej się w zasięgu 30 metrów. 
Tarcza słońca: Jest to ciężka tarcza +5 ozdobiona symbolem słońca. Używająca jej osoba może 
rzucać zaklęcia, jakby była paladynem 20. poziomu o Roztropności 20. Zyskane czary na dzień 
kumulują się z innymi, jakie posiada postać, nawet jeśli jest paladynem. Niniejszy artefakt zapewnia 
także odporność na czary 15. Ponadto tarcza wchłania pierwszych 10 obrażeń spowodowanych przez 
atak energetyczny (dźwięk, elektryczność, kwas, ogień lub zimno). Jej posiadacz musi natomiast raz 
w roku udać się z misją (bez prawa do rzutu obronnego) na rozkaz dobrego lub praworządnego 
bóstwa. 
Złe i chaotyczne postacie (PZ, NZ, CZ, CN, CD), które próbują użyć tego artefaktu, otrzymują cztery 
poziomy negatywne. Nie powodują one efektywnej utraty poziomu, nie można ich jednak zwalczyć 
w żaden sposób (nawet czarem przywrócenie energii życiowej). Należy je brać pod uwagę aż do 
chwili, gdy postać pozbędzie się tarczy. 
 

 
Tworzenie przedmiotów magicznych 
Osoby rzucające zaklęcia używają specjalnych atutów do tworzenia przedmiotów magicznych. Muszą 
też poświęcić czas, pieniądze oraz energię życiową (mającą postać punktów doświadczenia). 
Zauważ, że w opisie każdego przedmiotu znajduje się informacja o wymaganiach, które twórca musi 
spełnić, jeśli chce skonstruować daną rzecz. W większości wypadków są to czary, które musi znać, 
choć może też skorzystać z pomocy innej osoby lub magicznego przedmiotu. 
Więcej informacji o kosztach tworzenia przedmiotów znajdziesz dalej. Póki co wystarczy, byś 
pamiętał, że mają na nie wpływ dwa czynniki: poziom czarującego twórcy oraz poziom zaklęcia lub 
zaklęć, którymi nasączany jest przedmiot. Bohater może stworzyć przedmiot na niższym poziomie, co 
najmniej jednak na minimalnym potrzebnym do rzucenia potrzebnych czarów. Twórca może też 
wykorzystać atuty metamagiczne i nasączyć przedmiot wzmocnionymi zaklęciami na wyższym 
poziomie. 
Koszty stworzenia przedmiotu wynoszą zawsze połowę bazowej ceny w sztukach złota i 1/25 kosztu 
w PD. W przypadku większości przedmiotów cena rynkowa równa się cenie bazowej. 
Pancerze, tarcze, broń oraz przedmioty o wartości niezależnej od magicznie poprawionych 
właściwości zwiększają cenę rynkową o swój koszt. Koszt wyposażenia nie wpływa na cenę bazową 
(od której zależy wydatek związany z magicznymi surowcami i liczba poświęcanych punktów 
doświadczenia), ale zwiększa ostateczną cenę rynkową. 
Istnieją jednak przedmioty, które pozwalają rzucać czary lub kopiują ich działanie, wymagające 
kosztownych komponentów lub poświęcenia PD. W takich przypadkach cena rynkowa równa się cenie 
bazowej plus cena komponentów materialnych, a każdy PD zwiększa ją jeszcze o 5 sz. Na koszt 
stworzenia takich przedmiotów składa się zaś cena surowców, bazowy koszt w PD (wysokość obu 
ustala się w oparciu o bazową cenę) oraz koszt komponentów. W przypadku takich przedmiotów 
w koszcie stworzenia ujęto całą sumę – nie musisz więc dokonywać obliczeń, gdyż zrobiliśmy je za 
ciebie. 
Twórca potrzebuje także w miarę spokojnego, wygodnego i dobrze oświetlonego miejsca pracy. Każde 
miejsce odpowiednie do przygotowywania czarów nadaje się także do kreowania przedmiotów. Każde 
1000 sz ceny bazowej oznacza dzień pracy (minimum to zawsze jeden dzień). Wyjątek od tej zasady 
stanowią eliksiry, których warzenie zawsze zajmuje tylko dzień. Na początku całego procesu kreacji 
śmiałek wydaje złoto oraz PD. 
Zakłada się, że twórca pracuje 8 godzin dziennie. Nie może przyspieszyć procesu kreacji, poświęcając 
na nią więcej czasu. Dni pracy nie muszą jednakże następować po sobie, a wolny czas postać ma 
prawo wykorzystać, jak sobie tego życzy. 
Postać może pracować tylko nad jednym przedmiotem. Jeśli zacznie kreować następny, utraci 
wszystkie surowce i PD użyte w procesie tworzenia pierwszego. 
Jak wspomniano, tajemnice tworzenia artefaktów zaginęły już dawno temu. 
 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTÓW MAGICZNYCH 

W SZTUKACH ZŁOTA 
Określając cenę nowego przedmiotu magicznego musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Najlepiej 
porównać go z innym wyposażeniem opisanym i wykorzystać podaną tam cenę jako wskazówkę. 
Możesz również sięgnąć do Tabeli: Obliczanie wartości przedmiotów magicznych w złocie. 
Wiele podobnych zdolności: W przypadku przedmiotów posiadających wiele podobnych zdolności, 
które na dodatek nie wpływają na limit noszonych przez bohatera przedmiotów, wykorzystaj taką oto 
zasadę. Oblicz cenę w oparciu o najkosztowniejszą zdolność, następnie dodaj 75% ceny drugiej co do 
wartości zdolności, a potem 50% trzeciej 
Wiele różnych zdolności: Z kolei moce w rodzaju premii do testów ataków czy rzutów obronnych 
oraz funkcje czaropodobne nie są do siebie zbliżone i określając ich koszt, trzeba po prostu dodać je do 
siebie. W przypadku wyposażenia, które wpływa na limit posiadanych przedmiotów każda dodatkowa 
moc nie tylko nie obniża ceny przedmiotu, ale zwiększa ją o 50%. 
0-poziomowe zaklęcia: Mnożąc poziomy czarów, aby określić wartość, traktuj 0-poziomowe zaklęcia 
jak czary o 1/2 poziomu. 
Inne czynniki: Kiedy obliczysz już ostateczny koszt przedmiotu, zmniejsz go, jeśli przedmiotu tego 
dotyczą następujące czynniki. 
– Użycie przedmiotu wymaga posiadania umiejętności: Użycie niektórych przedmiotów wymaga 
wykorzystania specyficznych umiejętności. To ograniczenie powinno obniżać koszt o mniej więcej 
10%. 
– Na działanie przedmiotu ma wpływ klasa lub charakter: Ten niezwykle surowy wymóg zmniejsza 
cenę o około 30%. 
Ceny podane w opisach przedmiotów magicznych (wartość w sztukach złota następująca po poziomie 
czarującego dla wyposażenia) to ich wartość rynkowa, która jest zwykle dwa razy wyższa niż 
poniesione przez twórcę koszty. 
Ponieważ bohaterowie różnych klas uzyskują dostęp do pewnych czarów na innych poziomach, koszt 
stworzenia tego samego przedmiotu może być inny dla członków odmiennych klas. Przedmiot jest 
wart tylko dwa razy więcej niż wydatki poniesione przez postać najniższego poziomu zdolną do jego 
stworzenia. Oblicz zatem cenę rynkową ,biorąc pod uwagę najniższy możliwy poziom czarującego, 
bez względu na to, kto kreuje dany element wyposażenia. 
W przypadku niektórych przedmiotów nie zastosowano przedstawionej wcześniej zasady. Oczywiście 
istnieją po temu pewne powody. Po pierwsze i najważniejsze, zasady te nie umożliwiają ustalenia 
prawdziwej różnicy dzielącej niektóre przedmioty. Dlatego też każdy element wyposażenia wyceniono 
w oparciu o jego rzeczywistą potęgę. Niemniej niniejsze wzory to oczywiście tylko punkt wyjścia. 
Przy wycenie zwojów przyjęto założenie, że – jeśli to tylko możliwe – tworzyli je czarodziej lub 
kapłan. Przedstawione tu reguły idealnie sprawdzają się w przypadku różdżek i eliksirów.Przydają się 
również w odniesieniu do lasek, inne przedmioty wymagają jednak zachowania dystansu. 

SPECJALNE MATERIAŁY, Z KTÓRYCH 

WYKONANO BROŃ 
Każdy z opisanych materiałów ma ewidentny wpływ na rozgrywkę poprzez mechanikę gry. Niektóre 
stworzenia posiadają redukcję obrażeń zależną od ich typu lub wynikającą z innych założeń. Inne są 
niepodatne na wszystko poza specjalnym typem ran, takich jak, na przykład, powodowane przez broń 
o złym charakterze lub zadającą obrażenia miażdżone. Jeszcze inne bywają zaś wrażliwe na oręż 
wykonany ze specjalnego materiału. 
Być może bohaterowie będą nawet dźwigali kilka różnych rodzajów broni, zależnie od typu kampanii 
i rodzaju istot, które najczęściej w jej trakcie spotykają. 
 

PRZEDMIOTY MISTRZOWSKO WYKONANE 
Przedmioty mistrzowsko wykonane są wyjątkowo dobrej jakości. Trzeba za nie zapłacić więcej, lecz 
warto to uczynić z racji ich lepszej jakości. Nie są jednak magiczne. Niemniej tylko mistrzowsko 
wykonane zbroje oraz takiż oręż można nasączyć czarami i przemienić w zaczarowane. Innego rodzaju 
przedmioty (czyli nie pancerz i nie broń) nie muszą spełniać tego warunku. 

SPECJALNE MATERIAŁY 
Przedmioty nie stają się magiczne tylko za sprawą czarów. Istnieją surowce, które posiadają niezwykłe 
właściwości. Jeżeli stworzysz pancerz lub broń z więcej niż jednego z nich, uzyskasz korzyści 
wynikające z surowca, którego użyłeś najwięcej. Masz natomiast pełne prawo wykonać podwójny 
oręż, którego „ostrza” będą z odmiennych materiałów. 
Adamantyt: To niezwykle twardy surowiec, który wpływa na jakość broni lub pancerza. Oręż 
wykonany z tego metalu posiada naturalną zdolność przełamywania trwałości, kiedy dochodzi do 
roztrzaskiwania broni lub atakowania przedmiotu; ignoruje trwałość niższą niż 20. Z kolei 
adamantytowe zbroje lekkie zapewniają redukcję obrażeń 1/–, średnie – redukcję obrażeń 2/–, 
a ciężkie – redukcję obrażeń 3/–. Adamantyt jest tak kosztowny, że wykonane zeń broń i zbroje 
zawsze są mistrzowskie, co wzięto pod uwagę, ustalając podane dalej ceny. A zatem adamantytowy 
oręż i pociski zapewniają premię z usprawnienia +1 do testów ataków, a kara do testów z pancerza 
w przypadku zbroi adamantytowej jest o 1 niższa niż u jej zwykłego odpowiednika. Nie da się 
stworzyć adamantytowego przedmiotu, jeśli dana rzecz nie posiada żadnej metalowej części. Tak więc 
można wykonać z tego surowca strzałę, ale nie drąg. 
Z adamantytu wykonuje się tylko broń, zbroje i tarcze, które normalnie tworzy się z metalu. Jeśli 
wspomniane elementy uzbrojenia normalnie są stalowe, ich wersje z adamantytu będą miały o 1/3 
więcej punktów wytrzymałości niż zwykle. Adamantyt ma 40 punktów wytrzymałości na 2,5 
centymetra grubości i trwałość 20. 
 
Typ przedmiotu z adamantytu Modyfikator kosztu przedmiotu 
Pocisk +60 sz 
Lekki pancerz +5000 sz 
Średni pancerz +10 000 sz 
Ciężki pancerz +15 000 sz 
Broń +3000 sz 
 
Alchemiczne srebro: W złożonym procesie metalurgiczno-alchemicznym wiąże się srebro ze stalową 
bronią, dzięki czemu można za jej sprawą przełamać redukcję obrażeń istot w rodzaju likantropów. 
Po udanym ataku posrebrzaną bronią władająca nią osoba podlega karze –1 do testu obrażeń 
(minimum 1 rana). Procesowi alchemicznego posrebrzania nie można poddać niemetalowych 
przedmiotów, a także wyposażenia wykonanego z rzadkich metali, jak choćby z adamantytu, zimnego 
żelaza czy mithrilu. 
Alchemiczne srebro ma 10 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetrów grubości i trwałość 8. 
 
Typ przedmiotu z alchemicznego srebra Modyfikator kosztu przedmiotu 
Pocisk +2 sz 
Lekka broń +20 sz 
Jednoręczna broń lub jedno „ostrze” broni podwójnej +90 sz 
Dwuręczna broń lub oba „ostrza” broni podwójnej +180 sz 
Ciemnodrzew: Rzadko spotykane magiczne drzewo o twardości zwykłego drewna, lecz niezwykle 
lekkie. Każdy drewniany w całości lub w większej części przedmiot (łuk, strzała, włócznia itd.) 
z ciemnodrzewu należy traktować jak mistrzowsko wykonany. Ponadto waży on o połowę mniej niż 
jego zwykły odpowiednik. Przedmioty, które nie są wykonywane z drewna lub stanowi ono tylko 
część ich konstrukcji (choćby topór wojenny lub buzdygan), albo nie mogą być wykonane 
z ciemnodrzewu, albo materiał ten na nie w ogóle nie wpływa. Kara do testów z pancerza w przypadku 
tarcz wykonanych z ciemnodrzewu spada o 2 w stosunku do zwykłego uzbrojenia obronnego tego 
typu. Chcąc określić cenę przedmiotu wykonanego z niniejszego surowca, wykorzystaj jego 
oryginalny ciężar i dodaj do ceny jego mistrzowskiej wersji 20 sz za kilogram wagi. 
Ciemnodrzew ma 10 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 5. 
Mithril: Bardzo rzadki, srebrny, lśniący metal. Waży mniej niż żelazo, ale jest równie twardy. Można 
go kuć niczym stal i tworzyć wspaniałe zbroje. Czasem wykorzystuje się go również do wyrobu 
innych przedmiotów. Większość mithrilowych zbroi jest o kategorię lżejsza od swych stalowych 
odpowiedników, co wpływa na poruszanie się i inne ograniczenia. I tak ciężkie pancerze traktuje się 
jak średnie, a średnie jak lekkie, jednak lekkie należy dalej za takie właśnie uznawać. Ponadto szansa 
niepowodzenia czaru, który rzuca postać w mithrilowej zbroi, spada o 10%. Z kolei maksymalna 
premia ze Zręczności wzrasta o 2, a kary do testów z pancerza maleją o 3 (do minimum 0). 
Pozostałe przedmioty wykonane z mithrilu ważą o połowę mniej niż ich odpowiedniki stworzone przy 
użyciu innych metali. W przypadku broni zmniejszenie ciężaru nie wpływa na kategorię oręża lub 
łatwość władania nim (a zatem na to, czy jest on lekki, jednoręczny, czy dwuręczny). Warto zauważyć, 
że niniejszy surowiec wpływa tylko na przedmioty, których znaczną część z niego wykonano (a więc 
na miecz długi tak, ale na kosę już nie). 
Oręż i zbroje z mithrilu są zawsze mistrzowsko wykonane, a wpływ tego faktu na koszt już ujęto 
w przedstawionych dalej cenach. 
Mithril ma 30 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 15. 
 
Typ przedmiotu z mithrilu Modyfikator kosztu przedmiotu 
Lekki pancerz +1000 sz 
Średni pancerz +4000 sz 
Ciężki pancerz +9000 sz 
Tarcza +1000 sz 
Inny przedmiot +1000 sz/kg 
Smocza skóra: Płatnerze potrafią ze smoczych skór stworzyć tarcze i pancerze mistrzowskiej jakości. 
Ze skóry jednego stwora da się wykroić dość materiału, by wykonać jedną mistrzowską zbroję 
skórzaną dla istoty o jedną kategorię rozmiaru mniejszą niż gad. Wybierając tylko łuski i niewielkie 
płachty skóry, płatnerz może stworzyć jedną mistrzowską zbroję krytą dla stworzenia mniejszego 
o dwie kategorie rozmiaru, jeden mistrzowski napierśnik lub mistrzowską pełną zbroję płytową dla 
kogoś mniejszego o cztery kategorie rozmiaru. W każdym z przedstawionych przypadków wystarczy 
skóry, aby wykonać dodatkowo lekką lub ciężką mistrzowską tarczę, pod warunkiem jednakże, że 
smok jest przynajmniej rozmiaru dużego. 
Zbroja ze smoczej skóry nie jest oczywiście wykonana z metalu, druid zatem może ją nosić bez kar. 
Taki pancerz kosztuje dwa razy więcej niż zwykła mistrzowska zbroja odpowiedniego typu. Jednakże 
jej stworzenie nie zajmuje więcej czasu niż wykonanie normalnej zbroi danego rodzaju. 
Smocza skóra ma 10 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 10. 
Zimne żelazo: To żelazo wydobywa się z głębin ziemi. Słynie zaś z efektywności w walce z istotami 
baśniowymi. Kuje się je w niskich temperaturach, aby zachowywała owe delikatne właściwości. Oręż 
wykonany z zimnego żelaza kosztuje dwa razy więcej niż jego normalny odpowiednik. Ponadto każde 
magiczne usprawnienie takiej broni kosztuje dodatkowo 2000 sz. 
Nie da się stworzyć przedmiotu z zimnego żelaza, jeśli dana rzecz nie posiada żadnej metalowej 
części. Tak więc można wykonać z tego surowca strzałę, ale nie drąg. 
Podwójna broń, której tylko połowę wykonano z zimnego żelaza, ma koszt większy o 50%. 
Zimne żelazo posiada 30 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 10. 
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Tabela: Skrót informacji dotyczących kosztów tworzenia magicznych przedmiotów 
Przed
miot 
magicz
ny Atut 

Koszt 
przedmi
otu 

Koszt komponentów 
czaru 

Koszt 
magicznych 
surowców 

Cena 

bazowa4 

   
Materia

lne2  PD3    
Pancerz Stworzenie 

magicznej 
broni 
i pancerza 

Mistrzo
wski 
pancerz 

Koszt × 
50 
(zwykle 
brak) 

x 50 
(zwykle 
brak) 
x 5 sz 

1/2 wartości 
z Tabeli: 
Pancerze 
i tarcze 

Wartość 
z Tabeli: 
Pancerze 
i tarcze 

Tarcza  Stworzenie 
magicznej 
broni 
i pancerza 

Mistrzo
wska 
tarcza  

x 50 
(zwykle 
brak) 

x 50 
(zwykle 
brak) 
x 5 sz 

1/2 wartości 
z Tabeli: 
Pancerze 
i tarcze 

Wartość 
z Tabeli: 
Pancerze 
i tarcze 

Broń Stworzenie 
magicznej 
broni 
i pancerza 

Mistrzo
wska 
broń 

x 50 
(zwykle 
brak)  

x 50 
(zwykle 
brak) 
x 5 sz 

1/2 wartości 
z Tabeli: 
Broń 

Wartość 
z Tabeli: 
Broń 

Eliksir  Warzenie 
eliksirów 

— Koszt 
(zwykle 
brak)  

Koszt 
(zwykle 
brak)  

1/2 × 25 × 
poziom 
czaru × 
poziom 
czarującego 

25 × poziom 
czaru × 
poziom 
czarującego 

Pierście
ń 

Wykucie 
pierścienia 

—  × 50  x 50 
x 5 sz 

Specjalny, 
patrz dalej 
Tabela: 
Obliczanie 
wartości 
przedmiotu 
magicznego 
w złocie 

Specjalna, 
patrz dalej 
Tabela: 
Obliczanie 
wartości 
przedmiotu 
magicznego 
w złocie 

Berło Stworzenie 
berła 

1  x 50 
(często 
brak) 

x 50 
(często 
brak)  

Specjalny, 
patrz dalej 
Tabela: 
Obliczanie 
wartości 
przedmiotu 
magicznego 
w złocie 

Specjalna, 
patrz dalej 
Tabela: 
Obliczanie 
wartości 
przedmiotu 
magicznego 
w złocie 

Zwój Zapisanie 
zwoju  

—  Koszt 
(zwykle 
brak)  

Koszt 
(zwykle 
brak)  

1/2 × 12,5 × 
poziom 
czaru × 
poziom 
czarującego 

12,5 × 
poziom czaru 
× poziom 
czarującego 

Laska Stworzenie 
laski  

Mistrzo
wski 
drąg 
(300 sz) 

× 50 / 
(liczba 
ładunkó
w 
używany
ch do 
aktywow
ania 
czaru) 

× 50 × 
5 sz / 
(liczba 
ładunkó
w 
używany
ch do 
aktywow
ania 
czaru) 

Patrz dalej 
Tworzenie 
magicznych 
lasek 

Patrz dalej 
Tworzenie 
magicznych 
lasek 

Różdżk
a  

Stworzenie 
różdżki 

—  × 50  × 50 
× 5 sz  

1/2 × 375 × 
poziom 
czaru × 
poziom 
czarującego 

375 × poziom 
czaru × 
poziom 
czarującego 

Cudow
ny 
przedm
iot 

Stworzenie 
cudowneg
o 
przedmiot
u  

5  × 50 
(zwykle 
brak) 

× 50 
(zwykle 
brak) 
× 5 sz 

Specjalny, 
patrz dalej 
Tabela: 
Obliczanie 
wartości 
przedmiotu 
magicznego 
w złocie 

Specjalna, 
patrz dalej 
Tabela: 
Obliczanie 
wartości 
przedmiotu 
magicznego 
w złocie 

1 W przypadku bereł, których można używać jak oręża, należy włączyć koszt mistrzowskiej broni. 
2 Koszt dotyczy tylko aktywowanych przez przedmiot czarów, które mają komponent materialny lub 
PD. Jeśli w wymaganiach jest zaklęcie o kosztownym komponencie, nie znaczy to automatycznie, że 
wspomniany koszt należy ponieść, gdy przedmiot tak naprawdę nie rzuca czaru. 
3 Kupujący laskę płaci 5 × wartość PD w sztukach złota. 
4 Bohater tworzący przedmiot ponosi koszt równy 1/25 ceny bazowej w punktach doświadczenia. 
5 W przypadku niektórych elementów wyposażenia dochodzi dodatkowy koszt za mistrzowski 
komponent przedmiotu. 
Cena rynkowa przedmiotu to suma jego kosztu, kosztu komponentów czaru i ceny bazowej. 
Tabela: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie 
Efekt Cena bazowa Przykład 
Premia do atrybutu 
(usprawnienie)  

Kwadrat premii × 1000 sz  Rękawiczki zręczności 

+2 

Premia z pancerza 
(usprawnienie)  

Kwadrat premii × 1000 sz  Kolczuga +1 

Premiowy czar Kwadrat poziomu czaru × 1000 sz  Perła mocy 

Premia do KP (z odbicia)  Kwadrat premii × 2000 sz  Pierścień ochrony +3 

Premia do KP (inna)1  Kwadrat premii × 2500 sz  Kamień Ioun, 

ciemnoszkarłatny 

tetraedr 

Premia z naturalnego 
pancerza (usprawnienie)  

Kwadrat premii × 2000 sz  Amulet naturalnego 

pancerza +1 

Premia do rzutów obronnych 
(z odporności)  

Kwadrat premii × 1000 sz  Płaszcz odporności +5 

Premia do rzutów obronnych 

(inna)1  
Kwadrat premii × 2000 sz  Kamień szczęścia 

Premia do umiejętności (z 
biegłości)  

Kwadrat premii × 100 sz  Płaszcz elfów 

Odporność na czary  10 000 sz na punkt powyżej OC 12; 
minimum OC 13 

Opończa odporności na 

czary 

Premia do broni 
(usprawnienie)  

Kwadrat premii × 2000 sz  Miecz długi +1 

Efekt czaru Bazowa cena Przykład 
Jednorazowego użytku, 
ukończenie czaru  

Poziom czaru × poziom czarującego 
× 25 sz  

Zwój przyspieszenia 

Jednorazowego użytku, 
aktywacja przez użycie 

Poziom czaru × poziom czarującego 
× 50 sz  

Eliskir leczenia lekkich 

ran 

50 ładunków, uruchomienie 
czaru  

Poziom czaru × poziom czarującego 
× 750 sz  

Różdżka kuli ognistej 

Słowo rozkazu  Poziom czaru × poziom czarującego 
× 1800 sz  

Peleryna znikania 

Aktywacja przez użycie lub 
nieustannie 

Poziom czaru × poziom czarującego 

× 2000 sz2  
Latarnia ujawnienia 

Specjalne Modyfikator ceny bazowej Przykład 
Ładunki na dzień Podziel przez (5 podzielone przez 

liczbę ładunków dziennie)  
Buty teleportacji 

Nietypowe ograniczenie 

miejsca na ciele3  
Pomnóż cały koszt przez 1,5  Hełm teleportacji 

Nie ogranicza miejsca na 

ciele4  
Pomnóż cały koszt przez 2  Kamień Ioun 

Wiele różnych zdolności  Pomnóż niższy koszt przedmiotu 
przez 1,5 

Hełm cudowności 

Ładowanie (50 ładunków)  1/2 ceny bazowej dla nieograniczonej 
liczby użyć  

Pierścień tarana  

Komponent Dodatkowy koszt Przykład 
Pancerz, tarcza lub broń Dodaj koszt mistrzowskiego 

przedmiotu 
Refleksyjny łuk długi +1 

Czar ma kosztowny 
komponent materialny 

Dodaj wprost do ceny przedmiotu za 

ładunek5  
Różdżka kamiennej skóry 

Czar ma koszt PD Dodaj 5 sz na 1 PD na ładunek5 Pierścień trzech życzeń 

Poziom czaru: Na potrzeby określania ceny zaklęcie 0-poziomu kosztuje połowę tego co czar 1. 
poziomu. 
1 Jak choćby ze szczęścia, z olśnienia, uświęcona lub bluźniercza. 
2 Jeżeli ciągle działający przedmiot ma efekt oparty na czarze działającym w rundach, pomnóż koszt 
przez 4. Jeśli czas działania zaklęcia wynosi 1 minuta/poziom, pomnóż koszt przez 2, a jeśli 10 
minut/poziom – pomnóż koszt przez 1,5. W przypadku, gdy czar działa 24 godziny lub dłużej, podziel 
koszt na pół. 
3 Patrz dalej „Związki mocy z częściami ciała”. 
4 Przedmiot, który nie zajmuje żadnego miejsca na ciele, kosztuje podwójnie. 
5 W przypadku przedmiotu działającego cały czas lub w nieograniczony sposób, a nie ładowanego, 
określ jego koszt jakby miał 100 ładunków. Jeśli ma dzienne ograniczenie, ustal koszt jakby miał 50 
ładunków. 

TWORZENIE MAGICZNYCH PANCERZY 
Do stworzenia magicznego pancerza potrzeba źródła gorąca oraz narzędzi do obróbki żelaza, drewna 
i skóry. Nie obejdzie się też bez innych materiałów – czyli elementów zbroi, które będą składane 
w całość, lub kompletnego pancerza. Umagiczniany pancerz musi być mistrzowsko wykonany. 
Podczas ustalania ceny rynkowej należy pamiętać, że koszt mistrzowskiego pancerza zwiększa 
wartość całej zbroi. Inne koszta – a więc dodatkowe materiały itp. – zalicza się do kosztów tworzenia 
magicznego pancerza (połowa ceny rynkowej przedmiotu). 
Twórca magicznej zbroi musi spełniać istotne wymaganie – jego poziom czarującego musi być 
przynajmniej trzy razy wyższy niż premia z usprawnienia, którą będzie zapewniał pancerz. Jeżeli 
przedmiot nie tylko zapewnia premię z usprawnienia, ale również posiada dodatkową moc, twórca 
musi spełniać wyższe wymagania dotyczące poziomu. 
Magiczne pancerze i tarcze muszą zapewniać premię z usprawnienia przynajmniej +1, aby twórca 
mógł obdarzyć je jakąś mocą z Tabeli: Specjalne moce pancerzy i Tabeli: Specjalne moce tarcz. 
Jeśli pośród wymagań znajdą się czary, twórca musi umieć je przygotować i rzucić lub je znać (w 
przypadku zaklinaczy i bardów) oraz zaopatrzyć się w potrzebne komponenty materialne 
i koncentratory. Jeżeli zaklęcia tego wymagają, musi też poświęcić PD. Podczas pracy nad magiczną 
zbroją czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić 
(komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób). 
Tworzenie niektórych pancerzy może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji 
znajdziesz w opisie zbroi. 
Tworzenie magicznej zbroi wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz ceny bazowej gotowego 
przedmiotu. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie magicznej broni i pancerza. 

TWORZENIE MAGICZNEJ BRONI 
Do stworzenia magicznego oręża potrzeba źródła gorąca oraz narzędzi do obróbki żelaza, drewna 
i skóry. Nie obejdzie się też bez innych materiałów – czyli elementów, które będą składane w całość, 
lub gotowej broni. Umagiczniany oręż musi być mistrzowsko wykonany. Podczas ustalania ceny 
rynkowej należy pamiętać, że koszt mistrzowskiej broni zwiększa wartość zaklętego oręża. Inne koszta 
– a więc dodatkowe materiały itp. – zalicza się do kosztów tworzenia magicznego oręża (połowa 
bazowej ceny podanej w Tabeli: Broń, uzależnionej od całkowitej efektywnej premii). 
Twórca magicznej zbroi musi spełniać pewne istotne wymaganie – jego poziom czarującego musi być 
przynajmniej trzy razy wyższy niż premia z usprawnienia, którą będzie zapewniać broń. Jeżeli 
przedmiot nie tylko zapewnia premię z usprawnienia, ale również posiada dodatkową moc, twórca 
musi spełniać wyższe wymagania dotyczące poziomu. 
Magiczny oręż musi zapewniać premię z usprawnienia przynajmniej +1, aby twórca mógł obdarzyć go 
jakąś mocą z Tabeli: Specjalne moce broni do walki wręcz lub Tabeli: Specjalne moce broni 
dystansowej. 
Jeśli pośród wymagań znajdują się czary, twórca musi umieć je przygotować i rzucić lub je znać (w 
przypadku zaklinaczy i bardów), ale nie musi się zaopatrywać w stosowne komponenty materialne 
i koncentratory. Nawet jeżeli zaklęcia tego wymagają, nie musi poświęcić PD. Podczas pracy nad 
magicznym orężem czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może 
ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób). 
Podczas pracy twórca decyduje, czy oręż będzie emanował poświatą, czy też nie – jest to efekt 
uboczny nasączenia przedmiotu magią. Ta decyzja nie wpływa ani na cenę, ani na czas kreacji broni, 
lecz w momencie ukończenia pracy jest wiążąca. 
Przy określaniu kosztu, czasu, PD i specjalnych mocy tworzenie magicznej broni posiadającej dwa 
„ostrze” należy traktować jak tworzenie dwóch oręży. 
Tworzenie niektórych rodzajów broni może pociągać za sobą inne wymagania niż czary. Więcej 
informacji znajdziesz w opisie oręża. 
Wykucie magicznego oręża wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny przedmiotu. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie magicznej broni i pancerza. 

TWORZENIE MAGICZNYCH ELIKSIRÓW 
Do warzenie eliksirów potrzeba stosunkowo równej, poziomej powierzchni i kilku pojemników, 
w których miesza się ciecze, a także źródła gorąca pozwalającego zagotować substancję. Nie obejdzie 
się również bez różnych składników. Ceny surowców i ingrediencji wchodzą w skład kosztów 
warzenia eliksiru – 25 sz × poziom czaru × poziom twórcy. Wszystkie składniki i surowce użyte do 
stworzenia magicznej cieczy muszą być świeże i nieużywane. Postać ponosi całkowite koszty 
warzenia każdego eliksiru (nie da się obniżyć kosztów produkcji). 
Postać, która pije eliksir, jest zarówno podmiotem czaru, jak i osobą, która go rzuca. Na eliksiry nie da 
się też przerobić czarów o zasięgu osobistym. 
Twórca musi przygotować lub znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) czary, którymi nasączana 
będzie substancja, oraz zaopatrzyć się w komponenty materialne i koncentratory potrzebne do ich 
rzucenia. 
Jeżeli zaklęcia tego wymagają, twórca musi też poświęcić PD (ponosi koszt PD na początku procesu 
kreacji i jest to dodatkowy koszt poza tym wynikającym z uwarzenia eliksiru). W procesie zużyciu 
ulegają komponenty, ale koncentratory już nie (można wykorzystać je ponownie). Podczas warzenia 
eliksirów czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić 
(komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób). 
Uwarzenie eliksiru zajmuje jeden dzień. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Warzenie eliksirów. 
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Bazowe ceny eliksirów (zależnie od klasy twórcy) 
Poziom czaru Cza, Drd, Kap Zak  Brd Pal, Trp* 
0 25 sz 25 sz 25 sz — 
1 50 sz 50 sz 100 sz 100 sz 
2 300 sz 400 sz 400 sz 400 sz 
3 750 sz 900 sz 1050 sz 750 sz 
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych. 
Ceny zakładają, że eliksir stworzono na minimalnym poziomie czarującego. 
Bazowy koszt warzenia eliksiru (zależnie od klasy twórcy) 
Poziom czaru Cza, Drd, Kap Zak  Brd Pal, Trp* 
0 12 sz 5 ss 

+1 PD 
12 sz 5 ss 
+1 PD 

12 sz 5 ss 
+1 PD 

— 

1 25 sz 
+2 PD 

25 sz 
+2 PD 

50 sz 
+4 PD 

50 sz 
+4 PD 

2 150 sz 
+12 PD 

200 sz 
+16 PD 

200 sz 
+16 PD 

200 sz 
+16 PD 

3 375 sz 
+30 PD 

450 sz 
+36 PD 

525 sz 
+42 PD 

375 sz 
+30 PD 

* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych. 
Ceny zakładają, że eliksir stworzono na minimalnym poziomie czarującego. 

TWORZENIE MAGICZNYCH PIERŚCIENI 
Do stworzenia magicznego pierścienia potrzeba źródła ciepła. Nie obejdzie się też bez innych 
materiałów – czyli elementów, z których powstanie pierścień, lub, co oczywiste, gotowej obrączki. 
Koszta materiałów wlicza się do ceny kreacji pierścienia. Trudno wyliczyć cenę tych przedmiotów 
magicznych. Skorzystaj z Tabeli: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie oraz z cen 
opisanych pierścieni jako wskazówek. Koszt stworzenie pierścienia wynosi zwykle połowę podanej 
ceny rynkowej. 
Pierścienie, które kopiują czary o kosztownym komponencie materialnym lub wymagają poświęcenia 
PD, mają wartość zwiększoną o 50 × koszt komponentu zaklęcia. Pojawienie się wśród wymagań 
czaru o kosztownym komponencie nie zawsze oznacza, że wydatek zostanie automatycznie 
poniesiony. Podczas pracy nad magicznym pierścieniem czary uaktywniają się niejako same z siebie, 
przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby 
czary rzucono w normalny sposób). 
Tworzenie niektórych pierścieni może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji 
znajdziesz w opisie tych przedmiotów. 
Wykucie magicznego pierścienia wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny 
przedmiotu. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Wykucie pierścienia. 

TWORZENIE MAGICZNYCH BEREŁ 
Do stworzenia magicznego przedmiotu tego rodzaju potrzeba różnych materiałów – czyli elementów, 
które będą składane w całość, lub gotowego berła. Cenę surowców wlicza się w koszta tworzenia 
niniejszego elementu wyposażenia. Cenę berła trudno wyliczyć. Skorzystaj z Tabeli: Obliczanie 
wartości przedmiotu magicznego w złocie oraz z cen opisanych bereł jako wskazówek. Koszt 
stworzenie berła wynosi zwykle połowę podanej ceny rynkowej. 
Jeśli pośród wymagań nakładanych na twórcę berła są czary, musi umieć je przygotować i rzucić lub 
je znać (w przypadku zaklinaczy i bardów), ale nie musi się zaopatrywać w stosowne komponenty 
materialne i koncentratory. Nawet jeżeli zaklęcia tego wymagają, nie musi poświęcić PD. Podczas 
pracy nad magicznym berłem czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać 
nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny 
sposób). 
Tworzenie niektórych bereł może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji 
znajdziesz w opisie tych przedmiotów. 
Stworzenie magicznego berła wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz ceny bazowej. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie berła. 

TWORZENIE MAGICZNYCH ZWOJÓW 
Do stworzenia magicznego zwoju potrzeba przyborów do pisania itp., których cena wchodzi w skład 
kosztu zapisania zwoju – 12,5 sz × poziom zaklęcia × poziom czarującego. Wszystkie materiały 
i przybory muszą być nowe i nieużywane. Postać ponosi pełne koszty zapisania każdego zwoju, 
niezależnie od tego, ile razy wcześniej stworzyła podobny z danym czasem. 
Twórca musi przygotować lub znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) czary, które zostaną zapisane, 
oraz zaopatrzyć się w komponenty materialne i koncentratory. Jeżeli zaklęcia tego wymagają, musi też 
poświęcić PD, co czyni na początku procesu, kiedy ponosi też koszt tworzenia zwoju w PD. 
W procesie kreacji zużyciu ulegają komponenty, ale koncentratory już nie (można je wykorzystać 
ponownie). Podczas zapisywania zwoju czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego 
dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono 
w normalny sposób). 
Zapisanie zwoju wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Zapisanie zwoju. 
Bazowe ceny zwojów (zależnie od klasy twórcy) 
Poziom czaru Cza, Drd, Kap Zak  Brd Pal, Trp* 
0 12 sz 5 ss 12 sz 5 ss 12 sz 5 ss — 
1 25 sz 25 sz 50 sz 50 sz 
2 150 sz 200 sz 200 sz 200 sz 
3 375 sz 450 sz 525 sz 375 sz 
4 700 sz 800 sz 1000 sz 700 sz 
5 1125 sz 1250 sz 1625 sz — 
6 1650 sz 1800 sz 2400 sz — 
7 2275 sz 2450 sz — — 
8 3000 sz 3200 sz — — 
9 3825 sz 4050 sz — — 
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych. 
Ceny zakładają, że zwój stworzono na minimalnym poziomie czarującego. 
Bazowy koszt zapisania zwoju (zależnie od klasy twórcy) 
Poziom czaru Cza, Drd, Kap Zak  Brd Pal, Trp* 
0 6 sz 2 ss 5 sm 

+1 PD 
6 sz 2 ss 5 sm 
+1 PD 

6 sz 2 ss 5 sm 
+1 PD 

— 

1 12 sz 5 ss 
+1 PD 

12 sz 5 ss 
+1 PD 

25 sz 
+1 PD 

25 sz 
+2 PD 

2 75 sz 
+6 PD 

100 sz 
+8 PD 

100 sz 
+8 PD 

100 sz 
+8 PD 

3 187 sz 5 ss 
+15 PD 

225 sz 
+18 PD 

262 sz 5 ss 
+21 PD 

187 sz 5 ss 
+15 PD 

4 350 sz 
+28 PD 

400 sz 
+32 PD 

500 sz 
+40 PD 

350 sz 
+28 PD 

5 562 sz 5 ss 
+45 PD 

625 sz 
+50 PD 

812 sz 5 ss 
+65 PD 

— 

6 826 sz 
+66 PD 

900 sz 
+72 PD 

1200 sz 
+96 PD 

— 

7 1135 sz 5 ss 
+91 PD 

1225 sz 
+98 PD 

— — 
8 1500 sz 

+120 PD 
1600 sz 
+128 PD 

— — 
9 1912 sz 5 ss 

+153 PD 
2025 sz 
+162 PD 

— — 

* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych. 
Ceny zakładają, że zwój stworzono na minimalnym poziomie czarującego. 

TWORZENIE MAGICZNYCH LASEK 
Do stworzenia magicznej laski potrzeba różnych materiałów – czyli elementów, które będą składane 
w całość, lub gotowej laski. Cena surowców jest wliczona w koszta tworzenia tego rodzaju przedmiotu 
– 375 sz × poziom czaru na najwyższym poziomie × poziom czarującego plus 75% ceny drugiej co do 
wartości zdolności (281,25 sz × poziom czaru × poziom czarującego), plus 50% wartości pozostałych 
zdolności (187,5 sz × poziom czaru × poziom czarującego). Laski tuż po stworzeniu zawsze mają 
maksymalną liczbę ładunków, czyli 50. 
Jeśli twórca sobie tego zażyczy, może umieścić czar w lasce za połowę normalnych kosztów, lecz 
wtedy aktywowanie tego zaklęcia wymagać będzie poświęcenia 2 ładunków. Wszystkie zaklęcia 
w takim przedmiocie muszą być na tym samym poziomie czarującego. Ponadto żadna laska nie może 
mieć poziomu czarującego niższego niż 8, nawet jeśli wszystkie zawarte w niej zaklęcia są niskiego 
poziomu. 
Twórca musi przygotować do rzucenia lub znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) czary, którymi 
nasączy laskę, oraz zaopatrzyć się w potrzebne koncentratory i komponenty materialne, a także PD 
wystarczające do aktywowania zaklęcia maksymalną liczbę razy (50 podzielone przez liczbę 
ładunków, które wykorzystuje dany czar). To dodatkowy koszt PD poza tym wynikającym z samego 
tworzenia niniejszego przedmiotu. Na początku procesu zużyciu ulegają komponenty, ale 
koncentratory już nie (można je wykorzystać ponownie). Podczas pracy nad magiczną laską czary 
uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na 
zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób). 
Tworzenie niektórych lasek może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji 
znajdziesz w opisie tych przedmiotów. 
Stworzenie magicznej laski wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie laski. 

TWORZENIE MAGICZNYCH RÓŻDŻEK 
Do stworzenia magicznej różdżki potrzeba różnych materiałów – czyli elementów, które będą 
składane w całość, lub gotowej różdżki. Cena surowców jest wliczona w koszta tworzenia tego rodzaju 
przedmiotu – 375 sz × poziom czaru × poziom twórcy. Różdżki tuż po stworzeniu zawsze mają 
maksymalną liczbę ładunków, czyli 50. 
Bazowe ceny różdżek (zależnie od klasy twórcy) 
Poziom czaru Cza, Drd, Kap Zak  Brd Pal, Trp* 
0 375 sz 375 sz 375 sz — 
1 750 sz 750 sz 1500 sz 1500 sz 
2 4500 sz 6000 sz 6000 sz 6000 sz 
3 11 250 sz 13 500 sz 15 750 sz 11 250 sz 
4 21 000 sz 24 000 sz 30 000 sz 21 000 sz 
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych. 
Ceny zakładają, że różdżkę stworzono na minimalnym poziomie czarującego. 
Bazowy koszt tworzenia różdżki (zależnie od klasy twórcy) 
Poziom czaru Cza, Drd, Kap Zak  Brd Pal, Trp* 
0 187 sz 5 ss 

+15 PD 
187 sz 5 ss 
+15 PD 

187 sz 5 ss 
+15 PD 

— 

1 375 sz 
+30 PD 

375 sz 
+30 PD 

750 sz 
+60 PD 

750 sz 
+60 PD 

2 2250 sz 
+180 PD 

3000 sz 
+240 PD 

3000 sz 
+240 PD 

3000 sz 
+240 PD 

3 5625 sz 
+450 PD 

6750 sz 
+540 PD 

7875 sz 
+630 PD 

5625 sz 
+450 PD 

4 10 500 sz 
+840 PD 

12 000 sz 
+960 PD 

15 000 sz 
+1200 PD 

10 500 sz 
+840 PD 

* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych. 
Ceny zakładają, że różdżkę stworzono na minimalnym poziomie czarującego. 
Twórca musi przygotować do rzucenia lub znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) czary, którymi 
nasączy różdżkę, oraz zaopatrzyć się w potrzebne koncentratory. Jeżeli zaklęcia tego wymagają, musi 
też użyć pięćdziesięciu komponentów materialnych, po jednym na każdy ładunek. W przypadku 
czarów, których rzucenie wiąże się z poświęceniem PD, ponosi on stosowny koszt (pomnożony przez 
50) na początku procesu kreacji różdżki. To dodatkowy koszt PD poza tym wynikającym z tworzenia 
przedmiotu. Na początku procesu zużyciu ulegają komponenty, ale koncentratory już nie (można je 
wykorzystać ponownie). Podczas pracy nad magiczną różdżką czary uaktywniają się niejako same 
z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, 
jakby czary rzucono w normalny sposób). 
Stworzenie magicznej różdżki wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie różdżki. 

TWORZENIE MAGICZNYCH CUDOWNYCH 
PRZEDMIOTÓW 
Do stworzenia cudownego przedmiotu potrzeba narzędzi do obróbki danego surowca. Nie obejdzie się 
też bez innych materiałów – czyli elementów, które będą składane w całość, lub gotowego obiektu. 
Cena surowców jest wliczona w koszta tworzenia cudownego przedmiotu. Koszt tego ostatniego 
trudno jest wyliczyć. Sięgnij do Tabeli: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie oraz 
wzoruj się na cenach opisanych elementów wyposażenia tego rodzaju. Koszt stworzenia cudownego 
przedmiotu wynosi połowę podanej ceny rynkowej. 
Jeśli pośród wymagań nakładanych na twórcę przedmiotu znajdują się czary, twórca musi umieć je 
przygotować i rzucić lub je znać (w przypadku zaklinaczy i bardów), lecz nie musi się zaopatrywać 
w stosowne komponenty materialne i koncentratory. Nawet jeżeli zaklęcia tego wymagają, nie musi 
poświęcić PD. Podczas pracy nad cudownym przedmiotem czary uaktywniają się niejako same 
z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, 
jakby czary rzucono w normalny sposób). 
Tworzenie niektórych cudownych przedmiotów może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. 
Więcej informacji znajdziesz w opisie tych rzeczy. 
Stworzenie cudownego przedmiotu wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz ceny bazowej. 
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie cudownego przedmiotu. 

TWORZENIE INTELIGENTNYCH 
PRZEDMIOTÓW 
Inteligentny przedmiot może stworzyć tylko postać na co najmniej 15. poziomie czarującego. Czas 
i koszt kreacji takiej rzeczy opisują zasady dotyczące podobnych przedmiotów nieobdarzonych 
intelektem oraz ceny rynkowej podanej w Tabeli: Intelekt, Roztropność, Charyzma i zdolności 
przedmiotów. Charakter przedmiotu jest zawsze taki sam jak charakter jego twórcy. Inne cechy określ 
losowo, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi wcześniej. 

DODAWANIE NOWYCH ZDOLNOŚCI 
Twórca może obdarzyć przedmiot magiczny nową zdolnością i w zasadzie nic go w tym względzie nie 
ogranicza. Koszt jest analogiczny do sytuacji, gdyby przedmiot nie był magiczny. A zatem miecz długi 

+1 można przemienić migbłystalny miecz długi +2 – wystarczy odjąć koszt stworzenia miecza +1. 
Jeśli dany element wyposażenia wpływa na limit posiadanych przez postać przedmiotów (patrz 
„Ograniczenie posiadania przedmiotów magicznych”), każda dodatkowa zdolność zwiększa jego koszt 
o 50%. Na przykład, jeśli postać uzupełnia pierścień ochrony +2 o niewidzialność to koszt dodania tej 
mocy odpowiada cenie kreacji pierścienia niewidzialności pomnożonej przez 1,5. 
 

ZWIĄZKI MOCY Z CZĘŚCIAMI CIAŁA 
Z każdą częścią ciała czy miejscem na ciele łączy się jedna lub więcej więzi: słowo lub fraza opisująca 
ogólny sposób funkcjonowania czy naturę przeznaczonego dlań magicznego przedmiotu. Wspomniane 
związki to z oczywistych powodów szerokie i abstrakcyjne kategorie, ponieważ żadne żelazne reguły 
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nie obejmą ogromnej różnorodności cudownych przedmiotów. 
Pobliska tabelka ułatwi ci podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania magicznych 
przedmiotów noszonych na danych częściach ciała. Jeśli zaś zaczniesz tworzyć własne magiczne 
przedmioty, owa lista więzi okaże się świetną wskazówką, dzięki której szybko ustalisz, gdzie 
powinna znaleźć się jakaś rzecz. 
Niektóre części ciała mogą być związane z różnymi typami przedmiotów. 
 
Typ przedmiotu Związany z 
Obręcz, hełm Zwiększenie możliwości umysłowych, ataki 

dystansowe 
Czapka Interakcja 
Relikwiarz Morale, charakter 
Soczewki, okulary Widzenie 
Płaszcz, peleryna, opończa Przemiany, ochrona 
Amulet, brosza, medalion, naszyjnik, wisiorek, 
skarabeusz 

Ochrona, ujawnianie 

Szata Różnorodne efekty 
Koszula Zwiększenie możliwości fizycznych 
Kamizelka, ornat Zwiększenie zdolności klasowych 
Karwasze Walka 
Bransolety Sprzymierzeńcy 
Rękawiczki Szybkość 
Rękawice Moce niszczycielskie 
Pas Zwiększenie możliwości fizycznych 
Buty Poruszanie się 
 
Cudowne przedmioty, które nosi się na ciele w miejscu niepasującym do danej więzi, powinny 
kosztować o 50% więcej niż te, które jej odpowiadają. 
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Walka 
Jak wygląda walka 
Walka w jest cykliczna; każdy biorący w niej udział wykonuje działania w swojej turze, runda po 
rundzie. Oto jak uporządkowano kwestię starć. 
1. Każdy z walczących na początku jest nieprzygotowany. Gdy zadziała, przestaje być 
nieprzygotowany. 
2. Należy ustalić, który z bohaterów na początku starcia jest świadom obecności wrogów. Jeżeli nie 
wszyscy walczący są świadomi obecności przeciwników, przed normalną rundą ma miejsce runda 
zaskoczenia. Osoby zdające sobie sprawę z istnienia wrogów mogą zadziałać w rundzie zaskoczenia, 
a zatem wykonują test inicjatywy. I właśnie w kolejności inicjatywy (od najwyższej do najniższej) 
działają ci walczący, którzy zdają sobie sprawę z obecności przeciwników – każdy z nich ma prawo 
w rundzie zaskoczenia do jednej akcji (albo akcji standardowej, albo akcji ruchu). Istoty nieświadome 
wroga w rundzie zaskoczenia nie działają. Rundy zaskoczenia nie ma, gdy żaden z walczących nie 
zdaje sobie sprawy z obecności przeciwników lub wszyscy o nich wiedzą. 
3. Walczący, którzy jeszcze nie wykonali testu inicjatywy, teraz to czynią. Wszyscy są zatem gotowi 
do rozegrania pierwszej normalnej rundy walki. 
4. Walczący działają w kolejności inicjatywy (od najwyższej do najniższej). 
5. Kiedy każdy z walczących rozegra turę, osoba z najwyższą inicjatywą działa raz jeszcze, a kroki 4 
i 5 powtarza się aż do końca starcia. 

Współczynniki bojowe 
W tej części rozdziału zebrano podstawowe informacje dotyczące współczynników, od których zależy 
sukces w walce. 

TEST ATAKU 
Test ataku reprezentuje próbę trafienia przeciwnika, którą podejmujesz w swojej turze w rundzie. 
Kiedy wykonujesz test ataku, rzucasz k20 i do wyniku dodajesz posiadaną premię do ataku (na rezultat 
testu mogą mieć też wpływ inne modyfikatory). Trafisz przeciwnika, jeśli uzyskasz wynik równy lub 
przekraczający jego Klasę Pancerza; zadajesz mu wówczas obrażenia. 
Automatyczne pudła i trafienia: Naturalna 1 (gdy na k20 wypada wynik 1) w teście ataku zawsze 
oznacza pudło. Naturalna 20 (gdy na k20 wypada wynik 20) zawsze oznacza trafienie. Naturalna 20 to 
również zagrożenie i, być może, trafienie krytyczne. 

PREMIA DO ATAKU 
Twoja premia do ataku bronią do walki wręcz wynosi: 
Bazowa premia do ataku + modyfikator z Siły + modyfikator z rozmiaru 
Twoja premia do ataku bronią do walki dystansowej wynosi: 
Bazowa premia do ataku + modyfikator ze Zręczności + modyfikator z rozmiaru + kara 
z zasięgu 
 
Tabela: Modyfikatory z rozmiaru 
Rozmiar Modyfikator z rozmiaru Rozmiar Modyfikator z rozmiaru 
Kolosalny –8 Mały +1 
Olbrzymi –4 Malutki +2 
Wielki –2 Drobny +4 
Duży –1 Filigranowy +8 
Średni +0   
 

OBRAŻENIA 
Jeśli atak ci się powiódł, powodujesz u ofiary określone obrażenia. Liczba ran, jakie zadajesz, zależy 
od rodzaju używanej broni. Efekty, które wpływają na obrażenia spowodowane przez oręż, wpływają 
również na uderzenie bez broni oraz na naturalne ataki fizyczne różnych istot. 
Obrażenia obniżają aktualną liczbę punktów wytrzymałości trafionego. 
Minimalne obrażenia: Jeśli w wyniku kar obrażenia spadną poniżej 1, to trafienie i tak zadaje 1 ranę. 
Premia z Siły: Kiedy trafisz bronią do walki wręcz lub rzucaną (wliczając w to procę), do 
zadawanych obrażeń stosujesz modyfikator z Siły. Z kolei karę z Siły – ale nie premię – należy brać 
pod uwagę przy atakach każdym łukiem, który nie jest refleksyjny. 
Drugorzędna broń: Kiedy zadajesz obrażenia bronią trzymaną w ręce drugorzędnej, stosujesz tylko 
1/2 premii z Siły. 
Władanie bronią oburącz: Kiedy zadajesz obrażenia bronią trzymaną w obu rękach, stosujesz premię 
z Siły pomnożoną przez 1,5 – jednakże musi to być oręż inny niż lekki. 
Mnożenie obrażeń: Czasem mnożysz zadawane rany przez pewne współczynniki, choćby przy 
trafieniu krytycznym. Wykonujesz wówczas kilka razy test obrażeń (biorąc pod uwagę wszelkie 
modyfikatory) i sumujesz wyniki. Uwaga: Kiedy mnożysz obrażenia więcej niż raz, każdy 
współczynnik wpływa na oryginalne, niepomnożone rany. 
Wyjątek: Nigdy nie mnoży się dodatkowych kostek obrażeń wykraczających poza normalne rany 
zadawane przez broń. 
Obniżenie wartości atrybutu: Istnieją stworzenia oraz magiczne efekty, które tymczasowo obniżają 
wartości atrybutów. 

KLASA PANCERZA 
Twoja Klasa Pancerza (KP) odzwierciedla to, jak trudno przeciwnikowi wyprowadzić cios, który cię 
zrani. Takiego właśnie wyniku w teście ataku potrzebuje wróg, aby cię trafić. 
 
10 + premia z pancerza + premia z tarczy + modyfikator ze Zręczności + modyfikator 
z rozmiaru 
 
Pamiętaj, że noszona przez ciebie zbroja może ograniczyć premię ze Zręczności. Jeśli zatem masz na 
sobie pancerz, ponosisz ryzyko, że nie zastosujesz całej premii ze Zręczności do KP. 
Czasem nie masz prawa wykorzystać posiadanej premii ze Zręczności (nawet gdy ją masz). Jeżeli nie 
możesz zareagować na cios, nie masz również prawa stosować premii ze Zręczności do KP (gdy nie 
masz premii z tego atrybutu, nic się nie dzieje). 
Inne modyfikatory: Na twoją KP wpływa też wiele innych czynników. 
Premia z usprawnienia: Efekty usprawniające polepszają twój pancerz. 
Premia z odbicia: Magiczne efekty odbijające odchylają ataki i poprawiają twoje KP. 
Naturalny pancerz: Naturalny pancerz zwiększa KP. 
Premia unikowa: Kilka innych premii do KP odzwierciedla fakt aktywnego unikania ciosów. Zwie się 
je wspólnie premiami unikowymi. Warunki, które pozbawiają cię premii ze Zręczności, negują 
również twoje ewentualne premie unikowe (jednakże noszenie zbroi nie ogranicza tych ostatnich 
premii tak, jak premii ze Zręczności do KP). W odróżnieniu od premii innego rodzaju, premie unikowe 
kumulują się ze sobą. 
Ataki dotykowe: Niektóre ataki ignorują obecność zbroi, w tym tarcz i naturalnego pancerza. 
W takim przypadku atakujący wykonuje test ataku dotykowego (dystansowego lub wręcz). Kiedy 
stajesz się celem ataku dotykowego, w swoim KP nie masz prawa uwzględnić premii z pancerza, 
premii z tarczy ani premii z naturalnego pancerza. Nadal bierzesz jednakże pod uwagę wszelkie inne 
modyfikatory, takie jak modyfikator z rozmiaru, modyfikator ze Zręczności oraz premia z odbicia 
(jeśli jakąś posiadasz). 

PUNKTY WYTRZYMAŁOŚCI 
Kiedy całkowita liczba twoich punktów wytrzymałości osiąga wartość 0, stajesz się okaleczony. Gdy 
spadnie do co najmniej –1, jesteś umierający. A gdy osiągnie wartość –10, giniesz. 

SZYBKOŚĆ 
Szybkość informuje cię, jak znaczną odległość pokonujesz w rundzie, nie tracąc przy tym możliwości 
działania, na przykład ataku czy rzucenia zaklęcia. Wspomniana szybkość zależy przede wszystkim od 

twojej rasy i zbroi. 
Krasnoludy, gnomy i niziołki osiągają szybkość 6 metrów (4 pola) bądź 4,5 metra (3 pola), gdy noszą 
średnią lub ciężką zbroję (wyjątek stanowią krasnoludy, które bez względu na pancerz poruszają się 
z prędkością 6 metrów). 
Ludzie, elfy, półelfy i półorkowie mają szybkość 9 metrów (6 pól) bądź 6 metrów (4 pola), gdy noszą 
średnią lub ciężką zbroję. 
Jeśli wykonasz w rundzie dwie akcje ruchu (czasem takie działanie zwane jest akcją podwójnego 
ruchu), możesz się poruszyć na odległość równą twojej podwojonej szybkości. Jeżeli zaś poświęcisz 
całą rundę na bieg, masz prawo pokonać dystans równy prędkości pomnożonej przez 4 (lub przez 3, 
gdy masz na sobie ciężką zbroję). 

RZUTY OBRONNE 
Uogólniając, gdy padasz ofiarą niezwykłego czy magicznego ataku, masz prawo do rzutu obronnego – 
udany pozwoli ci uniknąć całości lub części efektu. Rzut obronny przypomina test ataku: wykonujesz 
rzut k20 i do rezultatu dodajesz premię zależną od klasy, poziomu i wartości atrybutu. Twój 
modyfikator do rzutu obronnego wynosi: 
 
bazowa premia do rzutu obronnego + modyfikator z atrybutu 
 
Rodzaje rzutów obronnych: Istnieją trzy różne rzuty obronne – na Wytrwałość, Refleks i Wolę. 
Wytrwałość: Te rzuty obronne odzwierciedlają twoją odporność na fizyczne zagrożenia i ataki 
oddziałujące na siły witalne oraz zdrowie. Ma na nie wpływ twój modyfikator z Budowy. 
Refleks: Te rzuty obronne świadczą o tym, jak dobrze potrafisz unikać ataków. Ma na nie wpływ twój 
modyfikator ze Zręczności. 
Wola: Te rzuty obronne wyrażają twoją odporność na oddziaływania mentalne oraz na wiele innych 
efektów magicznych. Ma na nie wpływ twój modyfikator z Roztropności. 
Skala Trudności rzutów obronnych: ST rzutów obronnych zależy od ataku. 
Automatyczne porażki i sukcesy: Naturalna 1 (gdy na k20 wypada wynik 1) w rzucie obronnym 
zawsze oznacza porażkę (i może też doprowadzić do zniszczenia przedmiotów wystawionych na dany 
efekt – patrz “Przetrwanie przedmiotów a rzut obronny”. Naturalna 20 (gdy na k20 wypada wynik 20) 
zawsze oznacza sukces. 

Inicjatywa 
Testy inicjatywy: Na początku walki każdy jej uczestnik wykonuje test inicjatywy, czyli de facto test 
Zręczności. Wszyscy bohaterowie stosują do uzyskanego wyniku posiadany modyfikator ze 
Zręczności. Postacie działają w kolejności od najwyższego do najniższego wyniku testu inicjatywy. 
W każdej rundzie bohaterowie wykonują akcje w tej samej kolejności (chyba że któryś z nich 
zdecyduje się na czynność zmieniającą inicjatywę – patrz “Specjalne akcje wpływające na 
inicjatywę”). Jeżeli dwóch lub więcej walczących uzyska ten sam wynik inicjatywy, jako pierwszy 
zadziała ten, który ma większy modyfikator do inicjatywy. W przypadku, gdy ta zasada nie 
doprowadzi do rozstrzygnięcia, gracze powinni wykonać kolejny test inicjatywy, aby ustalić, która 
z postaci zadziała jako pierwsza. 
Nieprzygotowany: Na początku walki, zanim jeszcze masz szansę zadziałać (a konkretnie – zanim 
nadejdzie twoja tura w kolejności inicjatywy), pozostajesz nieprzygotowany. A gdy jesteś 
nieprzygotowany, tracisz premię ze Zręczności do KP (jeśli jakąś posiadasz). Barbarzyńcy oraz 
łotrzykowie posiadają zdolność nadzwyczajną nieświadomy unik, za sprawą której nie tracą premii ze 
Zręczności do KP, kiedy są nieprzygotowani. Nieprzygotowana osoba nie może wykonywać ataków 
okazyjnych. 
Brak działania: Nawet jeśli nie możesz wykonać żadnej akcji, zachowujesz na czas całego spotkania 
wynik inicjatywy. 

ZASKOCZENIE 
Jesteś zaskoczony, gdy w momencie rozpoczęcia walki nie wiesz o istnieniu przeciwników, którzy 
doskonale zdają sobie sprawę z twojej obecności. 

Świadomość obecności wroga 
Czasem wszyscy walczący stojący po jednej ze ścierających się stron są świadomi istnienia 
przeciwników; czasem żaden z nich nie wie o obecności wrogów, a czasem tylko kilku zdaje sobie 
sprawę z istnienia adwersarzy. Może się też zdarzyć i tak, że kilka osób z każdej ze stron wie 
o przeciwnikach, a pozostali nie mają o niczym pojęcia. 
Zwykle by zdać sobie sprawę z istnienia przeciwnika, wystarczy test Nasłuchiwania lub 
Spostrzegawczości, ale nie zawsze. 
Runda zaskoczenia: Jeśli tylko część, a nie wszyscy walczący są świadomi obecności przeciwników, 
runda zaskoczenia ma miejsce przed pierwszą zwykłą rundą starcia. Każdy, kto zdaje sobie sprawę 
z istnienia adwersarzy, może zadziałać w rundzie zaskoczenia, a zatem wykonuje test inicjatywy. 
Właśnie w kolejności inicjatywy – od najwyższej do najniższej – walczący świadomi wrogów 
wykonują akcje standardowe w rundzie zaskoczenia. Mogą też zyskać prawo do akcji darmowych. 
Jeśli nikt nie jest zaskoczony lub wszyscy są zaskoczeni, runda zaskoczenia nie ma miejsca. 
Nieświadomi walczący: Walczący, którzy na początki walki są nieświadomi obecności przeciwników, 
nie działają w rundzie zaskoczenia. Ponadto takie osoby są nieprzygotowane, ponieważ jeszcze nie 
zadziałały, a zatem tracą premię ze Zręczności do KP. 

Ataki okazyjne 
Czasem walczący wręcz śmiałek traci na chwilę czujność i nie broni się tak, jak powinien. W tym 
przypadku znajdujące się blisko niego istoty mogą wykorzystać okazję i zaatakować go “za darmo”, 
dostrzegając lukę w obronie. Te darmowe ataki zwane są atakami okazyjnymi. 
Obszar zagrożenia: Zagrażasz wszystkim polom, które znajdują się w zasięgu twojego ataku wręcz, 
nawet jeśli akurat nie wykonujesz akcji. Uogólniając, obszar zagrożenia obejmuje wszystkie pola 
sąsiadujące z tym, które zajmujesz (również sąsiadujące z nim po skosie). Wróg, który wykonuje 
pewne działania w twoim obszarze zagrożenia, prowokuje z twojej strony atak okazyjny. Osoba 
nieuzbrojona zwykle nie zagraża żadnemu obszarowi, a zatem nie może wykonywać ataków 
okazyjnych. 
Broń zasięgowa: Większość istot rozmiaru średniego i mniejszego ma zasięg tylko 1,5 metra, a to 
oznacza, że mogą wykonywać ataki wręcz tylko względem wrogów znajdujących się w odległości 1,5 
metra (1 pole) od nich. Małe i średnie istoty dzierżące broń zasięgową zagrażają jednakże większej 
liczbie pól niż zwykle. Ponadto większość istot rozmiaru przekraczającego średni ma naturalny zasięg 
3 lub więcej metrów. 
Prowokowanie ataku okazyjnego: Ataki okazyjne prowokują dwa typy działań – opuszczenie 
obszaru zagrożenie lub czynności podejmowane w jego granicach. 
Opuszczenie obszaru zagrożenia: Ruch prowadzący do opuszczenia obszaru zagrożenia prowokuje 
atak okazyjny ze strony przeciwnika, który zagrożenie powoduje. Istnieją dwa typowe sposoby 
unikania okazyjnych ataków spowodowanych przez tę czynność – 1,5-metrowy krok akcja wycofanie 
się (patrz dalej). 
Wykonanie nieopatrznego działania: Niektóre czynności wymagające skupienia (przez co mniej uwagi 
poświęcasz przeciwnikowi) mogą sprowokować atak okazyjny ze strony zagrażającego wroga. 
W Tabeli: Akcje w walce znajdziesz informacje o wielu czynnościach prowokujących ataki okazyjne. 
Pamiętaj, że nawet w przypadku działań normalnie prowokujących ataki okazyjne zdarzają się wyjątki 
od reguły. 
Wykonywanie ataków okazyjnych: Okazyjny atak to pojedynczy atak wręcz, do którego masz prawo 
tylko raz w rundzie. Jeśli nie chcesz, nie musisz wykonywać ataku okazyjnego. 
Doświadczony bohater ma prawo wykonać kilka normalnych ataków wręcz (poświęcając na to akcję 
całkowitego ataku) z coraz niższą premią do ataku. Jednakże ataki okazyjne śmiałek zawsze wykonuje 
ze zwykłą pełną premią do ataku – nawet jeżeli zaatakował już w danej rundzie. 
Atak okazyjny “przerywa” normalny przebieg działań w rundzie. Jeśli do niego dochodzi, natychmiast 
go rozegraj, a dopiero potem przyjdzie kolej następnego bohatera (lub powrócicie do tury osoby, która 
w trakcie jakiegoś działania sprowokowała atak okazyjny). 
Zmysł walki i dodatkowe ataki okazyjne: Jeśli posiadasz atut Zmysł walki dodajesz swój modyfikator 
ze Zręczności do liczby ataków okazyjnych, jakie możesz w danej rundzie wykonać. Atut ten nie 
uprawnia cię jednak do wykonania większej liczby ataków z tego samego powodu. Jeżeli natomiast 
ten sam przeciwnik na różne sposoby sprowokuje dwa ataki okazyjne z twojej strony możesz je 
wykonać niezależnie (ponieważ każdy wynika z innego powodu). Opuszczenie kilku pól w obszarze 
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zagrożenia powodowanego przez jednego przeciwnika należy uznać za jeden powód prowokujący atak 
okazyjny ze strony danego wroga. Wszystkie te ataki wykonujesz z pełną premią do ataku. 

Akcje w walce 
RUNDA WALKI 
Każda runda reprezentuje 6 sekund w świecie gry i każdemu z graczy stwarza okazję do działania. 
Na początku każdej rundy działa bohater mający najwyższą inicjatywę, a potem przychodzi czas 
następnych walczących w ustalonej kolejności. Wszystkie rundy rozgrywa się w tym samym porządku 
inicjatywy. Kiedy nadchodzi tura jakiejś postaci, może ona wykonać wszystkie dostępne jej akcje 
w danej rundzie (wyjątki od tej reguły wyjaśniono w części “Ataki okazyjne” oraz “Specjalne akcje 
wpływające na inicjatywę”). 
W większości przypadków koniec i początek rundy nie mają znaczenia. Za rundę można uznać 
odcinek czasu gry zaczynający się od działania pierwszego bohatera i kończący działaniem ostatniego, 
choć zwykle oznacza ona okres od danego momentu inicjatywy w jednej rundzie do tego samego 
momentu inicjatywy w następnej. Efekty trwające pewną liczbę rund kończą się tuż przed tym samym 
momentem inicjatywy, w którym się zaczęły, tyle że po upływie odpowiedniego czasu. 

RODZAJE AKCJI 
Rodzaj akcji to informacja, ile czasu zajmie ci wykonanie danej czynności (oczywiście w ramach 6-
sekundowej rundy walki) oraz jak ma się owa czynność do upływu czasu. Wyróżniamy takie oto 
rodzaje akcji: standardowa, ruchu, całorundowa oraz darmowa. 
W normalnej rundzie możesz wykonać akcję standardową oraz akcję ruchu lub też akcję całorundową. 
Możesz również wykonać jedną lub więcej akcji darmowych. Zawsze zamiast akcji standardowej 
możesz wykonać akcję ruchu. 
W niektórych sytuacjach (takie jak runda zaskoczenia) będziesz miał prawo tylko do jednej akcji ruchu 
lub jednej akcji standardowej. 
Akcja standardowa: Akcja standardowa oznacza wykonanie jakiegoś działania. Zwykle będzie to 
atak dystansowy lub wręcz albo też rzucenie zaklęcia.W Tabeli: Akcje w walce znajdziesz listę akcji 
standardowych. 
Akcja ruchu: Akcja ruchu oznacza, że poruszasz się z posiadaną szybkością lub wykonujesz działanie 
zajmujące podobną ilość czasu. Patrz również Tabela: Akcje w walce. 
Zamiast akcji standardowej masz prawo wykonać akcję ruchu. 
Jeżeli w rundzie nie pokonujesz żadnej odległości (najczęściej ma to miejsce wówczas, gdy 
zamieniasz akcję ruchu na jakiś jej odpowiednik, taki jak powstanie z ziemi), masz prawo do 1,5-
metrowego kroku, wykonywanego przed, w trakcie lub po akcji. 
Akcja całorundowa: Akcja całorundowa oznacza, że skupiłeś wysiłek na konkretnym działaniu. 
W takim przypadku możesz przed, w trakcie lub po niej wykonać jedynie 1,5-metrowy krok. Masz też 
prawo do akcji darmowych (patrz dalej). 
Niektóre akcje całorundowe nie zezwalają na wykonanie 1,5-metrowego kroku. 
Niektóre akcje całorundowe można traktować jak akcje standardowe, ale tylko w sytuacji, gdy jesteś 
ograniczony do wykonywania jedynie akcji standardowych. W znajdującym się dalej opisie 
konkretnych akcji podano informacje dotyczące tej opcji. 
Akcja darmowa: Akcja darmowa wymaga bardzo niewiele czasu i wysiłku. Możesz wykonać jedną 
lub więcej akcji darmowych jednocześnie z inną czynnością. Oczywiście należy rozsądnie ograniczyć 
liczbę i rodzaje akcji darmowych. 
Czynność niebędąca akcją: Niektóre czynności są tak mało istotne i czasochłonne, że nie uznaje się 
ich nawet za akcje darmowe. W zasadzie nie zajmują one w ogóle czasu i zwykle stanowią część 
jakiegoś innego działania. 
Ograniczenie działań: Zdarzą się sytuacje, w których nie będziesz mógł wykorzystać całej rundy do 
wykonywania akcji. W takich przypadkach masz prawo tylko do jednej akcji standardowej lub jednej 
akcji ruchu (oraz do normalnych akcji darmowych). Nie możesz wykonywać wówczas akcji 
całorundowych (ale masz prawo zakończyć lub rozpocząć taką akcję całorundową, poświęcając na to 
akcję standardową – patrz dalej). 
Tabela: Akcje w walce 
Akcja standardowa Atak okazyjny1 
Atak (bez broni) Tak 
Atak (dystansowy) Tak 
Atak (wręcz) Nie 
Aktywowanie magicznego przedmiotu niebędącego eliksirem lub olejkiem Nie 
Dobycie ukrytej broni (patrz umiejętność Zręczna dłoń) Nie 
Finta Nie 
Koncentracja potrzebna do podtrzymania działania zaklęcia Nie 
Obalanie Nie 
Obniżenie odporności na czary Nie 
Odpędzanie lub karcenie nieumarłych Nie 
Pełna defensywa Nie 
Pomaganie sprzymierzeńcowi Być może2 
Porzucenie czaru Nie 
Przeczytanie zwoju Tak 
Przygotowanie akcji (prowadzi do wykorzystania akcji standardowej) Nie 
Roztrzaskanie broni (atak) Tak 
Roztrzaskanie przedmiotu (atak) Być może3 
Rzucenie czaru (czas rzucania: 1 akcja standardowa) Tak 
Szarża byka Nie 
Ucieczka ze zwarcia Nie 
Ustabilizowanie umierającego sprzymierzeńca (patrz umiejętność Leczenie) Tak 
Użycie umiejętności wymagającej poświęcenia 1 akcji Zwykle 
Użycie zdolności czaropodobnej Tak 
Użycie zdolności nadnaturalnej Nie 
Użycie zdolności nadzwyczajnej Nie 
Wypicie eliksiru lub użycie olejku Tak 
Zapalenie pochodni krzeszącą gałązką Tak 
 
Akcja ruchu Atak okazyjny1 

Dobycie broni4 Nie 

Dosiadanie lub zsiadanie z wierzchowca Nie 
Kierowanie działającym czarem lub skierowanie go w inne miejsce  Nie 
Otwarcie lub zamknięcie drzwi Nie 
Podniesienie przedmiotu Tak 
Podniesienie się z ziemi Tak 
Poruszenie ciężkiego przedmiotu Tak 

Przygotowanie lub poluzowanie tarczy4 Nie 

Ruch Tak 
Schowanie broni do pochwy Tak 
Wyjęcie schowanego przedmiotu Tak 
Załadowanie ręcznej lub lekkiej kuszy Tak 
Zapanowanie nad przestraszonym wierzchowcem Tak 
 
Akcja całorundowa Atak okazyjny1 
Akcja całkowitego ataku Nie 
Bieg Tak 
Dokonanie coup de grace Tak 
Przygotowanie broni spryskującej do rzucenia Tak 

Szarża5 Nie 

Ucieczka z sieci Tak 
Ugaszenie płomieni Nie 

Użycie czaru dotykowego względem sześciu sprzymierzeńców Tak 
Użycie umiejętności wymagającej 1 rundy Zwykle 

Wycofanie się5 Nie 

Załadowanie ciężkiej lub samopowtarzalnej kuszy Tak 
Zamknięcie w lub uwolnienie broni z rękawicy z zatrzaskami Tak 
Zapalenie pochodni Tak 
 
Akcja darmowa Atak okazyjny1 
Mówienie Nie 
Przerwanie koncentracji na czarze Nie 
Przewrócenie się na ziemię Nie 

Przygotowanie komponentów do rzucenia czaru6 Nie 

Rzucenie przyspieszonego czaru Nie 
Upuszczenie przedmiotu Nie 
 
Czynność niebędąca akcją Atak okazyjny1 
1,5-metrowy krok Nie 
Opóźnienie akcji Nie 
 
Akcje różnorodne  
Przewrócenie przeciwnika7 Nie 

Rozbrojenie7 Tak 
Użycie atutu8 Różnie 

Zwarcie7 Tak 

 
1 Bez względu na rodzaj akcji, jeśli opuszczasz obszar zagrożenia, zwykle prowokujesz atak okazyjny. 
W tej kolumnie podano, czy akcja jako taka, a nie ruch, prowokuje atak okazyjny. 
2 Jeśli pomagasz komuś, kto wykonuje działanie normalnie prowokujące atak okazyjny, wykonywana 
przez ciebie czynność również go prowokuje. 
3 Jeżeli dany przedmiot trzyma, niesie lub ma na sobie jakaś istota – tak. W przeciwnym razie – nie. 
4 Jeśli posiadasz bazową premię do ataku co najmniej +1, możesz połączyć jedną z tych akcji ze 
zwykłym ruchem. Jeżeli masz atut Walka dwoma orężami, wówczas możesz dobyć dwa lekkie lub 
jednoręczne oręża w czasie normalnie potrzebnym do wyjęcia jednej broni. 
5 Może to być akcja standardowa, jeżeli masz prawo tylko do jednej akcji w rundzie. 
6 Chyba że komponent jest niezwykle duży lub nieporęczny. 
7 Te rodzaje ataku zastępują nie akcję, a atak wręcz. Można ich zatem użyć raz w akcji ataku lub 
szarży, albo więcej razy w akcji całkowitego ataku i nawet jako atak okazyjny. 
8 Efekt przedstawiono w opisie atutu. 

AKCJE STANDARDOWE 
Atak 
Wykonanie ataku to akcja standardowa. 
Ataki wręcz: Posługując się normalną bronią do walki wręcz, możesz zaatakować każdego 
przeciwnika w promieniu 1,5 metra (wrogów w odległości 1,5 metra od ciebie uznaje się za 
sąsiadujących z tobą). Niektóre oręża to broń zasięgowa, co zaznaczono w ich opisie. Używając 
typowej broni zasięgowej, masz prawo atakować adwersarzy odległych o 3 metry, ale nie tych, którzy 
z tobą sąsiadują (czyli w promieniu 1,5 metra od ciebie). 
Ataki bez broni: Zadawanie obrażeń za pomocą ciosów pięściami, kopniaków czy uderzeń głową 
przypomina atakowanie bronią do walki wręcz, z pewnymi jednak różnicami. 
Ataki okazyjne: Atakowanie bez broni prowokuje atak okazyjny ze strony przeciwnika, którego 
uderzasz. Musi on jednakże być uzbrojony. Atak okazyjny ma miejsce przed twoim atakiem bez broni. 
Atakowanie bez broni nie prowokuje natomiast ataków okazyjnych ze strony innych przeciwników ani 
ze strony nieuzbrojonych wrogów. 
Nieuzbrojona postać nie ma prawa do ataków okazyjnych (ale patrz dalej “»Uzbrojone« ataki bez 
broni”). 
“Uzbrojone” ataki bez broni: Czasem atak bez broni stworzenia lub postaci traktowany jest jak 
zwykły atak uzbrojonej osoby. Za uzbrojonych uważa się mnichów, bohaterów posiadający atut 
Doskonalsze uderzenie bez broni, rzucające czary istoty wykonujące atak dotykowy zaklęciem oraz 
stwory wyposażone w pazury, kły czy inną broń naturalną mającą postać fizyczną. Pamiętaj, że 
uzbrojenie dotyczy zarówno kwestii ataku, jak i obrony, a zatem bohater może wykonywać ataki 
okazyjne. 
Obrażenia powodowane przez uderzenie bez broni: Uderzenie bez broni osoby rozmiaru średniego 
powoduje 1k3 obrażenia (plus modyfikator z Siły, jak zwykle). Małe istoty zadają w ten sposób 1k2 
rany, a duże – 1k4. Wszelkie obrażenia spowodowane przez uderzenie bez broni to stłuczenia. Na 
potrzeby obliczania kar wynikających z walki dwoma orężami itd. uderzenia bez broni traktuje się jak 
oręż lekki. 
Powodowanie zabójczych obrażeń: Przed wykonaniem testu ataku możesz zadeklarować, że chcesz 
uderzeniem bez broni spowodować zabójcze obrażenia, ale wówczas podlegasz karze –4 do testu 
ataku. Jeżeli jednak posiadasz atut Doskonalsze uderzenie bez broni, możesz zadawać atakiem bez 
oręża zabójcze obrażenia, nie podlegając wspomnianej karze do testów ataków. 
Ataki dystansowe: Broń dystansowa pozwala strzelać lub rzucać pociskami w przeciwników 
znajdujących się na lini twojego pola widzenia i w maksymalnym zasięgu rażenia używanego oręża. 
W przypadku broni rzucanej wynosi on 5 przyrostów zasięgu, a miotającej – 10 przyrostów zasięgu. 
Niektóre rodzaje oręża dystansowego mają mniejszy maksymalny zasięg rażenia, co zaznaczono w ich 
opisie. 
Testy ataków: Test ataku reprezentuje próbę uderzenia przeciwnika. 
Test ataku to rzut 1k20 + twoja premia do ataku dotycząca używanej broni. Jeśli uzyskany wynik jest 
przynajmniej równy KP celu, trafiasz i zadajesz obrażenia. 
Automatyczne pudła i trafienia: Naturalna 1 (gdy na k20 wypada wynik 1) w teście ataku zawsze 
oznacza pudło. Naturalna 20 (gdy na k20 wypada wynik 20) zawsze oznacza trafienie. Naturalna 20 to 
również zagrożenie i, być może, trafienie krytyczne. 
Testy obrażeń: Trafienie następuje, gdy w teście ataku uzyskałeś wynik równy lub przekraczający KP 
celu – wówczas zadajesz przeciwnikowi określone obrażenia. Wykonaj test obrażeń zależny od broni, 
jaką się posługujesz. Zadane rany zmniejszają aktualną liczbę punktów wytrzymałości trafionego 
przeciwnika. 
Kilka ataków: Bohater, który może w rundzie wykonać kilka ataków, musi poświęcić na taką 
czynność akcję całkowitego ataku (patrz dalej, “Akcje całorundowe”) – w przeciwnym razie nie 
będzie miał prawa zaatakować więcej niż raz. 
Strzelanie i rzucanie do walczących wręcz: Jeśli używasz broni dystansowej i rzucasz ją lub 
strzelasz z niej do celów toczących walkę wręcz z twoimi sprzymierzeńcami, podlegasz karze –4 do 
testów ataków. Dwie istoty toczą walkę wręcz wówczas, gdy są wrogami i zagrażają sobie nawzajem 
(nieprzytomnego lub w inny sposób unieruchomionego śmiałka nie uznaje się za toczącego walkę, 
chyba że właśnie podlega atakom). 
Jeśli twój cel (lub ten fragment jego ciała, do którego mierzysz, gdy jest on znacznej wielkości) 
znajduje się w odległości co najmniej 3 metrów od najbliższego ci sprzymierzeńca, możesz uniknąć 
kary –4 nawet wówczas, gdy wróg, do którego strzelasz, toczy walkę wręcz z twoim przyjacielem. 
Precyzyjny strzał: Jeśli posiadasz atut Precyzyjny strzał, nie podlegasz opisanej wcześniej karze –4. 
Walka defensywna w akcji standardowej: Atakując, możesz walczyć defensywnie. W takim 
przypadku podlegasz karze –4 do wszystkich testów ataków w danej rundzie, a zyskujesz w zamian na 
czas jej trwania premię unikową +2 do KP. 
Trafienia krytyczne 
Kiedy w teście ataku wypadnie naturalna 20 (na k20 uzyskasz wynik 20), trafiłeś przeciwnika bez 
względu na jego Klasę Pancerza, a na dodatek pojawiło się zagrożenie krytykiem. Trafienie może być 
trafieniem krytycznym (lub po prostu “mogłeś wyciąć krytyka”), ale musisz to jeszcze ustalić. W tym 
celu natychmiast wykonujesz test krytyka – kolejny test ataku z wszystkimi modyfikatorami, jakie 
stosowałeś we wcześniejszym teście ataku. Jeżeli w teście krytyka również uzyskałeś trafienie (jego 
wynik był równy lub wyższy od KP celu), wyprowadzanym ciosem spowodowałeś trafienie krytyczne 
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(do krytyka wystarczy trafienie – nie musisz drugi raz wyrzucić 20 na kostce). Jeśli test krytyka 
oznacza pudło, normalnie trafiłeś przeciwnika. 

Trafienie krytyczne oznacza, że wykonujesz więcej niż jeden test obrażeń, biorąc pod uwagę 
wszelkie stosowne premie i sumując uzyskane wyniki. Jeśli nie podano inaczej, zasięg zagrożenia 
krytykiem w teście ataku to 20, a mnożnik krytyka wynosi ×2. 

Wyjątek: Dodatkowych obrażeń, które nie wynikają z normalnych właściwości oręża 
w przypadku trafienia krytycznego się nie mnoży. 

Zwiększony zasięg zagrożenia: Czasem zasięg zagrożenia jest większy niż 20. A to oznacza, że 
zagrożenie krytykiem następuje nawet przy uzyskaniu niższej wartości na k20. W takich sytuacjach, 
gdy na kostce wypada wynik mniejszy niż 20, nie następuje automatyczne trafienie. Atak, który nie 
zakończył się trafieniem, nie zagraża krytykiem. 

Zwiększony mnożnik krytyka: Niektóre rodzaje broni przy trafieniu krytycznym powodują nie 
dwukrotne, a znaczniejsze obrażenia. 

Czary i trafienia krytyczne: Czar, który wymaga testu ataku, również może spowodować 
trafienie krytyczne. Jeśli atak zaklęciem nie wymaga testu ataku, nie ma szansy na krytyka. 

Rzucanie czaru 
Rzucenie większości zaklęć wymaga poświęcenia jednej akcji standardowej. Możesz rzucić taki czar 
albo przed, albo po wykonaniu akcji ruchu. 
Uwaga: Rzucając zaklęcie, zachowujesz premię ze Zręczności do KP. 
Komponenty czarów: Bohater, którzy rzuca zaklęcie z komponentem werbalnym (W), musi wyraźnie 
mówić. Jeśli jest zakneblowany lub znajduje się w obszarze działania czaru cisza, nie ma prawa 
wykorzystywać takich zaklęć. Ogłuszona postać ponosi ryzyko 20% na to, że czar się nie powiedzie. 
Śmiałek, którzy rzuca zaklęcie z komponentem somatycznym (S), musi swobodnie gestykulować 
przynajmniej jedną dłonią. Takich czarów nie da się rzucić w sytuacji, gdy ma się skrępowane lub 
zajęte czymś innym ręce. 
Postać, która rzuca zaklęcie z komponentem materialnym (M), koncentratorem (K) lub 
koncentratorem objawień, musi posiadać odpowiednie substancje podane w opisie czaru. Jeżeli 
przygotowanie owych koncentratorów nie jest czasochłonne wykorzystanie ich wymaga poświęcenia 
akcji darmowej. Możesz założyć, że skoro posiadasz sakiewkę z komponentami do czarów, 
dysponujesz wszystkimi potrzebnymi ci komponentami materialnymi i koncentratorami, których cen 
nie podano. 
Rzucenie niektórych zaklęć wymaga użycia komponentu w postaci punktów doświadczenia (PD), co 
wiąże się z utratą pewnej ich liczby. Żadne zaklęcie nie pozwala odzyskać utraconych PD. Nie możesz 
poświęcić tylu PD, by stracić poziom, a zatem nie masz prawa rzucić zaklęcia, jeżeli nie posiadasz 
dostatecznej liczby “wolnych” PD. Masz natomiast prawo wszystkie PD, które pozwoliłyby ci 
awansować na kolejny poziom, wydać, rzucając jakiś czar, i zrezygnować tym samym z awansu. PD 
wydajesz w czasie rzucania zaklęcia, bez względu na to, czy się ci to udało, czy też nie. 
Koncentracja: Rzucenie zaklęcia wymaga skupienia. Jeśli nie możesz się skoncentrować, nie możesz 
czarować. Jeśli zaczniesz rzucać zaklęcia, a coś przerwie twoje skupienie, musisz wykonać test 
Koncentracji – nieudany oznacza utratę czaru. ST wspomnianego testu zależy od tego, co utrudnia ci 
koncentrację (patrz opis umiejętności Koncentracja). Nieudany rzut oznacza, że czar rozwiewa się bez 
efektu. Jeśli przygotowałeś dane zaklęcie, musisz uznać, że je straciłeś. Jeżeli zaś rzucasz czary “na 
życzenie”, próba zmniejsza dzienny limit dostępnych ci zaklęć, nawet jeśli się nie powiodła. 
Koncentracja potrzebna do podtrzymania działania zaklęcia: W przypadku niektórych zaklęć 
musisz się skupiać, by podtrzymać ich działanie – to akcja standardowa, która nie prowokuje ataków 
okazyjnych. Wszystko, co zdołałoby przerwać skupienie potrzebne do rzucenia czaru, może również 
przerwać koncentrację niezbędną do podtrzymania jego działania. Przerwanie koncentracji oznacza 
koniec działania takiego zaklęcia. 
Czas rzucania: Rzucenie większości czarów wymaga poświęcenia jednej akcji standardowej. Tak 
rzucone zaklęcie natychmiast zaczyna działać. 
Ataki okazyjne: Rzucając czar, prowokujesz ataki okazyjne ze strony zagrażających ci przeciwników. 
Jeśli w wyniku takiego ataku okazyjnego otrzymasz obrażenia, musisz wykonać test Koncentracji (ST 
10 + otrzymane obrażenia + poziom czaru) – nieudany oznacza, że tracisz zaklęcie. Czary, których 
rzucenie wymaga poświęcenia tylko akcji darmowej, nie prowokują ataków okazyjnych. 
Defensywne rzucanie czarów: Defensywne rzucanie zaklęć nie prowokuje ataków okazyjnych. Takie 
czarowanie jednakże wymaga wykonania testu Koncentracji (ST 15 + poziom czaru) – udany oznacza, 
że zaklęcie zostanie rzucone; porażka świadczy o utracie czaru. 
Czary dotykowe w walce: Wiele zaklęć działa na zasięg dotyku. Użycie takiego czaru wymaga jego 
rzucenia, a następnie dotknięcia istoty, na którą ma zadziałać – możesz to zrobić w tej samej rundzie 
lub w dowolnym późniejszym momencie. W tej samej rundzie, w której rzucasz czar, masz prawo 
spróbować dotknąć ofiary (lub chętnego podmiotu). Ruch możesz wykonać przed rzuceniem zaklęcia, 
po dotknięciu celu lub pomiędzy tymi czynnościami. Sprzymierzeńca dotykasz automatycznie, siebie 
również, ale dotknięcie wroga wymaga udanego testu ataku. 
Atak dotykowy: Dotknięcie wroga przy użyciu czaru dotykowego należy traktować jak atak uzbrojonej 
osoby, a zatem takie działanie nie prowokuje ataków okazyjnych. Rzucanie zaklęcia prowokuje ataki 
okazyjne. W przypadku ataków dotykowych wyróżnia się dwa ich rodzaje – ataki dotykowe wręcz 
oraz ataki dotykowe dystansowe. Obliczając KP w przypadku ataku dotykowego, twój przeciwnik nie 
bierze pod uwagę premii z pancerza, premii z tarczy ani premii z naturalnego pancerza, ale normalnie 
stosuje modyfikator z rozmiaru, modyfikator ze Zręczności oraz premię z odbicia (jeśli jakąś posiada). 
Powstrzymywanie czaru od zadziałania: Jeżeli nie użyjesz czaru w tej samej rundzie, w której go 
rzuciłeś, możesz w nieskończoność powstrzymywać jego zadziałanie (tzw. zatrzymanie ładunku). 
Masz prawo runda po rundzie wykonywać ataki dotykowe. W akcji standardowej możesz dotknąć 
jednego sprzymierzeńca, a w akcji całorundowej maksymalnie sześciu, jeśli jednak trzymając ładunek, 
dotkniesz kogoś lub czegoś, nawet nieopatrznie, czar się wyładuje. Z kolei jeżeli rzucisz inne zaklęcie, 
pierwszy, dotykowy czar się rozwieje. Możesz też, trzymając ładunek, wykonać normalny atak bez 
broni (lub atak bronią naturalną). W takim przypadku jednakże uznaje się ciebie za nieuzbrojonego 
i taki atak normalnie prowokuje ataki okazyjne (jeśli atakiem bez broni lub bronią naturalną nie 
prowokujesz ataków okazyjnych, taki atak też ich nie prowokuje). W przypadku trafienia zadajesz 
obrażenia spowodowane przez atak bez broni czy broń naturalną, a czar zaczyna działać. Jeśli 
spudłujesz, nadal wstrzymujesz ładunek zaklęcia. 
Porzucenie czaru: Sprawienie, by działające zaklęcie się rozwiało, to akcja standardowa, która nie 
prowokuje ataków okazyjnych. 

Aktywowanie przedmiotu magicznego 
Wielu magicznych przedmiotów nie trzeba aktywować. Niektóre jednak należy uaktywnić, a dotyczy 
to zwłaszcza eliksirów, zwojów, różdżek, bereł i lasek. Aktywowanie magicznego przedmiotu to akcja 
standardowa (chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej). 
Przedmioty ukończenia czaru: Aktywowanie przedmiotu ukończenia czaru to odpowiednik rzucenia 
zaklęcia. Wymaga skupienia i prowokuje ataki okazyjne. Jeśli zatem coś przerwie ci koncentrację, 
tracisz czar. Masz natomiast prawo aktywować taki przedmiot defensywnie, analogicznie jak 
w przypadku rzucania zaklęcia. 
Przedmioty uruchomienia czaru, przedmioty ze słowem rozkazu oraz przedmioty aktywowane 
przez użycie: Aktywowanie tego rodzaju przedmiotów nie wymaga skupienia i nie prowokuje ataków 
okazyjnych. 

Użycie zdolności specjalnej 
Użycie zdolności specjalnej zwykle wymaga poświęcenia akcji standardowej, ale – zależnie od 
zdolności – może to być również akcja całorundowa lub czynność niebędąca akcją. 
Zdolności czaropodobne: Użycie zdolności czaropodobnej działa analogicznie do rzucania czarów – 
wymaga koncentracji oraz prowokuje ataki okazyjne. Działanie zdolności czaropodobnych można 
przerywać. Jeżeli coś rozproszy twoje skupienie, próba użycia zdolności kończy się niepowodzeniem, 
ale zdolność uznaje się za wykorzystaną. Czas rzucania w przypadku zdolności czaropodobnej to jedna 
akcja standardowa, chyba że w opisie podano inaczej. 
Defensywne używanie zdolności czaropodobnej: Masz prawo używać zdolności czaropodobnych 
defensywnie, analogicznie jak w przypadku defensywnego rzucania zaklęć. Jeśli jednak test 
Koncentracji (ST 15 + poziom czaru) ci się nie powiedzie, musisz przyjąć, że nie udało ci się jej 
wykorzystać, ale próba zmniejsza dzienny limit użyć danej zdolności. 
Zdolności nadnaturalne: Użycie zdolności nadnaturalnej to zwykle akcja standardowa (chyba że 
w opisie podano inaczej). Działania takiej zdolności nie można przerwać, nie wymaga ona 
koncentracji i nie prowokuje ataków okazyjnych. 
Zdolności nadzwyczajne: Użycie zdolności nadzwyczajnej to zwykle czynność niebędąca akcją, 

ponieważ te zdolności działają automatycznie w reakcji na określone wydarzenie. Jeśli z kolei 
zdolności nadzwyczajne wymagają akcji, to zwykle jest to akcja standardowa, której nie można 
przerwać, nie wymaga koncentracji i nie prowokuje ataków okazyjnych 

Pełna defensywa 
Możesz bronić się przed atakami wroga, poświęcając na to akcję standardową. Uzyskujesz wówczas 
na jedną rundę premię unikową +4 do KP. Twoje KP ulega polepszeniu na początku danej akcji. Nie 
możesz połączyć pełnej defensywy ani z walką defensywną, ani z działaniem atutu Wyszkolenie 
w walce (ponieważ w obu wypadkach musisz zadeklarować albo atak, albo akcję całkowitego ataku). 
Kiedy stosujesz pełną defensywę, nie możesz wyprowadzać ataków okazyjnych. 

Rozpoczęcie/zakończenie akcji całorundowej 
Akcja standardowa zwana “rozpoczęciem akcji całorundowej” umożliwia inicjację akcji całorundowej, 
którą możesz zakończyć w następnej rundzie, poświęcając na to kolejną akcję standardową. Niniejsza 
akcja nie pozwala ci rozpoczynać czy kończyć akcji pełnego ataku, szarży, biegu i wycofania się. 

AKCJE RUCHU 
Większość akcji ruchu nie wymaga testów, a wyjątek od tej reguły stanowią specyficzne umiejętności 
związane z poruszaniem się. 
Ruch 
Najprostsza akcja ruchu polega na poruszaniu się z posiadaną prędkością. Jeśli w swojej turze 
wykonujesz tego rodzaju akcję ruchu, nie masz prawa do 1,5-metrowego kroku. 
Do tej kategorii zalicza się również wiele niestandardowych sposobów poruszania się, takich jak 
wspinaczka (z maksymalnie 1/4 szybkości) i pływanie (z maksymalnie 1/4 szybkości). 
Przyspieszenie prędkości wspinania: Możesz się wspinać z 1/2 szybkości, poświęcając na to akcję 
ruchu, ale wówczas podlegasz karze –5 do testów Wspinaczki. 
Pełzanie: W akcji ruchu możesz przepełznąć na dystans 1,5 metra. Pełzanie prowokuje jednakże ataki 
okazyjne ze strony przeciwników zagrażających ci w dowolnym momencie takiego poruszania się. 
Dobycie lub schowanie broni do pochwy 
Przygotowanie broni do walki lub odłożenie jej wymaga poświęcenia akcji ruchu. To samo dotyczy 
podobnych do oręża, łatwo dostępnych przedmiotów, takich jak różdżki. Jeśli jednakże nosisz broń lub 
podobny przedmiot w plecaku czy innym trudno dostępnym miejscu, traktuj taką akcję jak wyjęcie 
schowanego przedmiotu. 
Jeśli posiadasz bazową premię do ataku +1 lub więcej, możesz dobyć broń w akcji darmowej, pod 
warunkiem jednak, iż jednocześnie wykonujesz normalny ruch. Jeżeli dysponujesz atutem Walka 
dwoma orężami, masz prawo dobyć dwa lekkie lub jednoręczne oręża w czasie normalnie potrzebnym 
do wyjęcia jednej broni. 
Wyjmowanie pocisków do broni dystansowej (takich jak strzały, bełty, pociski do procy lub 
shurikeny) to akcja darmowa. 
Przygotowanie lub poluzowanie tarczy 
Przyczepienie tarczy do ramienia, aby uzyskać zapewnianą przez nią premię z tarczy do KP, a także 
odczepienie jej i upuszczenie, aby uwolnić rękę do innych celów, wymaga akcji ruchu. Jeśli posiadasz 
bazową premię do ataku +1 lub więcej, możesz przygotować lub poluzować tarczę w akcji darmowej, 
pod warunkiem jednak, iż jednocześnie wykonujesz normalny ruch. 
Upuszczenie niesionej tarczy (ale nie założonej) to akcja darmowa. 
Manipulowanie przedmiotem 
W większości przypadków poruszenie lub manipulowanie przedmiotem wymaga poświęcenia akcji 
ruchu. Chodzi tu o wyjmowanie schowanego przedmiotu lub schowanie go z powrotem, podniesienie 
jakiejś rzeczy, poruszenie czegoś ciężkiego oraz otwarcie drzwi. Przykłady tego rodzaju czynności – 
wraz z informacją, czy prowokują one ataki okazyjne, czy nie – podano w Tabeli: Akcje w walce. 
Kierowanie działającym czarem lub skierowanie go w inne miejsce 
Efekty niektórych zaklęć możesz już po ich rzuceniu skierować na nowe cele lub obszary. Skierowanie 
działającego czaru w inne miejsce to akcja ruchu, która nie prowokuje ataków okazyjnych i nie 
wymaga koncentracji. 
Podniesienie się z ziemi 
Jeśli chcesz podnieść się z ziemi, na której leżałeś, musisz na tę czynność poświęcić akcję ruchu, 
a ponadto prowokujesz wówczas ataki okazyjne. 

Dosiadanie lub zsiadanie z wierzchowca 
Wejście na wierzchowca lub zejście z niego wymaga akcji ruchu. 
Szybkie dosiadanie i zsiadanie: Wykonując udany test Jeździectwa o ST 20 (biorąc pod uwagę 
ewentualną karę do testów z pancerza), możesz dosiąść lub zsiąść z wierzchowca w akcji darmowej. 
Jeżeli test ci się nie powiedzie, każda z tych czynności zajmuje zamiast tego akcję ruchu (nie możesz 
spróbować szybko dosiąść wierzchowca lub z niego zsiąść, jeżeli w danej rundzie nie masz już prawa 
do wykonania akcji ruchu). 

AKCJE CAŁORUNDOWE 
Akcja całorundowa zajmuje całą rundę. Dlatego też nie można jej łączyć ani z akcją standardową, ani 
z akcją ruchu, jednakże jeśli nie wymaga poruszania się, masz prawo do 1,5-metrowego kroku. 
Akcja całkowitego ataku 
Musisz wykonać akcję całorundową, aby przeprowadzić dodatkowe ataki w rundzie, jeśli oczywiście 
posiadasz do nich prawo – czy to z racji wystarczająco wysokiej bazowej premii do ataku, używania 
dwóch oręży, broni podwójnej jakiegoś innego powodu. Nie musisz zawczasu wskazywać celów 
swoich ataków. Zanim podejmiesz decyzje dotyczące kolejnych ataków, wolno ci sprawdzić, jak 
powiodły ci się wcześniejsze. 
Podczas akcji całkowitego ataku masz prawo tylko do 1,5-metrowego kroku. Możesz go wykonać 
przed, po lub pomiędzy atakami. 
Jeśli prawo do kilku ataków w rundzie jest efektem wystarczająco wysokiej bazowej premii do ataku, 
musisz je wykonywać w kolejności od najwyższej premii do najniższej. Jeżeli posługujesz się dwoma 
orężami, możesz zaatakować dowolnym. Posługując się bronią podwójną, decydujesz zaś, którym jej 
końcem zaatakujesz najpierw. 
Wybór – zwykły atak czy całkowity: Po pierwszym ataku – w zależności od jego efektu – możesz 
zdecydować, że wykonujesz akcję ruchu, a nie wyprowadzasz pozostałe ataki. Jeśli już wykorzystałeś 
1,5-metrowy krok, nie masz prawa do akcji ruchu i pokonania żadnego dystansu, ale możesz wykonać 
innego rodzaju akcję ruchu. 
Walka defensywna w akcji całorundowej: Wykonując akcję całkowitego ataku, możesz zdecydować 
się na walkę defensywną. W tym przypadku podlegasz karze –4 do wszystkich ataków wykonywanych 
w danej rundzie, ale w zamian otrzymujesz na ten sam okres premię unikową +2 do KP. 
Rozszczepienie: Dodatkowy atak zapewniany przez atut Rozszczepienie lub Skuteczniejsze 
rozszczepienie możesz wykonać wówczas, gdy zajdzie odpowiednia sytuacja. Jest to wyjątek od 
normalnej liczby ataków, które masz prawo wykonać, nie wykorzystując akcji całkowitego ataku. 
Rzucanie czaru 
Czar, który rzuca się jedną rundę, wymaga poświęcenia akcji całorundowej. Jego efekty wchodzą 
w życie tuż przed twoją turą w rundzie następującej po tym, jak zacząłeś go rzucać. Po rzuceniu 
zaklęcia możesz działać normalnie. 
Efekty czaru, który rzuca się jedną minutę, wchodzą w życie tuż przed twoją turą minutę później 
i przez wszystkie 10 rund rzucasz dane zaklęcie, poświęcając za każdym razem akcję całorundową. 
Wspomniane akcje muszą następować po sobie i nie mogą zostać przerwane – w przeciwnym razie 
rzucenie czaru automatycznie zakończy się porażką. 
Kiedy rzucanie czaru wymaga co najmniej jednej rundy, przez cały czas aż do swej tury w następnej 
(lub jeszcze późniejszej) rundzie musisz wypowiadać stosowne słowa, gestykulować i zachowywać 
koncentrację. Jeśli w okresie pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem rzucania zaklęcia utracisz 
koncentrację, czar zostanie stracony. 
Prowokujesz ataki okazyjne tylko w chwili, gdy zaczynasz rzucać zaklęcie, nawet jeśli czynisz to 
jeszcze przez okres co najmniej jednej całej rundy. Kiedy czarujesz, nie zagrażasz żadnemu obszarowi. 
W pozostałych aspektach akcja ta niczym się nie różni od rzucania czarów opisanego wcześniej, 
w części “Akcje standardowe”. 
Rzucanie czarów metamagicznych: Aby rzucić czar metamagiczny (czyli taki, który wzmocniono 
atutem metamagicznym), zaklinacze i bardowie potrzebują więcej czasu niż w przypadku czaru 
zwykłego. Jeśli normalny czas rzucania zaklęcia wynosi jedną akcję standardową, to w ich przypadku 
rzucenie metamagicznej wersji takiego czaru będzie akcją całorundową. Należy pamiętać, że sytuacja 
ta różni się od użycia zaklęcia o czasie rzucania jedna runda – w niniejszym wypadku efekt czaru 
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wchodzi w życie w tej samej rundzie, w której zacząłeś go rzucać, a ponadto nie musisz wypowiadać 
stosownych słów, gestykulować i utrzymywać koncentracji aż do swej następnej tury. W przypadku 
czarów o dłuższym czasie rzucania, wykorzystanie ich metamagicznych wersji wymaga dodatkowej 
akcji całorundowej. 
Kapłani potrzebują więcej czasu, by spontanicznie rzucać metamagiczne wersje leczenia czy 
zadawania. Spontaniczne rzucanie metamagicznych wariantów czarów o czasie rzucania jedna akcja 
standardowa wymaga poświęcenia akcji całorundowej; w przypadku zaklęć o dłuższym czasie 
rzucania, wykorzystanie ich wersji metamagicznych wymaga poświęcenia dodatkowej akcji 
całorundowej. 
Użycie zdolności specjalnej 
Użycie zdolności specjalnej to zwykle akcja standardowa, choć niektóre mogą wymagać akcji 
całorundowej, co zaznaczono w ich opisie. 
Wycofanie się 
Wycofanie się z walki wręcz to akcja całorundowa. Podczas tego działania możesz się poruszać 
z podwójną szybkością. Pole, z którego zaczynasz wykonywać manewr, uznaje się za niezagrożone 
przez żadnego przeciwnika, którego widzisz. A zatem, kiedy opuszczasz to pole, żaden widzialny 
wróg nie ma prawa wymierzyć w ciebie ataku okazyjnego (niewidzialni adwersarze mogą jednakże 
wyprowadzić ataki okazyjne, a ty nie możesz wycofać się z walki, jeśli jesteś ślepy). W rundzie, 
w której się wycofujesz, nie masz prawa do 1,5-metrowego kroku. 
Jeśli podczas wycofywania się opuścisz obszar zagrożenia inny, niż ten, z którego na początku 
uciekałeś, wrogowie mają prawo do normalnych ataków okazyjnych. 
Nie możesz się wycofywać i wykorzystywać jednocześnie typu poruszania się, który nie znajduje się 
na liście dostępnych ci opcji. 
Pamiętaj, że choć nazwa tej akcji sugeruje co innego, nie musisz w ogóle opuszczać pola walki. 
Ograniczenie wycofywania się: Jeśli masz prawo wykonać w rundzie tylko akcje standardowe, 
możesz się wycofać, poświęcając na to jedną z nich. W tym przypadku jednakże poruszasz się 
maksymalnie ze swoją szybkością (a nie z podwojoną szybkością). 
Bieg 
Możesz biec, poświęcając na to akcję całorundową, a wówczas nie masz prawa wykonać 1,5-
metrowego kroku. Kiedy biegniesz, poruszasz się w linii prostej z szybkością pomnożoną przez 4 (lub 
przez 3, jeśli masz na sobie ciężką zbroję). Jeżeli nie posiadasz atutu Bieg, tracisz premię ze 
Zręczności do KP. 
Biec możesz przez liczbę rund równą wartości Budowy. Jeśli chcesz dalej poruszać się w ten sposób, 
musisz w każdej rundzie wykonać udany test Budowy o ST 10, +1 za każdy wykonany wcześniej test. 
W przypadku niepowodzenia musisz się zatrzymać. Bohater, który biegł liczbę rund równą 
określonemu tu limitowi, musi odpoczywać przez przynajmniej minutę (10 rund) – dopiero po tym 
czasie ma prawo znowu biec. W czasie odpoczynku śmiałek porusza się n ie szybciej niż podczas 
zwykłej akcji ruchu. 
Nie możesz biec po trudnym terenie i wówczas, gdy nie widzisz, dokąd zmierzasz. 
Człowiek, który nie dźwiga żadnego obładowania, przebiegnie w godzinę około 18 kilometrów. 
Trudny teren a ruch o 1,5 metra 
Zdarzą się sytuacje, w których twoja mobilność będzie do tego stopnia ograniczona, iż nie będziesz 
miał wystarczającej szybkości, by poruszyć się choćby o 1,5 metra (jedno pole). W takim przypadku 
możesz poświęcić akcję całorundową i poruszyć się o 1,5 metra (jedno pole) w dowolnym kierunku, 
nawet po skosie. Choć ruch ten przypomina 1,5-metrowy krok, to nim nie jest, a zatem normalnie 
prowokuje ataki okazyjne. 

AKCJE DARMOWE 
Akcja darmowa w ogóle nie zajmuje czasu, choć w swojej turze masz prawo do ograniczonej liczby 
takich akcji. Tego rodzaju działania rzadko prowokują ataki okazyjne. Dalej opisano kilka 
przykładowych akcji darmowych. 
Upuszczenie przedmiotu 
Upuszczenie przedmiotu na przestrzeń, którą zajmujesz, lub na dowolne sąsiednie pole to akcja 
darmowa. 
Przewrócenie się na ziemię 
Rzucenie się na ziemię i przyjęcie pozycji leżącej w przestrzeni, którą zajmujesz, to akcja darmowa. 
Mówienie 
Uogólniając, mówienie to akcja darmowa, którą masz prawo wykonać nawet poza swoją turą. 
Wypowiedzenie więcej niż kilku zdań zwykle wykracza poza akcję darmową. 
Przerwanie koncentracji na czarze 
W akcji darmowej możesz przestać koncentrować się na działającym czarze. 
Rzucenie przyspieszonego czaru 
W akcji darmowej możesz rzucić przyspieszony czar (patrz atut Przyspieszenie czaru) oraz każde 
zaklęcie o czasie rzucania akcja darmowa. W rundzie masz prawo rzucić tylko jeden taki czar – nie 
wlicza się on do normalnego limitu jednego zaklęcia w rundzie. Rzucenie czaru o czasie rzucania 
akcja darmowa nie prowokuje ataków okazyjnych. 

RÓŻNORODNE AKCJE 
Wykonanie 1,5-metrowego kroku 
W każdej rundzie, w jakiej nie poruszasz się w inny sposób, masz prawo wykonać 1,5-metrowy krok, 
który nigdy nie prowokuje ataków okazyjnych. W danej rudzie możesz zrobić tylko jeden 1,5-
metrowy krok. Ponadto jeśli już się w niej poruszyłeś o dowolną odległość, w ogóle nie wolno ci 
skorzystać z tej opcji. 
1,5-metrowy krok możesz wykonać przed, w trakcie lub po innych akcjach podejmowanych w danej 
rundzie. 
Masz prawo do 1,5-metrowego kroku tylko wówczas, gdy ruchu nie ogranicza ani trudny teren, ani 
ciemności. Istota, która porusza się z szybkością 1,5 metra lub mniej, nie może wykonać 1,5-
metrowego kroku, gdyż w przypadku tak powolnego stworzenia pokonanie 1,5 metra wymaga akcji 
ruchu. 
Nie masz prawa do 1,5-metrowego kroku, jeśli wykorzystujesz formę poruszania się, dla której nie 
posiadasz szybkości. 
Wykorzystanie atutu 
Istnieją atuty pozwalające wykonywać w walce akcje specjalne. Inne nie wymagają poświęcania akcji 
jako takich, ale zapewniają premie, dzięki którym łatwiej wykonywać jakieś czynności. Jeszcze innych 
atutów nie wykorzystuje się w trakcie walki. Wszystkie niezbędne informacje na temat atutów 
znajdziesz w ich opisach. 
Wykorzystanie umiejętności 
Wykorzystanie większości umiejętności wymaga poświęcenia akcji standardowej, wykonywanie 
innych zaś będzie akcją ruchu, całorundową, darmową lub inną. Wszystkie potrzebne informacje na 
temat umiejętności znajdziesz w ich opisach. 

Poważne rany i śmierć 
Punkty wytrzymałości wskazują, jak trudno zabić twoją postać. Bez względu na to, ile ich straci 
bohater, może działać bez problemów i ograniczeń, dopóki ma przynajmniej 1 punkt wytrzymałości. 

UTRATA PUNKTÓW WYTRZYMAŁOŚCI 
Twoja postać cierpi najczęściej wówczas, gdy otrzymuje obrażenia i traci punkty wytrzymałości. 
Co symbolizują punkty wytrzymałości: W świecie gry punkty wytrzymałości odzwierciedlają dwie 
umiejętności postaci – po pierwsze, zdolność do przeżycia mimo otrzymanych ran; po drugie zaś – 
umiejętność zmiany straszliwych ciosów w mniej poważne. 
Efekty utraty punktów wytrzymałości: Obrażenia nie spowalniają działań, dopóki aktualna ich 
liczba wynosi przynajmniej 1. 
Mając 0 punktów wytrzymałości, jesteś okaleczony. 
Mając od –1 do –9 punktów wytrzymałości, jesteś umierający. 
Mając –10 lub mniej punktów wytrzymałości, jesteś martwy. 
Ogromne obrażenia: Jeśli kiedykolwiek w jednym ataku otrzymasz co najmniej 50 obrażeń, które cię 
od razu nie zabiją, musisz wykonać rzut obronny na Wytrwałość o ST 15 – nieudany oznacza śmierć, 
i to bez względu na liczbę aktualnych punktów wytrzymałości. Jeżeli owe 50 obrażeń to wynik kilku 
ataków, z których żaden nie spowodował co najmniej 50 ran, nie stosuje się reguły ogromnych 
obrażeń. 

OKALECZONY (0 PUNKTÓW 

WYTRZYMAŁOŚCI) 
Kiedy twoje aktualne punkty wytrzymałości osiągną wartość 0, jesteś okaleczony. W każdej turze 
możesz wykonać tylko jedną akcję ruchu lub akcję standardową (ale nie obie i nie masz prawa do akcji 
całorundowej). Akcje ruchu nie narażają cię na żadne dodatkowe obrażenia. Jeżeli jednak chcesz 
wykonać akcję standardową (lub jakąkolwiek inną męczącą czynność), po zakończeniu działania 
otrzymujesz jedną ranę. Jeśli owa czynność nie zwiększy twoich punktów wytrzymałości, ich liczba 
spada w wyniku twego zachowania do –1, jesteś zatem umierający. 
Leczenie, w wyniku którego punkty wytrzymałości wzrosną powyżej 0, pozwala ci normalnie 
funkcjonować, tak jakby ich liczba nigdy nie spadła do 0 lub poniżej. 
Kiedy jesteś umierający i odzyskujesz punkty wytrzymałości, masz szansę znaleźć się w stanie 
okaleczony. W tym przypadku wykonałeś pierwszy krok ku wyzdrowieniu, choć mogłeś mieć mniej 
niż 0 punktów wytrzymałości (patrz dalej, “Stabilni bohaterowie i powrót do zdrowia”). 

UMIERAJĄCY (OD –1 DO –9 PUNKTÓW 
WYTRZYMAŁOŚCI) 
Kiedy aktualne punkty wytrzymałości postaci spadną do przedziału od –1 do –9, jest ona umierająca. 
Umierający bohater natychmiast traci przytomność i nie może wykonywać żadnych akcji. 
Umierający bohater w każdej rundzie traci 1 punkt wytrzymałości, dopóki nie umrze lub się nie 
ustabilizuje (patrz dalej). 

MARTWY (–10 LUB MNIEJ PUNKTÓW 

WYTRZYMAŁOŚCI) 
Kiedy aktualne punkty wytrzymałości twojego bohatera spadną do wartości –10 lub poniżej albo też 
gdy otrzyma on ogromne obrażenia (patrz wcześniej), umiera. Może również umrzeć w wyniku 
obniżenia wartości atrybutu czy wysączenia wartości atrybutu, które obniżą jego Budowę do 0. 

STABILNI BOHATEROWIE I POWRÓT DO 
ZDROWIA 
W turze następującej zaraz po tym, jak punkty wytrzymałości bohatera spadną do wartości pomiędzy –
1 a –9, a także w każdej następnej turze należy wykonać rzut k%, od którego zależy, czy śmiałek się 
ustabilizuje. A ma on na to szansę 10%. Jeśli mu się nie uda, traci punkt wytrzymałości (nieprzytomny 
lub umierający bohater nie może wykonać żadnej akcji specjalnej, która zmieni kolejność inicjatywy 
i wpłynie na moment, w jakim działa). 
Jeżeli punkty wytrzymałości spadną do –10 lub poniżej tej wartości, bohater umiera. 
Udany test Leczenia o ST 15 pozwala ustabilizować umierającego śmiałka i uratować go przed dalszą 
utratą punktów wytrzymałości. 
Jeśli ktoś wyleczy umierającemu bohaterowie nawet jedno obrażenie, przestaje on tracić punkty 
wytrzymałości i się stabilizuje. 
Leczenie, w wyniku którego punkty wytrzymałości umierającego bohatera wzrosną do 0, oznacza 
odzyskanie przytomności i stan okaleczony. Jeżeli zaś w wyniku leczenia punkty wytrzymałości 
zwiększą się do co najmniej 1, śmiałek może normalnie działać, tak jakby nigdy nie posiadał ujemnej 
ich liczby. Osoby rzucające zaklęcia odzyskują taki potencjał czarów, jaki miały przed zmianą stanu 
na umierający. 
Stabilny bohater, którym zaopiekował się uzdrowiciel lub który został magicznie uleczony, w końcu 
oprzytomnieje i będzie w naturalny sposób odzyskiwał punkty wytrzymałości. Jeżeli jednak nikt się 
nim nie zajmie, jego życie zawiśnie na włosku. 
Powrót do zdrowia z czyjąś pomocą: Kiedy minie godzina od chwili ustabilizowania umierającego 
przy czyjejś pomocy, należy wykonać rzut k%. Śmiałek ma szansę 10% na to, że odzyska 
przytomność, a wówczas jego stan zmieni się na okaleczony (tak jakby miał 0 punktów 
wytrzymałości). Jeżeli nadal jest nieprzytomny, co godzinę ma taką samą szansę na oprzytomnienie 
i zmianę stanu na okaleczony. Ponadto nawet pozbawiony świadomości odzyskuje punkty 
wytrzymałości w naturalny sposób. Powraca zaś do zdrowia, gdy jego punkty wytrzymałości wzrosną 
do 1 lub powyżej. 
Powrót do zdrowia bez pomocy: Ciężko ranny bohater, którego pozostawiono samemu sobie, 
zapewne zginie, choć ma niewielkie szanse, by samodzielnie odzyskać zdrowie. 
Umierający bohater, który ustabilizował się samodzielnie (uzyskując 10% w rzucie), a którym nie ma 
się kto zaopiekować, będzie nadal tracił punkty wytrzymałości, ale w wolniejszym tempie. W każdej 
godzinie ma szansę 10% na to, że odzyska przytomność. Jeśli mu się to nie uda, traci jeden punkt 
wytrzymałości. Ponadto nie odzyskuje punktów wytrzymałości, lecząc się w sposób naturalny. 
Jeżeli nawet odzyska przytomność i zmieni stan na okaleczony, nie leczy punktów wytrzymałości 
w sposób naturalny. Zamiast tego ma codziennie szansę 10% na to, że zacznie odzyskiwać punkty 
wytrzymałości w sposób naturalny (poczynając od danego dnia). W przeciwnym razie traci jeden 
punkt wytrzymałości. 
Kiedy pozostawiony sam sobie bohater zacznie odzyskiwać punkty wytrzymałości w sposób 
naturalny, nie ma już ryzyka, że znów będzie je tracić (nawet jeżeli aktualna ich liczba jest ujemna). 

LECZENIE 
Po otrzymaniu obrażeń możesz odzyskiwać punkty wytrzymałości albo naturalnie, albo magicznie. 
W obu wypadkach nie masz prawa zgromadzić w ten sposób więcej punktów wytrzymałości niż 
całkowita ich liczba. 
Leczenie naturalne: Całonocny odpoczynek (8 lub więcej godzin snu) przywraca jeden punkt 
wytrzymałości na poziom postaci. Każda istotna przerwa w odpoczynku uniemożliwia odzyskanie 
punktów wytrzymałości danej nocy. 
Odpoczywając w łóżku przez cały dzień i noc, odzyskujesz dwa punkty wytrzymałości na poziom 
postaci. 
Leczenie magiczne: Różnorodne zdolności i czary pozwalają odzyskiwać punkty wytrzymałości. 
Granice leczenia: Nigdy nie masz prawa odzyskać więcej punktów wytrzymałości, niż straciłeś. 
Magiczne leczenie nie zwiększy zatem twoich aktualnych punktów wytrzymałości ponad całkowitą 
ich liczbę. 
Leczenie obniżenia wartości atrybutu: Obniżenie wartości atrybutu jest tymczasowe, podobnie jak 
spadek liczby punktów wytrzymałości. Wartości atrybutów odzyskujesz w tempie 1 punktu na noc 
odpoczynku (8 godzin), i dotyczy to każdego z atrybutów o obniżonej wartości. Odpoczynek w łóżku 
przez cały dzień i noc (24 godziny) przywraca 2 punkty każdego atrybutu o obniżonej wartości. 

TYMCZASOWE PUNKTY WYTRZYMAŁOŚCI 
Istnieją efekty obdarzające postać tymczasowymi punktami wytrzymałości. Kiedy twój bohater je 
otrzyma, zapisz jego aktualną liczbę punktów wytrzymałości. Kiedy tymczasowe punkty 
wytrzymałości się rozwieją punkty wytrzymałości śmiałka spadają do zwykłej całkowitej ich liczby. 
Jeśli do tego czasu aktualne punkty wytrzymałości spadły poniżej całkowitej ich liczby, wówczas 
wszystkie tymczasowe punkty wytrzymałości zostają stracone i aktualna całkowita liczba punktów 
wytrzymałości już nie maleje. 
Utraconych tymczasowych punktów wytrzymałości nie można odzyskiwać w ten sam sposób, jak 
prawdziwych punktów wytrzymałości, nawet przy użyciu magii. 
Zwiększenie wartości Budowy a aktualne punkty wytrzymałości: Zwiększenie wartości Budowy 
postaci, nawet tymczasowe, może zapewnić jej większą liczbę punktów wytrzymałości (zwiększa się 
ich efektywna liczba), ale nie będą to tymczasowe punkty wytrzymałości. Te punkty wytrzymałości 
można odzyskać i nie traci się ich, jak tymczasowych punktów wytrzymałości. 

STŁUCZENIA 
Powodowanie stłuczeń: Niektóre ataki, a także efekty – gorąco lub wyczerpanie – powodują 
stłuczenia. Kiedy postać je otrzymuje, skrupulatnie zapisuj, ile ich dokładnie odniesie. Pamiętaj tylko, 
by nie odejmować stłuczeń od aktualnej liczby punktów wytrzymałości, ponieważ nie są to 
“prawdziwe” obrażenia. Kiedy jednak otrzymasz stłuczenia w liczbie równej aktualnym punktom 
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wytrzymałości, zaczniesz się zataczać, a gdy będzie ich jeszcze więcej, padniesz nieprzytomny. I nie 
ma tu znaczenia, czy zwiększała się liczba stłuczeń, czy malała liczba aktualnych punktów 
wytrzymałości. 
Powodowanie stłuczeń bronią zadającą obrażenia: Przy użyciu oręża do walki wręcz zadającego 
zabójcze obrażenia możesz powodować stłuczenia, ale wówczas podlegasz karze –4 do testów ataków. 
Powodowanie obrażeń bronią zadającą stłuczenia: Przy użyciu oręża do walki wręcz zadającego 
stłuczenia możesz powodować zabójcze obrażenia, ale wówczas podlegasz karze –4 do testów ataków. 
Zataczający się i nieprzytomny: Zataczasz się wówczas, gdy liczba otrzymanych stłuczeń odpowiada 
aktualnym punktom wytrzymałości. W każdej rundzie możesz wykonać tylko akcję standardową lub 
akcję ruchu. Przestajesz się zataczać, gdy twoje aktualne punkty wytrzymałości znów przekroczą 
liczbę stłuczeń. 
Jeżeli stłuczenia przekroczą aktualne punkty wytrzymałości, nieprzytomny padasz na ziemię. Jako 
nieprzytomny jesteś też bezradny. 
Po odzyskaniu świadomości osoby rzucające zaklęcia odzyskują taki potencjał czarów, jaki miały 
przed zmianą stanu na nieprzytomny. 
Leczenie stłuczeń: Stłuczenia leczysz w tempie 1 punktu wytrzymałości na godzinę na poziom 
postaci. 
Czary oraz magiczne moce powodujące odzyskiwanie punktów wytrzymałości leczą również taką 
samą liczbę stłuczeń. 

Ruch, położenie i dystans 
Figurki wykonano w skali 30 mm, co oznacza, że miniaturka przedstawiająca mierzącego 180 
centymetrów człowieka ma 30 milimetrów wysokości. Pole na siatce bitewnej z kolei ma bok długości 
2,5 centymetra, a reprezentuje obszar o wymiarach 1,5 metra na 1,5 metra. 

RUCH TAKTYCZNY 
Na jaką odległość może się poruszyć bohater? 
Prędkość twojej postaci zależy od jej rasy i pancerza, jaki nosi (patrz Tabela: Szybkość taktyczna). 
Szybkość naziemna oznacza bazową prędkość poruszania się postaci idącej po ziemi. 
Obładowanie: Bohater dźwigający dużą ilość wyposażenia czy skarbów albo rannego towarzysza 
może się poruszać wolniej niż zwykle. 
Utrudniony ruch: Trudny teren, przeszkody i ograniczenie widoczności utrudniają swobodę 
poruszania się. 
Ruch w walce: Uogólniając, w rundzie możesz poruszyć się z posiadaną szybkością, a jednocześnie 
podjąć jakieś działanie (wykonać akcję ruchu i akcję standardową). Jeśli tylko się poruszysz (czyli 
obie akcje poświęcasz na ruch z posiadaną szybkością), pokonujesz dystans równy prędkość razy dwa. 
Jeżeli zaś całą rundę biegniesz, poruszasz się z szybkością pomnożoną przez 4. Z kolei gdy 
wykonujesz czynność wymagającą całej rundy masz prawo wykorzystać tylko 1,5-metrowy krok. 
Premie do szybkości: Barbarzyńca posiada premię do szybkości +3 metry (chyba że nosi ciężki 
pancerz). Doświadczony mnich porusza się z jeszcze większą prędkością (pod warunkiem, że nie ma 
na sobie zbroi). Ponadto na szybkość bohatera wpływa wiele czarów i magicznych efektów. Pamiętaj, 
by zastosować wszystkie modyfikatory do prędkości postaci, jeszcze zanim weźmiesz pod uwagę 
obładowanie czy pancerz. Miej też na uwadze, że kilka premii do szybkości tego samego rodzaju się 
nie kumuluje. 
 
Tabela: Szybkość taktyczna 
Rasa Bez zbroi lub lekki pancerz Średni lub ciężki pancerz 
Człowiek, elf, półelf, półork 9 m (6 pól) 6 m (4 pola) 
Krasnolud 6 m (4 pola) 6 m (4 pola) 
Niziołek, gnom 6 m (4 pola) 4,5 m (3 pola) 
 
 
Mierzenie odległości 
Przekątne: Kiedy odmierzasz odległość, pierwsza przekątna liczy się jak 1 pole, druga jak 2 pola, 
trzecia znów jak 1, a czwarta jak 2 i tak dalej. 
Skręcając za róg, nie możesz poruszać się na ukos (nawet wykonując 1,5-metrowy krok). Masz 
natomiast prawo idąc na skos, minąć istotę, nawet wrogą, a także przeszkody, choćby dziury 
w podłożu. 
Najbliższa istota: Kiedy trzeba ustalić, które pole lub istota znajdują się najbliżej określonego 
miejsca, a dwa pola lub stworzenia dzieli od niego taka sama odległość, wówczas losowo – za pomocą 
rzutu kostką – określ, które należy uznać za bliższe. 
Poruszanie się po polach 
Pole sprzymierzeńca: Możesz przejść przez pole zajmowane przez sprzymierzeńca, chyba że 
szarżujesz. Kiedy poruszasz się przez pole towarzysza, ten nie zapewnia ci osłony. 
Pole przeciwnika: Nie masz prawa przejść przez pole przeciwnika, który nie jest bezradny, ale przez 
pole bezradnego wroga przechodzisz bez żadnych kar (choć szczególnie duzi adwersarze nawet 
bezradni stanowią przeszkodę; w takim przypadku każde pole, które pokonujesz, należy traktować jak 
2 pola). 
Kończenie ruchu: Nie możesz skończyć ruchu na polu, które zajmuje inne stworzenie, chyba że jest 
ono bezradne. 
Obalanie: W trakcie ruchu możesz spróbować przejść przez pole zajmowane przez wroga. 
Wykorzystywanie Zwinności: Wyszkolona postać może próbować dzięki swej zwinności poruszać 
się przez zajmowane przez przeciwnika pole (patrz umiejętność Zwinność). 
Bardzo małe istoty: Filigranowe, drobne i malutkie istoty mogą wchodzić na zajęte pola oraz przez 
nie przechodzić, prowokują jednak wówczas ataki okazyjne. 
Pola zajmowane przez istoty trzy kategorie rozmiaru większe lub mniejsze: Każda istota może 
przejść przez pole zajmowane przez istotę o trzy kategorie rozmiaru większą od niej. 
Każda istota ma prawo przejść przez pole zajmowane przez istotę o trzy kategorie rozmiaru mniejszą 
od niej. 
Wyjątki: Niektóre stworzenia łamią opisane wcześniej zasady, czyli przez istotę wypełniającą 
całkowicie zajmowane pole nie można przejść, nawet przy wykorzystaniu umiejętności Zwinność 
i podobnych zdolności specjalnych. 
Teren i przeszkody 
Trudny teren: Trudny teren ogranicza swobodę poruszania się. Każde pole o takim podłożu liczy się 
jak 2 pola, a każda przekątna jak 3. Ponadto po trudnym terenie nie można ani biegać, ani szarżować. 
Jeśli zajmujesz pola zaliczane do różnych typów terenu, możesz się poruszać tylko z szybkością, na 
jaką pozwala najtrudniejszy z nich. 
Trudny teren nie spowalnia istot latających i bezcielesnych. 
Przeszkody: Przeszkody – tak jak trudny teren – zmniejszają szybkość poruszania się. Jeżeli 
przeszkoda utrudnia ruch, ale go nie uniemożliwia, każde tak zablokowane pole lub każda przeszkoda 
pomiędzy polami liczy się jak 2 pola ruchu. Jest to koszt pokonania przeszkody, ponoszony poza 
zwykłym ruchem, którego jednak nie da się uniknąć, jeśli chce się dotrzeć na drugą jej stronę. Jeśli nie 
masz wystarczającej szybkości, by pokonać przeszkodę i dotrzeć do pola po jej drugiej stronie, nie 
wolno ci nawet podejmować takiej próby. W przypadku niektórych barier konieczne bywa również 
wykorzystanie jakiejś umiejętności. 
Oczywiście istnieją przeszkody, które całkowicie uniemożliwiają poruszanie się. Przez taką 
przeszkodę bohater rzecz jasna nie ma szans się przedostać. 
Istoty latające i bezcielesne unikają większości przeszkód. 
Przeciskanie się: Zdarzą się sytuacje, w których będziesz musiał się przecisnąć do obszaru węższego 
niż przestrzeń, jaką zajmujesz, lub się z niego wydostać. Możesz przeciskać się przez obszar 
maksymalnie o połowę węższy niż przestrzeń, którą normalnie zajmujesz. Każde pokonane w wąskim 
obszarze pole (oraz wejście na nie) liczy się jak 2 pola. Ponadto przeciskając się, podlegasz karze –4 
do testów ataków i karze –4 do KP. 
Kiedy duża istota (normalnie zajmująca do czterech pól) przeciska się przez przestrzeń szerokości 
jednego pola, symbolizująca ją figurka zajmuje dwa pola, a jej środek znajduje się na linii pomiędzy 
nimi. Większe stworzenia umieszczaj w analogiczny sposób na środku obszaru, przez który się 
przeciskają. 
Istota może się przecisnąć obok przeciwnika, ale nie ma prawa zakończyć ruchu na zajmowanym 
przez kogoś polu. 
Umiejętność Wyzwalanie się pozwala przeciskać się przez przestrzeń o więcej niż połowę węższą niż 
normalnie zajmowana przez daną istotę. Jeżeli przemieszczasz się w ten sposób, nie możesz atakować, 

a ponadto podlegasz karze –4 do KP i tracisz ewentualną premię ze Zręczności do KP. 
Specjalne zasady dotyczące ruchu 
Opisane dalej zasady wyjaśniają niezwykłe sytuacje związane z poruszaniem się. 
Przypadkowe zakończenie ruchu na niedozwolonym polu: Czasem bohater skończy ruch na polu, 
na którym nie ma prawa się zatrzymać. W takim przypadku umieszczasz figurkę na ostatnim 
dozwolonym polu, które zajmowałeś, lub też na innym dozwolonym polu, jeśli to znajduje się bliżej. 
Podwojony koszt ruchu: Kiedy coś utrudnia ci poruszanie się, zwykle ruch kosztuje cię podwójnie. 
Na przykład, każde pole trudnego terenu traktuje się jak 2 pola, a każdy ruch po przekątnej po takim 
obszarze kosztuje 3 pola (zgodnie z zasadą ruchu po przekątnej przez 2 pola). 
Jeśli koszt ruchu jest podwojony dwukrotnie, każde pole liczy się jak 4 pola (lub 6 w przypadku ruchu 
po przekątnej). Jeżeli zaś zostanie podwojony trzykrotnie, każde pole liczy się jak 8 pól (lub 12 
w przypadku ruchu po przekątnej). To wyjątek od ogólnej zasady mówiącej, iż dwa podwojenia 
odpowiadają potrojeniu. 
Minimalny ruch: Bez względu na kary do poruszania się, możesz poświęcić akcję całorundową na 
ruch i pokonać 1,5 metra (1 pole) w dowolnym kierunku, nawet po skosie (ta zasada nie pozwala ci 
jednakże się poruszać, gdy ruch jest niemożliwy lub gdy chcesz wejść na teren, którego po prostu nie 
da się pokonać). Taki ruch normalnie prowokuje ataki okazyjne (różni się od 1,5-metrowego kroku 
pod każdym względem, poza dystansem). 

OGROMNE I NIEWIELKIE ISTOTY W WALCE 
Istoty rozmiaru mniejszego niż mały i większego niż średni opisują specjalne zasady dotyczące 
położenia. 
Istoty malutkie, drobne i filigranowe: Bardzo niewielkie istoty zajmują mniej niż jedno pole, co 
oznacza, że na jednym polu zmieści się ich więcej. Malutkie stworzenia zwykle zajmują obszar 
kwadratu o boku 75 centymetrów, a zatem na polu zmieszczą się ich cztery. W przypadku istot 
drobnych na jednym polu może ich przebywać 25, a w przypadku istot filigranowych – 100. 
Istoty zajmujące mniejszą przestrzeń niż 1 pole mają zwykle naturalny zasięg 0 metrów, co oznacza, 
że nie dosięgają sąsiednich pól. Muszą zatem wkroczyć na pole przeciwnika, by zaatakować wręcz, co 
z kolei prowokuje ze strony wroga atak okazyjny. Jeśli musisz, masz prawo atakować adwersarzy 
przebywających na tym samym polu co ty, a zatem możesz bez problemu walczyć z tymi istotami. 
Warto pamiętać, że ponieważ tak małe stworzenia nie mają naturalnego zasięgu, nie zagrażają polom 
wokół siebie. Kiedy więc przejdziesz obok nich, nie prowokujesz ataków okazyjnych i nie mogą cię 
one flankować. 
Istoty duże, wielkie, olbrzymie i kolosalne: Stworzenia bardzo znacznych rozmiarów zajmują więcej 
niż jedno pole. 
Zwykle istoty zajmujące więcej pól niż jedno mają naturalny zasięg 3 lub więcej metrów, co oznacza, 
że mogą sięgnąć do przeciwników stojących dalej niż na sąsiadujących z nimi polach (jest to wyjątek 
od zasady, że dwa pola po przekątnej wyznaczają dystans 4,5 metra). 
W odróżnieniu do postaci posługujących się bronią zasięgową, istoty posiadające naturalny zasięg 
większy niż normalnie (przekraczający 1,5 metra) zagrażają polom, z którymi sąsiadują. A zatem 
stworzenie o tak znacznym naturalnym zasięgu będzie miało prawo wykonać atak okazyjny, jeśli się 
do niego zbliżysz, ponieważ zanim zdołasz je zaatakować, będziesz musiał wkroczyć na jego obszar 
zagrożenia i poruszyć się w nim (jednakże wykonując 1,5-metrowy krok, nie sprowokujesz tego ataku 
okazyjnego). 
Duże i większe istoty posługujące się bronią zasięgową mogą razić nią na odległość podwojonego 
naturalnego zasięgu, ale nie w promieniu naturalnego zasięgu i na mniejszy dystans. 
Tabela: Rozmiary i skala istot 
Rozmiar Przestrzeń Naturalny zasięg 
Filigranowy 15 cm 0 
Drobny 30 cm 0 
Malutki 75 cm 0 
Mały 1,5 m 1,5 m 
Średni 1,5 m 1,5 m 
Duży (wysoki) 3 m 3 m 
Duży (długi) 3 m 1,5 m 
Wielki (wysoki) 4,5 m 4,5 m 
Wielki (długi) 4,5 m 3 m 
Olbrzymi (wysoki) 6 m 6 m 
Olbrzymi (długi) 6 m 4,5 m 
Kolosalny (wysoki) 9 m 9 m 
Kolosalny (długi) 9 m 6 m 
 

Modyfikatory w walce 
SYTUACJE KORZYSTNE I NIEKORZYSTNE 
Tabela: Modyfikatory do testów ataków 
Atakujący Wręcz Dystansowych 
Flankuje atakowanego +2 — 
Leży –4 —3 
Niewidzialny +22 +22 
Olśniony –1 –1 
Oplątany –21 –21 
Przeciska się –4 –4 
Wstrząśnięty lub przerażony –2 –2 
Znajduje się wyżej +1 +0 
1 Oplątany bohater podlega również karze –4 do Zręczność, co może wpłynąć na jego test ataku. 
2 Atakowany traci premię ze Zręczności do KP. Podanej premii nie należy brać pod uwagę, jeśli cel 
ataku jest oślepiony. 
3 Prawie żadnej broni dystansowej nie można używać, jeśli atakujący leży, choć możesz w tej pozycji 
posługiwać się bez kar kuszą lub shurikenem. 
 
Tabela: Modyfikatory do Klasy Pancerza 
Atakowany Wręcz Dystansow

o 
Bezradny (choćby sparaliżowany, śpi lub spętany) –44 +04 
Klęczy lub siedzi –2 +2 
Leży –4 +4 
Nieprzygotowany (choćby zaskoczony, walczy o zachowanie 
równowagi, wspina się) 

+01 +01 

Oplątany +02 +02 
Oszołomiony –21 –21 
Oślepiony –21 –21 
Przeciska się  –4 –4 
Przyszpilony –44 +04 
Skulony –21 –21 
Ukryty lub niewidzialny patrz 

Ukrycie 
W zwarciu (ale atakujący już nie) +01 +01, 3 
Za osłoną +4 +4 
1 Atakowany traci premię ze Zręczności do KP. 
2 Oplątany bohater podlega karze –4 do Zręczności. 
3 Losowo ustal, którego z walczących w zwarciu atakujesz. Atakowany traci premię ze Zręczności do 
KP. 
4 Traktuj atakowanego, jakby miał Zręczność 0 (modyfikator –5). Bezradną i przyszpiloną istotę 
łotrzyk może podstępnie zaatakować. 
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OSŁONA 
Chcąc ustalić, czy cel twojego ataku dystansowego posiada osłonę, wybierz jeden z wierzchołków 
pola, które zajmujesz. Przeciwnik ma osłonę (KP +4), jeżeli choć jedna z linii biegnących z tego 
wierzchołka do każdego z rogów pola przeciwnika przechodzi przez pole lub krawędź blokującą linię 
efektów bądź zapewniającą osłonę, albo też przez pole zajmowane przez jakąś istotę. 
Kiedy atakujesz wręcz cel znajdujący się na sąsiednim polu, musisz przyjąć, że ma on osłonę, gdy 
jakaś linia biegnąca z twojego pola do jego przechodzi przez ścianę (nawet niski murek). Jeżeli 
atakujesz wręcz przeciwnika, który nie stoi na sąsiednim polu (choćby używając broni zasięgowej), 
wykorzystaj zasady dotyczące osłony względem ataków dystansowych. 
Niskie przeszkody a osłona: Niskie przeszkody (takie jak mur o połowę od ciebie niższy) zapewniają 
osłonę, ale tylko istotom znajdującym się w promieniu 9 metrów (6 pól) od nich. Atakujący może 
zignorować osłonę, jeśli jest bliżej niej niż jego cel. 
Osłona a ataki okazyjne: Nie możesz okazyjnie atakować przeciwników, którzy mają względem 
ciebie osłonę. 
Osłona a rzuty obronne na Refleks: Osłona zapewnia ci premię +2 do rzutów obronnych na Refleks 
względem ataków, których punkt początkowy lub punkt rozprysku znajduje się po drugiej stronie 
osłony. Miej na uwadze, że efekty działające w fali wpływają również na obszar za zakrętami 
i rogami, a zatem negują tę premię z osłony. 
Osłona a testy Ukrywania się: Możesz wykorzystać osłonę do wykonania testu Ukrywania się. Bez 
niej zwykle potrzebujesz ukrycia (patrz dalej), aby mieć prawo do takiego testu. 
Miękka osłona: Istoty, nawet wrogie, mogą zapewnić ci osłonę względem ataków dystansowych, 
gwarantując premię +4 do KP. Taka miękka osłona jednakże nie daje premii do rzutów obronnych na 
Refleks i nie umożliwia wykonania testu Ukrywania się. 
Ogromne istoty i osłona: W przypadku istoty potrzebującej przestrzeni większej niż kwadrat o boku 
1,5 metra (1 pole) osłonę względem ataków wręcz określa się nieco inaczej, niż opisano wcześniej. 
Stworzenie takie wybiera dowolne pole, które zajmuje, aby ustalić, czy przeciwnik ma osłonę 
względem jego ataków wręcz. Analogicznie, atakując wręcz taką istotę, możesz wybrać dowolne pole, 
które zajmuje, by ustalić, czy ma względem ciebie osłonę. 
Całkowita osłona: Jeśli nie zdołasz wyznaczyć linii efektu łączącej cię z celem, musisz przyjąć, że ma 
on względem ciebie całkowitą osłonę. Nie wolno ci atakować celów, które posiadają całkowitą osłonę. 
Stopnie osłony: W niektórych sytuacjach osłona może zapewnić większą premię do KP i rzutów 
obronnych na Refleks. W takim przypadku normalna premia z osłony do KP i rzutów obronnych na 
Refleks może zostać podwojona (odpowiednio do +8 i +4). Istotę posiadającą tego rodzaju lepszą 
osłonę należy traktować tak, jakby dysponowała doskonalszym uchylaniem względem każdego ataku, 
którego dotyczy premia do rzutów obronnych na Refleks. Ponadto taka lepsza osłona zapewnia premię 
+10 do testów Ukrywania się. 

UKRYCIE 
Chcąc ustalić, czy cel twojego ataku dystansowego posiada ukrycie, wybierz jeden z wierzchołków 
pola, które zajmujesz. Wróg ma ukrycie, jeżeli choć jedna z linii biegnących z tego wierzchołka do 
każdego z rogów pola przeciwnika przechodzi przez pole lub krawędź zapewniającą ukrycie. 
Kiedy atakujesz wręcz cel znajdujący się na sąsiednim polu, dysponuje on ukryciem, gdy przestrzeń, 
którą zajmuje, w całości znajduje się pod wpływem efektu zapewniającego ukrycie. Jeżeli atakujesz 
wręcz przeciwnika, który nie stoi na sąsiednim polu (choćby używając broni zasięgowej), wykorzystaj 
zasady dotyczące ukrycia względem ataków dystansowych. 
Niektóre efekty magiczne zapewniają ukrycie względem wszystkich ataków, bez względu na to, czy 
faktycznie istnieje jakiś efekt powodujący ukrycie. 
Ryzyko chybienia spowodowane przez ukrycie: Ukrycie zapewnia ofierze celnego ataku szansę 
20% na to, że atakujący chybi właśnie z powodu ukrycia. Jeśli atakujący trafi, wykonuje procentowy 
rzut na ryzyko uniknięcia trafienia – udany oznacza, że ofiara uniknęła ciosu. Jeżeli do ukrycia 
przyczynia się kilka efektów, nie kumulują się one ze sobą. 
Ukrycie a testy Ukrywania się: Możesz wykorzystać ukrycie do wykonania testu Ukrywania się. Bez 
niego zwykle potrzebujesz osłony (patrz wcześniej), aby mieć prawo do takiego testu. 
Całkowite ukrycie: Jeżeli łączy cię z celem linia efektu, ale nie znajduje się on w twoim polu 
widzenia, musisz przyjąć, że posiada on całkowite ukrycie względem ciebie. Całkowicie ukrytego 
przeciwnika nie możesz atakować, ale za to masz prawo zaatakować pole, które według ciebie 
zajmuje. Udany atak wymierzony w pole z wrogiem posiadającym całkowite ukrycie wiąże się 
z ryzykiem chybienia 50% (zamiast normalnego ryzyka 20% w przypadku adwersarza z ukryciem). 
Nie masz prawa atakować okazyjnie przeciwników z całkowitym ukryciem, nawet jeśli wiesz, na 
którym polu lub polach się znajdują. 
Ignorowanie ukrycia: Ukrycie nie zawsze działa efektywnie. Na przykład, półmrok czy ciemności 
nie zapewnią ci ukrycia, gdy przeciwnik widzi w ciemnościach. Pamiętaj również, że wzrok osób 
widzących w słabym świetle sięga dalej niż zasięg wzroku innych istot w tych samych warunkach 
oświetlenia. 
Z kolei niewidzialność, choć zapewnia całkowite ukrycie, pozwala przeciwnikom na testy 
Spostrzegawczości, które umożliwiają zlokalizowanie niewidocznej postaci. Poruszająca się 
niewidzialna osoba otrzymuje premię +20 do testów Ukrywania się, a jeżeli stoi w miejscu, premia 
rośnie do +40 (warto pamiętać, że nawet jeśli przeciwnicy nie są w stanie cię zobaczyć, mogą określić 
twoją pozycję, opierając się na widzialnych wskazówkach). 
Stopnie ukrycia: W pewnych sytuacjach ukrycie działa lepiej lub gorzej od typowego, co 
odpowiednio modyfikuje szansę uniknięcia trafienia. 

FLANKOWANIE 
Jeśli wykonujesz atak wręcz, możesz otrzymać premię z flankowania +2. Ma to miejsce wówczas, gdy 
przeciwnikowi, którego atakujesz, zagraża twój sprzymierzeniec, znajdujący się przy przeciwnej 
krawędzi lub wierzchołku pola. 
Jeżeli masz wątpliwości, czy dwaj sprzymierzeńcy flankują znajdującą się pomiędzy nimi istotę, 
wyobraź sobie linie łączące środki pól, na których stoją śmiałkowie. Jeśli wspomniane linie 
przechodzą przez przeciwległe krawędzie przestrzeni przeciwnika (wliczając w to wierzchołki tych 
krawędzi), postacie go flankują. 
Wyjątek: Jeżeli bohater lub istota zajmuje więcej pól niż jedno, każde z nich może mieć wpływ na 
premię z flankowania. 
Tylko istoty i bohaterowie, którzy zagrażają atakowanemu, mogą zapewnić sprzymierzeńcowi premię 
z flankowania. 
Istoty o zasięgu 0 nie mogą flankować przeciwników. 

BEZRADNI WROGOWIE 
Przeciwnika uznaje się za bezradnego, gdy jest związany, uśpiony, nieprzytomny czy z innego powodu 
zdany na twoją łaskę. 
Zwykłe ataki: Bezradna postać podlega karze –4 do KP względem ataków wręcz, ale nie 
dystansowych. Nie może też stosować premii ze Zręczności do KP. Tak naprawdę wartość jej 
Zręczności wynosi w tym czasie efektywne 0, a zatem modyfikator z tego atrybutu do KP równa się –5 
(łotrzyk może podstępnie zaatakować takiego nieszczęśnika). 
Coup de grace: Poświęcając akcję całorundową, możesz za pomocą broni do walki wręcz 
wyprowadzić coup de grace, którego ofiarą będzie bezradny przeciwnik. Masz prawo wykonać coup 
de grace również łukiem i kuszą, jeśli znajdujesz się na polu sąsiadującym z polem celu. W tej sytuacji 
automatycznie trafiasz, i to krytycznie. Jeżeli obrażenia nie spowodują śmierci przeciwnika, musi on 
dodatkowo wykonać rzut obronny na Wytrwałość o ST 10 + liczba otrzymanych ran – nieudany 
oznacza zgon. Łotrzyk wykonujący coup de grace może jednocześnie zadać obrażenia wynikające 
z podstępnego ataku. 
Wykonanie coup de grace prowokuje ataki okazyjne ze strony przeciwników. 
Nie możesz wykonać coup de grace, jeśli ofiara tego ataku jest niepodatna na trafienia krytyczne. 
Masz natomiast prawo potraktować tak istoty mające całkowite ukrycie, musisz jednak wówczas 
poświęcić dwie następujące po sobie akcje całorundowe (jedną, by “znaleźć” ofiarę, gdy określisz już, 
na którym polu się znajduje, a drugą, by wykonać coup de grace). 

Ataki specjalne 
Tabela: Ataki specjalne  
Atak specjalny  Krótki opis 
Finta  Negowanie posiadanej przez przeciwnika premii ze Zr do KP 
Obalanie  Wywrócenie przeciwnika podczas ruchu 
Odpędzanie (karcenie) 
nieumarłych 

Wykorzystanie pozytywnej (lub negatywnej) energii do odpędzenia 
(lub wywołania respektu) nieumarłych 

Pomaganie 
sprzymierzeńcowi  

Zapewnia sprzymierzeńcowi premię +2 do ataków lub KP 

Przewracanie Przewrócenie przeciwnika 
Rozbrojenie Wytrącenie przeciwnikowi broni z ręki 
Roztrzaskiwanie Uderzenie w tarczę lub broń przeciwnika 
Rzucanie broni spryskującej Rzucanie pojemnikiem z niebezpieczną cieczą we wroga 
Szarża Ruch z maksymalnie dwukrotną szybkością i premia +2 do ataku 
Szarża byka  Odepchnięcie przeciwnika na 1,5 metra lub dalej 
Walka dwoma orężami  Walka z bronią w każdym ręku 
Zwarcie  Mocowanie się z przeciwnikiem 
 

FINTA 
Finta to akcja standardowa. Udaje ci się ją wykonać, gdy wygrasz w teście Blefowanie spornym 
z Wyczuciem pobudek celu. Wróg do tego testu Wyczucia pobudek może dodać swoją bazową premię 
do ataku. Jeśli w teście Blefowania uzyskasz wynik przekraczający rezultat testu Wyczucia pobudek, 
w następnym ataku twój przeciwnik nie może wykorzystać premii ze Zręczności do KP (jeśli jakąś 
posiada), ale wspomniany atak musisz wykonać w swojej najbliższej turze lub wcześniej. 
Jeśli używasz finty przeciw stworzeniu nie będącemu humanoidem, podlegasz karze –4. Jeżeli zaś 
przeciwnik ma zwierzęcy Intelekt (wartości 1 lub 2), kara wynosi –8. Nie da się natomiast 
wykorzystać finty w walce z istotą nieinteligentną. 
Finta w walce nie prowokuje ataków okazyjnych. 
Finta w akcji ruchu: Posiadając atut Doskonalsza finta, możesz korzystać z finty w akcji ruchu, a nie 
akcji standardowej. 

OBALANIE 
Obalanie to akcja standardowa, którą wykonujesz, poruszając się lub szarżując (pamiętaj, że zwykle 
nie masz prawa do używania akcji standardowej podczas ruchu, a to jest wyjątek od reguły). 
Wykorzystując obalanie, starasz się przewrócić przeciwnika i “przejść po nim” (przez jego pole). 
Przyjmuje się, że zdołasz obalić tylko wrogów większych od ciebie o jedną kategorię rozmiaru, 
twojego rozmiaru i mniejszych. Masz prawo do jednej próby obalania w rundzie. 
Kiedy próbujesz obalić przeciwnika, zastosuj następujące wskazówki. 
Krok 1: Atak okazyjny. Ponieważ obalanie rozpoczyna się w chwili, gdy wkraczasz na pole 
przeciwnika, prowokujesz z jego strony atak okazyjny. 
Krok 2: Czy przeciwnik unika? Atakowana przez ciebie osoba może po prostu próbować cię 
uniknąć. Jeśli jej się to uda, nic się nie dzieje. Jeżeli obalasz podczas szarży, masz prawo dalej się 
poruszyć (zawsze możesz przejść przez zajęte pole, gdy ktoś cię przepuszcza). Tak czy inaczej próba 
obalania nie wlicza się w akcje dostępne ci w rundzie (z wyjątkiem faktu poruszenia się w przestrzeń 
wroga). Jeśli przeciwnik cię nie unika, przejdź do etapu 3. 
Krok 3: Czy przeciwnik blokuje? Jeśli przeciwnik cię blokuje, wykonujesz test Siły sporny z jego 
testem Zręczności lub Siły (pod uwagę bierze się atrybut z większym modyfikatorem). Obaj 
otrzymujecie premię +4 za każdą kategorię rozmiaru większą niż średni lub podlegacie karze –4 za 
każdą kategorię rozmiaru mniejszą od średniego. Atakowany otrzymuje premię +4, jeśli ma więcej niż 
dwie nogi lub z innego powodu trzyma się na nich lepiej niż zwykły humanoid. Jeżeli zwyciężyłeś, 
przewróciłeś przeciwnika, który ląduje na ziemi. Jeśli zaś przegrałeś, atakowany może natychmiast 
zareagować i wykonać test Siły sporny z testem twojej Zręczności lub Siły (biorąc pod uwagę tylko 
wspomniane wcześniej modyfikatory z rozmiaru) – sukces oznacza, że udaje mu się ciebie przewrócić. 
Krok 4: Konsekwencje. Jeżeli udało ci się przewrócić przeciwnika, możesz dalej normalnie się 
poruszać. Jeżeli natomiast ci się nie powiodło i sam wylądowałeś na ziemi, musisz się cofnąć o 1,5 
metra do miejsca, z którego wszedłeś w przestrzeń wroga, gdzie kończysz swój ruch. W przypadku, 
gdy owo pole jest zajęte, padasz na nim na ziemię. 
Doskonalsze obalanie: Jeśli posiadasz atut Doskonalsze obalanie, twój cel nie może cię uniknąć. 
Obalanie wierzchowcem (tratowanie): Jeżeli próbujesz obalać przeciwnika, a sam dosiadasz 
wierzchowca, to ten ostatni, a nie ty, wykonuje test Siły (stosując swój, nie twój modyfikator 
z rozmiaru), od którego zależy sukces lub porażka tego manewru. W przypadku gdy posiadasz atut 
Tratowanie i obalasz wroga dosiadanym stworzeniem, ofiara nie może cię uniknąć, a ponadto jeśli uda 
ci się ją przewrócić na ziemię, wierzchowiec ma prawo wykonać wymierzony w nią jeden atak 
kopytami. 

ODPĘDZANIE I KARCENIE NIEUMARŁYCH 
Dobrzy kapłani, paladyni oraz niektórzy kapłani neutralni mogą wykorzystywać energię pozytywną, 
by zatrzymywać, przepędzać lub niszczyć nieumarłych. Z kolei źli kapłani oraz niektórzy neutralni 
kapłani potrafią za pomocą energii negatywnej zatrzymywać i kontrolować wspomniane istoty, a także 
budzić w nich szacunek. Bez względu na efekt tej czynności, nazywa się ją po prostu “odpędzaniem”. 
Kiedy bohater próbuje wykorzystać boską moc, by zyskać kontrolę nad nieumarłymi, wykonuje test 
odpędzania. 
Testy odpędzania 
Odpędzanie nieumarłych to zdolność nadnaturalna, którą bohater może wykorzystać, poświęcając 
akcję standardową. Jej zastosowanie nie prowokuje ataków okazyjnych. Musisz jednak pokazać swój 
święty symbol, aby odpędzić nieumarłych, a tę czynność uznaje się za atak. 
Dzienny limit: Możesz próbować odpędzać nieumarłych tyle razy dziennie, ile wynosi twój 
modyfikator z Charyzmy +3. Zwiększysz ten limit, wybierając atut Dodatkowe odpędzanie. 
Zasięg: Najszybciej wpływasz na nieumarłych znajdujących się najbliżej ciebie. Nie uda ci się 
odpędzić istot znajdujących się dalej niż 18 metrów od ciebie oraz tych, które mają względem ciebie 
całkowitą osłonę. Nieumarłe cele nie muszą się znajdować w polu widzenia, ale konieczna jest linia 
efektu. 
Test odpędzania: Najpierw wykonujesz test odpędzania, aby sprawdzić, na jak potężnych 
nieumarłych zdołałeś wpłynąć. Test odpędzania to test Charyzmy (1k20 + twój modyfikator 
z Charyzmy). Z Tabeli: Odpędzanie nieumarłych dowiesz się, jaką liczbę Kostek Wytrzymałości 
w stosunku do twego poziomu ma najpotężniejsza istota, na którą wpłynąłeś. W danej próbie 
odpędzania nie zdołasz oddziaływać na nieumarłych o Kostkach Wytrzymałości wykraczających poza 
wartość podaną w tabeli dla uzyskanego wyniku. 
Obrażenia wynikające z odpędzania: Jeżeli wynik w Tabeli: Odpędzanie nieumarłych wystarcza, 
byś wpłynął na przynajmniej część tego rodzaju istot znajdujących się w promieniu 18 metrów od 
ciebie, wykonujesz rzut 2k6 + poziom kapłana + modyfikator z Charyzmy. W ten sposób ustalasz 
obrażenia wynikające z odpędzania, wpływasz zaś na nieumarłych mających w sumie właśnie tyle 
Kostek Wytrzymałości. 
W przypadku gdy masz przeciętną lub niską wartość Charyzmy, może się zdarzyć, iż w teście obrażeń 
wynikających z odpędzania uzyskasz mniejszą liczbę Kostek Wytrzymałości, niż wskazał rezultat 
w Tabeli: Odpędzanie nieumarłych. 
Możesz pominąć już odpędzonych nieumarłych znajdujących się w twoim zasięgu, dzięki czemu nie 
stracisz na nich potencjału. 
Efekt odpędzania i czas jego działania: Odpędzeni nieumarli uciekają przed tobą przez 10 rund (1 
minuta). Jeżeli nie mogą uciec, kulą się (co oznacza, że atakująca ich postać otrzymuje premię +2 do 
testów ataków). Jednakże jeśli zbliżysz się do nich na dystans 3 metrów, przełamią moc odpędzania 
i będą działać normalnie (możesz stać w odległości 3 metrów, nie łamiąc efektu odpędzania, ale nie 
masz prawa bardziej się zbliżyć). Wolno ci jednak z odległości co najmniej 3 metrów atakować ich 
dystansowo. Inni członkowie drużyny mogą walczyć z odpędzonymi nieumarłymi w dowolny sposób, 
nie łamiąc efektu działania tej mocy. 
Niszczenie nieumarłych: Jeśli masz przynajmniej dwa razy więcej poziomów niż nieumarli Kostek 
Wytrzymałości, niszczysz każdego, którego normalnie byś odpędził. 
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Tabela: Odpędzanie nieumarłych 
Wynik testu 
odpędzania 

Najpotężniejszy nieumarły pod wpływem mocy (maksymalna liczba 
Kostek Wytrzymałości) 

0 lub mniej Poziom kapłana –4 
1-3 Poziom kapłana –3 
4-6 Poziom kapłana –2 
7-9 Poziom kapłana –1 
10-12 Poziom kapłana 
13-15 Poziom kapłana +1 
16-18 Poziom kapłana +2 
19-21 Poziom kapłana +3 
22 lub więcej Poziom kapłana +4 
Źli kapłani i nieumarli 
Źli kapłani wykorzystują energię negatywną do karcenia nieumarłych (budzenia respektu) 
i rozkazywania im – nie przepędzają ich i nie niszczą. Mimo to wykonują odpowiedniki testów 
odpędzania. Ci nieumarli, których byliby w stanie odpędzić, zostają jednak skarceni, a ci, których 
zdołaliby zniszczyć, trafiają pod ich rozkazy. 
Karcenie: Skarcony nieumarły kuli się (jego przeciwnicy otrzymują premię +2 do testów ataków 
w niego wymierzonych), odczuwając respekt przed kapłanem. Efekt utrzymuje się 10 rund. 
Rozkazywanie: Nieumarły, który znajdzie się pod rozkazami złego kapłana, jest przez niego 
kontrolowany siłą umysłu. Wydawanie mentalnych rozkazów to dla postaci akcja standardowa. 
W danym czasie kapłan może rozkazywać tylko pewnej liczbie nieumarłych – ich sumaryczna liczba 
Kostek Wytrzymałości nie może być większa niż jego poziom. Ma on prawo w dowolnym momencie 
uwolnić istotę, która znajduje się pod jego wpływem, aby przejąć kontrolę nad inną. 
Rozpraszanie odpędzania: Zły kapłan może wykorzystać energię negatywną i za jej pomocą 
rozproszyć efekt odpędzania. W tym celu wykonuje test odpędzania, tak jakby karcił nieumarłych. 
Uzyskując w nim wynik równy lub wyższy niż rezultat, który dobry kapłan osiągnął w teście 
odpędzania danych istot, przełamuje działanie mocy tego ostatniego. Nieumarli wydostają się 
wówczas spod wpływu odpędzania. Zły kapłan wykonuje test obrażeń wynikających z odpędzania – 
2k6 + kapłan poziom + modyfikator z Charyzmy – który określa, na ile Kostek Wytrzymałości 
wpłynie jego moc (analogicznie jak w przypadku karcenia). 
Pokrzepienie nieumarłego: Zły kapłan może również pokrzepić nieumarłego i wzmocnić go 
względem ewentualnego odpędzania. W tym celu wykonuje test odpędzania, tak jakby próbował 
karcić. Podana dla danego wyniku w Tabeli: Odpędzanie nieumarłych liczba Kostek Wytrzymałości 
staje się jednak na potrzeby odpędzania efektywną liczbą KW (jeśli jest to wartość większa niż 
prawdziwe KW istoty). Pokrzepienie działa 10 rund. W ten sposób nieumarły kapłan może wpłynąć 
sam na siebie. 
Neutralni kapłani i nieumarli 
Kapłan o charakterze neutralnym może albo odpędzać (a wówczas nie ma prawa karcić), albo karcić 
nieumarłych (w tym przypadku nie potrafi ich odpędzać). Więcej informacji znajdziesz w części 
“Odpędzanie lub karcenie nieumarłych”. 
W przypadku neutralnego kapłana wykorzystywanie energii pozytywnej to dobry czyn, a negatywnej – 
zły. 
Paladyni a nieumarli 
Począwszy od 4. poziomu, paladyni potrafią odpędzać nieumarłych, jakby byli kapłanami na poziomie 
o trzy niższym od posiadanego poziomu klasowego. 
Odpędzanie innych istot 
Niektórzy kapłani posiadają zdolność odpędzania innych bytów niż nieumarli. Wyniki testów 
odpędzania w tym przypadku ustala się normalnie, jak to opisano wcześniej. 

POMAGANIE SPRZYMIERZEŃCOWI 
Walcząc wręcz, masz prawo pomóc sprzymierzeńcowi w ataku lub obronie, rozpraszając przeciwnika 
lub mu przeszkadzając. Jeżeli znajdujesz się w pozycji pozwalającej na atak wręcz wymierzony we 
wroga, który toczy z twoim przyjacielem walkę wręcz, możesz spróbować wesprzeć sprzymierzeńca, 
wykorzystując akcję standardową. Wykonujesz test ataku względem KP 10. Udany oznacza, że – 
w zależności od twojej decyzji – sprzymierzeniec otrzymuje premię +2 do następnego test ataku 
wymierzonego w danego przeciwnika lub premię +2 do KP względem następnego ataku tegoż wroga. 
Warunkiem zyskania wspomnianych premii jest to, by atak miał miejsce przed twoją następną turą. 
Kilka postaci może pomóc jednemu przyjacielowi, a zapewniane przez nich premie się kumulują. 
W akcji standardowej możesz w inny sposób pomóc sprzymierzeńcowi, który znajduje się, na 
przykład, pod działaniem czaru albo wesprzeć go w wykonywaniu testu umiejętności. 

PRZEWRACANIE 
Wykonując atak wręcz bez broni, możesz próbować przewrócić przeciwnika. Dasz radę wywrócić 
jedynie wrogów większych od ciebie o jedną kategorię rozmiaru, twojego rozmiaru i mniejszych. 
Wykonanie ataku przewracającego: Wykonaj nieuzbrojony atak dotykowy wręcz wymierzony 
w wybranego wroga. Jak każdy atak bez broni, prowokuje on atak okazyjny ze strony przeciwnika, 
którego obrałeś za cel. 
Jeśli atak się powiedzie, wykonujesz test Siły sporny z testem Zręczności lub Siły atakowanego (pod 
uwagę bierze się atrybut z większym modyfikatorem). Obaj otrzymujecie premię +4 za każdą 
kategorię rozmiaru większą niż średni lub podlegacie karze –4 za każdą kategorię rozmiaru mniejszą 
od średniego. Atakowany otrzymuje premię +4, jeśli ma więcej niż dwie nogi lub z innego powodu 
trzyma się na nich lepiej niż zwykły humanoid. Jeżeli zwyciężyłeś, przewracasz przeciwnika, który 
ląduje na ziemi. Jeśli zaś przegrałeś, atakowany może natychmiast zareagować i wykonać test Siły 
sporny z testem twojej Zręczności lub Siły – sukces oznacza, że cię wywrócił. 
Unikanie ataków okazyjnych: Jeśli posiadasz atut Doskonalsze przewracanie lub jeżeli przewracasz 
wroga za pomocą broni (patrz dalej), nie prowokujesz ataków okazyjnych, gdy wykonujesz ów 
manewr. 
Po przewróceniu (osoba leżąca): Przewrócony bohater leży. Powstanie z ziemi i stanięcie na nogach 
to akcja ruchu. 
Przewracanie wroga na wierzchowcu: Możesz wykonać atak przewracający wymierzony 
w przeciwnika na wierzchowcu. W takim przypadku atakowany zamiast testu Zręczności lub Siły 
wykonuje test Jeździectwa. Jeśli ci się uda, ściągasz wroga z wierzchowca. 
Przewracanie za pomocą broni: Niektóre rodzaje broni pozwalają wykonać atak przewracający. 
W takim przypadku wykonujesz atak dotykowy wręcz za pomocą oręża, a nie nieuzbrojony atak 
dotykowy wręcz. Nie prowokujesz ponadto ataków okazyjnych. Gdybyś podczas swojej próby 
przewrócenia sam miał zostać powalony, możesz wypuścić broń i uniknąć upadku. 

ROZBRAJANIE 
Wykonując atak wręcz, możesz spróbować rozbroić przeciwnika. Jeśli posługujesz się wówczas 
orężem, wytrącasz wrogowi broń z ręki i ląduje ona na ziemi. Jeżeli próbujesz rozbroić adwersarza, 
walcząc bez broni, przechwytujesz jego oręż. 
Próbując rozbroić wroga z oręża do walki wręcz, postępuj zgodnie z opisanymi dalej wskazówkami. 
Jeżeli chcesz pozbawić przeciwnika innego przedmiotu, atakowany opiera się normalnie za pomocą 
testu ataku, ale podlega karom i nie może próbować rozbroić ciebie, gdy próba się nie powiedzie. 
Krok 1: Atak okazyjny. Prowokujesz atak okazyjny ze strony osoby, którą próbujesz rozbroić (jeżeli 
posiadasz atut Doskonalsze rozbrajanie, taka próba nie prowokuje ataków okazyjnych). Jeżeli w jego 
wyniku przeciwnik zada jakiekolwiek obrażenia, próba rozbrojenia kończy się niepowodzeniem. 
Krok 2: Test sporny. Wraz z rozbrajanym wykonujecie sporne testy ataków dla broni, którą się 
posługujecie. Osoba, która dzierży oręż dwuręczny, otrzymuje do tego testu premię +4, a walczący 
bronią lekką podlega karze –4 (uderzenie bez broni traktuje się jak broń lekką, a zatem zawsze 
podlegasz karze, gdy za pomocą tego ataku próbujesz rozbroić przeciwników). Jeżeli walczący są 
różnych rozmiarów, większy otrzymuje premię +4 do testu ataku za każdą kategorię rozmiaru różnicy. 
Jeśli wytrącasz przeciwnikowi z ręki przedmiot inny niż broń, podlega on karze –4 do testu. 
Krok 3: Konsekwencje. Wygrana w teście spornym oznacza rozbrojenie przeciwnika. Jeżeli 
próbowałeś dokonać tego, walcząc bez broni, przejmujesz oręż przeciwnika. Jeśli byłeś uzbrojony, 
broń atakowanego leży na ziemi na jego polu. 
Porażka w teście spornym oznacza, że atakowany może natychmiast zareagować i spróbować rozbroić 
ciebie, wykonując taki sam sporny test ataku wręcz. Jego próba nie prowokuje ataków okazyjnych 
z twojej strony. Jeśli mu się powiedzie, nie masz prawa znów starać się go rozbroić. 

Uwaga: Nie można rozbroić osoby walczącej nabijaną rękawicą. Przeciwnik, który umieścił broń 
w rękawicy z zatrzaskami, otrzymuje premię +10 do testów pozwalających oprzeć się rozbrojeniu. 
Chwytanie przedmiotów 
Wykorzystując akcję rozbrojenia, możesz chwycić przedmiot, który przeciwnik ma na sobie. Jeśli 
chcesz go złapać w dłoń, musisz próbę rozbrojenia wykonać atakiem bez broni. W przypadku gdy 
przedmiot został słabo zabezpieczony lub z innego powodu łatwo go chwycić czy wyrwać wrogowi, 
atakujący otrzymuje premię +4. W odróżnieniu od zwykłego rozbrojenia, nieudana próba nie oznacza, 
że ofiara ma okazję cię rozbroić. W pozostałych aspektach to specjalne działanie niczym się nie różni 
od opisanego wcześniej rozbrajania. 
Możesz chwycić przedmiot, który jest dobrze zabezpieczony tylko wówczas, gdy przyszpilisz jego 
właściciela (patrz dalej, “Zwarcie”). Jednakże nawet wówczas twój przeciwnik otrzymuje premię +4 
do testu pozwalającego oprzeć się próbie pozbawienia go owego przedmiotu. 

ROZTRZASKIWANIE 
Za pomocą ataku wręcz bronią powodującą obrażenia cięte lub miażdżone możesz uderzyć w oręż 
bądź tarczę, które trzyma przeciwnik. Jeśli próbujesz roztrzaskać taki przedmiot, stosuj się do 
zamieszczonych dalej wskazówek (atakowanie trzymanych przedmiotów innych niż tarcza czy broń 
opisano dalej). 
Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, pancerzy i tarcz  
Broń lub tarcza Trwałość  pw1 
Lekka broń z ostrzem 10 2 
Jednoręczna broń z ostrzem 10 5 
Dwuręczna broń z ostrzem 10 10 
Lekka broń z metalową rękojeścią 10 10 
Jednoręczna broń z metalową rękojeścią 10 20 
Lekka broń z rękojeścią 5 2 
Jednoręczna broń z rękojeścią 5 5 
Dwuręczna broń z metalową rękojeścią 5 10 
Broń miotająca 5 5 
Pancerz specjalna2 premia z pancerza ×5 

Puklerz 10 5 
Lekka drewniana tarcza 5 7 
Ciężka drewniana tarcza 5 15 
Lekka stalowa tarcza 10 10 
Ciężka stalowa tarcza 10 20 
Pawęż 5 20 
1 Podane pw dotyczy broni, pancerzy i tarcz dla średnich istot. Podziel podaną wartość przez 2 na 
każdą kategorię rozmiaru mniejszą od średniej, a pomnóż przez 2 na każdą kategorię rozmiaru większą 
od średniej. 
2 Zależnie od materiału. 
 
Krok 1: Atak okazyjny. Prowokujesz atak okazyjny ze strony przeciwnika, którego broń lub tarczę 
próbujesz roztrzaskać (jeśli posiadasz atut Doskonalsze roztrzaskiwanie, taka próba nie prowokuje 
ataku okazyjnego). 
Krok 2: Test sporny. Wraz z atakowanym wykonujecie sporne testy ataków dla broni, którą się 
posługujecie. Osoba, która dzierży oręż dwuręczny, otrzymuje do tego testu premię +4, a postać 
walcząca bronią lekką podlega karze –4. Jeżeli walczący są różnych rozmiarów, większy otrzymuje 
premię +4 do testu ataku za każdą kategorię rozmiaru różnicy. 
Krok 3: Konsekwencje. Jeśli wygrasz z atakowanym, wykonaj test obrażeń, które dotyczą broni lub 
tarczy (i zwane są uszkodzeniami). W ustaleniu, ile uszkodzeń potrzeba do zniszczenia danego 
przedmiotu, pomoże ci Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, pancerzy i tarcz. 
Jeśli próba roztrzaskania się nie powiedzie, nie spowodowałeś uszkodzeń. 
Roztrzaskiwanie niesionego lub założonego przedmiotu: Jeśli chcesz uszkodzić niesiony lub założony 
przez przeciwnika przedmiot, nie musisz wykonywać spornego testu ataków. W tym przypadku 
wystarczy ci test ataku względem KP obiektu. Niesiony czy założony przedmiot ma KP równe 10 + 
jego modyfikator z rozmiaru + modyfikator ze Zręczności osoby, która ma go na sobie lub go używa. 
Zaatakowanie takiego obiektu prowokuje atak okazyjny ze strony aktualnego posiadacza. Jeśli chcesz 
złapać przedmiot, a nie go zniszczyć, zastosuj zasady rozbrajania (patrz “Rozbrajanie”). Nie możesz 
roztrzaskać pancerza, który ma na sobie inna osoba. 

RZUCANIE BRONIĄ SPRYSKUJĄCĄ 
Broń spryskująca to broń dystansowa, która w chwili uderzenia pęka, przez co jej zawartość spryskuje 
cel oraz pobliskie istoty i przedmioty. 
Używając broni spryskującej, wykonujesz atak dotykowy dystansowy. Ponieważ nie wymaga ona 
biegłości, nie podlegasz karze –4 za jej brak. Sukces oznacza, że cel otrzymuje obrażenia wynikające 
z bezpośredniego trafienia, a wszystkie istoty w promieniu 1,5 metra od niego odnoszą rany od 
spryskania. 
Możesz również wycelować w punkt przecięcia linii siatki bitewnej. W tym przypadku wykonujesz 
atak dystansowy wymierzony w KP 5, ale nikt nie otrzyma obrażeń wynikających z bezpośredniego 
trafienia. Wszystkie istoty na polach sąsiadujących z punktem przecięcia otrzymują jednak rany 
spowodowane przez rozprysk cieczy (nie możesz za cel obrać punktu przecięcia, który zajmuje jakieś 
stworzenie, na przykład duże lub większego rozmiaru; w tym przypadku po prostu celujesz w daną 
istotę). 
Jeśli chybisz celu (nie ma znaczenia, czy będzie to istota, czy punkt przecięcia), wykonaj rzut 1k8, 
dzięki któremu ustalisz, gdzie trafiłeś. “1” wskazuje kierunek, w którym się znajdujesz, a kolejne 
liczby od 2 do 8 odliczasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podążając wokół punktu przecięcia 
lub pola zajmowanego przez stworzenie. W tak ustalonym kierunku poleci broń, oddalając się od 
zamierzonego celu o liczbę pól równą liczbie przyrostów zasięgu danego rzutu. 
Po trafieniu w cel – zamierzony czy nie – broń spryskująca zadaje wszystkim istotom na sąsiednich 
polach obrażenia spowodowane przez rozprysk. 

SZARŻA 
Szarża to specjalna akcja całorundowa, dzięki której możesz poruszyć się z podwójną prędkością 
i jeszcze zaatakować. Twój ruch jest w tym przypadku bardzo ograniczony. 
Ruch podczas szarży: Przede wszystkim masz prawo poruszyć się tylko przed atakiem, nie po nim. 
Ponadto musisz pokonać co najmniej 3 metry (2 pola), a możesz poruszać się z maksymalnie 
podwójną prędkością bezpośrednio w kierunku wybranego wroga. Jakby tego było mało, musisz mieć 
do niego wolną drogę – nic nie może jej blokować i nic nie może ci utrudniać poruszania się 
(przeszkody i trudny teren uniemożliwiają wykonanie szarży). 
Oto, co oznacza pojęcie “wolna droga”. Po pierwsze, musisz mieć możliwość znalezienia się 
w przestrzeni najbliższej atakowanemu (nie masz prawa szarżować, jeśli takie pole jest zajęte lub 
w inny sposób zablokowane). Po drugie, nie możesz szarżować, jeżeli jakakolwiek linia łącząca pole, 
z którego zaczynasz szarżę, z polem, na którym ją kończysz, przechodzi przez pole blokujące ruch, 
spowalniające go lub zajmowane przez jakąś istotę (nawet sprzymierzeńca, choć bezradne stworzenia 
nie uniemożliwiają szarży). 
Nie możesz zaszarżować na przeciwnika, którego na początku swej tury nie masz w polu widzenia. 
W tej samej rundzie, w której szarżujesz, nie wolno ci wykonać 1,5-metrowego kroku. 
Możesz szarżować, nawet jeśli w swojej turze masz prawo wykonać tylko akcję standardową lub akcję 
ruchu, ale poruszasz się wówczas maksymalnie z normalną szybkością (a nie podwojoną). Wolno ci 
skorzystać z tej zasady jedynie wtedy, gdy możesz w turze wykonywać wyłącznie akcję standardową 
lub akcję ruchu. 
Atak z szarżą: Po wykonaniu ruchu masz prawo do jednego ataku wręcz, do którego otrzymujesz 
premię +2. Jednakże aż do początku swej następnej tury, czyli przez całą rundę, podlegasz karze –2 do 
KP. 
Szarżujący bohater otrzymuje premię +2 do testów Siły wykonywanych podczas szarży byka (patrz 
dalej, “Szarża byka”). 
Nawet jeżeli masz prawo do dodatkowych ataków – choćby wynikających z wystarczająco wysokiej 
bazowej premii do ataku lub z racji posługiwania się dwoma orężami – podczas szarży możesz 
wykonać tylko jeden atak. 
Kopie i ataki z szarży: Jeśli dosiadający wierzchowca bohater szarżuje, kopia powoduje podwójne 
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obrażenia. 
Przygotowanie broni przeciw szarżującemu przeciwnikowi: Włócznia, trójząb oraz niektóre inne 
rodzaje broni kłującej zadają podwójne rany, jeśli przygotuje się je (odpowiednio ustawi) i wykorzysta 
przeciw szarżującemu wrogowi. 

SZARŻA BYKA 
Na ten atak specjalny musisz poświęcić akcję standardową. Może on jednakże być też częścią szarży 
(patrz wcześniej). Wykonując szarżę byka, próbujesz odepchnąć przeciwnika, a nie zranić go. Ofiarą 
takiego ataku może paść tylko wróg o jedną kategorię rozmiaru większy od ciebie, tego samego 
rozmiaru co ty lub mniejszy od ciebie. 
Rozpoczęcie szarży byka: Przede wszystkim musisz znaleźć się w przestrzeni atakowanej osoby, 
a tym samym prowokujesz atak okazyjny ze strony każdego przeciwnika, który ci zagraża, w tym 
także twojego celu (jeśli posiadasz atut Doskonalsza szarża byka, nie prowokujesz ataku okazyjnego 
ze strony celu). Z każdym wymierzonym w ciebie atakiem okazyjnym wykonywanym przez kogoś 
innego niż twój cel wiąże się ryzyko 25% na to, że przypadkiem trafi on atakowaną przez ciebie 
osobę. Analogicznie, każdy wymierzony w twój cel atak okazyjny niewykonywany przez ciebie 
obciążony jest ryzykiem 25% na to, że dosięgnie ciebie (w tym przypadku najpierw wykonuje się atak 
okazyjny, a następnie ustala, kto był jego celem). 
Następnie ty i twój cel wykonujecie sporne testy Siły. Otrzymujecie premię +4 za każdą kategorię 
rozmiaru większą niż średni lub podlegacie karze –4 za każdą kategorię rozmiaru mniejszą od 
średniego. Ty natomiast zyskujesz premię +2 za szarżę. Atakowany otrzymuje premię +4, jeśli ma 
więcej niż dwie nogi lub z innego powodu trzyma się na nich lepiej niż zwykły humanoid. 
Efekt szarży byka: Jeśli pokonasz atakowanego w teście Siły, odpychasz go o 1,5 metra. Jeżeli 
chcesz się poruszać wraz z nim, przepychasz go o dodatkowe 1,5 metra na każde 5 punktów, o które 
pokonałeś go w teście spornym. W tym przypadku ogranicza cię jednakże szybkość, z jaką możesz się 
poruszać. (Uwaga: Atakowany prowokuje ataki okazyjne, gdy się porusza, ciebie dotyczy to zaś, jeśli 
się z nim przesuwasz. Nie prowokujecie ataków okazyjnych względem siebie nawzajem). 
W przypadku gdy nie uda cię się wygrać w spornym teście Siły, musisz się cofnąć o 1,5 metra, do 
miejsca, z którego wkroczyłeś w przestrzeń przeciwnika. Jeśli to pole jest zajęte, padasz na nim na 
ziemię. 

WALKA DWOMA ORĘŻAMI 
Jeśli trzymasz broń w drugorzędnej ręce, możesz za jej pomocą wykonać jeden dodatkowy atak 
w rundzie. Niestety, walka w ten sposób jest bardzo trudna, dlatego też podlegasz karze –6 do 
podstawowych ataków (ataków podstawową ręką) oraz karze –10 do ataków ręką drugorzędną. 
Możesz zmniejszyć wysokość tych kar na dwa sposoby. 
• Jeśli drugorzędny oręż jest bronią lekką, obie kary zmniejszają się o 2 (uderzenie bez broni zawsze 

uznaje się za oręż lekki). 
• Atut Walka dwoma orężami zmniejsza karę do podstawowej ręki o 2, a karę do drugorzędnej ręki 

o 6. 
Wzajemny wpływ opisanych tu czynników porównano w Tabeli: Kary za walkę dwoma orężami. 
Tabela: Kary za walkę dwoma orężami 
Sytuacja Podstawowa 

ręka 
Drugorzędna 
ręka 

Normalne kary –6 –10 
Drugorzędna broń jest lekka –4 –8 
Atut Walka dwoma orężami –4 –4 
Drugorzędna broń jest lekka, a postać posiada atut Walka 
dwoma orężami 

–2 –2 

 
Broń podwójna: Walcząc bronią podwójną, możesz wykonać atak drugorzędnym jej końcem, tak 
jakbyś używał dwóch oręży. W tym przypadku stosuje się takie kary, jakby drugorzędny koniec 
podwójnego oręża był bronią lekką. 
Broń rzucana: Te same zasady stosuje się, jeśli oburącz rzucasz orężem. Strzałkę i shuriken traktuj na 
potrzeby takiego działania jako broń lekką. Z kolei bolas, oszczep, procę i sieć uznawaj za oręż 
jednoręczny. 

WALKA Z WIERZCHOWCA 
Konie w walce: Konie i kuce bojowe mogą służyć za rumaki bojowe. Z kolei w lekkich i ciężkich 
koniach oraz kucach walka budzi przerażenie. Jeśli nie zsiądziesz z takiego wierzchowca, w każdej 
rundzie musisz go kontrolować, poświęcając na to akcję ruchu i wykonując udany test Jeździectwa 
o ST 20. Sukces we wspomnianym teście pozwala ci wykonać akcję standardową po akcji ruchu. 
Nieudany test oznacza natomiast, że akcja ruchu staje się akcją całorundową i nie masz już prawa do 
żadnych działań aż do swojej następnej tury. 
Wierzchowiec działa w twojej inicjatywie, tak jak nim pokierujesz. Poruszasz się z jego prędkością, 
ale to on wykorzystuje akcję ruchu. 
Koń (nie kuc) to duża istota, która zajmuje przestrzeń szerokości 3 metrów (2 pól). Dla uproszczenia 
załóż, że ty i twój wierzchowiec zajmujecie w trakcie walki tę samą przestrzeń. 
Walka z wierzchowca: Wykonując udany test Jeździectwa o ST 5, możesz kierować wierzchowcem 
za pomocą kolan, a rękami walczyć oraz się bronić. Prowadzenie wierzchowca w ten sposób to akcja 
darmowa. 
Kiedy atakujesz stojącą na ziemi istotę mniejszą od twojego wierzchowca, otrzymujesz premię +1 do 
testów ataków, ponieważ znajdujesz się wyżej. Jeżeli stworzenie, którego dosiadasz, poruszy się 
o ponad 1,5 metra, masz prawo tylko do jednego ataku. Musisz wszak poczekać, aż wierzchowiec 
zbliży się do przeciwnika, zanim będziesz go mógł zaatakować, a zatem nie masz prawa wykonać 
akcji całkowitego ataku. Pamiętaj, że nawet jeśli stworzenie, którego dosiadasz, porusza się ze swą 
maksymalną prędkością, nie podlegasz żadnym karom do ataków wręcz. 
Jeśli twój wierzchowiec szarżuje, ty również podlegasz wynikającej z tego faktu karze do KP. Jeżeli 
zaś na końcu szarży wykonujesz atak, otrzymujesz stosowną premię. Kiedy szarżujesz konno, kopią 
zadajesz podwójne obrażenia (patrz “Szarża”). 
Dosiadając poruszającego się z podwójną szybkością wierzchowca, możesz używać broni dystansowej 
z karą –4 do testów ataków. Masz prawo się nią posługiwać również wówczas, gdy stworzenie biegnie 
(szybkość razy 4), ale z karą –8. W obu wypadkach wykonujesz test ataku w momencie, kiedy 
wierzchowiec wykona połowę dostępnego mu ruchu. Masz prawo do pełnej akcji ataku bronią 
dystansową, choć stworzenie, którego dosiadasz, się porusza. Możesz również normalnie wykonywać 
akcje ruchu. 
Rzucanie czarów z wierzchowca: Możesz bez problemów rzucać czary, jeśli stworzenie, którego 
dosiadasz, porusza się normalnie (ze swoją szybkością) – czynisz to albo przed, albo po ruchu 
wierzchowca. Jeżeli jednak poruszy się on zarówno przed, jaki po tym, jak rzucisz zaklęcie, rzucasz 
czary podczas ruchu, a zatem z racji żywiołowego ruchu musisz wykonać test Koncentracji (ST 10 + 
poziom czaru) – nieudany oznacza utratę zaklęcia. Czarować możesz również wówczas, kiedy 
wierzchowiec biegnie (szybkość razy 4). W tym przypadku rzucasz zaklęcie w chwili, gdy poruszył się 
z maksymalnie podwojoną prędkością, ale aby ci się to udało, musisz wykonać trudniejszy test 
Koncentracji (ST 15 + poziom czaru). 
Śmierć wierzchowca: Kiedy twój wierzchowiec pada, wykonujesz test Jeździectwa o ST 15 – udany 
pozwala złagodzić upadek i uniknąć obrażeń. W przypadku porażki odnosisz 1k6 ran. 
Wyrzucenie z siodła: Kiedy stracisz przytomność, masz szansę 50% na to, że pozostaniesz w siodle 
(lub 75%, jeśli jest to siodło wojskowe). Jeżeli to ci się nie uda, spadasz i otrzymujesz 1k6 obrażeń. 
Wierzchowiec, którym nie kierujesz, unika walki. 

ZWARCIE 
Testy zwarcia 
Tocząc walkę w ten sposób, będziesz wielokrotnie wykonywał testy zwarcia sporne z przeciwnikiem. 
Test zwarcia przypomina test ataku wręcz. A zatem twoja premia do ataku w zwarciu wynosi: 
 
bazowa premia do ataku + modyfikator z Siły + specjalny modyfikator z rozmiaru 
 
Specjalny modyfikator z rozmiaru: Oto specjalne modyfikatory z rozmiaru dotyczące testów 
zwarcia – kolosalny +16, olbrzymi +12, wielki +8, duży +4, średni +0, mały –4, malutki –8, drobny –
12, filigranowy –16. Podanej liczby używasz zamiast normalnego modyfikatora z rozmiaru, który 

stosujesz w teście ataku. 
Rozpoczęcie zwarcia 
Aby rozpocząć zwarcie, musisz złapać i przytrzymać przeciwnika. Wymaga to udanego testu ataku 
wręcz. Jeśli masz prawo do kilku ataków, możesz próbować rozpocząć zwarcie kilkakrotnie (z coraz 
niższą bazową premią do ataku). 
Krok 1: Atak okazyjny. Prowokujesz atak okazyjny ze strony istoty, z którą próbujesz rozpocząć 
zwarcie. Jeżeli w wyniku ataku okazyjnego otrzymasz obrażenia, próba doprowadzenia do zwarcia 
kończy się niepowodzeniem (warto pamiętać, że niektóre potwory nie prowokują ataków okazyjnych, 
gdy próbują rozpocząć zwarcie, a podobna zasada dotyczy też bohaterów posiadających atut 
Doskonalsza walka w zwarciu). Jeśli atak okazyjny będzie niecelny lub nie spowoduje obrażeń, 
przejdź do kroku 2. 
Krok 2: Łapanie. Wykonujesz atak dotykowy wręcz, którego celem jest złapanie przeciwnika. Jeśli 
atak się nie uda, próba zwarcia zakończy się porażką. Jeżeli zaś ci się powiedzie, przejdź do kroku 3. 
Krok 3: Trzymanie. W akcji darmowej wykonujesz z ofiarą ataku sporny test zwarcia. Jeśli 
zwyciężasz, wraz z przeciwnikiem znajdujesz się w zwarciu i zaczynasz zadawać mu obrażenia jak od 
uderzenia bez broni. Jeżeli przegrałeś w teście spornym, nie rozpocząłeś zwarcia. 
Próba trzymania automatycznie kończy się niepowodzeniem, jeśli twój przeciwnik jest o dwie lub 
więcej kategorii rozmiaru większy od ciebie. 
W przypadku remisu zwycięża ten walczący, który ma większy modyfikator testu zwarcia. Jeśli 
i w tym przypadku dochodzi do remisu, należy go rozstrzygnąć, raz jeszcze wykonując rzuty. 
Krok 4: Podtrzymanie zwarcia. Podtrzymanie zwarcia w następnych rundach wymaga wkroczenia 
w przestrzeń atakowanego przeciwnika (jest to ruch darmowy, który nie wlicza się do limitu 
poruszania się w rundzie). Taki ruch prowokuje jednak ataki okazyjne ze strony zagrażających ci 
wrogów, ale nie ze strony celu, z którym walczysz. 
Jeśli nie dasz rady wkroczyć w przestrzeń przeciwnika, nie możesz podtrzymać zwarcia i musisz 
natychmiast puścić adwersarza. Doprowadzenie do zwarcia wymaga rozpoczęcia całej operacji raz 
jeszcze od kroku 1. 
Konsekwencje zwarcia 
W zwarciu zdolności ofensywne i defensywne ulegają ograniczeniu. 
Brak obszaru zagrożenia: Będąc w zwarciu, nie zagrażasz żadnym polom. 
Brak premii ze Zręczności: Tracisz premię ze Zręczności do KP (jeśli jakąś posiadasz) względem 
przeciwników, z którymi nie jesteś w zwarciu (ale bierzesz ją pod uwagę względem tych, z którymi 
walczysz w zwarciu). 
Brak ruchu: Uwikłany w zwarcie, nie możesz się normalnie poruszać. Masz jednakże prawo 
wykonywać sporne testy zwarcia (patrz dalej) i w ich efekcie zmieniać położenie. 
Podczas zwarcia 
W zwarciu (bez względu na to, kto je rozpoczął) możesz wykonać następujące działania – niektóre 
z nich zastępują atak (nie są akcją standardową ani akcją ruchu). Jeśli posiadasz bazową premię do 
ataku, dzięki której masz prawo wykonać kilka ataków, zamiast każdego z nich możesz wykonać 
dowolne z opisanych dalej działań, oczywiście z coraz mniejszą bazową premią do ataku. 
Aktywacja przedmiotu magicznego: Możesz aktywować przedmiot, który nie jest przedmiotem 
ukończenia czaru. Czynność ta nie wymaga wykonania testu zwarcia. 
Dobycie broni lekkiej: W akcji ruchu, wykonując udany test zwarcia, możesz dobyć lekką broń. 
Przełamanie przyszpilenia: Będąc w zwarciu z przeciwnikiem, który przyszpilił jakąś osobę, możesz 
wykonać zamiast ataku sporny test zwarcia – udany oznacza, że przełamałeś chwyt, za pomocą 
którego wróg przytrzymywał innego walczącego. Wspomniana osoba pozostaje w zwarciu, ale nie jest 
już przyszpilona. 
Przyszpilenie przeciwnika: Możesz przez rundę trzymać przeciwnika w bezruchu, wykonując udany 
test zwarcia (zamiast ataku). Kiedy przyszpilisz przeciwnika, masz kilka opcji działania (patrz dalej). 
Ruch: Możesz się poruszyć z połową szybkości (ciągnąc ze sobą wszystkich, z którymi toczysz 
zwarcie), zwyciężając w spornym teście zwarcia. Działanie to wymaga poświęcenia akcji 
standardowej, a uzyskany przez ciebie wynik testu zwarcia musi być wyższy od rezultatów 
uzyskanych w testach zwarcia przez wszystkich wrogów. 
Uwaga: Zyskujesz premię +4 do testów zwarcia, gdy poruszasz się z przyszpilonym przeciwnikiem, 
ale tyko wówczas, gdy zwarcia nie toczy nikt inny poza waszą dwójką. 
Rzucenie czaru: W zwarciu możesz próbować rzucić zaklęcie, nawet gdy jesteś przyszpilony (patrz 
dalej), pod tym jednakże warunkiem, iż czas rzucania nie przekracza 1 akcji standardowej, czar nie 
wymaga komponentów somatycznych, a wszelkie potrzebne komponenty materialne i koncentratory 
masz pod ręką. Jeśli jesteś w zwarciu lub przyszpilony, nie masz prawa rzucić żadnego zaklęcia, które 
wymaga precyzyjnego, dokładnego działania. Nawet jednak w przypadku czaru, który zdołałbyś rzucić 
w zwarciu, musisz wcześniej wykonać test Koncentracji (ST 20 + poziom czaru) – porażka oznacza 
utratę zaklęcia. Rzucenie czaru nie wymaga udanego testu zwarcia. 
Użycie broni przeciwnika: Jeśli przeciwnik dzierży lekką broń, możesz go zaatakować za jej 
pomocą. Wykonujesz sporny test zwarcia (zastępujący atak) – udany pozwala ci wykonać test ataku 
z karą –4 (to działanie nie wymaga poświęcenia kolejnej akcji). W efekcie tej czynności przejmujesz 
oręż wroga. 
Wydobycie komponentu czaru: Będąc w zwarciu, możesz wyciągnąć komponent czaru z sakiewki, 
poświęcając na to akcję całorundową. Czynność ta nie wymaga udanego testu zwarcia. 
Wyrwanie się ze zwarcia: Możesz wyrwać się ze zwarcia, zwyciężając w spornym teście zwarcia 
wykonywanym w miejsce ataku. Zamiast testu zwarcia masz też prawo wykonać test Wyzwalania się, 
ale wówczas na takie działanie poświęcasz akcję standardową. Jeżeli toczysz zwarcie z większą liczbą 
przeciwników niż jednym, uzyskany przez ciebie wynik testu zwarcia musi być wyższy od rezultatów 
uzyskanych w testach zwarcia przez wszystkich wrogów (choć nie muszą oni cię trzymać, jeśli nie 
chcą). Udane wyrwanie się ze zwarcia kończy ruch na pole sąsiadujące z polem adwersarza (lub 
polami, gdy przeciwników jest kilku). 
Zaatakowanie przeciwnika: Możesz zaatakować uderzeniem bez broni, bronią naturalną lub lekkim 
orężem osobę, z którą jesteś w zwarciu. Podlegasz wówczas karze –4 do testów ataków. W zwarciu 
nie możesz atakować dwoma orężami, nawet lekkimi. 
Zranienie przeciwnika: Uwikłany w zwarcie, możesz zadać przeciwnikowi takie same obrażenia, 
jakbyś uderzał bez broni. Zamiast testu ataku wykonujesz sporny test zwarcia – zwyciężając, zadajesz 
normalnie stłuczenia analogicznie jak w przypadku uderzenia bez broni (1k3 w przypadku średni 
atakujących, a 1k2 małych, plus modyfikator z Siły). Jeśli chcesz spowodować zabójcze rany, 
podlegasz karze –4 do testu. 
Wyjątek: Mnich zadaje uderzeniem bez broni więcej obrażeń niż inne postacie, a obrażenia te nie są 
stłuczeniami. Może natomiast zdecydować się zamiast zabójczych ran powodować w zwarciu 
stłuczenia, nie podlegając zwyczajowej karze –4 za taką zamianę. 
Jeśli przyszpiliłeś przeciwnika 
Możesz próbować zranić przeciwnika, wykonując sporny test zwarcia; postarać się wyrwać wrogowi 
broń i użyć jej przeciw niemu; usiłować przesunąć adwersarza (co opisano wcześniej). Jeśli chcesz, 
masz też prawo uniemożliwić przyszpilonemu mówienie. 
Wykorzystując akcję rozbrojenia, możesz odebrać przyszpilonemu przeciwnikowi dobrze 
zabezpieczony przedmiot, choć zyskuje on wówczas premię +4 do testu oparcia się takiej próbie (patrz 
“Rozbrajanie”). 
Możesz w akcji darmowej dobrowolnie uwolnić przyszpilonego adwersarza, a wówczas przestaniecie 
toczyć zwarcie. 
Przyszpilając przeciwnika, nie możesz ani dobyć broni, ani też użyć jej przeciwko niemu czy 
komukolwiek innemu. W tym czasie nie masz też prawa wyrwać się ze zwarcia z innym wrogiem, 
wydobyć komponentu czaru, przyszpilić kolejnego adwersarza czy przełamać czyjegoś przyszpilenia. 
Jeśli przeciwnik przyszpilił ciebie 
Kiedy zostaniesz przyszpilony, nie możesz się przez rundę poruszać, ale nie jesteś bezradny. W tym 
czasie podlegasz karze –4 do KP względem wszystkich przeciwników poza tym, który cię przyszpilił. 
Jeśli tak zdecyduje twój przeciwnik, nie wolno ci również mówić. W swojej turze możesz próbować 
wyrwać się z przyszpilenia – w tym celu wykonujesz sporny test zwarcia zamiast ataku. Jeżeli chcesz, 
masz prawo zastąpić test zwarcia testem Wyzwalania się, ale wówczas na wyrwanie się poświęcasz 
akcję standardową. Jeśli zwyciężysz, unikasz dalszego przyszpilenia, ale pozostajesz w zwarciu. 
Włączanie się w zwarcie 
Jeśli twój cel już toczy z kimś zwarcie, możesz wykorzystać atak, by rozpocząć z nim zwarcie na 
własną rękę – zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami, z tą jednak różnicą, iż taki przeciwnik nie ma 
prawa do wymierzonego w ciebie ataku okazyjnego, a ponadto automatycznie go łapiesz (patrz krok 
2). Aby przyłączyć się do zwarcia, musisz jednak wygrać w spornym teście zwarcia. 
Jeśli zwarcie toczy kilka osób, wybierasz, z którą z nich będziesz wykonywał sporny test zwarcia. 
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Kilka osób w zwarciu 
Walkę w zwarciu może toczyć ze sobą kilka postaci jednocześnie. W danej rundzie jednego 
przeciwnika ma prawo atakować w ten sposób do czterech osób. Istoty o jedną lub więcej kategorii 
rozmiaru mniejsze od ciebie liczy się w tym przypadku za 1/2 osoby, te o jedną kategorię rozmiaru 
większe – za 2, a te przerastające cię o dwie lub więcej kategorii rozmiaru – za 4. 
Kiedy toczysz walkę w zwarciu z kilkoma przeciwnikami, wybierasz jednego z nich, z którym 
wykonujesz test sporny. Wyjątek stanowi próba wyrwania się ze zwarcia – kończy się ona 
powodzeniem tylko wówczas, gdy uzyskasz rezultat przewyższający wyniki wszystkich wrogów. 

Specjalne akcje wpływające na inicjatywę 
Tu znajdziesz sposoby na zmianę momentu, w którym działasz w walce, co pozwoli ci wpłynąć na 
kolejność inicjatywy. 

OPÓŹNIENIE 
Decydując się na opóźnienie, nie podejmujesz akcji, ale działasz normalnie w tym momencie 
inicjatywy, w którym postanowisz wykonać akcję. Tym samym dobrowolnie obniżasz swoją 
inicjatywę na resztę walki i możesz działać, kiedy w tej samej rundzie nadejdzie moment twojej 
nowej, niższej inicjatywy. Masz prawo wskazać dokładnie moment inicjatywy lub poczekać nieco 
i później w rundzie podjąć jakieś działanie (ustalasz w ten sposób od razu nową wartość inicjatywy). 
Nie odzyskasz czasu, który spędziłeś czekając, aż coś się zdarzy. Pamiętaj, że opóźniając własne 
poczynania, nie masz prawa przerwać czyjegoś działania (to umożliwia przygotowanie akcji). 
Wpływ opóźnienia na inicjatywę: Twoja inicjatywa spada do wartości odpowiadającej momentowi, 
w którym wykonałeś opóźnioną akcję. Jeśli jednak znów nadejdzie twoja kolej, przyjmujesz, że po 
prostu nie wykorzystałeś opóźnionej akcji i znów możesz opóźniać działanie. Jeżeli opóźnioną akcję 
wykonałeś w następnej rundzie, jeszcze przed normalną turą, wartość twojej inicjatywy rośnie, 
odpowiadając nowemu momentowi i zmieniając porządek walki. W tym wypadku nie masz prawa 
w danej rundzie wykonać normalnej akcji. 

PRZYGOTOWYWANIE 
To działanie pozwala ci przygotować akcję na później – na moment po twojej turze, ale przed 
następną. Przygotowanie to akcja standardowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych (choć akcja, 
którą przygotowujesz, już może je prowokować). 
Przygotowanie akcji: Możesz przygotować akcję standardową, akcję ruchu lub akcję darmową. 
W tym celu określasz, jakie działanie chcesz wykonać oraz w jakich warunkach to zrobisz. Następnie, 
w dowolnym momencie przed swoją następną akcją, wykonujesz przygotowaną czynność, reagując na 
ustalone warunki. Twoje działanie następuje tuż przed akcją, która je wywołuje. Jeżeli wspomniana 
akcja, która powoduje twoje działanie, jest częścią wykonywanej przez kogoś czynności, to ją 
przerywasz. Jeśli dana osoba potrafi działać dalej, kończy czynność po tym, jak ty wykonasz 
przygotowaną akcję. 
W ten sposób zmieniasz swoją inicjatywę. Przez resztę spotkania jej wartość odpowiada momentowi, 
w którym wykonałeś przygotowaną akcję. Działasz tuż przed osobą, której akcja wywołała 
przygotowaną przez ciebie czynność. 
Częścią przygotowanej akcji może być 1,5-metrowy krok, pod warunkiem jednakże, że podczas rundy 
w ogóle się nie poruszyłeś. 
Wpływ przygotowania na inicjatywę: Wartość twojej inicjatywy odpowiada momentowi, w którym 
wykonałeś przygotowaną akcję. Jeżeli znów nadejdzie twoja kolej, a ty nie wykorzystałeś 
przygotowanej akcji, należy przyjąć, że nie miałeś po prostu okazji jej wykonać (ale możesz znów ją 
przygotować). Jeśli wykonałeś przygotowaną akcję w następnej rundzie, jeszcze przed swoją normalną 
turą, wartość twojej inicjatywy rośnie odpowiednio do nowego momentu, zmieniając porządek walki. 
W tym wypadku nie masz prawa w danej rundzie wykonać normalnej akcji. 
Rozpraszanie uwagi w trakcie rzucania czaru: Możesz przygotować atak wymierzony w osobę 
rzucającą czary, który wywoła “początek rzucania zaklęcia”. Jeżeli ją zranisz, może utracić czar, który 
próbowała rzucić (zależnie od wyniku testu Koncentracji). 
Przygotowanie kontrczarowania: Możesz się przygotować do kontrczarowania zaklęcia innej osoby 
(zwykle taką akcję wywołuje “początek rzucania zaklęcia”). W tym przypadku w chwili, gdy twój 
przeciwnik zaczyna rzucać czar, masz szansę go rozpoznać, wykonując udany test Czarostwa (ST 15 + 
poziom czaru). Jeśli możesz rzucić to samo zaklęcie (potrafisz je rzucić i przygotowałeś je wcześniej, 
jeżeli przygotowujesz czary), masz prawo je wykorzystać jako kontrczar i automatycznie zepsuć czar 
przeciwnika. Kontrczarowanie działa nawet wówczas, gdy jedno zaklęcie jest czarem objawień, 
a drugie wtajemniczeń. 
Do kontrczarowania można też użyć rozproszenia magii, choć nie zawsze bywa ono skuteczne. 
Przygotowanie broni przeciw szarżującemu: Niektóre rodzaje broni kłującej możesz nadstawić 
przeciw szarżującemu wrogowi. Przygotowany oręż zadaje podwójne obrażenia, jeśli uda ci się trafić 
szarżującego przeciwnika. 
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Stany 
Jeżeli bohater znajduje się w różnych stanach, pod uwagę należy wziąć wszystkie. Jeśli efekty się nie 
łączą, zastosuj najpoważniejszy. 
Bezcielesny: Nieposiadający fizycznego ciała. Bezcielesne stworzenia są niepodatne na wszelkie 
niemagiczne formy ataku. Mogą je zranić jedynie inne istoty bezcielesne, broń magiczna +1 lub 
potężniejsza, zaklęcia, efekty czaropodobne lub efekty nadnaturalne. 
Bezradny: Bohater jest sparaliżowany, związany, unieruchomiony, nieprzytomny, śpi lub z innego 
powodu pozostaje zdany na łaskę wroga. Bezradny cel ma Zręczność 0 (modyfikator –5). Ataki wręcz 
wymierzone w taką osobę korzystają z premii +4 (odpowiednik atakowania leżącego). W przypadku 
ataków dystansowych wymierzonych w bezradnego nie ma żadnych specjalnych premii. Łotrzyk może 
w taki cel wyprowadzić podstępny atak. 
Wróg ma prawo w akcji całorundowej wykorzystać względem bezradnej istoty coup de grace. Może 
użyć do tego celu broni do walki wręcz albo też łuku lub kuszy, pod warunkiem jednak, iż stoi obok 
ofiary. Trafienie jest automatyczne i krytyczne (łotrzyk otrzymuje również premię do obrażeń 
wynikającą z podstępnego ataku, jeśli stosuje coup de grace względem bezradnej istoty). Jeżeli ofiara 
przeżyje, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 10 + zadane obrażenia) – nieudany oznacza, 
że i tak czeka ją śmierć. 
Wyprowadzenie coup de grace prowokuje ataki okazyjne. 
Istoty niepodatne na trafienia krytyczne nie otrzymują krytycznych obrażeń i nie muszą wykonywać 
rzutów obronnych na Wytrwałość, żeby uniknąć śmierci spowodowanej przez coup de grace. 
Leżący: Spoczywający na ziemi. Atakujący z pozycji leżącej podlega karze –4 do testów ataków 
wręcz i nie może używać broni dystansowej (poza kuszami). Leżąca postać, którą ktoś zaatakuje, 
zyskuje premię +4 do Klasy Pancerza względem ataków dystansowych, ale podlega karze –4 do KP 
względem ataków wręcz. 
Powstanie to akcja ruchu prowokująca ataki okazyjne. 
Martwy: Punkty wytrzymałości śmiałka zmalały do –10, jego Budowa spadła do 0 lub zginął 
natychmiast w wyniku czaru lub efektu. Dusza bohatera opuszcza ciało. Na martwą postać nie wpływa 
normalne ani magiczne leczenie, niemniej magia może jej przywrócić życie. Ciało zmarłego ulega 
rozkładowi, chyba że zostanie magicznie zabezpieczone. Magia, która przywraca życie martwej 
postaci, leczy również jej ciało – całkowicie lub do stanu w chwili śmierci (zależnie od czaru bądź 
urządzenia). W każdym razie bohater nie musi się przejmować stężeniem pośmiertnym, rozkładem 
i tym podobnymi nieprzyjemnymi sprawami. 
Nieprzygotowany: Bohater, który w danej walce jeszcze nie zadziałał, jest uznawany za 
nieprzygotowanego. Nie reaguje on normalnie na wydarzenia i traci premię ze Zręczności do KP (jeśli 
jakąś posiada). Nie ma także prawa do wykonywania ataków okazyjnych. 
Nieprzytomny: Pozbawiony przytomności i bezbronny. Utratę przytomności może spowodować 
spadek punktów wytrzymałości do przedziału od –1 do –9 lub też stłuczenia przewyższające aktualne 
punkty wytrzymałości. 
Niewidzialny: Nie do wykrycia przez zmysł wzroku. Niewidzialne stworzenia otrzymują premię +2 
do testów ataków względem widzących wrogów. Ponadto w przypadku ataku niewidocznej istoty jej 
przeciwnicy nie posiadają ewentualnej premii ze Zręczności do KP. 
Obniżony atrybut: Bohater tymczasowo utracił 1 lub więcej punktów wartości atrybutu. Powracają 
one w tempie jednego dziennie, chyba że w opisie przyczyny takiego stanu podano inaczej. Postać 
o Sile 0 pada na ziemię i jest bezradna. Bohater o Zręczności 0 ulega sparaliżowaniu. Postać 
o Budowie 0 jest martwa. Bohater z Intelektem, Roztropnością lub Charyzmą 0 traci przytomność. 
Odczuwający mdłości: Cierpiący z powodu rozstroju żołądka. Odczuwające mdłości stworzenie nie 
jest w stanie atakować, rzucać czarów, koncentrować się na zaklęciach ani robić czegokolwiek, co 
wymaga uwagi. Ma prawo wykonać w turze tylko akcję ruchu. 
Odpędzony: Istota znajdująca się pod wpływem udanej próby odpędzenia nieumarłego. Tacy 
nieumarli uciekają przez 10 rund (minuta) najszybciej i najlepiej, jak potrafią. Jeśli nie są w stanie 
uciekać, kulą się. 
Ogarnięty paniką: Ogarnięte paniką stworzenie upuszcza wszystko, co trzyma w rękach, 
i z maksymalną prędkością ucieka od źródła strachu oraz innych niebezpieczeństw, losowo wybierając 
drogę. Nie może wykonywać żadnych innych akcji. Ponadto podlega karze –2 do rzutów obronnych, 
testów umiejętności i atrybutów. Osaczone, kuli się i nie atakuje, zwykle używając w walce pełnej 
defensywy. Stworzenie ogarnięte paniką ma prawo wykorzystać podczas ucieczki swe specjalne 
zdolności (w tym zaklęcia); musi zaś ich użyć, jeśli jest to jedyny sposób, by umknąć przed przyczyną 
strachu. 
Panika to stan strachu znacznie poważniejszy od wstrząśnięcia i przerażenia. 
Ogłuszony: Bohater nie słyszy, podlega karze –4 do inicjatywy i ponosi ryzyko 20%, że nie powiedzie 
się mu rzucenie czaru z komponentami werbalnymi. Wykonywane przez niego testy Nasłuchiwania 
automatycznie kończą się niepowodzeniem. 
Postacie, które są głuche już dłuższy czas, mogą przyzwyczaić się do niedogodności i przezwyciężyć 
część z nich. 
Okaleczony: Okaleczony będzie bohater, który ma dokładnie 0 punktów wytrzymałości lub który ma 
ich mniej, lecz został ustabilizowany. W rundzie może wykonywać tylko pojedynczą akcję ruchu lub 
akcję standardową (lecz nie obie i nie akcję całorundową). Porusza się z połową szybkości. 
Wykonanie akcji ruchu nie powoduje obrażeń, ale każda akcja standardowa (lub jakakolwiek inna 
akcja, którą prowadzący uzna za wyczerpującą, a mogą to być nawet akcje darmowe, choćby rzucanie 
przyspieszonego czaru) powoduje, że postać otrzymuje punkt obrażeń po zakończeniu czynności. 
Jeżeli po wyczerpującym działaniu liczba punktów wytrzymałości okaleczonej postaci nie wzrosła, 
jest ona teraz umierająca, gdyż ma ujemne punkty wytrzymałości. 
Okaleczona postać z ujemnymi punktami wytrzymałości odzyskuje je w sposób naturalny, gdy ktoś się 
nią opiekuje. Jeżeli nikt się nią nie zajmuje, ma szansę 10% na to, że danego dnia zacznie normalnie 
odzyskiwać punkty wytrzymałości. W przeciwnym przypadku traci punkt wytrzymałości. Gdy 
obywająca się bez pomocy postać zacznie naturalnie odzyskiwać punkty wytrzymałości, nie grozi jej 
już ich utrata (nawet jeśli liczba aktualnych punktów wytrzymałości jest nadal ujemna). 
Olśniony: Nadwerężony zmysł wzroku uniemożliwia normalne widzenie. Stworzenie podlega karze –
1 do testów ataków, testów Przeszukiwania i testów Spostrzegawczości. 
Oplątany: Bohater wpadł w sidła. Jeśli został przywiązany do unieruchomionego przedmiotu lub 
działa jakaś inna przeciwna mu siła, nie może się poruszać. W przeciwnym wypadku porusza się 
z połową szybkości, lecz nie może biegać ani szarżować. Podlega też karze –2 do testów ataków 
i karze –4 do Zręczności. Oplątane stworzenie próbujące rzucić czar musi wykonać test Koncentracji 
(zwykle ST 15 + poziom zaklęcia) – nieudany oznacza jego utratę. 
Osłabiony: Śmiałek podlega karze –2 do testów ataków, testów obrażeń od broni, rzutów obronnych, 
testów umiejętności i testów atrybutów. 
Oszołomiony: Oszołomiona istota upuszcza wszystko, co trzyma w rękach, nie może wykonywać 
żadnych akcji i podlega karze –2 do KP, a także traci premię ze Zręczności do KP (jeśli jakąś posiada). 
Oślepiony: Bohater nie widzi, a w związku z tym traci premię ze Zręczności do KP (jeśli jakąś 
posiada), porusza się z połową szybkości, podlega karze –2 do Klasy Pancerza i karze –4 do 
większości umiejętności opartych na Sile i Zręczności. Wszystkie czynności i testy związane z wizją 
(jak choćby czytanie czy testy Spostrzegawczości) automatycznie kończą się niepowodzeniem. 
Wszystkich przeciwników oślepionego należy traktować tak, jakby mieli względem niego całkowite 
ukrycie (ryzyko chybienia 50%). 
Postacie, które są ślepe przez dłuższy czas, mogą przyzwyczaić się do niedogodności i przezwyciężyć 
część z nich. 
Otumaniony: Otumanione stworzenie nie może działać normalnie. Nie wykonuje żadnych akcji, ale 
nie podlega karom do KP. Zwykle stan ten trwa 1 rundę. 
Powalony: Wiatr o odpowiedniej sile może powalić niektóre istoty, choć zależy to od ich rozmiaru. 
Stworzenia, które znajdują się na ziemi, wiatr przewraca. Podmuchy natychmiast cofają latające istoty 
o 1k6 × 3 metry. 
Przerażony: Bohater, najlepiej jak potrafi, ucieka od przyczyny strachu. Jeśli nie jest w stanie 
umknąć, może walczyć. Podlega natomiast karze –2 do testów ataków, rzutów obronnych, testów 
umiejętności i testów atrybutów. Przerażone stworzenie ma prawo wykorzystać podczas ucieczki swe 
specjalne zdolności (w tym zaklęcia); musi zaś ich użyć, jeśli jest to jedyny sposób, by umknąć przed 
przyczyną strachu. 
Przerażoną postać należy traktować jak wstrząśniętą, z tą różnicą, iż musi ona uciekać, jeśli jest to 
możliwe. Panika to poważniejszy efekt wywołany strachem. 
Przyszpilony: Utrzymywany w zwarciu w bezruchu (lecz nie bezradny). 
Skulony: Zastygły ze strachu. Bohater nie jest w stanie wykonywać żadnych akcji. Skulone istoty 

tracą wszelkie premie ze Zręczności (jeśli je posiadają) i podlegają karze –2 do Klasy Pancerza. 
Sparaliżowany: Zatrzymany w miejscu, niezdolny do poruszania się ani do działania. Sparaliżowana 
istota ma efektywną Zręczność oraz Siłę wartości 0 i jest bezradna, ale może podejmować czysto 
umysłowe działania. Skrzydlata istota będąca w powietrzu w chwili, gdy pada ofiarą paraliżu, nie 
może poruszać skrzydłami i spada na ziemię. Sparaliżowany pływak nie może utrzymać się na 
powierzchni wody i może utonąć. Wszystkie istoty (sprzymierzeńcy i wrogowie) mogą się poruszać 
przez przestrzeń zajmowaną przez sparaliżowanego, ale każde zajmowane przez takie stworzenie pole 
liczy się jak dwa. 
Spetryfikowany: Przemieniony w kamień. Spetryfikowanego uznaje się za nieprzytomnego. Jeśli 
odłamie się kawałek takiej istoty, ale umieści go na miejscu, zanim ciało powróci do normalnego 
stanu, stworzenie nie odczuwa żadnych tego efektów. W przeciwnym razie zadecydować o jakiejś 
permanentnej utracie punktów wytrzymałości i/lub kalectwie. 
Stabilny: Bohater, który umierał, ale który przestał tracić punkty wytrzymałości, choć ich liczba 
pozostała ujemna. Nie jest już umierający, lecz pozostaje nieprzytomny. Postać ustabilizowana dzięki 
czyjejś pomocy (na przykład, za sprawą użycia umiejętności Leczenie lub zaklęcia uzdrawiającego) 
nie traci już punktów wytrzymałości. Ponadto w każdej godzinie istnieje szansa 10% na to, że odzyska 
przytomność i jej stan zmieni się na okaleczony (nawet jeśli liczba punktów wytrzymałości nadal 
będzie ujemna). 
Postać, która ustabilizowała się samodzielnie, bez niczyjej pomocy, ryzykuje dalszą utratę punktów 
wytrzymałości. W każdej godzinie istnieje szansa 10% na to, że odzyska przytomność i jej stan zmieni 
się na okaleczony. W przeciwnym wypadku traci 1 punkt wytrzymałości. 
Umierający: Bohater jest nieprzytomny i bliski śmierci. Jego punkty wytrzymałości znajdują się 
w przedziale od –1 do –9. Umierający śmiałek nie może wykonywać żadnych akcji. Pod koniec każdej 
rundy (poczynając od tej, w której punkty wytrzymałości spadły poniżej 0) gracz rzuca k%, by 
sprawdzić, czy postać się ustabilizuje. Ma szansę 10% na to, że tak się stanie. Jeśli jednak do tego nie 
dojdzie, bohater traci punkt wytrzymałości. Jeżeli punkty wytrzymałości umierającego śmiałka 
osiągną wartość –10, to będzie on martwy. 
W zwarciu: Zaangażowany w zapasy lub inną formę walki wręcz z co najmniej jednym napastnikiem. 
Postać może wykonywać tylko ograniczoną liczbę akcji. Nie zagraża żadnym polom, a także traci 
wszelkie premie ze Zręczności do KP (jeśli jakieś posiada), gdy atakują ją wrogowie, z którymi nie 
jest w zwarciu. 
Wstrząśnięty: Bohater podlega karze z morale –2 do testów ataków, rzutów obronnych, testów 
umiejętności i testów atrybutów. 
Wstrząśnięcie to stan strachu mniej poważny od paniki i przerażenia. 
Wyczerpany: Bohater porusza się z połową szybkości oraz podlega karze –6 do Siły i Zręczności. Po 
godzinie spędzonej tylko na wypoczynku wyczerpana postać staje się zmęczona. Zmęczona postać 
staje się wyczerpana, jeśli zrobi coś, co w zwykłych warunkach spowodowałoby zmęczenie. 
Wysączona energia: Bohater otrzymał co najmniej jeden negatywny poziom, który może 
doprowadzić do permanentnego wysączenia poziomów postaci. Kiedy istota ma tyle samo lub więcej 
negatywnych poziomów niż Kostek Wytrzymałości, umiera. Każdy negatywny poziom powoduje 
następujące utrudnienia: kara –1 do testów ataków, rzutów obronnych, testów umiejętności, testów 
atrybutów oraz efektywnego poziomu (dla ustalania potęgi, czasu działania, ST i innych aspektów 
zaklęć oraz specjalnych zdolności). Ponadto osoba rzucająca czary traci jedno zaklęcie lub komórkę na 
nie najwyższego dostępnego poziomu. 
Wysączony atrybut: Bohater na stałe traci co najmniej 1 punkt wartości atrybutu. W odzyskaniu tych 
punktów pomóc może jedynie magia. Postać o Sile 0 pada na ziemię i jest bezradna. Bohater 
o Zręczności 0 ulega sparaliżowaniu. Postać o Budowie 0 jest martwa. Bohater z Intelektem, 
Roztropnością lub Charyzmą 0 traci przytomność. 
Zafascynowany: Urzeczony przez efekt czaru lub nadnaturalny. Zafascynowana istota stoi lub siedzi 
cicho, nie wykonując żadnych akcji poza skupianiem się na efekcie, który doprowadził do tego stanu – 
dopóki ten się utrzymuje. Podlega ona karze –4 do testów umiejętności wykonywanych w reakcji na 
coś, takich jak Nasłuchiwanie czy Spostrzegawczość. Każde potencjalne zagrożenie – na przykład 
nadejście wrogiej istoty – pozwala zafascynowanemu na nowy rzut obronny na dany efekt. Każde 
oczywiste zagrożenie – ktoś dobywa broni, rzuca czar czy celuje orężem dystansowym – 
automatycznie kończy ten efekt. Sprzymierzeńcy zafascynowanego mogą wyrwać go z tego stanu, 
poświęcając na to akcję standardową. 
Zataczający się: Bohater, który otrzymał tyle stłuczeń, że ich liczba jest równa jego aktualnym 
punktom wytrzymałości. Śmiałek został tak bardzo osłabiony czy poturbowany, że w każdej rundzie 
może wykonywać jedynie akcje ruchu lub standardowe (ale nie obie naraz i nie akcje całorundowe). 
Bohater, którego aktualne punkty wytrzymałości przekraczają liczbę stłuczeń, przestaje się zataczać. 
Śmiałek, który otrzyma stłuczenia w liczbie przekraczającej jego punkty wytrzymałości, traci 
przytomność. 
Zatrzymany: Jakaś siła (choćby wiatr) uniemożliwia bohaterowi ruch do przodu. Istoty poruszające 
się po ziemi po prostu stają. Latające stworzenia zostają cofnięte o odległość podaną w opisie efektu, 
który spowodował zatrzymanie. 
Zdezorientowany: Bohater działa w każdej rundzie zgodnie z wynikiem rzutu k%, wykonywanego na 
początku jego tury. 01–10 – zaatakowanie istoty, która spowodowała efekt, za pomocą broni do walki 
wręcz lub dystansowej (lub zbliżenie się do niej, jeśli atak jest niemożliwy); 11–20 – normalne 
działanie; 21–50 – bełkotanie bez sensu i niemożność wykonania jakiejś czynności; 51–70 – ucieczka 
od istoty, która spowodowała efekt, z możliwie największą szybkością; 71–100 – zaatakowanie 
najbliższej istoty (w tym przypadku chowańca traktuje się jako część ofiary). Zdezorientowana istota, 
która nie może wykonać wylosowanej czynności, bełkocze bez sensu i nie podejmuje innego działania. 
Atakujący osoby znajdujące się w tym stanie nie zyskują specjalnych korzyści. Każda 
zdezorientowana osoba, która zostanie zaatakowana, automatycznie w swej następnej turze atakuje 
takiego przeciwnika (pod warunkiem, że wciąż znajduje się w stanie zdezorientowania). Trzeba 
zaznaczyć, że zdezorientowana istota nie wykonuje ataków okazyjnych w żadnego adwersarza, 
którego atakowaniu się nie poświęca (albo z racji swej ostatniej akcji, albo ponieważ została przez 
niego zaatakowana). 
Zdmuchnięty: Wiatr o odpowiedniej sile może zdmuchnąć niektóre istoty, choć zależy to od ich 
rozmiaru. Stworzenia, które znajdują się na ziemi, zostają powalone i toczą się przez 1k4 × 3 metry, 
otrzymując 1k4 stłuczenia na każde 3 metry. Podmuchy natychmiast cofają latające istoty o 2k6 × 3 
metry. Ponadto uderzenia wiatru powodują u nich 2k6 stłuczeń. 
Zmęczony: Bohater nie może biegać oraz szarżować. Podlega karze –6 do Siły i Zręczności. 
Zmęczona postać staje się wyczerpana, jeśli zrobi coś, co w zwykłych warunkach spowodowałoby 
zmęczenie. Osiem godzin odpoczynku sprawia, że postać przestaje być zmęczona. 
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Specjalne zdolności 
Specjalne zdolności dzielimy na nadzwyczajne, czaropodobne lub nadnaturalne. 
Zdolności nadzwyczajne (zw): Są niemagiczne. Tych mocy nie można wykorzystywać ani się ich 
nauczyć, jeśli nie przejdzie się specjalistycznego szkolenia. Na zdolności nadzwyczajne nie mają 
wpływu ani obszary, w których magia jest negowana lub jej działanie ulega zakłóceniu, ani moce 
o podobnych efektach. 
Zdolności czaropodobne (zc): Jak sama nazwa wskazuje, działanie tych mocy bardzo przypomina 
efekty zaklęć. Zdolności czaropodobne podlegają odporności na czary oraz rozproszeniu magii. Nie 
działają na obszarach, na których magia jest stłumiona lub zanegowana (takich jak pole antymagii). 
Zdolności nadnaturalne (zn): Zdolności nadnaturalne są magiczne, lecz nie czaropodobne. Zdolności 
nadnaturalne nie podlegają odporności na czary, ale nie działają na obszarach, na których magia jest 
stłumiona lub zanegowana (takich jak pole antymagii). Takich efektów nie sposób również rozpraszać 
ani kontrczarować. 
W tabeli znajdziesz podsumowanie typów specjalnych zdolności. 
 
Tabela: Typy specjalnych zdolności 

 Nadzwyczajne Czaropodobne Nadnaturalne 

Rozpraszanie Nie Tak Nie 
Odporność na czary Nie Tak Nie 
Pole antymagii Nie Tak Tak 
Atak okazyjny Nie Tak Nie 
Rozpraszanie: Czy rozproszenie magii i podobne czary rozpraszają efekt zdolności danego typu? 
Odporność na czary: Czy odporność na czary chroni istotę przed danymi zdolnościami? 
Pole antymagii: Czy pole antymagii i podobna magia tłumi zdolności? 
Atak okazyjny: Czy użycie zdolności prowokuje atak okazyjny tak jak rzucanie czaru? 
 

ANTYMAGIA 
Zaklęcie pole antymagii znoszą działanie magii. Wywiera on wpływ na moce i statystyki. 
• Na obszarze antymagii nie działają żadne zdolności nadnaturalne i czaropodobne oraz żadne 

zaklęcia (lecz zdolności nadzwyczajne wciąż funkcjonują). 
• Antymagia nie rozprasza magii, lecz ją tłumi. Gdy magiczny efekt nie znajduje się już pod jej 

działaniem (antymagia ustępuje, środek efektu przesuwa się itp.), magia ponownie zaczyna 
funkcjonować. Czary, których czas działania nie dobiegł końca, ponownie funkcjonują, magiczne 
przedmioty znów są użyteczne i tak dalej. 

• Czar, którego obszar działania częściowo nakłada się na pole antymagii, lecz którego środek nie 
leży w owym polu, funkcjonuje, jednak tylko na zwykłym obszarze (nieobjętym antymagią). Jeżeli 
środek zaklęcia znajduje się w polu antymagii, czar ulega stłumieniu. 

• Na obszarze antymagii normalnie funkcjonują golemy oraz inne magiczne konstrukty, żywiołaki, 
przybysze i cieleśni nieumarli (choć antymagia w zwykły sposób tłumi ich zdolności nadnaturalne 
i czaropodobne oraz umiejętność rzucania zaklęć). Jeśli jednak takie stworzenia zostały przyzwane 
lub przywołane, patrz dalej. 

• Przyzwane lub przywołane stworzenia dowolnego rodzaju oraz bezcieleśni nieumarli znikają, gdy 
znajdą się w polu antymagii. Pojawiają się ponownie w tym samym miejscu, jeśli antymagia 
przestanie działać. 

• Magiczne przedmioty o efektach ciągłych nie funkcjonują w polu antymagii, lecz ich działanie nie 
zostaje zanegowane (czyli zawartość pojemnej torby jest niedostępna, ale nie rozsypuje się 
w obszarze antymagii i nie znika na zawsze). 

• Dwa pola antymagii działające na tym samym obszarze, ani się nawzajem nie negują, ani nie 
kumulują ze sobą. 

• Antymagii nie podlegają ściana mocy, pryzmatyczna ściana oraz pryzmatyczna sfera. Złamanie 

zaklęcia, rozproszenie magii oraz potężniejsze rozproszenie magii nie są w stanie jej rozproszyć. 
Rozłączenie maga ma szansę 1% na poziom czarującego na zniszczenie pola antymagii. Jeśli pole 
antymagii przetrwa rozłączenie maga, żadne przedmioty w jego obszarze nie podlegają działaniu 
tego ostatniego czaru. 

ATAKI WZROKOWE 
Spojrzenie meduzy to powszechnie znany atak wzrokowy. Nie jedyny jednak. Spojrzenie niektórych 
stworów może zauroczyć, innych przekląć, a jeszcze innych – nawet zabić. Ataki wzrokowe, które nie 
powstają za sprawą czaru, są nadnaturalne. 
Każda postać w zasięgu działania ataku wzrokowego musi wykonać rzut obronny (zwykle na 
Wytrwałość lub Wolę) w każdej rundzie, na początku swojej tury. 
Bohater może odwrócić wzrok od twarzy istoty, spoglądając na jej ciało, obserwując cień lub śledząc 
ją w lustrze czy w podobnej powierzchni. W każdej rundzie ma szansę 50% na to, że nie będzie musiał 
wykonywać rzutu obronnego chroniącego go przed atakiem wzrokowym. W tej sytuacji jednak 
atakujący stwór zyskuje ukrycie względem tak zachowującego się śmiałka. 
Bohater może też zacisnąć powieki, odwrócić się od stworzenia czy nawet zasłonić sobie oczy opaską. 
W tej sytuacji nie będzie musiał wykonywać rzutu obronnego. Jednakże atakujące spojrzeniem 
stworzenie zyskuje w tym przypadku całkowite ukrycie względem osoby stosującej takie 
zabezpieczenia. 
Istota może aktywnie wykorzystać swoje niebezpieczne spojrzenie, wykonując akcję ataku. Wybiera 
po prostu znajdującą się w zasięgu ofiarę, która musi następnie wykonać rzut obronny. Jeśli atakowany 
nieszczęśnik próbuje ochronić się przed niebezpiecznym wzrokiem w opisany wcześniej sposób, ma 
szansę uniknąć konieczności wykonania rzutu obronnego (50% – gdy odwraca wzrok; 100% – gdy 
zamyka oczy). Może się zdarzyć, że ofiara będzie musiała bronić się przed spojrzeniem dwa razy: 
pierwszy raz w wyniku akcji stworzenia, drugi w trakcie swojej akcji. 
Spoglądanie na odbicie stworzenia (na przykład: w lustrze lub w wyniku działania jakiejś iluzji) nie 
wystawia patrzącego na atak wzrokowy. 
Stworzenie jest niepodatne na własny atak wzrokowy. 
Ograniczenie widoczności (słabe oświetlenie, mgła itd.) powodujące ukrycie sprawia, że postać ma 
szansę równą procentowemu ryzyku chybienia na to, że nie będzie musiała wykonać rzutu obronnego. 
Ta szansa nie kumuluje się z szansą uniknięcia spojrzenia – rzuty wykonuje się oddzielnie. 
Niewidzialne stworzenia nie mogą korzystać z ataków wzrokowych. 
Postacie używające widzenia w ciemnościach w całkowitym mroku w normalny sposób podlegają 
atakom wzrokowym. 
Jeśli nie stwierdzono inaczej, inteligentne stworzenie obdarzone atakiem wzrokowym może go 
kontrolować i „wyłączyć”, gdy sobie tego życzy. 

BEZCIELESNOŚĆ 
Widziadła, widma oraz niektóre inne stworzenia nie posiadają ciał fizycznych. Istoty takie nazywane 
są bezcielesnymi. Nie sposób ich dotknąć niemagiczną materią oraz energią. One z kolei nie mogą 
wpływać na przedmioty i oddziaływać na nie siłą fizyczną. Bezcielesne stworzenia są jednak 
namacalnie obecne, co czasem ma efekt podobny do fizycznego ataku wymierzonego w cielesną 
istotę. Takie istoty przebywają na tym samym planie co bohaterowie, zatem ci ostatni mają szanse na 
nie wpłynąć. 
Istoty bezcielesne mogą zranić jedynie inne stworzenia bezcielesne, broń magiczna, zaklęcia, efekty 
czaropodobne i nadnaturalne. Są one niepodatne na wszystkie niemagiczne formy ataku. Nie spali ich 
zwykły ogień, nie zrani naturalne zimno czy normalny kwas. 
Nawet zaatakowane magią lub magiczną bronią bezcielesne stworzenie ma szansę 50% na 
zignorowanie wszelkich obrażeń pochodzących z cielesnego źródła – poza efektami mocy czy ranami 
spowodowanymi przez widmowy oręż. 
Stworzenia bezcielesne są niepodatne na trafienia krytyczne, dodatkowe obrażenia wynikające 
z właściwości klasowych preferowany wróg czy podstępny atak. Mogą bez problemu na życzenie 
poruszać się w dowolnym kierunku (nawet w górę i w dół). Nie muszą chodzić po ziemi. Potrafią 
swobodnie na życzenie przechodzić przez materialne przedmioty, choć nie widzą, gdy ich oczy 
znajdują się w litym obiekcie. 
Bezcielesne stworzenie, które ukryje się w materialnym przedmiocie, zyskuje premię z okoliczności 
+2 do testów Nasłuchiwania, jako że takie obiekty świetnie przenoszą dźwięki. W przypadku 
dokładnego lokalizowania przeciwnika z wnętrz materii stosuje się takie same zasady co przy 

lokalizowaniu niewidzialnych adwersarzy. 
Stworzeń bezcielesnych nie słychać, chyba że postanowią wywołać dźwięk. 
Fizyczne ataki stworzeń bezcielesnych ignorują materialny pancerz, nawet magiczny, chyba że zbroja 
jest efektem działania mocy (na przykład zbroja maga czy karwasze pancerza) albo jest to widmowy 
pancerz. 
Stworzenia bezcielesne przechodzą przez wodę i działają w niej bez przeszkód, jakby była 
powietrzem. 
Stworzenia bezcielesne nie upadają i nie otrzymują obrażeń w wyniku upadku. 
Istoty cielesne nie mogą przewrócić ani pochwycić w zwarcie stworzeń bezcielesnych. 
Stworzenia bezcielesne nic nie ważą i nie uruchamiają pułapek uaktywnianych przez nacisk o jakimś 
ciężarze. 
Stworzenia bezcielesne nie pozostawiają śladów, nie wydzielają woni i nie wydają dźwięków, chyba 
że się zamanifestują – nawet wtedy jednak wywołują odgłosy jedynie wówczas, gdy tego chcą. 

BROŃ ODDECHOWA (ZIONIĘCIE) 
Stworzenie zionie jakąś substancją, a nie powołuje ją do istnienia za sprawą czaru lub innej mocy 
magicznej. Większość istot posługujących się bronią oddechową może to czynić ograniczoną liczbę 
razy dziennie lub pomiędzy kolejnymi użyciami musi minąć nieco czasu. Stworzenia są zwykle na tyle 
roztropne, że nie szafują zionięciami – sięgają po nie, gdy jest to konieczne. 
• Użycie broni oddechowej to zwykle akcja standardowa. 
• Nie jest konieczny test ataku. Zionięciem objęty zostaje po prostu określony obszar. 
• Każda postać, która znajdzie się na obszarze zionięcia, musi wykonać odpowiedni rzut obronny – 

nieudany oznacza, iż cierpi ona z powodu wszystkich skutków działania broni oddechowej. 
W wielu przypadkach bohater, któremu powiedzie się rzut obronny, otrzymuje połowę obrażeń lub 
pada ofiarą słabszego efektu. 

• Zionięcie to zdolność nadnaturalna, chyba że zaznaczono inaczej. 
• Stworzenia są niepodatne na własną broń oddechową. 
• Nawet stworzenia niezdolne do oddychania mogą korzystać ze swej broni oddechowej (nazwa jest 

trochę myląca). 

CHOROBY 
Czasem wraz ze zranieniem przyplącze się jakaś zaraza. Postać może też dotknąć przedmiotu 
wysmarowanego jakąś plugawą substancją, albo spożyć zakażony napój lub żywność. W takiej 
sytuacji musi natychmiast wykonać rzut obronny na Wytrwałość. Udany oznacza, że choroba nie 
powoduje żadnych efektów – system immunologiczny zwalczył infekcję. Nieudany zaś sprawia, że po 
okresie wylęgania stworzenie pada ofiarą dolegliwości (obniżającej zwykle wartości atrybutów). Od 
tej chwili raz dziennie musi wykonywać rzut obronny na Wytrwałość – udany oznacza uniknięcie 
kolejnych efektów choroby. Dwa zakończone sukcesem rzuty obronne pod rząd oznaczają, że postać 
zwalczyła dolegliwość i zdrowieje, nie pada zatem ofiarą jej kolejnych efektów. 
Rzuty obronne na Wytrwałość można wykonywać w sekrecie, dzięki czemu gracz nie będzie wiedział, 
czy choroba wciąż trawi jego postać. 

Opisy chorób 
Choroby mają rozmaite symptomy i przenoszą się na różne sposoby. Charakterystyki kilku z nich 
podsumowano w pobliskiej Tabeli: Choroby. 
Choroba: Dolegliwości zapisane kursywą mają nadnaturalną naturę. Reszta jest nadzwyczajna. 
Infekcja: Metoda przenoszenia choroby – przez spożycie, wciągnięcie do płuc wraz z powietrzem, 
ranę lub kontakt. Pamiętaj, że niektórymi chorobami przenoszonymi przez zranienie można się zarazić 
nawet za sprawą niewielkiego ukąszenia pchły. Ponadto większość chorób, którymi zarazić się można 
przez wdychanie, przenoszona jest również przez pokarm (i na odwrót). 
ST: Skala Trudności rzutów obronnych pozwalających zapobiec infekcji (jeśli postać została 
zakażona) oraz kolejnym efektom dolegliwości, a także umożliwiających wyleczenie. 
Okres wylęgania: Czas, jaki upływa, zanim na istotę zaczną działać efekty choroby. 
Efekty: Obniżenie wartości atrybutu następujące po okresie wylęgania i każdego następnego dnia. 
Rodzaje chorób: Oto kilka typowych chorób. 
Ciarki: Powoduje niekontrolowane drgawki, dreszcze i napady apopleksji. 
Czerwony ból: Skóra nabiera czerwonej barwy, puchnie i jest ciepła w dotyku. 
Diabelskie dreszcze: Tę chorobę przenoszą barbazu i piekielne czarty. Potrzebne są trzy, nie dwa 
udane rzuty obronne pod rząd, by wyleczyć się z diabelskich dreszczy. 
Demoniczna gorączka: Przenoszą ją wiedźmy nocy. Może spowodować permanentne wysączenie 
atrybutu. 
Gorączkowe chichoty: Do symptomów zalicza się wysoką gorączkę, dezorientację oraz częste 
wybuchy straszliwego śmiechu. Znana również pod nazwą wrzaski. 
Gorączka brudu: Przenoszona przez złowieszcze szczury i otyughi. Zarazić się nią mogą również 
osoby zranione w brudzie. 
Ogień umysłu: Chory czuje się tak, jakby palił mu się mózg. Powoduje letarg. 
Mumijna zgnilizna: Przenoszona przez mumie. Udane rzuty obronne nie pozwalają postaci wydobrzeć 
(choć w normalny sposób zapobiegają obrażeniom). 
Oślepiająca zaraza: Przenoszona przez zakażoną wodę. 
Oślizgła zagłada: Ofiara zamienia się od środka w zakaźną, lepką substancję. Może spowodować 
permanentne wysączenie atrybutu. 
Tabela: Choroby 
Choroba Infekcja, ST Wylęganie Efekt 
Ciarki Kontakt, 13 1 dzień 1k8 Zr 
Czerwony ból Zranienie, 15 1k3 dni 1k6 S 
Demoniczna gorączka Zranienie, 18 1 dzień 1k6 Bd1 

Diabelskie dreszcze2 Zranienie, 14 1k4 dni 1k4 S 

Gorączka brudu Zranienie, 12 1k3 dni 1k3 Zr, 1k3 Bd 
Gorączkowe chichoty Wdychanie, 16 1 dzień 1k6 Rzt 

Mumijna zgnilizna3 Kontakt, 20 1 dzień 1k6 Bd 

Ogień umysłu Wdychanie, 12 1 dzień 1k4 Int 
Oślepiająca zaraza Spożycie, 16 1k3 dni 1k4 S4 
Oślizgła zagłada Kontakt, 14 1 dzień 1k4 Bd1 
1 Postać, której atrybut ulegnie obniżeniu, musi wykonać kolejny rzut obronny – nieudany oznacza, że 
1 punkt to permanentne wysączenie atrybutu. 
2 Ofierze muszą powieść się trzy rzuty obronne na Wytrwałość pod rząd, aby wyleczyła się 
z diabelskich dreszczy. 
3 Udane rzuty obronne to za mało, aby wydobrzeć. Jedynie magiczne leczenie ocali postać. 
4 Za każdym razem, gdy w wyniku działania choroby atrybut ulega obniżeniu o 2 lub więcej, ofiara 
musi wykonać kolejny rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza permanentne oślepienie. 

Leczenie chorób 
Wykorzystanie umiejętności Leczenia pozwala pomóc choremu. Za każdym razem, gdy zarażona 
osoba wykonuje rzut obronny przeciwko efektom choroby, uzdrowiciel wykonuje test rzeczonej 
umiejętności. Chory może wykorzystać wynik uzyskany przez medyka, zamiast rezultatu swojego 
rzutu obronnego, jeśli ten pierwszy jest wyższy. Zarażony musi znajdować się pod opieką 
uzdrowiciela i spędzić wcześniejsze 8 godzin na odpoczynku. 
Postacie odzyskują obniżone w wyniku choroby wartości atrybutu w tempie punktu na dzień na każdy 
obniżony atrybut i ta zasada ma zastosowanie nawet podczas trwania choroby. Oznacza to, że zarażona 
niezbyt poważną dolegliwością postać, której dopisze szczęście, może przetrwać chorobę, nie tracąc 
kolejnych wartości atrybutów. 

ETERYCZNOŚĆ 
Na Planie Eterycznym żyją fazowe pająki oraz inne stworzenia. Istotę znajdującą się na Planie 
Eterycznym zwie się eteryczną. W odróżnieniu od stworzeń bezcielesnych, istoty eteryczne nie 
przebywają na Planie Materialnym. 
Stworzenia eteryczne są niewidzialne, niesłyszalne, niematerialne i pozbawione zapachu dla istot na 
Planie Materialnym. Nie działa na nie również większość ataków magicznych. Zobaczenie 

niewidzialnego i widzenie prawdy ujawniają ich obecność. 
Stworzenie eteryczne widzi i słyszy, co dzieje się na Planie Materialnym w promieniu 18 metrów, 
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a przedmioty materialne ograniczają jego wzrok i słuch (tak więc istota eteryczna nie widzi, na 
przykład, przez normalną ścianę). Jeśli znajdzie się we wnętrzu jakiegoś obiektu, nie widzi nic przez 
jego materię. Przedmioty na Planie Materialnym jawią mu się szaro, niewyraźnie i widmowo. 
Stworzenie eteryczne nie może wpływać na Plan Materialny, nawet magicznie. Oddziaływuje ono 
jednak na inne istoty eteryczne oraz przedmioty dokładnie tak, jak czynią to byty materialne na 
przedmioty i stworzenia materialne. 
Nawet jeżeli istota przebywająca na Planie Materialnym widzi eterycznego stwora, ten dalej znajduje 
się w innym wymiarze. Dlatego też wpływają na niego jedynie efekty działania mocy. Z drugiej 
natomiast strony, gdy obie istoty są eteryczne, wpływają na siebie normalnie. 
Efekty działania mocy o źródle na Planie Materialnym stanowią wyjątek, jako że rozciągają się na 
Plan Eteryczny. A zatem ściana mocy blokuje stworzenie eteryczne, a magiczny pocisk w nie trafi 
(zakładając, że rzucająca go osoba widzi eteryczny cel). Efekty wzrokowe oraz te ze szkoły odrzucanie 
również rozciągają się z Planu Materialnego na Eteryczny. Niemniej żaden z tych efektów nie przenosi 
się z Planu Eterycznego na Materialny. 
Stworzenia eteryczne na życzenie poruszają się bez ograniczeń w dowolnym kierunku (również 
w górę i w dół). Nie muszą chodzić po ziemi, a przedmioty materialne ich nie zatrzymują (niemniej 
nie widzą, gdy ich oczy znajdują się w nieprzezroczystym obiekcie). 
Zjawy posiadają potężną moc zwaną manifestacja, która pozwala im pojawiać się na Planie 
Materialnym w postaci bezcielesnej. Mimo to wciąż pozostają one na Planie Eterycznym, a inne 
stworzenia eteryczne mogą w normalny sposób oddziaływać na zjawę stosującą ową zdolność. 
Stworzenia eteryczne przechodzą przez wodę i działają w niej bez przeszkód, jakby była powietrzem. 
Stworzenia eteryczne nie upadają i nie otrzymują obrażeń w wyniku upadku. 

NIEPODATNOŚĆ NA OGIEŃ 
Istota obdarzona tą zdolnością nigdy nie otrzymuje obrażeń od ognia. Jest natomiast podatna na zimno, 
które powoduje u niej o 1/2 obrażeń więcej (+50%) niż zwykle – i to bez względu na to, czy 
stworzenie ma w danej sytuacji prawo do rzutu obronnego oraz czy ów rzut zakończył się sukcesem, 
czy porażką. 

NIEPODATNOŚĆ NA ZIMNO 
Istota obdarzona tą zdolnością nigdy nie otrzymuje obrażeń od zimna. Jest natomiast podatna na ogień, 
który powoduje u niej o 1/2 obrażeń więcej (+50%) niż zwykle – i to bez względu na to, czy 
stworzenie ma w danej sytuacji prawo do rzutu obronnego oraz czy ów rzut zakończył się sukcesem, 
czy porażką. 

NIEWIDZIALNOŚĆ 
Bycie niewidzialnym to cudowna umiejętność, nie jest jednak niezawodna. Niewidoczne istoty można 
wszak usłyszeć, poczuć lub wywąchać. 
Niewidzialność sprawia, że stworzenia nie można wykryć wzrokiem, w tym również widzeniem 
w ciemnościach. 
Sama niewidzialność nie powoduje, że istota jest niepodatna na trafienia krytyczne, zapewnia za to 
niepodatność na dodatkowe obrażenia wynikające z właściwości klasowej tropiciela preferowany wróg 
oraz zadane w podstępnym ataku. 
W zasadzie każdy ma szansę zauważyć obecność istoty niewidzialnej, która wykonuje jakąś czynność 
w odległości 9 lub mniej metrów – wystarczy udany test Spostrzegawczości (ST 20). Obserwator 
zyska przeczucie, że „coś tam jest”, nie będzie jednak tego czegoś widział, nie zdoła też dokładnie 
wycelować ewentualnego ataku. Stojącą w miejscu niewidzialną istotę bardzo trudno spostrzec (ST 
30). Jeszcze trudniej zauważyć przedmiot nieożywiony, istotę nieżywą lub pozostającą w bezruchu 
(ST 40). W zasadzie niemożliwe jest także dokładne zlokalizowanie za pomocą testu 
Spostrzegawczości (ST +20) miejsca, w którym znajduje się niewidzialne stworzenie. A jeśli nawet się 
to uda, niewidzialna istota wciąż korzysta z całkowitego ukrycia (ryzyko chybienia 50%). 
Do znalezienia niewidzialnej istoty można wykorzystać słuch. W tym celu postać ma prawo w każdej 
rundzie wykonywać test Nasłuchiwania (akcja darmowa). Jeżeli wynik owego testu będzie co najmniej 
równy rezultatowi testu Cichego poruszania się niewidzialnego stwora, bohater odkryje jego obecność 
(istota pozbawiona rang we wspomnianej umiejętności wykonuje po prostu test Zręczności, w którym 
brana jest pod uwagę kara do testów z pancerza). Udany test pozwala postaci usłyszeć, że „gdzieś tam” 
znajduje się niewidzialne stworzenie. Niemniej dokładne zlokalizowanie niewidocznej istoty jest 
praktycznie niemożliwe. Jedynie wynik testu Nasłuchiwania o 20 wyższy niż ST ujawnia położenie 
niewidzialnego stworzenia. 
ST testów Nasłuchiwania wykonywanych w celu wykrycia niewidzialnych 
Niewidzialne stworzenie ST 
Toczy walkę lub mówi 0 
Porusza się z połową szybkości Wynik testu Cichego poruszania się 
Porusza się z pełną szybkością Wynik testu Cichego poruszania się –4 
Biegnie lub szarżuje Wynik testu Cichego poruszania się –20 
Znajduje się w pewnej odległości +1 na 3 metry 
Jest za czymś (drzwi) +5 
Jest za czymś (kamienna ściana) +15 
 
Bohater może szukać niewidzialnej istoty po omacku. W tym celu wykonuje atak dotykowy dłońmi 
lub bronią, wymierzony w dwa sąsiednie kwadraty o boku 1,5 metra (akcja standardowa). Jeżeli nawet 
niewidzialne stworzenie znajduje się w atakowanym miejscu, bohater ponosi ryzyko 50%, że chybi 
w ataku dotykowym. Jeśli atak dotykowy się powiedzie, bohater nie zadaje niewidzialnemu 
stworzeniu obrażeń, ale może dokładnie zlokalizować jego położenie (oczywiście gdy niewidoczna 
istota się poruszy, jej położenie znów będzie nieznane). 
Kiedy niewidzialna istota trafi bohatera, ten pozna jej położenia (oczywiści znów tylko do momentu, 
w którym niewidoczne stworzenie się nie poruszy). Wyjątek ma miejsce wtedy, gdy niewidzialny 
stwór posiada zasięg większy niż 1,5 metra. Wtedy trafiony wie mniej więcej, gdzie znajduje się 
przeciwnik, ale nie może dokładnie zlokalizować jego położenia. 
Postać starająca się trafić niewidzialne stworzenie, którego położenie jest jej znane (ustalone we 
wcześniej opisany sposób), atakuje normalnie, lecz niewidoczna istota wciąż ma całkowite ukrycie 
(ryzyko chybienia wynosi więc 50%). Jeżeli uznasz to za stosowne, możesz zmniejszyć ryzyko 
chybienia szczególnie dużych i powolnych niewidzialnych stworzeń. 
Kiedy bohater próbuje trafić niewidzialne stworzenie, którego położenia nie zlokalizowano dokładnie, 
prowadzący go gracz powinien wybrać atakowane przez postać miejsce. Jeżeli niewidoczna istota 
znajduje się na wskazanym polu, atak wykonuje się normalnie. Jeśli jednak przeciwnik jest gdzie 
indziej, rzuć w ukryciu na ryzyko chybienia, udając, że stworzenie może zostać trafione, po czym 
powiedz, że cios nie sięgnął celu. Ta sztuczka sprawi, że gracz nie będzie wiedział, czy atak chybił 
z powodu ukrycia, czy dlatego, że wróg znajduje się w innym miejscu. 
Jeśli niewidzialna istota weźmie do ręki przedmiot, nie sprawi, że on zniknie. Dlatego też niewidoczną 
rzecz można pokryć mąką lub podobną substancją, a potem śledzić jej ruchy (oczywiście dopóki mąka 
nie spadnie lub nie zostanie zdmuchnięta). Niewidzialna istota może wziąć mały przedmiot i ukryć go 
przy sobie (włożyć do kieszeni lub pod płaszcz), sprawiając, że przestaje być on widoczny. 
Niewidzialne stworzenia zostawiają tropy, można je więc normalnie śledzić. Ślady na piasku, błocie 
czy innych miękkich powierzchniach wskazują również ewentualne położenie niewidzialnej istoty. 
Niewidzialne stworzenie znajdujące się w wodzie powoduje jej poruszenie, co ujawnia jego położenie. 
Wciąż jednak trudno jest je dostrzec, bo korzysta z ukrycia. 
Stworzenie posiadające zdolność węch może wykrywać niewidzialne stworzenia tak, jakby były 
widzialne. 
Istota posiadająca atut Walka na oślep ma większą szansę na trafienie niewidzialnego stworzenia. 
W tym przypadku wykonuje się dwa rzuty na ryzyko chybienia – pudło będzie miało miejsce jedynie 
wtedy, gdy w obu wypadkach wynik wskaże brak trafienia (możesz też wykonać jeden rzut na ryzyko 
chybienia 25%, nie dwa na ryzyko 50%). 
Istota obdarzona śleopowidzeniem może atakować i inaczej oddziaływać na niewidoczną istotę, nie 
zwracając uwagi na niewidzialność. 
Niewidzialna płonąca pochodnia rozjaśnia okolicę, podobnie jak niewidzialny przedmiot, na który 
rzucono czar światło (lub podobny). 
Stworzenia eteryczne są niewidzialne. A ponieważ na dodatek nie są obecne w materialnym sensie, 
testy Nasłuchiwania i Spostrzegawczości, węch, Walka na oślep i ślepowidzenie nie pomagają w ich 
zlokalizowaniu. Stworzenia bezcielesne często również są niewidzialne. Węch, Walka na oślep 

i ślepowidzenie nie pomagają w odnajdywaniu czy atakowaniu niewidocznych, bezcielesnych 
stworzeń, lecz testy Spostrzegawczości (a być może też Nasłuchiwania) mogą okazać się przydatne. 
Stworzenia niewidzialne nie mogą korzystać z ataków wzrokowych. 
Niewidzialność nie ogranicza działania czarów wykrycia. 
Niektóre stworzenia posiadają moc widzenia lub wykrywania niewidzialnych, dlatego też warto nie 
tylko być niewidocznym, ale również pozostawać w ukryciu. 

ODPORNOŚĆ NA CZARY 
Odporność na czary jest nadzwyczajną zdolnością pozwalającą unikać działania zaklęć (zapewniają ją 
również niektóre czary). 
Aby wpłynąć na stworzenie posiadające odporność na czary, istota rzucająca zaklęcie musi wykonać 
test poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego). Wynik owego testu musi być równy lub 
wyższy od wartości odporności na czary (odporność na czary ewentualnej ofiary zaklęcia jest niczym 
Klasa Pancerza chroniąca przed magią, a nie ciosami). Jeśli czarującemu nie powiedzie się test, 
zaklęcie nie ma wpływu na stworzenie. Istota obdarzona tą zdolnością nie musi robić niczego 
specjalnego, by jej użyć. Nie musi nawet być świadoma zagrożenia, aby odporność na czary 
zadziałała. 
Odporność na czary działa jedynie w przypadku zaklęć i zdolności czaropodobnych. Na zdolności 
nadzwyczajne i nadnaturalne (w tym premie z usprawnienia magicznego oręża) – już nie. Stworzenie 
może posiadać moce, na które odporność na czary ma wpływ, a także takie, do których się ona nie 
odnosi. Również nieliczne zaklęcia ignorują odporność na czary – patrz dalej „Kiedy stosuje się 
odporność na czary”. 
Stworzenie może dobrowolnie obniżyć własną odporność na czary – jest to akcja standardowa, która 
nie prowokuje ataku okazyjnego. Obniżona odporność pozostaje taką aż do następnej tury istoty. Na 
początku jej następnej tury odporność na czary stworzenia automatycznie wraca do stanu 
początkowego, chyba że ono tego nie chce (będzie to również akcja standardowa, która nie prowokuje 
ataku okazyjnego). 
Odporność na czary stworzenia nigdy nie wpływa na jego własne zaklęcia, przedmioty czy zdolności. 
Stworzenie z odpornością na czary nie może dzielić tej mocy z innymi istotami – czy to dotykając ich, 
czy stojąc pomiędzy nimi. Jedynie niezwykle rzadko spotykane byty i ledwie kilka magicznych 
przedmiotów posiadają zdolność przenoszenia odporności na czary na innych. 
Odporność na czary nie kumuluje się, a nakłada. 

Kiedy stosuje się odporność na czary 
W opisie każdego zaklęcia znajduje się informacja o tym, jak nań wpływa odporność na czary. 
Ogólnie rzecz biorąc, efekt odporności zależy od działania zaklęcia. 
Czary celowane: Odporność na czary stosuje się, gdy zaklęcie jest wycelowane w stworzenie, które ją 
posiada. Nieliczne zaklęcia można wycelować w kilka pojedynczych celów jednocześnie. W takim 
przypadku odporność na czary stworzenia dotyczy tylko tego efektu zaklęcia, który został użyty 
przeciwko niemu. Jeśli tego rodzaju zaklęcie rzucono na kilka różnych istot odpornych na czary, 
odporność testuje się dla każdej niezależnie. 
Czary obszarowe: Odporność na czary skutkuje, gdy istota znajduje się w obszarze działania 
zaklęcia. Chroni ona stworzenie, nie wpływając na czar. 
Czary posiadające efekty: Większość zaklęć posiadających efekty albo powołuje coś do istnienia, 
albo coś przyzywa, dlatego też nie działa na nie odporność na czary. Czasami jednak odporność na 
czary stosuje się do zaklęć z efektami – zwykle do tych, które mniej lub bardziej bezpośrednio 
wpływają na stworzenie (na przykład pajęczyna). 
Odporność na czary może chronić stworzenie przed zaklęciem, które zostało już rzucone. W tym 
przypadku testuj odporność, gdy istota po raz pierwszy dostaje się pod wpływ tego czaru. 
Testuj odporność na czary tylko raz dla każdego użycia zaklęcia czy zdolności czaropodobnej. Jeśli 
zawiodła ona za pierwszym razem, zawiedzie również i po raz kolejny, gdy istota zetknie się z efektem 
tego samego czaru. I na odwrót: jeśli odporność na czary poskutkuje za pierwszym razem, już zawsze 
będzie działać. Jeżeli stworzenie dobrowolnie obniży własną odporność na czary, a następnie dostanie 
się pod wpływ zaklęcia, otrzyma jedną szansę, by mu się oprzeć, gdy odporność znów wzrośnie. 
Odporność na czary nie skutkuje, dopóki energia stworzona czy wyzwolona przez zaklęcie nie wywrze 
wpływu na umysł lub ciało chronionej istoty. Jeśli stworzenie dostaje się pod działanie czaru 
wpływającego na coś innego, rzut nie jest potrzebny. Zaklęcie może skrzywdzić istoty, które nawet nie 
znajdą się bezpośrednio pod jego działaniem. 
Odporność na czary nie działa, jeśli zaklęcie powołuje do istnienia efekt mamiący zmysły chronionego 
stworzenia. Nie skutkuje ona również, gdy czar pozwala dowiedzieć się czegoś o istocie. 
Oczywiście magia musi działać, by odporność na czary odniosła skutek. W przypadku zaklęć 
o natychmiastowym czasie działania i długotrwałym efekcie odporność nie skutkuje, jeśli chroniona 
istota nie jest wystawiona na działanie czaru w chwili jego rzucania. 
Jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące tego, czy czar ma efekt pośredni, czy bezpośredni, rozwiać je 
może przyjrzenie się szkole, do jakiej się zalicza. 
Iluzje: Na te zaklęcia niemal nigdy nie wpływa odporność na czary. Iluzje atakujące bezpośrednio to 
wyjątki potwierdzające regułę. 
Nekromancja: Większość zaklęć tej szkoły wpływa na siły życiowe podmiotów, dlatego też 
odporność na czary w ich przypadku działa. Nietypowe zaklęcia neoromantyczne nie wpływają 
bezpośrednio na stworzenia i nie podlegają odporności na czary. 
Oczarowania: Zaklęcia tej szkoły wpływają na umysły stworzeń, zatem zwykle odporność na czary 
ma na nie wpływu. 
Odrzucanie: Podmiot zaklęcia musi zostać zraniony, przemieniony lub w jakiś sposób zaatakowany, 
aby odporność na czary zadziałała. Na zaklęcia zmieniające percepcję odporność nie wpływa. Na te 
zaklęcia niniejszej szkoły, które blokują lub negują ataki, odporność na czary napastnika nie wpływa, 
gdyż to chronione zaklęciem stworzenie jest pod wpływem magii (staje się niepodatne lub odporne na 
atak). 
Poznanie: Zaklęcia tej szkoły nie wpływają bezpośrednio na istoty i nie podlegają odporności na czary 
– i to nawet wtedy, gdy za ich pomocą zdobywane są informacje o chronionym stworzeniu, które 
można potem przeciwko niemu wykorzystać. 
Przemiany: Zaklęcia z tej szkoły podlegają odporności na czary tylko wtedy, gdy chroniona istota 
staje się ich podmiotem. Odporność nie działa jednak wtedy, gdy zaklęcie zostaje wycelowane 
w punkt w przestrzeni, a nie w obdarzone nią stworzenie. Niektóre czary tej szkoły sprawiają, że 
pewne przedmioty stają się niebezpieczne (lub niebezpieczniejsze) – niech za przykład posłuży 
magiczny kamień. Również na te zaklęcia nie działa odporność na czary, gdyż wpływają one na 
przedmioty, a nie na stworzenia, przeciwko którym zostaną później użyte. Odporność na czary 
zadziała na magiczny kamień tylko wtedy, gdy w chwili rzucania zaklęcia chronione stworzenie będzie 
kamyk trzymać. 
Przywoływanie: Na zaklęcia z tej szkoły odporność na czary zwykle nie wpływa. Wyjątkiem są 
zaklęcia powołujące do istnienia jakąś energię. Czarów przyzywających stworzenia lub wywołujących 
efekty analogiczne do istniejących bytów odporność nie dotyczy. 
Wywoływanie: Zaklęcia tej szkoły, które zadają obrażenia konkretnej istocie, mają efekt bezpośredni. 
Jeśli czar wyrządza krzywdę czemuś innemu, ma efekt niebezpośredni. 

Udana odporność na czary 
Odporność na czary sprawia, że zaklęcia lub zdolności czaropodobne nie wpływają czy nie ranią danej 
istoty. Nie może ona jednak usunąć magicznych efektów wpływających na inne stworzenia ani 
zanegować efektów zaklęć, pod których działaniem znajduje się ktoś inny. Odporność na czary 
zapobiega również zakłóceniu jednego zaklęcia innym. 
W przypadku już rzuconych zaklęć działających dłuższy czas, nieudany test odporności na czary 
sprawia, że chroniona istota ignoruje dane efekty. Niemniej magia nadal normalnie wpływa na 
wszystkich pozostałych. 

ODPORNOŚĆ NA ENERGIĘ 
Stworzenie posiadające odporność na energię (zwykle jest to zdolność nadzwyczajna) ignoruje 
w rundzie pewną liczbę obrażeń spowodowanych przez konkretny typ energii. Istota nie jest jednak 
całkowicie niepodatna na dany rodzaj energii. 
W opisie tej zdolności podawany jest zawsze typ energii, przed którym chroni odporność, a także 
liczba obrażeń, które są ignorowane. Nie ma tu znaczenia, czy źródło powodujące rany jest magiczne, 
czy zwyczajne. 
Atak oparty na energii, który nie spowodował obrażeń, gdyż zostały one zatrzymane przez odporność, 
nie utrudnia rzucania zaklęć. 
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Zdolność ta nie kumuluje się z odpornością, którą zapewniają zaklęcia. 

ODPORNOŚĆ NA ODPĘDZANIE 
Istota (zwykle nieumarła) jest nieprzeciętnie odporna na świętą potęgę kapłanów i paladynów. 
Odporność na odpędzanie jest zdolnością nadzwyczajną. 
Z odpornością na odpędzanie związana jest premia, którą w przypadku próby odpędzania, karcenia, 
rozkazywania lub krzepienia dodaje się do Kostek Wytrzymałości nieumarłego. 

PARALIŻ 
Niektóre potwory mają nadnaturalną lub czaropodobną zdolność paraliżowania ofiar, unieruchamiając 
je za pomocą magii (paraliż będący wynikiem działania toksyn omówiono dalej, patrz „Trucizny”). 
Sparaliżowana postać nie może się poruszać, mówić ani wykonywać innych fizycznych działań. Stoi 
w miejscu niczym kołek, zastygła i bezradna. Nawet przyjaciele nie zdołają zmusić jej kończyn do 
ruchu. Ofiara może wykonywać jedynie czysto umysłowe akcje, na przykład rzucać czary 
niewymagające komponentów. 
Skrzydlata istota, która zostanie sparaliżowana podczas lotu, spada, nie może bowiem machać 
skrzydłami. Analogicznie poruszające się w wodzie stworzenie nie będzie w stanie pływać i może 
utonąć. 

POLIMORFIA 
Magia pozwala istotom na zmianę kształtu – czasem wbrew ich woli, lecz zwykle wręcz przeciwnie. 
Spolimorfowane stworzenia zachowują własny umysł, lecz mają nową postać fizyczną. 
Ogólne efekty działania tej zdolności przedstawiono w opisie czaru polimorfia. 
Jeżeli nie podano inaczej, każdy może się polimorfować w stworzenie tego samego typu lub 
w giganta, humanoida, humanoida-potwora, istotę baśniową, magiczną bestię, robactwo, roślinę, śluz, 
smoka, wynaturzenie lub zwierzę. Większość zaklęć oraz zdolności umożliwiających taką zmianę 
postaci nakłada ograniczenie na liczbę Kostek Wytrzymałości przybieranej formy. 
Spolimorfowana istota zyskuje Siłę, Zręczność i Budowę nowej formy, a także jej rozmiar, specjalne 
nadzwyczajne ataki, sposoby poruszania się (do maksimum 36 metrów latania i 18 metrów innego 
typu ruchu), premię z naturalnego pancerza, naturalną broń, premie rasowe do umiejętności oraz inne 
istotne cechy fizyczne, takie jak wygląd czy liczba kończyn. Zachowuje natomiast oryginalną klasę 
i poziom, Intelekt, Roztropność, Charyzmę, punkty wytrzymałości, bazową premię do ataku, bazowe 
premie do rzutów obronnych oraz charakter. 
Istota poddana polimorfii zachowuje trzymane i włożone wyposażenie, jeśli w przybranej formie może 
je dzierżyć lub mieć na sobie. W przeciwnym razie ekwipunek stapia się z nową postacią i przestaje 
funkcjonować na czas działania polimorfii. 

POSTAĆ GAZOWA 
Niektóre stworzenia posiadają nadnaturalną lub czaropodobną zdolność przyjmowania postaci obłoku 
oparów czy gazu. 
Istota w postaci gazowej nie może biegać, lecz potrafi latać. Ma prawo robić to, co teoretycznie 
mógłby uczynić obłok oparów. Jest zatem w stanie prześlizgnąć się przez szparę w drzwiach, nie zdoła 
natomiast przeniknąć przez przedmiot pozbawiony szczelin. 
Osoba, która przyjęła postać gazową, nie może ani atakować fizycznie, ani rzucać czarów 
z werbalnymi, somatycznymi czy materialnymi komponentami lub koncentratorami. Traci też 
nadnaturalne zdolności (oczywiście poza nadnaturalną zdolnością przyjmowania postaci gazowej). 
Istota w postaci gazowej posiada redukcję obrażeń 10/magia. Zaklęcia, zdolności czaropodobne oraz 
nadnaturalne wpływają na nią w normalny sposób. Traci wszelkie korzyści wynikające z używania 
materialnego pancerza (w tym naturalnego), choć wciąż należy stosować względem niej modyfikatory 
wynikające z rozmiaru i Zręczności, a także premie z odbicia oraz premie z pancerza otrzymywane za 
sprawą efektów mocy. 
Istota, która przyjęła postać gazową, nie musi oddychać i jest niepodatna na ataki wymagające 
oddychania (smród troglodytów, trujący gaz itp.). 
Istota w postaci gazowej nie może dostać się do wody ani do innego płynu. Nie jest ani eteryczna, ani 
bezcielesna. Wpływ na nią wiatr oraz inne ruchy powietrza – i to do takiego stopnia, że jest spychana 
w kierunku, w którym powietrze się porusza. Niemniej nawet najsilniejsze podmuchy nie zdołają ani 
rozproszyć istoty, która przyjęła postać gazową, ani wyrządzić jej krzywdy. 
Odróżnienie istoty, która przyjęła postać gazową, od zwykłej mgły wymaga udanego testu 
Spostrzegawczości (ST 15). Jeśli stworzenie próbuje się ukryć wśród mgły, dymu czy innych oparów, 
otrzymuje premię +20. 

PROMIENIE 
Atak za pomocą promienia wymaga wykonania udanego testu ataku dotykowego dystansowego – 
tylko pod tym warunkiem energia trafi cel. Promienie działają na różną odległość (zawsze jest to 
maksymalny dystans rażenia daną mocą) i nie stosuje się w ich wypadku kary wynikającej z zasięgu. 
Zwykle trafiona ofiara ma prawo do rzutu obronnego na Wytrwałość lub Wolę. Przed efektem 
promienia nigdy nie chroni udany rzut obronny na Refleks, ale wysoka premia ze Zręczności do KP 
utrudnia trafienie promieniem. 

PSIONIKA 
Telepatia, walka umysłów, moce psychiczne – psionika to pojęcie opisujące specjalne zdolności 
mentalne rozmaitych stworzeń. Owe zdolności są czaropodobne, a istota korzysta z nich tylko mocą 
swego umysłu – nie potrzebuje ani magicznej energii, ani rytuałów. Jeśli stworzenie posiada jakieś 
moce psioniczne, odpowiednie informacje znajdą się w jego opisie. 
Ataki psioniczne niemal zawsze można odeprzeć udanym rzutem obronnym na Wolę. Nie wszystkie są 
natomiast atakami umysłowymi. Niektóre zdolności psioniczne pozwalają przekształcać ciało, leczyć 
rany czy teleportować się na wielkie odległości. Pewne obdarzone tymi mocami istoty potrafią 
zaglądać w przyszłość, przeszłość czy w odległe miejsca w teraźniejszości, a nawet czytać w umysłach 
innych. 

REDUKCJA OBRAŻEŃ 
Niektóre magiczne stworzenia posiadają nadnaturalną zdolność natychmiastowego leczenia obrażeń 
zadanych bronią lub całkowitego ignorowania ciosów. Istoty te wydają się niezniszczalne. 
Przy redukcji obrażeń podana jest liczba – tyle zadanych w normalnym ataku ran obniżających punkty 
wytrzymałości istota ignoruje. 
Zwykle ową redukcję można pokonać czy przebić dzięki broni danego typu. Taką informację podano 
po liczbie określającej wartość redukcji, oddzielając ją ukośnikiem („/”). Redukcję obrażeń mogą 
przebić specjalne materiały, broń magiczna (posiadająca premię z usprawnienia +1 lub więcej, nie 
licząc usprawnienia wynikającego z mistrzowskiego wykonania), specjalny typ oręża (choćby tnący 
lub miażdżący) czy broń obdarzona charakterem. Myślnik („–”) po ukośniku („/”) oznacza, że 
redukcja obrażeń działa w przypadku każdego ataku, który jej nie ignoruje. 
Pociski wystrzelone z broni miotającej o premii z usprawnienia +1 lub więcej należy na potrzeby 
przebicia redukcji obrażeń traktować jak broń magiczną. Analogicznie, pociski wystrzelone z broni 
miotanej obdarzonej charakterem posiadają taki sam charakter jak ona (jako dodatek do już 
posiadanego przez nie charakteru). 
Kiedy redukcja obrażeń całkowicie zaneguje rany zadane przez atak, nie zadziała też większość 
związanych z nim specjalnych efektów – choćby trucizna mająca dostać się do krwiobiegu, 
oszałamiający cios mnicha czy choroba infekująca poprzez zranienie. Redukcja obrażeń nie wpływa 
na ataki dotykowe, obrażenia od energii powodowane przy okazji ataku oraz wysączanie energii. Nie 
wpływa również na trucizny i choroby, które dostają się do organizmu poprzez wdychanie, spożycie 
czy kontakt. Ataki, które z racji redukcji obrażeń nie spowodowały ran, nie utrudniają rzucania zaklęć. 
Magiczne ataki oraz ataki oparte na energii (nawet zwykły ogień) ignorują redukcję obrażeń. 
Czasami redukcję obrażeń należy traktować jak natychmiastowe leczenie. Innym razem zdolność ta 
będzie odzwierciedlać twardą skórę lub ciało istoty. Tak czy inaczej postacie widzą, że 
konwencjonalne ataki nie skutkują. 
Jeśli istota posiada redukcję obrażeń wynikającą z więcej niż jednego źródła, dwie jej formy nie 
kumulują się ze sobą. Zamiast tego korzysta ona z działania najlepszej z nich w danej sytuacji. 

REGENERACJA 
Stworzenia obdarzone tą nadzwyczajną zdolnością bardzo szybko leczą rany. Ponadto odcięte kończy 

odrastają im lub przyrastają z powrotem, jeżeli przyłożone zostaną w odpowiednie miejsce. 
Obrażenia zadane takiemu stworzeniu traktowane są jak stłuczenia. Ponadto automatycznie leczy się 
ono ze stłuczeń w ustalonym tempie. 
Pewne formy ataku – zwykle ogień i kwas – powodują normalne obrażenia, które nie zmieniają się 
w stłuczenia i nie ulegają wyleczeniu. Szczegóły podano w opisie stworzenia. 
Stworzenia mogą odtworzyć utracone części ciała, a odcięte kończyny przyrastają z powrotem do ich 
ciała. Odcięte części obumierają, jeśli nie zostaną w taki sposób przyłączone. 
Regeneracja nie przywraca punktów wytrzymałości straconych w wyniku wygłodzenia, pragnienia lub 
duszenia. 
Regeneracja nie ma wpływu na formy ataku, które nie powodują obrażeń obniżających punkty 
wytrzymałości. 
Ataki powodujące natychmiastową śmierć mogą doprowadzić do zgonu istoty tylko pod tym 
warunkiem, że zadawane są orężem powodującym zabójcze obrażenia, nie stłuczenia. 

STRACH 
Czary, magiczne przedmioty oraz pewne potwory wywołują w istotach strach. W większości 
przypadków postać wykonuje rzut obronny na Wolę, by oprzeć się uczuciu przerażenia. Nieudany 
oznacza, że postać jest wstrząśnięta, przerażona lub ogarnięta paniką. 
Wstrząśnięty: Tak reagujące postacie podlegają karze z morale –2 do testów ataków, rzutów 
obronnych i testów umiejętności oraz atrybutów. 
Przerażony: Przerażone postacie są wstrząśnięte, a na dodatek uciekają od przyczyny strachu 
możliwie jak najszybciej. Mają jednak prawo wybrać drogę ucieczki. Gdy stracą z pola widzenia (i 
ewentualnie przestaną słyszeć) przyczynę strachu, mogą robić, co im się żywnie podoba. Jeśli zaś 
przyczyna przerażenia znów się objawi i to zanim czas działania strachu dobiegnie końca, istota 
zostanie zmuszona do dalszej ucieczki. Postacie, które nie mają gdzie umknąć, mogą walczyć (choć 
pozostają wstrząśnięte). 
Ogarnięty paniką: Takie postacie są wstrząśnięte, a ponadto umykają od przyczyny strachu możliwie 
jak najszybciej. Drogę ucieczki wybierają całkowicie losowo. Umykają również przed wszelkimi 
innymi niebezpieczeństwami, nawet nie próbując stawić im czoła. Ogarnięte paniką postacie, które nie 
mogą uciec, kulą się. 
Jeszcze większy strach: Efekty strachu się kumulują. Wstrząśnięta postać, która raz jeszcze ulegnie 
wstrząśnięciu, staje się przerażona. Z kolei wstrząśnięta istota, którą coś przerazi, będzie ogarnięta 
paniką. Przerażoną postać, która stanie się wstrząśnięta lub przerażona, ogarnie panika. 

SZYBKIE LECZENIE 
Stworzenie obdarzone nadzwyczajną zdolnością szybkie leczenie odzyskuje punkty wytrzymałości 
w wyjątkowym tempie. W aspektach innych niż tu wymienione, szybkie leczenie działa niczym 
zwyczajne leczenie. 
Na początku każdej swojej tury istota leczy określoną, podaną w jej opisie liczbę punktów 
wytrzymałości. 
W przeciwieństwie do regeneracji, szybkie leczenie nie umożliwia odrastania lub przyrastania na 
powrót do ciała utraconych kończyn. 
Stworzenie, które otrzymało stłuczenia oraz normalne obrażenia, najpierw leczy pierwsze 
z wymienionych. 
Szybkie leczenie nie przywraca punktów wytrzymałości straconych w wyniku wygłodzenia, 
pragnienia lub duszenia. 
Szybkie leczenie nie wpływa na liczbę odzyskanych punktów wytrzymałości, gdy stworzenie się 
polimorfuje. 

ŚLEPOWIDZENIE I ŚLEPOZMYSŁ 
Niektóre stworzenia obdarzone są nadzwyczajną zdolnością – posiadają inny niż wzrok zmysł lub 
kombinację różnych zmysłów, które pozwalają im skutecznie działa, nawet jeśli nie widzą. Owymi 
zmysłami może być niezwykła wrażliwość na wibracje, czuły węch czy słuch albo też echolokacja. 
Zdolność ta sprawia, że niewidzialność i ciemność (nawet magiczna) nie mają wpływu na istotę (nie 
wyczuwa ona jednak stworzeń eterycznych). Zasięg działania zdolności podano w opisie istoty. 
• Ślepowidzenie nie pozwala stworzeniu rozróżniać kolorów i kontrastów. Nie umożliwia również 

czytania. 
• Ślepowidzenie nie sprawia, że stworzenie jest podatne na ataki wzrokowe (w przeciwieństwie do 

widzenia w ciemnościach). 
• Oślepiające ataki nie wpływają na stworzenia obdarzone ślepowidzeniem. 
• Ogłuszające ataki uniemożliwiają ślepowidzenie, jeśli opiera się ono na słuchu. 
• Ślepowidzenie działa pod wodą, lecz nie w próżni. 
• Ślepowidzenie neguje efekty przemieszczania oraz rozmycia. 
Ślepozmysł: Niektóre stworzenia posiadają inną zdolność – ślepozmysł. Dzięki niej percypują rzeczy, 
których nie widać, nie jest ona jednakże tak precyzyjna jak ślepowidzenie. Istota obdarzona 
ślepozmysłem nie musi wykonywać testów Nasłuchiwania czy Spostrzegawczości, by zauważyć 
i dokładnie zlokalizować stworzenie przebywające w zasięgu działania zdolności – musi tylko istnieć 
linia efektu pomiędzy percypującym i percypowanym. Przeciwnik, którego stworzenie nie widzi, 
korzysta z całkowitego ukrycia (ryzyko chybienia 50%) względem istoty obdarzonej ślepozmysłem. 
Ta ostatnia podlega zaś normalnemu ryzyku chybienia wrogów posiadających ukrycie. Ponadto 
widoczność wpływa na poruszanie się stworzenia ze ślepozmysłem. Traci ono również premię ze 
Zręczności do Klasy Pancerza względem istot, których nie widzi. 

TRUCIZNY 
Postać, którą zraniono jadowitą bronią, dotknęła przedmiotu pokrytego toksyczną substancją 
kontaktową, spożyła zatrutą żywność lub napitek bądź też otruła się w jakiś inny sposób, musi 
wykonać rzut obronny na Wytrwałość. Jeżeli będzie on nieudany, trucizna zadziała, zwykle obniżając 
któryś z atrybutów. Nawet jeśli rzut się powiedzie, postać powinna wykonać drugi – minutę później – 
który pozwala zapobiec kolejnemu obniżeniu wartości atrybutu. 
Dawka trucizny, którą pokryto broń lub inny przedmiot, działa tylko na jedną ofiarę. Zwykle toksyna 
utrzymuje się na danej rzeczy, dopóki nie zostanie „użyta” – oręż kogoś nie zrani lub ktoś nie dotknie 
przedmiotu. Oczywiście trucizna może też zostać wcześniej starta z danej powierzchni. Toksyna 
wystawiona na działanie żywiołów zachowa potencjał, dopóki nie wejdzie w kontakt z żywą istotą. 
Istnieją trucizny nadnaturalne i czaropodobne, jednak ich efekty niemal zawsze są nadzwyczajne. 
Trucizny można podzielić na cztery podstawowe rodzaje, zależne od metody, w jaki ich efekty 
wchodzą w życie. 
Kontakt: Wystarczy dotknięcie tego rodzaju toksyny, by konieczny był rzut obronny. Tej trucizny 
można używać „aktywnie” – poprzez broń lub atak dotykowy. Nawet jeśli istota posiada redukcję 
obrażeń pozwalającą jej uniknąć ran spowodowanych przez atak, toksyna i tak zadziała. Taką trucizną 
można pokryć skrzynię czy inny przedmiot, tworząc pułapkę. 
Spożycie: Toksyn działających po spożyciu w zasadzie nie sposób wykorzystać podczas walki. 
Niemniej truciciel może podać taki jad nieprzytomnej istocie lub też namówić kogoś do wypicia czy 
zjedzenia zatrutej substancji. Skrytobójcy oraz osoby trudniące się podobnym procederem zwykle 
używają tego rodzaju toksyn w sytuacjach niebojowych. 
Wdychanie: Toksyny działające w wyniku dostania się do płuc zwykle przechowuje się w kruchych 
flakonach lub skorupkach jaj. Można nimi rzucać, wykonując atak dystansowy o przyroście zasięgu 3 
metry. Kiedy pojemnik uderzy w twardą powierzchnię (lub zostanie mocno uderzony), trucizna się 
uwalnia. Jedna dawka wystarcza do wypełnienia obszaru sześcianu o krawędzi 3 metrów. Każda istota 
na tym terenie musi wykonać rzut obronny (wstrzymywanie oddechu na nic się zdaje, jako że tego 
rodzaju trucizny dostają się do organizmu poprzez membrany nosowe, kanaliki łzowe oraz inne części 
ciała). 
Zranienie: Tego typu toksyny należy wprowadzić do organizmu ofiary, raniąc ją. Jeśli istota posiada 
redukcję obrażeń wystarczającą, by nie otrzymać obrażeń, trucizna nie działa. Czasem tego rodzaju 
jadów używa się w pułapkach wystrzeliwujących raniącą broń, igły i tak dalej. 
Statystyki toksyn zebrano w Tabeli: Trucizny. Tu wyjaśniono zaś pojawiające się w niej pojęcia. 
Typ: Metoda wnikania trucizny (poprzez zranienie, wdychanie, spożycie lub kontakt) oraz ST rzutu 
obronnego na Wytrwałość, pozwalającego uniknąć efektów działania toksyny. 
Efekt początkowy: Obniżenie wartości atrybutu następujące natychmiast po nieudanym rzucie 
obronnym na daną truciznę. Jest ono tymczasowe, chyba że dodano gwiazdkę (*) oznaczającą, iż 
utrata wartości atrybutu to wysączenie trwałe. Paraliż trwa 2k6 minut. 
Efekt drugorzędny: Obniżenie wartości atrybutu następujące natychmiast po drugim nieudanym rzucie 



 104  

obronnym na daną truciznę, wykonywanym w minutę po znalezieniu się toksyny w organizmie ofiary. 
Obniżenie wartości atrybutu jest tymczasowe, chyba że dodano gwiazdkę (*) oznaczającą, iż będzie to 
wysączenie trwałe. Utrata przytomności trwa 1k3 godziny. 
Cena: Koszt jednej dawki (zwykle fiolki) trucizny. Nie da się aplikować toksyny w mniejszych 
dawkach. Zakup oraz posiadanie trucizn zawsze są nielegalne i nawet w największych miastach można 
je zdobyć tylko w wyspecjalizowanych, cieszących się złą sławą miejscach. 
 
Tabela: Trucizny 
Trucizna Typ Początkowy 

efekt 
Drugorzędny efekt Cena 

Nitarit Kontakt, ST 
13 

0 3k6 Bd 650 sz 

Wywar z liścia 
sassone 

Kontakt, ST 
16 

2k12 pw 1k6 Bd 300 sz 

Papka z korzenia 
malyssu 

Kontakt, ST 
16 

1 Zr 2k4 Zr 500 sz 

Korzeń terinaw Kontakt, ST 
16 

1k6 Zr 2k6 Zr 750 sz 

Ekstrakt z czarnego 
lotosu 

Kontakt, ST 
20 

3k6 Bd 3k6 Bd 4500 
sz 

Smocza żółć Kontakt, ST 
26 

3k6 S 0 1500 
sz 

Muchomor paskowy Spożycie, ST 
11 

1 Rzt 2k6 Rzt + 1k4 Int 180 sz 

Arszenik Spożycie, ST 
13 

1 Bd 1k8 Bd 120 sz 

Mech id Spożycie, ST 
14 

1k4 Int 2k6 Int 125 sz 

Olej taggit Spożycie, ST 
15 

0 Utrata przytomności 90 sz 

Proch licza Spożycie, ST 
17 

2k6 S 1k6 S 250 sz 

Proszek mrocznego 
porywacza 

Spożycie, ST 
18 

2k6 Bd 1k6 Con + 1k6 S 300 sz 

Proszek ungol Wdychanie, 
ST 15 

1 Cha 1k6 Cha + 1 Cha* 1000 
sz 

Mgła szaleństwa Wdychanie, 
ST 15 

1k4 Rzt 2k6 Rzt 1500 
sz 

Opary palonego 
othuru 

Wdychanie, 
ST 18 

1 Bd* 3k6 Bd 2100 
sz 

Jad czarnej żmii Zranienie, ST 
11 

1k6 Bd 1k6 Bd 120 sz 

Jad małej stonogi Zranienie, ST 
11 

1k2 Zr 1k2 Zr 90 sz 

Krwiokorzeń Zranienie, ST 
12 

0 1k4 Bd + 1k3 Rzt 100 sz 

Trucizna drowów Zranienie, ST 
13 

Utrata 
przytomności 

Utrata przytomności na 
2k4 godziny 

75 sz 

Zielonokrwisty olej Zranienie, ST 
13 

1 Bd 1k2 Bd 100 sz 

Błękitny winnis Zranienie, ST 
14 

1 Bd Utrata przytomności 120 sz 

Jad średniego pająka Zranienie, ST 
14 

1k4 S 1k4 S 150 sz 

Esencja cieni Zranienie, ST 
17 

1 S* 2k6 S 250 sz 

Jad wywerna Zranienie, ST 
17 

2k6 Bd 2k6 Bd 3000 
sz 

Jad dużego skorpiona Zranienie, ST 
18 

1k6 S 1k6 S 200 sz 

Jad ogromnej osy Zranienie, ST 
18 

1k6 Zr 1k6 Zr 210 sz 

Ostrze śmierci Zranienie, ST 
20 

1k6 Bd 2k6 Bd 1800 
sz 

Jad purpurowego 
robala 

Zranienie, ST 
24 

1k6 S 2k6 S 700 sz 

*Permanentne wysączenie, a nie tymczasowe obniżenie wartości atrybutu. 
 

Zagrożenia podczas używania trucizn 
Postać, która przygotowuje truciznę do użycia (na przykład, smaruje nią broń), ponosi ryzyko 5% na 
to, że wystawi się na jej działanie. Ponadto bohater, który w teście ataku zatrutym orężem uzyska 
wynik 1, musi wykonać rzut obronny na Refleks (ST 15) – nieudany oznacza przypadkowe zatrucie 
się. 

Niepodatności na trucizny 
Stworzenia, których atak powoduje naturalne zatrucie, są niepodatne na własną toksynę. Na istoty, 
które nie żyją (konstrukty i nieumarli), oraz te, które nie posiadają metabolizmu (choćby żywiołaki), 
jady również nie wpływają. Śluzy, rośliny i niektórzy przybysze też są niepodatni na toksyny. Nie jest 
jednak wykluczone stworzenie trucizny, która zadziała na te istoty. 

UCHYLANIE ORAZ DOSKONALSZE 

UCHYLANIE 
Te nadzwyczajne zdolności sprawiają, że posiadająca je istota może umknąć przed atakiem 
obszarowym – uskakując poza pole działania lub usuwając się z drogi. W przypadku łotrzyków 
i mnichów uchylanie oraz doskonalsze uchylanie są właściwościami klasowymi. Moce te posiadają 
również niektóre stworzenia. 
Istota, która pada ofiarą ataku pozwalającego na rzut obronny na Refleks (udany oznacza, że 
otrzymuje ona jedynie połowę obrażeń) i która posiada uchylanie, w ogóle nie odniesie obrażeń, jeżeli 
rzut obronny jej się powiedzie. 
Istota taka musi mieć miejsce, aby umknąć przed atakiem – inaczej nie ma prawa do rzutu obronnego 
na Refleks. Związana lub w inny sposób ograniczona postać nie może wykorzystać uchylania. 
Analogicznie do rzutu obronnego na Refleks w przypadku każdego stworzenia, uchylanie to zdolność 
odruchowa. Aby ją wykorzystać, nie trzeba wiedzieć o nadciągającym ataku. 
Łotrzykowie i mnisi nie mogą korzystać z uchylania, gdy mają na sobie średni lub ciężki pancerz. 
Niektórych stworzeń obdarzonych wrodzoną zdolnością uchylania nie ograniczają podobne aspekty. 
Doskonalsze uchylanie przypomina uchylanie, z tą jednak różnicą, że nawet po nieudanym rzucie 
obronnym postać otrzymuje jedynie połowę obrażeń. 

UTRATA POZIOMU 
Postać, która traci poziom, natychmiast traci też jedną Kostkę Wytrzymałości. Jej bazową premię do 
ataku, bazowe premie do rzutów obronnych oraz specjalne właściwości klasowe należy dostosować do 
nowego, niższego poziomu. Postać musi również obniżyć zwiększone z racji awansu atrybuty, traci 
rangi w umiejętnościach oraz wszelkie uzyskane atuty (jeżeli je posiadała). Jeśli wartość 
zmodyfikowanego atrybutu lub rangi umiejętności jest nieznana (albo gracz po prostu o niej 
zapomniał), odejmij punkt od najwyższej wartości atrybutu bądź rangi najlepiej wyszkolonej 
umiejętności. Jeżeli chowaniec lub istota-towarzysz posiada zdolności związane z poziomem postaci, 
która utraciła poziom, zdolności stworzenia zostają zmienione tak, by pasowały do jej aktualnego 
poziomu. 

Ofiara ma natomiast w sumie tyle punktów doświadczenia, by znaleźć w połowie drogi do 
poprzedniego poziomu. 

UTRATA WARTOŚCI ATRYBUTÓW 
Rozmaite ataki powodują utratę wartości atrybutów – albo ich obniżenie, albo wysączenie. 
W przypadku efektu pierwszego typu utracone wartości odzyskiwane są w tempie punkt każdego 
obniżonego atrybutu na dzień (lub dwóch punktów, jeśli postać tylko odpoczywa cały dzień w łóżku). 
Czary słabsze przywrócenie energii życiowej i przywrócenie energii życiowej również regenerują 
utracone punkty. Z kolei wysączenie wartości atrybutu ma efekt trwały, choć przywrócenie energii 

życiowej może go odwrócić. 
Każda strata osłabia postać, strata wszystkich punktów w danym atrybucie może mieć jednak 
katastrofalne skutki. 
• Siła 0 to znak, że postać w ogóle nie może się poruszać – leży bezradna na ziemi. 
• Zręczność 0 oznacza, że postać w ogóle nie może się poruszać – stoi bez ruchu, skostniała 

i bezradna. 
• Budowa 0 oznacza, że postać nie żyje. 
• Intelekt 0 oznacza, że postać nie może myśleć i jest nieprzytomna – zapadła w letarg i pozostaje 

bezradna. 
• Roztropność 0 oznacza, że postać zapada w głęboki sen pełen koszmarów – jest bezradna. 
• Charyzma 0 oznacza, że postać zapada w katatoniczny letarg – jest bezradna. 
Nie trzeba kontrolować atrybutów, które spadają poniżej 0 – minimalna wartość wynosi właśnie 0. 
Wartość atrybutu równa 0 nie jest równoznaczna z brakiem atrybutu. 
Niektóre czary oraz zdolności zmniejszają efektywną wartość atrybutu, a to nie oznacza jego utraty. 
Efekt każdej takiej redukcji kończy się wraz z końcem działania zaklęcia czy mocy i wtedy atrybut 
powraca do wartości początkowej. 
Wraz ze spadkiem Budowy postać traci punkt wytrzymałości na każdą posiadaną Kostkę 
Wytrzymałości za każdym razem, gdy spada modyfikator wynikający z tego atrybutu. 
W wyniku obniżenia Budowy całkowita liczba punktów wytrzymałości nie może spaść poniżej 1 
punktu na Koskę Wytrzymałości. 
Moc pozwalająca pewnym istotom wysączać wartość atrybutów to zdolność nadnaturalna, 
wymagająca jakiejś formy ataku. Takie stworzenia mogą z niej korzystać, gdy ktoś je zaatakuje – 
nawet bez broni lub orężem naturalnym. 

WĘCH 
Ta nadzwyczajna zdolność pozwala stworzeniu wyczuwać zbliżających się wrogów, wywąchiwać 
ukrytych przeciwników i tropić, kierując się zapachami. 
Stworzenie może wykrywać przeciwników w promieniu 9 metrów, korzystając ze zmysłu węchu. Gdy 
wróg znajduje się po stronie, z której wieje wiatr, zasięg wynosi 18 metrów. Jeśli jest wręcz 
przeciwnie, maleje on do 4,5 metra. Silne wonie – choćby dymu czy gnijących śmieci – mogą zostać 
wykryte nawet z dwa razy większej odległości niż podana wcześniej. Bardzo silne zapachy – jak 
wydzielina skunksa czy smród troglodyty – da się wyczuć nawet na trzy razy większy dystans. 
Stworzenie wykrywa obecność jakiejś istoty, lecz nie zna jej dokładnego położenia. Odkrycie 
kierunku, z którego dochodzi woń, to akcja ruchu. Jeśli stworzenie podejdzie do źródła zapachu na 
odległość 1,5 metra, może je dokładnie zlokalizować. 
Istota posiadająca atut Tropienie oraz zdolność węch potrafi tropić, kierując się tymże zmysłem. 
Wykonuje test Roztropności, by znaleźć lub podążać tropem. Typowa ST świeżego śladu wynosi 10. 
ST zwiększa się lub zmniejsza zależnie od siły zapachu, liczby stworzeń oraz czasu, jaki minął od 
pozostawienia tropu (na każdą godzinę ST wzrasta o 2). W pozostałych aspektach należy stosować te 
same zasady co w przypadku atutu Tropienie. Ponieważ istota podąża za śladem woni, na tropienie nie 
wpływają kiepska widoczność i jakość podłoża. 
Stworzenia obdarzone tą zdolnością potrafią rozpoznawać znajomą woń, podobnie jak ludzie 
identyfikują obrazy, korzystając ze zmysłu wzroku. 
Woda, szczególnie bieżąca, niszczy trop, jeśli stworzenie posiadające tę zdolność oddycha 
powietrzem. Istoty oddychające wodą również mogą być obdarzone zmysłem węchu, który 
z powodzeniem wykorzystują w naturalnych warunkach. 
Fałszywe, silne wonie z łatwością zabijają inne zapachy. Taki odór znacznie utrudnia korzystanie 
z niniejszej zdolności (zarówno jeśli chodzi o wykrywanie, jak i rozpoznawanie stworzeń). W takiej 
sytuacji bazowa ST testu Sztuki przetrwania wykonywanego podczas tropienia wzrasta z 10 do 20. 

WIDZENIE W CIEMNOŚCIACH 
Widzenie w ciemnościach to nadzwyczajna zdolność pozwalająca widzieć bez źródła światła. Zasięg 
tego typu percepcji podano w opisie każdego stworzenia. 
Stworzenia widzące w ciemnościach nie rozróżniają innych kolorów, a tylko czerń i biel. Ta zdolność 
nie pozwala postaciom widzieć niczego, czego nie byłyby w stanie zobaczyć w inny sposób – 
przedmioty i istoty niewidzialne takimi pozostają, a iluzje wciąż wydają się tym, na co wyglądają. 
Istoty obdarzone tą zdolnością są również normalnie podatne na ataki wzrokowe. 
Obecność źródła światła nie uniemożliwia widzenia w ciemnościach. 

WIDZENIE W SŁABYM ŚWIETLE 
Postacie posiadające tą zdolność mają oczy tak wrażliwe na światło, że nawet w półmroku widzą dwa 
razy dalej niż normalne istoty. Istoty widzące w słabym świetle rozróżniają kolory. Rzucająca czary 
osoba posiadający tę zdolność może przeczytać zwój, dopóki ma pod ręką choćby najmniejszy ogarek, 
służący za źródło światła. 
Postacie posiadające tę zdolność widzą na otwartej przestrzeni podczas księżycowej nocy tak dobrze, 
jak w dzień. 

WYCZUWANIE DRGAŃ 
Istota wyczuwająca drgania potrafi wykryć położenie innych stworzeń dzięki wibracjom podłoża. 
Wystarczy, że mają one kontakt z ziemią i znajdują się w zasięgu liczonym po możliwie najkrótszej 
drodze. 
W przypadku, gdy w ziemi nie istnieje prosta linia łącząca stworzenie z wyczuwaną istotą, zasięg 
działania zdolności określa się, obliczając długość najkrótszej niebezpośredniej drogi. Stworzenie musi 
mieć kontakt z ziemią, a wyczuwane istoty muszą się poruszać. 
Uznaje się, że istoty się poruszają, gdy działają w sensie fizycznym (w tym również rzucają zaklęcia 
posiadające komponenty somatyczne). Innymi słowy, przeciwnik nie musi się przemieszczać z miejsca 
na miejsce, by stworzenie obdarzone wyczuwaniem drgań zdołało go wykryć. 

WYSĄCZENIE ENERGII I POZIOMY 
NEGATYWNE 
Niektóre groźne stworzenia, przede wszystkim nieumarli, posiadają przerażającą nadnaturalną 
zdolność wysączania poziomów z istot, które trafią podczas walki. Istota wykonująca wysączający 
energię atak wyrywa z ofiary część jej siły życiowej. 
W większości wypadków do skutecznego wysączenia energii potrzebny jest udany atak wręcz – 
zwykły kontakt fizyczny nie wystarcza. 
Każdy udany atak powodujący wysączenie energii sprawia, że ofiara otrzymuje jeden lub więcej 
poziomów negatywnych. Nieszczęśnik podlega następującym karom za każdy posiadany poziom 
negatywny. 
–1 do wszystkich testów umiejętności i atrybutów; 
–1 do testów ataków i rzutów obronnych; 
–5 punktów wytrzymałości; 
–1 efektywny poziom (za każdym razem, gdy poziom istoty ma znaczenie – podczas rzutu kostką lub 
innych obliczeń – zmniejsz liczbę poziomów o jeden za każdy poziom negatywny). 
Jeśli ofiara rzuca czary, traci dostęp do jednego zaklęcia – jakby właśnie rzuciła aktualnie dostępny 
czar najwyższego poziomu (jeżeli na najwyższym poziomie ma więcej zaklęć, wybiera, które z nich 
traci). Oprócz tego, gdy na nowo przygotowuje czary lub odzyskuje utracone komórki, na najwyższym 
poziomie zaklęć otrzymuje jedno „miejsce” na czary mniej. 
Negatywne poziomy utrzymują się przez 24 godziny lub dopóki nie zostaną usunięte za pomocą magii, 
choćby mocą czaru przywrócenie energii życiowej. Po 24 godzinach stworzenie musi wykonać rzut 
obronny na Wytrwałość. ST wynosi 10 + połowa Kostek Wytrzymałości napastnika + jego 
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modyfikator z Charyzmy (ST zwykle podano w opisie stwora). Jeśli rzut obronny się powiedzie, 
negatywny poziom znika bez szkody dla stworzenia. Jeżeli jednak się nie uda, negatywny poziom 
znika, lecz jednocześnie liczba poziomów istoty spada o 1. Ofiara wykonuje oddzielne rzuty obronne 
dla każdego uzyskanego negatywnego poziomu. 
Postać, której liczba negatywnych poziomów zrówna się z liczbą aktualnie posiadanych poziomów lub 
ją przewyższy, natychmiast ginie. Może się tak zdarzyć, że następnej nocy powstanie z grobu jako 
nieumarły takiego samego rodzaju jak ten, który przyczynił się do jej śmierci (stosowna informacja 
znajduje się w opisie istot wysączających energię). W przeciwnym wypadku zmieni się w upiora. 
Stworzenie otrzymuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości na każdy nałożony poziom negatywny 
(jednak nie w przypadku, gdy negatywny poziom powoduje czar lub podobny efekt). 

ZABÓJCZE ATAKI 
W większości wypadków owe powodujące śmierć ataki pozwalają na rzut obronny na Wytrwałość – 
udany oznacza, że ofiara uniknęła efektu; nieudany zwiastuje natychmiastową śmierć. 
• Wskrzeszenie nie działa na istotę, której śmierć spowodował zabójczy atak. 
• Zabójcze ataki działają natychmiast. Nie ma szansy na ustabilizowanie postaci i w żaden sposób nie 

można jej utrzymać przy życiu. 
• Jeśli to ma jakieś znacznie, martwa postać ma –10 punktów wytrzymałości, i to bez względu na 

rodzaj śmierci. 
• Czar ochrona przed śmiercią zabezpiecza postać przed zabójczymi atakami. 

ZAUROCZENIE I PRZYMUS 
Wiele zdolności i czarów zaciemnia umysły różnych istot. Zwykle uniemożliwiają one rozróżnienie, 
kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Czasem jednak mają większą potęgę i sprawiają, że najbliżsi 
towarzysze wydają się najzacieklejszymi wrogami. Na postacie i na potwory działają dwa typy 
oczarowań: zauroczenia i przymusy. 
Zauroczenie sprawia, że korzystająca z tej zdolności postać zaprzyjaźnia się z daną istotą i może 
postulować wykonanie pewnych czynności. Zauroczony nie jest jednak bezmyślny i nie ulega 
całkowicie. Taką moc posiadają różne zaklęcia należące do grupy zauroczeń. Ogólnie rzecz biorąc, 
zauroczona istota zachowuje wolną wolę, lecz podejmuje decyzje w oparciu o nieco wypaczony obraz 
świata. 
• Zauroczona istota nie nabywa żadnej magicznej mocy pozwalającej jej rozumieć język nowego 

przyjaciela. 
• Zauroczona postać zachowuje charakter i pozostaje lojalna ideom oraz osobom. Różnica polega na 

tym, iż uznaje istotę, która ją zauroczyła, za drogiego przyjaciela, do którego propozycji i próśb 
będzie przykładać wielką wagę. 

• Zauroczona postać będzie walczyć z dawnymi przyjaciółmi tylko pod warunkiem, że zagrażają jej 
nowemu kumplowi. Jednak nawet w tej sytuacji będzie sięgać po najmniej zabójcze środki, jakie 
ma do dyspozycji – oczywiście dopóki taka taktyka ma szansę powodzenia (należy to traktować jak 
starcie dwóch prawdziwych przyjaciół). 

• Zauroczona istota ma prawo do spornego testu własnej Charyzmy z Charyzmą pana, gdy pragnie 
oprzeć się poleceniom, które nakłaniają ją do zrobienia czegoś, czego nie dopuściłaby się nawet dla 
najbliższego przyjaciela. Udany test oznacza, że postać nie wykona polecenia, ale pozostanie 
zauroczona. 

• Zauroczona postać nigdy nie wykona rozkazu, który w oczywisty sposób prowadzi do samobójstwa 
lub może jej przynieść natychmiastową poważną szkodę. 

• Jeśli istota dokonująca zauroczenia nakazuje nowemu przyjacielowi zrobienie czegoś, czemu ten się 
sprzeciwia, ofiara ma prawo do rzutu obronnego. Gdy będzie on udany, stworzenie wyzwoli się 
spod działania magicznego wpływu. 

• Jeżeli zauroczonego zaatakuje istota, pod której wpływem się znajduje, lub jej sprzymierzeńcy, 
automatycznie wyzwala się on spod działania stosownego efektu lub czaru. 

Przymus działa inaczej. W pewien sposób pozbawia on podmiot wolnej woli lub po prostu zmienia 
sposób działania jego umysłu. Zauroczenie sprawia, że ofiara staje się przyjacielem istoty 
korzystającej z mocy. Natomiast przymus podporządkowuje podmiot osobie, która go użyła. 
Istota znajdująca się pod wpływem zauroczenia lub przymusu dobrowolnie niczego nie zdradzi (nie 
przekaże informacji, o które pan nie zapyta). 
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Udźwig, ruch i eksploracja 
Udźwig 
Zasady obładowania określają, ile bohater może dźwigać – czy niesiona zbroja i ekwipunek 
spowalniają go, czy nie. Obładowania dzielimy na dwie składowe: obładowanie przez zbroję 
i obładowanie przez ciężar całkowity. 
Obładowanie przez zbroję: Zbroja, którą ma na sobie bohater, określa jego maksymalną premię ze 
Zręczności do KP, karę do testów z pancerza, szybkość zwykłego poruszania się i biegania. 
W zasadzie tylko tyle musisz wiedzieć, chyba że twój śmiałek jest osłabiony lub dźwiga dużo sprzętu. 
Dodatkowe wyposażenie, które nosi postać, nie spowolni jej bardziej niż pancerz, który ma na sobie. 
Jeśli twój śmiałek jest osłabiony lub dźwiga dużo sprzętu, musisz obliczyć, w jakim stopniu niesiony 
przezeń ekwipunek go obciąża. Będzie to miało szczególne znaczenie, gdy bohater spróbuje zabrać ze 
sobą jakiś ciężki przedmiot. 
Waga: Jeśli chcesz ustalić, czy dźwigane przez bohatera wyposażenie jest wystarczająco ciężkie, by 
go spowolnić bardziej niż noszona zbroja, zsumuj wagę wszystkich przedmiotów, wliczając w to broń, 
pancerz i sprzęt. Uzyskaną wartość porównaj z Siłą śmiałka, korzystając z Tabeli: Udźwig. 
W zależności od stosunku wspomnianego ciężaru do udźwigu postaci, może ona dźwigać małe, 
średnie lub duże obciążenie. Sprzęt, tak jak zbroja, wpływa na maksymalną premię ze Zręczności do 
KP, powoduje karę do testów (analogiczną do kary do testów z pancerza), wpływa na szybkość 
zwykłego poruszania się oraz biegania, co pokazano w Tabeli: Wpływ obciążenia. Na potrzeby 
zdolności oraz umiejętności, na które ma wpływ pancerz, średnie i duże obciążenie odpowiada 
średniej i ciężkiej zbroi. Lekkie obciążenie w żaden sposób nie wpływa na bohatera. 
Jeśli twój bohater ma na sobie pancerz, pod uwagę musisz brać mniej korzystne wartości (wynikające 
z pancerza lub całkowitej wagi sprzętu) dla każdej kategorii. Kary te się nie kumulują. 
Podnoszenie i ciągnięcie: Postać może podnieść nad głowę ciężar równy maksymalnemu obciążeniu. 
Bohater da radę podnieść z ziemi ciężar równy podwojonemu maksymalnemu obciążeniu, ale będzie 
się z nim poruszał powoli i zataczał. Tak przeciążona postać traci całą premię ze Zręczności do KP 
i może się poruszyć w rundzie tylko o 1,5 metra (akcja całorundowa). 
Upraszczając, śmiałek zdoła pchać lub ciągnąć po ziemi ciężar równy maksymalnemu obciążeniu razy 
5. Sprzyjające warunki pozwalają zwiększyć tę wagę jeszcze dwukrotnie, a niesprzyjające zmniejszają 
ją o połowę. 
Większe i mniejsze istoty: Wartości podane w Tabeli: Udźwig dotyczą dwunożnych istot rozmiaru 
średniego. Większe stworzenia dwunożne mogą dźwigać znaczniejsze ciężary, zależnie od kategorii 
rozmiaru – duża ×2, wielka ×4, olbrzymia ×8, kolosalna ×16. Z kolei mniejsze istoty zdołają unieść 
mniej, zależnie od kategorii rozmiaru – mała ×3/4, malutka ×1/2, drobna ×1/4, filigranowa ×1/8. 
Czworonogi mogą dźwigać większe obciążenie niż postacie. W tym jednak przypadku nie stosuj 
podanych wcześniej mnożników, a pomnóż odpowiadające Sile danego stworzenia liczby podane 
w Tabeli: Udźwig przez stosowny czynnik rozmiaru – filigranowa ×1/4, drobna ×1/2, malutka ×3/4, 
mała ×1, średnia ×1,5, duża ×3, wielka ×6, olbrzymia ×12, kolosalna ×24. 
Nadzwyczajna Siła: W przypadku Siły niepodanej w Tabeli: Udźwig postępuj następująco. Znajdź 
w niej liczbę z przedziału 20-29 o cyfrze jedności takiej samej jak Siła danej istoty. Pomnóż podane 
wartości przez 4, jeśli Siła stworzenia nie przekracza 40; przez 16, jeżeli nie przekracza 50; przez 64, 
jeśli nie przekracza 60 i tak dalej. 
Tabela: Udźwig 
Wartość Siły Małe obciążenie Średnie obciążenie Duże obciążenie 
1 1,5 kg lub mniej 2-3 kg 3,5-5 kg 
2 3 kg lub mniej 3,5-6,5 kg 7-10 kg 
3 5 kg lub mniej 5,5-10 kg 10,5-15 kg 
4 6,5 kg lub mniej 7-13 kg 13,5-20 kg 
5 8 kg lub mniej 8,5-16,5 kg 17-25 kg 
6 10 kg lub mniej 10,5-20 kg 20,5-30 kg 
7 11,5 kg lub mniej 12-23 kg 23,5-35 kg 
8 13 kg lub mniej 13,5-26,5 kg 27-40 kg 
9 15 kg lub mniej 15,5-30 kg 30,5-45 kg 
10 16,5 kg lub mniej 17-33 kg 33,5-50 kg 
11 19 kg lub mniej 19,5-38 kg 38,5-57,5 kg 
12 21,5 kg lub mniej 22-43 kg 43,5-65 kg 
13 25 kg lub mniej 25,5-50 kg 50,5-75 kg 
14 29 kg lub mniej 29,5-58 kg 58,5-87,5 kg 
15 33 kg lub mniej 33,5-66,5 kg 67-100 kg 
16 38 kg lub mniej 38,5-76,5 kg 77-115 kg 
17 43 kg lub mniej 43,5-86,5 kg 87-130 kg 
18 50 kg lub mniej 50,5-100 kg 100,5-150 kg 
19 58 kg lub mniej 58,5-116,5 kg 117-175 kg 
20 66,5 kg lub mniej 67-133 kg 133,5-200 kg 
21 76,5 kg lub mniej 77-153 kg 153,5-230 kg 
22 86,5 kg lub mniej 87-173 kg 173,5-260 kg 
23 100 kg lub mniej 100,5-200 kg 200,5-300 kg 
24 116,5 kg lub mniej 117-233 kg 233,5-350 kg 
25 133 kg lub mniej 133,5-266,5 kg 267-400 kg 
26 153 kg lub mniej 153,5-306,5 kg 307-460 kg 
27 173 kg lub mniej 173,5-346,5 kg 347-520 kg 
28 200 kg lub mniej 200,5-400 kg 400,5-600 kg 
29 2333 kg lub mniej 233,5-466,5 kg 467-700 kg 
+10 ×4 ×4 ×4 
 
Tabela: Wpływ obciążenia 
Obciążenie Maks. Zr Kara do testów Szybkość 

   (9 m) (6 m) Bieg 

Średnie +3 –3 6 m 4,5 m ×4 
Duże +1 –6 6 m 4,5 m ×3 
 
Pancerz i obładowanie a inna szybkość bazowa 
W pobliskiej tabeli znajdziesz informacje, jak zmniejsza się prędkość w zależności od bazowej 
szybkości, począwszy od 6 metrów, a skończywszy na 30 metrach. 
Bazowa szybkość Zmniejszona szybkość Bazowa szybkość Zmniejszona szybkość 
6 m 4,5 m 21 m 15 m 
9 m 6 m 24 m 16,5 m 
12 m 9 m 27 m 18 m 
15 m 10,5 m 30 m 21 m 
18 m 12 m   

Ruch 
W grze wyróżnia się następujące trzy skale poruszania się. 
• Ruch taktyczny, dotyczący walki, mierzony w metrach (lub polach) w rundzie. 
• Ruch lokalny, dotyczący badania miejsca, mierzony w metrach na minutę. 
• Ruch podróżny, dotyczący przemieszczania się z miejsca na miejsce, mierzony w kilometrach na 

godzinę lub kilometrach na dzień. 
 
Sposoby poruszania się: Poruszając się w różnej skali, istoty zwykle maszerują, spieszą się lub 
biegną. 
Marsz: Niespieszny, acz celowy ruch z prędkością 4,5 kilometra na godzinę (dotyczy człowieka 
nieobarczonego ładunkiem). 
Pośpiech: Trucht z szybkością około 9 kilometrów na godzinę (w przypadku człowieka 
nieobarczonego ładunkiem). Bohater śpieszy się, jeśli porusza się w rundzie z podwojoną szybkością 
lub jeśli porusza się z taką samą prędkością w tej samej rundzie, w której wykonuje standardową akcję 

lub inną akcję ruchu. 
Bieg (×3): Bieg to w przypadku bohatera w ciężkim pancerzu poruszanie się z prędkością trzykrotnie 
większą niż normalnie. Człowiek w pełnej zbroi płytowej porusza się z szybkością mniej więcej 13,5 
kilometra na godzinę. 
Bieg (×4): Bieg to w przypadku bohatera w średnim i lekkim pancerzu lub bez zbroi poruszanie się 
z prędkością czterokrotnie większą niż normalnie. Człowiek nieobarczonego ładunkiem porusza się 
z szybkością mniej więcej 18 kilometrów na godzinę, a człowiek w kolczudze z szybkością 12 
kilometrów na godzinę. 

RUCH TAKTYCZNY 
Ruch taktyczny dotyczy walki. W trakcie starcia bohaterowie zwykle nie maszerują – albo się spieszą, 
albo biegają. Dlatego też postać, która w danej rundzie porusza się ze swoją normalną szybkością, 
a następnie wykonuje jakąś akcję po prostu przez 3 sekundy spiesznie się porusza, zaś przez 3 dalsze 
sekundy wykonuje jakaś czynność. 
Utrudnione poruszanie się: Trudny teren, przeszkody i słaba widoczność utrudniają poruszanie się, 
a wówczas każde pole liczy się jak dwa pola, co efektywnie zmniejsza dystans, jaki bohater może 
pokonać. 
Jeśli ruch utrudniony jest z kilku powodów, zsumuj wszystkie mnożniki kosztu poruszania się (jest to 
wyjątek od normalnej reguły podwajania). 
Zdarzą się też sytuacje, gdy ruch postaci będzie do tego stopnia utrudniony, iż nie będzie miała 
wystarczającej szybkości, by pokonać nawet 1,5 metra (1 pole). W takim wypadku możesz poświęcić 
akcję całorundową i poruszyć się o 1,5 metra (1 pole) w dowolnym kierunku, nawet po przekątnej. 
Choć taki ruch przypomina 1,5-metrowy krok, nie jest nim, a zatem normalnie prowokuje ataki 
okazyjne (nie możesz wykorzystać tej zasady, jeśli masz do pokonania teren, którego po prostu nie da 
się przebyć, albo nie masz prawa w ogóle się poruszać). 
Nie możesz biec i szarżować przez pola, które utrudniają poruszanie się. 

RUCH LOKALNY 
Bohaterowie eksplorujący jakiś obszar wykorzystują ruch lokalny, liczony w metrach na minutę. 
Marsz: Śmiałek może bez problemu maszerować w ruchu lokalnym. 
Pośpiech: Śmiałek może bez problemu się spieszyć w ruchu lokalnym. Jeśli chodzi o ruch mierzony 
w kilometrach na godzinę, patrz dalej, “Ruch podróżny”. 
Bieg: Śmiałek o Budowie wartości 9 lub więcej może bez problemu biec przez minutę. Upraszczając, 
bohater ma prawo biec przez minutę lub dwie, a potem musi odpoczywać przez minutę. 

RUCH PODRÓŻNY 
Bohaterowie przemierzający znaczne odległości wykorzystują ruch podróżny, który mierzy się 
w kilometrach na godziny lub dni. W tym przypadku dzień odzwierciedla 8 godzin realnej podróży 
lądem. W przypadku łodzi wiosłowych dzień to 10 godzin wiosłowania, a w przypadku żaglowców – 
24 godziny podróżowania. 
Marsz: Bohater może bez problemu maszerować 8 godzin dziennie. Dłuższa wędrówka zwykle 
powoduje zmęczenie (patrz dalej, “Forsowny marsz”). 
Pośpiech: Bohater może bez problemu spieszyć się przez godzinę. Pośpiech przez następną godzinę 
bez wcześniejszego odespania powoduje 1 stłuczenie, a każda kolejna godzina pośpiechu kosztuje dwa 
razy więcej stłuczeń niż poprzednia. Postać, która w wyniku pośpiechu otrzyma stłuczenia, jest 
zmęczona – co oznacza, że nie może ani biegać, ani szarżować, a ponadto podlega karze –2 do Siły 
i Zręczności. Pozbycie się stłuczeń konotuje wyeliminowanie zmęczenia. 
Bieg: Bohater nie jest w stanie biec przez dłuższy czas. Poruszanie się w cyklu bieg – odpoczynek 
w efekcie odpowiada pośpiechowi. 
Teren: Teren, jaki przemierza bohater, wpływa na pokonywany w dzień lub godzinę dystans (patrz 
Tabela: Teren a ruch podróżny). Gościniec to prosta, główna, brukowana droga. Trakt ma zwykle 
postać piaszczystego, ubitego duktu. Szlak przypomina trakt, ale pozwala podróżować tylko gęsiego 
i w zasadzie uniemożliwia korzystanie z pojazdów. Bezdroże to dzicz pozbawiona jakichkolwiek 
ścieżek. 
Forsowny marsz: Maszerujący normalnie bohater idzie 8 godzin dziennie. Resztę czasu, nawet gdy 
słońce stoi w górze, spędza na odpoczynku, jedzeniu i rozbijaniu obozowiska. 
Bohater może iść dziennie dłużej niż przez 8 godzin; będzie to forsowny marsz. Za każdą godzinę 
ponad wspomniane 8 musi wykonać test Budowy (ST 10 +2 za każdą dodatkową godzinę) – porażka 
oznacza, że otrzymuje 1k6 stłuczeń. Postać, która w wyniku forsownego marszu otrzyma stłuczenia, 
jest zmęczona. Pozbycie się stłuczeń konotuje wyeliminowanie zmęczenia. Możliwe jest, że 
maszerując forsownie, śmiałek straci przytomność, zmuszając swój organizm do zbytniego wysiłku. 
Poruszanie się na wierzchowcu: Wierzchowiec, którego ktoś dosiada, może się pospiesznie poruszać. 
Jednakże w takim przypadku otrzymuje zwykłe zabójcze obrażenia, a nie stłuczenia. Wierzchowca 
można również zmusić do forsownego marszu, ale jego testy Budowy automatycznie kończą się 
porażką; ponadto otrzymuje on wówczas zabójcze obrażenia, nie zaś stłuczenia. Dosiadana istota 
będzie również zmęczona, jeśli odniesie jakiekolwiek obrażenia w wyniku pośpiechu lub forsownego 
marszu. 
Informacje o szybkości wierzchowców i pojazdów ciągniętych przez zwierzęta znajdziesz w Tabeli: 
Wierzchowce i pojazdy. 
Poruszanie się po wodzie: Informacje o szybkości pojazdów poruszających się po wodzie znajdziesz 
w Tabeli: Wierzchowce i pojazdy. 
 
Tabela: Ruch i odległość 

 Szybkość 

 4,5 metra 6 metrów 9 metrów 12 metrów 

Jedna runda (ruch taktyczny)1 
Marsz 4,5 m 6 m 9 m 12 m 
Pośpiech 9 m 12 m 18 m 24 m 
Bieg (×3) 13,5 m 18 m 27 m 36 m 
Bieg (×4) 18 m 24 m 36 m 48 m 
Jedna minuta (ruch lokalny) 
Marsz 45 m 60 m 90 m 120 m 
Pośpiech 90 m 120 m 180 m 240 m 
Bieg (×3) 135 m 180 m 270 m 360 m 
Bieg (×4) 180 m 240 m 360 m 480 m 
Jedna godzina (ruch podróżny) 
Marsz 2,25 km 3 km 4,5 km 6 km 
Pośpiech 4,5 km 6 km 9 km 12 km 
Bieg — — — — 
Jeden dzień (ruch podróżny) 
Marsz 18 km 24 km 36 km 48 km 
Pośpiech — — — — 
Bieg — — — — 
1 Ruch taktyczny często mierzy się w polach na siatce bitewnej (jedno pole odpowiada 1,5 metra), 
a nie w metrach. 
 
Tabela: Utrudnione poruszanie się 
Sytuacja Dodatkowy koszt ruchu 
Trudny teren x2 

Przeszkoda1 x2 
Kiepska widoczność x2 
Nie do pokonania — 
1 Może wymagać testu umiejętności. 
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Tabela: Teren a ruch podróżny 
Teren Gościniec Trakt lub szlak Bezdroża 
Bagna ×1 ×3/4 ×1/2 
Dżungla ×1 ×3/4 ×1/4 
Góry ×3/4 ×3/4 ×1/2 
Las ×1 ×1 ×1/2 
Pustynia piaszczysta ×1 ×1/2 ×1/2 
Równiny ×1 ×1 ×3/4 
Tundra, zamarznięta ×1 ×3/4 ×3/4 
Wrzosowisko ×1 ×1 ×3/4 
Wzgórza ×1 ×3/4 ×1/2 
 
Tabela: Wierzchowce i pojazdy 
Pojazd/wierzchowiec Na godzinę Na dzień 
Wierzchowiec (dźwigający obciążenie) 
Lekki koń lub lekki koń bojowy 9 km 72 km 

Lekki koń (75,5-225 kg)1 6 km 48 km 
Lekki koń bojowy (115,5-345 kg)1 6 km 48 km 

Ciężki koń lub ciężki koń bojowy 7,5 km 60 km 

Ciężki koń (101-300 kg)1 5,25 km 42 km 

Ciężki koń bojowy (150,5-450 kg)1 5,25 km 42 km 

Kuc lub kuc bojowy 6 km 48 km 

Kuc (38-112,5 kg)1 4,5 km 36 km 

Kuc bojowy (50,5-150 kg)1 4,5 km 36 km 

Osioł lub muł 4,5 km 36 km 

Osioł (22,5-75 kg)1 3 km 24 km 

Muł (115,5-345 kg)1 3 km 24 km 

Pies wierzchowy 6 km 48 km 

Pies wierzchowy (50,5-150 kg)1 4,5 km 36 km 

Dwukółka lub wóz 3 km 24 km 
Statek 

Tratwa lub barka (holowana lub pchana kijami)2 0,75 km 7,5 km 

Barkas (poruszany wiosłami)2 1,5 km 15 km 
Łódź wiosłowa (poruszana wiosłami)2 2,25 km 22,5 km 

Żaglowiec (pod żaglami) 3 km 72 km 
Okręt wojenny (poruszany wiosłami i pod żaglami) 3,75 km 90 km 
Snek (poruszany wiosłami i pod żaglami) 4,5 km 108 km 
Galera (poruszany wiosłami i pod żaglami) 6 km 144 km 
1 Czworonogi, takie jak konie, mogą dźwigać większe obciążenie niż bohaterowie. Więcej informacji 
znajdziesz wcześniej, w części “Udźwig”. 
2 Tratwy, barki, barkasy oraz łodzie wiosłowe pływają po rzekach i jeziorach. Do szybkości pojazdu 
poruszającego się z prądem należy dodać prędkość nurtu (zwykle 4,5 kilometra). Poza wiosłowaniem 
przez 10 godzin dziennie można jeszcze przez pozostałe 14 dryfować – ktoś musi jednakże kierować 
tratwą, barką, barkasem czy łodzią. Zabieg ten pozwala pokonać dziennie dodatkowe 63 kilometry. 
Tymi pojazdami nie da się płynąć pod silniejszy prąd, lecz zwierzęta idące brzegiem mogą je ciągnąć 
w górę rzeki (tzw. burłaczenie). 

Eksploracja 
WZROK I ŚWIATŁO 
Krasnoludy i półorkowie posiadają zdolność widzenie w ciemnościach, ale przedstawiciele 
pozostałych ras potrzebują jakiegoś źródła światła – w przeciwnym razie są ślepi. W Tabeli: Źródła 
światła i oświetlenie znajdziesz informacje o promieniu, w jakim dane źródło światła rozjaśnia 
ciemności, oraz czasie jego działania. 
W jasnym świetle wszyscy bohaterowie widzą dobrze. Na takim obszarze żadna istota nie zdoła się 
ukryć, chyba że jest niewidzialna lub posiada osłonę. 
W półmroku śmiałkowie widzą, ale słabo. Istoty na takim obszarze posiadają względem nich ukrycie. 
Osoba przebywająca w półmroku może, by się schować, wykonać test Ukrywania się. 
W ciemności bohaterowie są całkowicie oślepieni, chyba że widzą w ciemnościach. Poza oczywistymi 
efektami, oślepione stworzenie ponosi w walce ryzyko chybienia 50% (wszyscy przeciwnicy mają 
względem niego całkowite ukrycie), traci ewentualną premię ze Zręczności do KP, podlega karze –2 
do KP, porusza się z połową prędkości oraz podlega karze –4 do testów Przeszukiwania oraz 
większości testów umiejętności opartych na Sile i Zręczności. 
Postacie widzące w słabym świetle (elfy, półelfy i gnomy) widzą przedmioty w promieniu dwa razy 
większym niż podany. W przypadku takich istot należy podwoić efektywny promień jasnego 
oświetlenia i półmroku. 
Śmiałkowie widzący w ciemnościach (krasnoludy i półorkowie) w jasno oświetlonych obszarach 
widzą normalnie, a w ciemnościach na odległość 18 metrów. Istota, która nie jest niewidzialna lub nie 
posiada osłony, nie może ukryć się w promieniu 18 metrów od osoby widzącej w ciemnościach. 
Tabela: Źródła światła i oświetlenie 
Źródło światła Jasne oświetlenie Półmrok  Czas działania 
Świeczka nd1 1,5 m 1 godzina 

Wieczna pochodnia 6 m 12 m Permanentnie 
Lampa, zwykła 4,5 m 9 m 6 godzin/0,5 litra 

Latarnia, górnicza 2 18-metrowy stożek 36-metrowy stożek 6 godzin/0,5 litra 

Latarnia, zakryta 9 m 18 m 6 godzin/0,5 litra 
Słoneczny pręcik 9 m 18 m 6 godzin 
Pochodnia 6 m 12 m 1 godzina 
 
Czar Jasne oświetlenie Półmrok  Czas działania 
Nieustający płomień 6 m 12 m Permanentnie 
Tańczące światła (pochodnie) 6 m (każda) 12 m (każda) 1 min. 
Światło dnia 18 m 36 m 30 min. 
Światło 6 m 12 m 10 min. 
1 Świeca zapewnia tylko półmrok, a nie jasne oświetlenie. 
2 Górnicza latarnia rozjaśnia obszar stożka, a nie świeci wokół. 

NISZCZENIE I ROZWALANIE PRZEDMIOTÓW 
Chcąc zniszczyć przedmiot możesz albo uderzyć go bronią, albo rozwalić uderzeniem. 
Rozwalanie przedmiotów 
Uderzenie w broń lub tarczę orężem powodującym rany cięte bądź miażdżone to specjalny atak 
roztrzaskujący. Rozwalanie przedmiotu bardzo przypomina wspomniane roztrzaskiwanie, z tą jednak 
różnicą, iż wykonujesz test ataku względem KP danego obiektu. Zwykle niszczyć przedmioty możesz 
tylko bronią tnącą lub miażdżącą. 
Klasa Pancerza: Łatwiej trafić przedmioty niż istoty, ponieważ zwykle się nie poruszają. Zdarza się 
jednak, że niektóre z nich są tak wytrzymałe, że przynajmniej częściowo opierają się sile ciosu. Klasa 
Pancerza przedmiotu wynosi 10 + jego modyfikator z rozmiaru + jego modyfikator ze Zręczności. 
Nieożywiony przedmiot nie dość, że ma Zręczność wartości 0 (kara –5 do KP), to ponadto podlega 
karze –2 do KP. Poświęcając akcję całorundową na atak, automatycznie trafiasz bronią do walki 
wręcz; jeśli używasz oręża dystansowego, otrzymujesz premię +5 do testu ataku. 
Trwałość: Każdy przedmiot ma jakąś trwałość – wartość odzwierciedlającą, jak dobrze opiera się 
uszkodzeniom. Kiedy otrzyma jakieś obrażenia, odejmij od ich liczby trwałość danego obiektu. Tylko 
przewyższające trwałość uszkodzenia zmniejszają punkty wytrzymałości przedmiotu (patrz Tabela: 
Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, pancerzy i tarcz; Tabela: Trwałość i punkty 
wytrzymałości różnych materiałów; Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości różnych przedmiotów). 

Punkty wytrzymałości: Liczba punktów wytrzymałości przedmiotu zależy od jego wielkości oraz 
materiału, z jakiego został wykonany (patrz Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, 
pancerzy i tarcz; Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości różnych materiałów; Tabela: Trwałość 
i punkty wytrzymałości różnych przedmiotów). Kiedy liczba jego punktów wytrzymałości spadnie do 
0, ulega on zniszczeniu. 
Różne części przedmiotów bardzo znacznych rozmiarów mają oddzielne punkty wytrzymałości. 
Ataki energią: Ataki kwasem i dźwiękiem powodują uszkodzenia przedmiotów, tak samo, jak ranią 
istoty. Po udanym trafieniu wykonaj normalny test obrażeń. Elektryczność i ogień w większości 
wypadków są tylko w połowie skuteczne – podziel przez 2 liczbę uzyskaną w teście obrażeń i dopiero 
później zastosuj trwałość. Ataki zimnem przynoszą jeszcze słabszy efekt – podziel przez 4 liczbę 
uzyskaną w teście obrażeń i dopiero później zastosuj trwałość. 
Obrażenia zadawane bronią dystansową: Przedmioty otrzymują połowę uszkodzeń spowodowanych 
przez oręż dystansowy (chyba że jest to maszyna oblężnicza). Podziel przez 2 liczbę uzyskaną w teście 
obrażeń i dopiero później zastosuj trwałość 
Nieefektywna broń: Niektóre rodzaje broni nie zdołają uszkodzić pewnych przedmiotów. 
Niepodatności: Przedmioty są niepodatne na stłuczenia i trafienia krytyczne. Nawet ożywione 
przedmioty, które w pozostałych aspektach traktuje się jak istoty, posiadają owe niepodatności, 
ponieważ są konstruktami. 
Magiczne pancerze, tarcze i broń: Każde +1 premii z usprawnienia zwiększa o 2 trwałość, a o 10 
punkty wytrzymałości pancerza, oręża lub tarczy. 
Podatność na niektóre ataki: Niektóre ataki są szczególnie efektywne względem jakichś przedmiotów. 
W takim przypadku ataki powodują dwa razy większe obrażenia niż zwykle oraz mogą ignorować 
trwałość przedmiotu. 
Uszkodzone przedmioty: Uszkodzone przedmioty są w pełni funkcjonalne, dopóki liczba ich punktów 
wytrzymałości nie spadnie do 0 – wówczas ulegają zniszczeniu. Uszkodzone (lecz nie zniszczone) 
przedmioty można naprawić za pomocą umiejętności Rzemiosło. 
Rzuty obronne: Niemagiczne przedmioty, których nikt nie niesie, nigdy nie wykonują rzutów 
obronnych – po prostu uznaje się, że kończą się one porażką. A zatem na takie przedmioty zawsze 
działają czary. Natomiast przedmioty znajdujące się pod czyjąś “opieką” (trzymane, dotykane lub 
założone) wykonują rzuty obronne jak ich posiadacz (a zatem stosują premie do rzutów obronnych 
postaci). 
Magiczne przedmioty zawsze mają prawo do rzutu obronnego. W ich wypadku premie do rzutów 
obronnych na Wytrwałość, Refleks i Wolę wynoszą 2 + połowa ich poziomu czarującego. Przedmiot 
magiczny, który ktoś trzyma w dłoniach, wykonuje rzuty obronne jak jego posiadacz lub wykorzystuje 
własne – zależnie od tego, które wartości są lepsze. 
Przedmioty ożywione: Ożywione przedmioty traktuje się jak istoty, określając ich Klasę Pancerza (a 
zatem nie są nieożywionymi obiektami). 
Niszczenie przedmiotów 
Kiedy bohater chce coś zniszczyć, a nie powodować uszkodzenia, należy wykonać test Siły (a nie test 
ataku i test obrażeń, co ma miejsce w przypadku specjalnego ataku roztrzaskanie). ST tego testu zależy 
bardziej od sposobu wykonania przedmiotu, a mniej od materiałów, z jakich go wykonano. 
Jeśli przedmiot straci co najmniej połowę punktów wytrzymałości, ST jego zniszczenia spadnie o 2. 
Większe oraz mniejsze istoty, gdy próbują wyważyć drzwi, otrzymują premię z rozmiaru do Siły lub 
podlegają karom z rozmiaru do Siły następującej wartości: filigranowe –16, drobne –12, malutkie –8, 
małe –4, duże +4, wielkie +8, olbrzymie +12, kolosalne +16. 
Łom oraz przenośny taran zwiększają szansę wyważenia drzwi. 
Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, pancerzy i tarcz  
Broń lub tarcza Trwałość  pw1 
Lekka broń z ostrzem 10 2 
Jednoręczna broń z ostrzem 10 5 
Dwuręczna broń z ostrzem 10 10 
Lekka broń z metalową rękojeścią 10 10 
Jednoręczna broń z metalową rękojeścią 10 20 
Lekka broń z rękojeścią 5 2 
Jednoręczna broń z rękojeścią 5 5 
Dwuręczna broń z metalową rękojeścią 5 10 
Broń miotająca 5 5 
Pancerz specjalna2 premia z pancerza ×5 

Puklerz 10 5 
Lekka drewniana tarcza 5 7 
Ciężka drewniana tarcza 5 15 
Lekka stalowa tarcza 10 10 
Ciężka stalowa tarcza 10 20 
Pawęż 5 20 
1 Podane pw dotyczy broni, pancerzy i tarcz dla średnich istot. Podziel podaną wartość przez 2 na 
każdą kategorię rozmiaru mniejszą od średniego, a pomnóż przez 2 na każdą kategorię rozmiaru 
większą od średniego. 
2 Zależnie od materiału. 
 
Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości różnych materiałów 
Materiał Trwałość  Punkty wytrzymałości 
Papier i tkanina 0 2 na 2,5 cm grubości 
Lina 0 2 na 2,5 cm grubości 
Szkło 1 1 na 2,5 cm grubości 
Lód 0 3 na 2,5 cm grubości 
Skóra i futro 2 5 na 2,5 cm grubości 
Drewno 5 10 na 2,5 cm grubości 
Kamień 8 15 na 2,5 cm grubości 
Żelazo i stal 10 30 na 2,5 cm grubości 
Mithril 15 30 na 2,5 cm grubości 
Adamantyt 20 40 na 2,5 cm grubości 
 
Tabela: Rozmiar obiektu a jego Klasa Pancerza 
Rozmiar Modyfikator KP 
Kolosalny –8 
Olbrzymi –4 
Wielki –2 
Duży –1 
Średni +0 
Mały +1 
Malutki +2 
Drobny +4 
Filigranowe +8 
 
Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości różnych przedmiotów 
Przedmiot Trwałość  Punkty wytrzymałości ST zniszczenia 
Lina (średnica 2,5 cm) 0 2 23 
Zwykłe drewniane drzwi 5 10 13 
Skrzynka 5 1 17 
Dobre drewniane drzwi 5 15 18 
Skrzynia 5 15 23 
Wytrzymałe drewniane drzwi 5 20 23 
Kamienna ściana (grubość 30 cm) 8 90 35 
Ociosany kamień (grubość 90 cm) 8 540 50 
Łańcuch 10 5 26 
Kajdany 10 10 26 
Mistrzowskie kajdany 10 10 28 
Żelazne drzwi (grubość 5 cm) 10 60 28 
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Tabela: ST zniszczenia, wyważenia lub rozwalenia przedmiotu 
Test Siły w celu... ST 
Wyważenia zwykłych drzwi 13 
Wyważenia dobrych drzwi 18 
Wyważenia wytrzymałych drzwi 23 
Rozerwania więzów liny  23 
Wygięcia żelaznej sztaby 24 
Wyważenia zabarykadowanych drzwi 25 
Rozerwanie więzów łańcuchów 26 
Wyważenia żelaznych drzwi  28 
 
Wzmocnienie Modyfikator ST1 
Zamknięcie drzwi +5 
Mistyczny zamek +10 
1 Jeśli zastosowano oba wzmocnienia, pod uwagę weź większą wartość. 
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Środowisko 
Niebezpieczeństwa związane z konkretnymi warunkami naturalnymi (jak choćby lawiny, które 
pojawiają się w górach) opisano w części „Dzicz”. Tu zaś zaprezentowano zagrożenia typowe dla 
wielu rodzajów środowiska. 

CIEMNOŚCI 
Widzenie w ciemnościach pozwala wielu bohaterom i potworom widzieć doskonale nawet bez źródła 
światła. Mimo to śmiałkowie obdarzeni normalnym zmysłem wzroku (lub widzeniem w słabym 
świetle) przestaną widzieć cokolwiek, jeśli światło zgaśnie. Płomienie pochodni i latarni może 
zdmuchnąć nagły podmuch podziemnego wiatru. Magiczne źródła światła zaś da się rozproszyć czy 
skontrować. Jakby tego było mało, magiczne pułapki tworzą czasem pola ciemności nie do przebicia. 
W wielu wypadkach niektórzy bohaterowie i potwory będą widzieć, co się dzieje, pozostałym zaś się 
to nie uda. Na potrzeby przedstawionych dalej informacji za oślepioną istotę uznaje się taką, która nie 
widzi w otaczających ją ciemnościach. 
– Istota oślepiona przez ciemności traci zdolność do zadawania dodatkowych obrażeń wynikających 
z precyzji ataku (na przykład, podstępny atak). 
– Oślepiona istota porusza się mniej swobodnie, płacąc 2 pola ruchu za każde pole, na które wejdzie 
(co w efekcie podwaja normalny koszt poruszania się). Nie ma też prawa ani biegać, ani szarżować. 
– Wszyscy przeciwnicy korzystają z całkowitego ukrycia względem oślepionej istoty, która z tego 
powodu podlega w trakcie walki ryzyku chybienia 50%. Musi ona również dokładnie zlokalizować 
adwersarza, zanim będzie mogła zaatakować odpowiednie pole. Jeśli wyprowadzi atak, nie ustalając 
położenia, celuje w losowe pole znajdujące się w zasięgu. W przypadku ataków dystansowych 
i czarów wymierzonych w osoby, których oślepiona istota nie zlokalizowała dokładnie, należy losowo 
ustalić, w stronę jakiego pola jest ona zwrócona; jej atak trafia bezpośrednio w najbliższy cel 
znajdujący się w tym kierunku. 
– Oślepiona istota traci premię ze Zręczności do KP i podlega karze –2 do KP. 
– Oślepiona istota podlega karze –4 do testów Przeszukiwania oraz większości umiejętności opartych 
na Sile i Zręczności, wliczając w to wszystkie, których dotyczy kara do testów z pancerza. 
W przypadku osoby niewidzącej w ciemnościach każdy test umiejętności opartej na zmyśle wzroku 
kończy się niepowodzeniem. 
– Istota oślepiona przez ciemności nie może używać ataków wzrokowych i jest na nie niepodatna. 
 
Oślepiona przez ciemności istota może w każdej rundzie w akcji darmowej wykonywać test 
Nasłuchiwania, aby ustalić położenie przeciwników (ST równe wynikom testów Cichego poruszania 
się adwersarzy). Udany test oznacza, iż usłyszała ona niewidoczne stworzenie i wie, że jest ono 
„gdzieś tam”. Niemniej w zasadzie niemożliwe jest, by zdołała dokładnie zlokalizować niewidzialnego 
przeciwnika. Pole, na którym znajduje się takie niewidoczne stworzenie, da się ustalić po udanym 
teście Nasłuchiwania, którego wynik przekroczył ST o 20 (niemniej wróg wciąż korzysta 
z całkowitego ukrycia względem oślepionej istoty). 
– Oślepiona istota może po omacku szukać niewidzialnego adwersarza. W tym celu wykonuje atak 
dotykowy dłońmi lub bronią, wymierzony w dwa sąsiednie pola (akcja standardowa). Jeżeli 
niewidzialne stworzenie znajduje się w atakowanym miejscu, wciąż istnieje ryzyko 50% na to, że atak 
dotykowy chybi celu. Jeśli atak dotykowy się powiedzie, oślepiona istota nie zadaje niewidzialnemu 
obrażeń, ale może dokładnie zlokalizować jego położenie (oczywiście gdy niewidoczny przeciwnik się 
poruszy, jego położenie znów będzie nieznane). 
– Kiedy niewidzialne stworzenie trafi oślepioną istotę, ta pozna jego położenia (oczywiści znów tylko 
do momentu, w którym niewidoczne stworzenie się nie poruszy). Wyjątek ma miejsce wtedy, gdy 
niewidzialny stwór posiada zasięg większy niż 1,5 metra. Wtedy trafiony wie mniej więcej, gdzie 
znajduje się przeciwnik, ale nie może dokładnie zlokalizować jego położenia. Kolejny wyjątek od 
wspomnianej reguły dotyczy ataku dystansowego, kiedy oślepiona istota zna ogólne położenie 
przeciwnika, a nie jego dokładne usytuowanie. 
Istota obdarzona zdolnością węch automatycznie dokładnie lokalizuje stworzenia w promieniu 1,5 
metra od miejsca, w którym się znajduje. 

DUSZENIE SIĘ 
Postać, która nie ma czym oddychać, może wstrzymywać oddech przez 2 rundy na każdy punkt 
wartości Budowy. Po tym okresie musi wykonać test Budowy (ST 10) – udany pozwoli jej dalej 
wstrzymywać oddech. Test należy powtarzać co rundę, a ST wzrasta o +1 za każdy wcześniejszy 
sukces. 
Bohater, któremu nie powiódł się jeden ze wspomnianych testów Budowy, zaczyna się dusić. 
W pierwszej rundzie traci przytomność (0 pw). W drugiej rundzie ma –1 punktów wytrzymałości i jest 
umierający. W trzeciej rundzie ulega uduszeniu. 
Powolne duszenie: Stworzenie średniego rozmiaru może z łatwością oddychać przez 6 godzin 
w zamkniętym sześciennym pomieszczeniu o krawędzi 3 metrów. Po tym okresie co 15 minut 
otrzymuje 1k6 stłuczeń. Każda dodatkowa średnia istota lub znaczące źródło ognia (choćby 
pochodnia) proporcjonalnie skracają czas, na jaki wystarczy powietrza. Kiedy bohater straci 
przytomność w wyniku otrzymania odpowiedniej liczby stłuczeń, jego punkty wytrzymałości spadną 
do –1, a on zacznie być umierający. W następnej rundzie zaś się udusi. 
Małe postacie potrzebują dwa razy mniej powietrza niż istoty rozmiaru średniego. Większa ilość tlenu 
starcza oczywiście na więcej czasu. 

EFEKTY DZIAŁANIA DYMU 
Postać oddychająca gęstym dymem musi w każdej rundzie wykonywać rzut obronny na Wytrwałość 
(ST 15, +1 za każdy wcześniejszy rzut) – nieudany oznacza, iż w danej rundzie krztusi się i kaszle. 
Jeżeli przez dwie kolejne rundy będzie się tak dusić, otrzyma 1k6 stłuczeń. 
Dym ogranicza widoczność, zapewniając znajdującym się w nim stworzeniom ukrycie (ryzyko 
chybienia 20%). 

EFEKTY DZIAŁANIA KWASU 
Żrący kwas powoduje 1k6 obrażeń na rundę kontaktu, chyba że postać jest całkowicie zanurzona 
w owej substancji (na przykład w kadzi z kwasem) – wówczas liczba ran wzrasta do 10k6 na rundę. 
Atak kwasem, pochodzącym na przykład z ciśniętej fiolki lub plwociny potwora, należy traktować jak 
rundowy kontakt. 
Opary większości kwasów są trujące dla wdychających je istot. Stworzenia, które zbliżą się do 
zbiornika ze żrącą substancją tak dużego, iż można je do niego wrzucić, muszą wykonać rzut obronny 
na Wytrwałość (ST 13). Nieudany oznacza obniżenie o 1 wartości Budowy. Minutę później istoty 
takie muszą wykonać raz jeszcze rzut obronny lub ich Budowa obniży się o kolejne 1k4 punkty. 
Stworzenia niepodatne na żrące działanie kwasu mogą w nim utonąć, jeśli się w nim całkowicie 
zanurzą (patrz „Tonięcie”). 

GŁÓD I PRAGNIENIE 
Może się zdarzyć, że bohaterowie zostaną pozbawieni żywności i wody, a sami nie będą w stanie ich 
zdobyć. W klimacie umiarkowanym istota średniego rozmiaru potrzebuje dziennie 4 litrów płynu 
i około 0,5 kilograma przyzwoitego pożywienia. Inaczej następuje powolne odwodnienie lub 
wygłodzenie organizmu. Małe istoty potrzebują połowę tego co duże. Jeśli klimat jest znacznie 
cieplejszy, śmiałkowie mogą potrzebować dwa, a nawet trzy razy więcej wody, by uniknąć 
odwodnienia. 
Postać może obyć się bez wody przez dzień plus tyle godzin, ile ma wartości Budowy. Po tym czasie 
musi co dzień wykonywać test Budowy (ST 10, +1 za każdy wykonany wcześniej test) – nieudany 
oznacza, że otrzymuje 1k6 stłuczeń. 
Bohater może obyć się bez jedzenia przez 3 dni, będzie się jednak czuł coraz gorzej. Po tym czasie 
musi co godzinę wykonywać test Budowy (ST 10, +1 za każdy wykonany wcześniej test) – nieudany 
oznacza, że otrzymuje 1k6 stłuczeń. 
Stłuczenia wywołane odwodnieniem lub wygłodzeniem powodują zmęczenie. Owych stłuczeń nie 
można wyleczyć, dopóki postać nie spożyje odpowiedniej ilości wody lub pożywienia. Nie uleczy ich 
nawet magia przywracająca punkty wytrzymałości. 

NIEBEZPIECZNA WODA 
Każda postać może brodzić we względnie spokojnej wodzie, która nie sięga jej ponad głowę; nie jest 

wówczas wymagany test. Podobnie, pływanie w spokojnej wodzie będzie zapewne wymagać testów 
umiejętności o ST jedynie 10. Wyszkoleni pływacy mogą po prostu wykorzystać zasadę 10 (pamiętaj 
jednak, że pancerz lub ciężki ekwipunek utrudnia znacznie każdą próbę pływania; patrz opis 
umiejętności Pływanie). 
Oczywiście woda o bystrym nurcie jest naprawdę niebezpieczna. Udany test Pływania o ST 15 lub 
Siły o ST 15 sprawia, że śmiałek otrzymuje jedynie 1k3 stłuczenia w rundzie (lub 1k6 zabójczych 
obrażeń, jeśli w wodzie jest dużo kamieni lub występują kaskady). Nieudany test wymaga wykonania 
kolejnego – inaczej bohater pójdzie pod wodę. 
Głęboko pod wodą zwykle jest ciemno choć oko wykol, co utrudnia poruszanie się. Ponadto panuje 
tam ciśnienie powodujące 1k6 obrażeń na minutę na każde 30 metrów głębokości. Udany rzut obronny 
na Wytrwałość (ST 15, +1 za każdy wykonany wcześniej test) pozwala uniknąć ran w danej minucie. 
Śmiałek, który znajdzie się w bardzo zimnej wodzie, otrzymuje 1k6 stłuczeń z powodu wyziębienia 
(hipotermii). 

Tonięcie 
Każda postać może wstrzymać oddech na liczbę rund równą podwojonej wartości jej Budowy. Po tym 
okresie bohater musi w każdej rundzie wykonywać test Budowy (ST 10) – udany pozwala dalej 
wstrzymywać oddech. Test należy powtarzać co rundę, a ST wzrasta o +1 za każdy wcześniejszy 
sukces. 
Śmiałek, któremu nie powiedzie się test Budowy, zaczyna tonąć. W pierwszej rundzie tonięcia traci 
przytomność (0 pw). W drugiej rundzie ma –1 punktów wytrzymałości i jest umierający. W trzeciej 
rundzie się topi. 
Można też utonąć w substancji innej niż woda – na przykład w ruchomych piaskach, drobnym pyle 
czy w spichlerzu pełnym ziarna. 

NIEBEZPIECZNE GORĄCO 
Wysoka temperatura powoduje stłuczenia, których nie można wyleczyć bez wcześniejszego 
ochłodzenia (postać może wejść w cień, doczekać nocy, zanurzyć się w wodzie czy zostać podmiotem 
czaru odporność na żywioły i tak dalej). Jeśli w wyniku otrzymanych stłuczeń śmiałek straci 
przytomność, zacznie w tym samym tempie odnosi normalne obrażenia. 
W bardzo wysokich temperaturach (powyżej 30º C) postać musi co godzinę wykonywać rzut obronny 
na Wytrwałość (ST 15, +1 za każdy wcześniejszy test) – nieudany oznacza, że otrzymuje1k4 stłuczeń. 
Śmiałkowie, którzy mają na sobie grube ubranie lub pancerz, podlegają karze –4 do wspomnianych 
rzutów obronnych. Bohater posiadający umiejętność Sztuka przetrwania może otrzymać premię do 
rzutu obronnego i pomóc innym (patrz opis umiejętności). Postacie, które stracą przytomność, 
zaczynają otrzymywać zabójcze obrażenia (1k4 na godzinę). 
W naprawdę wysokich temperaturach (od 45º C) postać musi wykonywać rzut obronny na Wytrwałość 
co 10 minut (ST 15 + 1 za każdy wcześniejszy test) – nieudany oznacza, że otrzymuje 1k4 stłuczenia. 
Śmiałkowie, którzy mają na sobie grube ubranie lub pancerz, podlegają karze –4 do wspomnianych 
rzutów obronnych. Bohater posiadający umiejętność Sztuka przetrwania może otrzymać premię do 
rzutu obronnego i pomóc innym (patrz opis umiejętności). Postacie, które stracą przytomność, 
zaczynają odnosić zabójcze obrażenia (1k4 na 10 minut). 
Śmiałek otrzymujący stłuczenia z powodu wysokich temperatur cierpi tak naprawdę od udaru 
słonecznego i należy go uznawać za zmęczonego. Wszystkie kary ulegają anulowaniu, gdy postać 
wyleczy stłuczenia spowodowane przez gorąco. 
Naprawdę ekstremalna temperatura (powietrza o temperaturze ponad 60º C, a także ogień, wrząca 
woda, lawa) powoduje zabójcze obrażenia. Oddychanie tak rozgrzanym powietrzem zadaje 1k6 ran na 
minutę (bez rzutu obronnego). Ponadto postać musi co 5 minut wykonywać rzut obronny na 
Wytrwałość (ST 15, +1 za każdy wcześniejszy test) – nieudany oznacza, że otrzymuje 1k4 stłuczenia. 
Śmiałkowie, którzy mają na sobie grube ubranie lub pancerz, podlegają karze –4 do wspomnianych 
rzutów obronnych. Osoby noszące metalowe zbroje lub wchodzące w kontakt z bardzo gorącym 
metalem należy traktować tak, jakby wpłynął na nie czar rozgrzanie metalu. 
Wrząca woda zwykle zadaje 1k6 obrażeń (poparzenia), chyba że bohater jest w niej całkowicie 
zanurzony – wtedy powoduje 10k6 ran w rundzie 

Płonący bohaterowie 
Ubranie, ekwipunek, a nawet włosy bohaterów, których swym działaniem obejmie płonący olej, ogień 
lub magiczne płomienie o czasie działania dłuższym niż natychmiastowy, mogą się zapalić. Czary 
o natychmiastowym czasie działania zwykle nie mogą spowodować podpalenia, gdyż zarówno gorąco, 
jak i płomienie znikają w mgnieniu oka. 
Postacie, które mogą ulec podpaleniu, wykonują rzut obronny na Refleks (ST 15) – udany pozwala 
uniknąć tego losu. Jeśli strój lub włosy bohatera zajmą się ogniem, otrzymuje on natychmiast 1k6 
obrażeń. W każdej następnej rundzie płonąca postać musi wykonać kolejny rzut obronny na Refleks. 
Porażka oznacza, iż w danej rundzie otrzymuje następne 1k6 obrażeń. Sukces świadczy zaś o tym, że 
ogień zgasł (czyli po udanym rzucie obronnym śmiałek przestaje płonąć). 
Płonąca postać może automatycznie zdusić ogień, wskakując do wody, w której w całości się zanurzy. 
Jeśli nie ma pod ręką wody, toczenie się po ziemi oraz duszenie płomieni płaszczami lub czymś 
podobnym daje bohaterowi prawo do kolejnego rzutu obronnego z premią +4. 
Pechowcy, których ubranie lub ekwipunek się zapali, muszą dla każdego przedmiotu wykonać rzut 
obronny na Refleks (ST 15). Łatwopalne przedmioty, którym się ów rzut nie powiedzie, otrzymują 
tyle samo obrażeń, co postać. 

Efekty działania lawy 
Lawa lub magma zadaje 2k6 obrażeń na rundę kontaktu, chyba że postać jest w niej całkowicie 
zanurzona (na przykład, gdy wpada do krateru czynnego wulkanu), kiedy to powoduje 20k6 ran 
w rundzie. 
Magma powoduje obrażenia jeszcze przez 1k3 rundy po zakończeniu kontaktu, lecz wynoszą one 
jedynie połowę tego, co przy początkowym zetknięciu (czyli 1k6 lub 10k6 punktów w rundzie). 
Niepodatność lub odporność na ogień są skuteczne również w przypadku działania lawy i magmy. 
Niemniej stworzenia obdarzone takimi cechami mogą utonąć, jeśli zanurzą się całkowicie w takiej 
substancji (patrz wcześniej, „Tonięcie”). 

NIEBEZPIECZNE ZIMNO 
Zimno powoduje stłuczenia, których nie można wyleczyć, jeśli wcześniej nie znajdzie się ciepłego 
schronienia i nie ogrzeje. Jeśli w wyniku otrzymanych stłuczeń śmiałek straci przytomność, zacznie 
w takim samym tempie odnosić zabójcze obrażenia. 
Niechroniona przed zimnem postać przebywająca w niskich temperaturach (poniżej 5º C) musi co 
godzinę wykonywać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15 + 1 za każdy wcześniejszy test) – nieudany 
oznacza, że otrzymuje 1k6 stłuczeń. Bohater posiadający umiejętność Sztuka przetrwania może 
otrzymać premię do rzutu obronnego i pomóc innym (patrz opis umiejętności). 
W znacznym chłodzie (poniżej –15º C) niechroniona przed zimnem postać musi co 10 minut 
wykonywać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15, +1 za każdy poprzedni test) – nieudany oznacza, że 
otrzymuje 1k6 stłuczeń. Bohater posiadający umiejętność Sztuka przetrwania może otrzymać premię 
do rzutu obronnego i pomóc innym (patrz opis umiejętności). Postacie w zimowych ubraniach 
wykonują w tych warunkach rzut jedynie raz na godzinę. 
Śmiałek otrzymujący stłuczenia z powodu niskich temperatur cierpi tak naprawdę od odmrożeń oraz 
wyziębienia i należy go uznawać za zmęczonego. Wszystkie kary ulegają anulowaniu, gdy postać 
wyleczy stłuczenia spowodowane przez mróz. 
Ekstremalne warunki (poniżej –30º C) powodują 1k6 obrażeń na minutę (bez rzutu obronnego). 
Ponadto postać musi co 5 minut wykonywać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15, +1 za każdy 
poprzedni test) – nieudany oznacza, że otrzymuje 1k4 stłuczeń. Osoby noszące metalowe zbroje lub 
wchodzące w kontakt z bardzo zimnym metalem należy traktować, jakby wpłynął na nie czar 
oziębienie metalu. 

Lód 
Postacie maszerujące po lodzie muszą poświęcić 2 pola ruchu, aby wejść na pokryte nim pole. Ponadto 
na takim terenie ST testów Zachowania równowagi i Zwinności wzrasta o +5. Istoty poruszające się po 
lodzie dłuższy czas ryzykują otrzymanie obrażeń wynikających z działania znacznego chłodu (patrz 
wcześniej). 

SPADAJĄCE PRZEDMIOTY 
Istoty otrzymują obrażenia, gdy spadają z wysokości większej niż 3 metry. Zranić może je jednak 
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również upadający przedmiot. Wielkość owych obrażeń zależy od ciężaru przedmiotu oraz wysokości, 
z jakiej spada. 
Tabela: Obrażenia powodowane przez spadające obiekty 
Waga przedmiotu Wysokość, z jakiej spada 
100-56 kg 6 m 
50-26 kg 9 m 
25-16 kg 12 m 
15-6 kg 15 m 
5-3 kg 18 m 
2,5-0,5 kg 21 m 
 
Na każde 100 kilogramów wagi przedmiot powoduje 1k6 obrażeń, jeśli spada z przynajmniej 3 
metrów. Na każde 3 metry wysokości powyżej pierwszych 3 metrów upadający obiekt zadaje 
dodatkowe 1k6 obrażeń (aż do maksimum 20k6). 
Obiekty lżejsze niż 100 kilogramów również zadają obrażenia, lecz by zadać rany takie jak cięższe 
przedmioty, muszą spadać z wyższej wysokości. Skorzystaj z Tabeli: Obrażenia powodowane przez 
spadające obiekty, dzięki której ustalisz, z jakiej wysokości musi spaść obiekt o danej wadze, aby 
zadać 1k6 obrażeń. 
Zwiększenie się wysokości o każdy dodatkowy stopień sprawia, że spadający przedmiot zadaje 
dodatkowe 1k6 obrażeń. Przedmioty ważące mniej niż 0,5 kilograma nie zadają ran istotom, na które 
spadły – nie ważne, z jak wysoka. 

UPADEK 
Obrażenia od upadku: Podstawowa zasada jest prosta – postać otrzymuje 1k6 obrażeń na 3 metry 
wysokości, z jakiej spada, aż do maksimum 20k6. 
Jeżeli bohater skacze celowo, a nie zsuwa się czy spada, odnosi takie same obrażenia, tyle że pierwsze 
1k6 to stłuczenia. Udany test Skakania o ST 15 lub Zwinności o ST 15 pozwala śmiałkowi uniknąć ran 
w następujący sposób: unika obrażeń wynikających z pierwszych 3 metrów upadku, a z racji upadku 
z dalszych 3 metrów otrzymuje stłuczenia. Innymi słowy, bohater spadający z półki położonej na 
wysokości 9 metrów otrzymuje 3k6 ran. Gdyby skoczył, dostałby 1k6 stłuczeń i 2k6 obrażeń. A gdyby 
skoczył i wykonał udany test Skakania lub Zwinności, otrzymałby jedynie 1k6 stłuczeń i 1k6 ran. 
Upadek na nietrwałe podłoże (miękka ziemia, błoto) również zmienia pierwsze 1k6 obrażeń na 
stłuczenia. Wspomniana redukcja kumuluje się z ranami wynikającymi z celowego skakania oraz 
z udanymi testami umiejętności Skakanie. 
Upadek do wody: Spadanie do wody w mechanice gry opisuje się nieco inaczej. Jeśli ma ona 
przynajmniej 3 metry głębokości, pierwsze 6 metrów, z jakich następuje upadek, nie powoduje 
żadnych ran. Kolejne 6 metrów zadaje stłuczenia (1k3 na 3 metry). Większa wysokość powoduje 
normalne obrażenia (1k6 na 3 metry) 
Bohater, który celowo zanurkuje do wody, nie otrzymuje obrażeń, jeśli wykona udany test Pływania 
o ST 15 lub Zwinności o ST 15, pod warunkiem jednakże, iż zbiornik ma głębokość przynajmniej 3 
metrów na każde 9 metrów wysokości, z jakiej następuje upadek. Niemniej ST testu rośnie o 5 na 
każde 15 metrów wspomnianej wysokości. 
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Skarby 
POTWORY I ICH SKARBY 
Niemal każdy potwór posiada jakiś skarb, a tylko nieliczne go nie mają. Pobliskie tabele pomogą ci 
ustalić, jakie dobra posiada dane stworzenie. W opisie istoty znajdziesz informacje o poziomie 
i rodzaju skarbu (monety, dobra czy przedmioty), dzięki czemu będziesz mógł wykonać rzut, którego 
wynik odczytasz w odpowiedniej kolumnie i wierszu stosownej tabeli. 
Jeśli bohaterowie spotykają się z istotą, która opuściła swoją siedzibę, pamiętaj, że bestia mogła wziąć 
ze sobą tylko tyle skarbów, ile bez problemu zdołała unieść, a w przypadku pewnych potworów skarbu 
w ogóle nie będzie. Zwykle istoty takie ukrywają swoją zdobycz i strzegą jej, lecz kiedy opuszczają 
siedzibę, pozostawiają ją bez opieki. 

Wykorzystanie tabeli skarbów 
Znajdź przecięcie poziomu skarbu w lewej kolumnie z jego typem. Poziom skarbu jest równy SW 
potwora biorącego udział w spotkaniu. Ustalenie standardowego skarbu (w skład którego wchodzą 
monety, dobra i przedmioty) wymaga trzech rzutów – po jedynym na każdą kategorię. 
Tabela: Wartość skarbów przypadających na spotkanie 
Poziom spotkania Skarb na spotkanie Poziom spotkania Skarb na spotkanie 
1 300 sz 11 7500 sz 
2 600 sz 12 9800 sz 
3 900 sz 13 13 000 sz 
4 1200 sz 14 17 000 sz 
5 1600 sz 15 22 000 sz 
6 2000 sz 16 28 000 sz 
7 2600 sz 17 36 000 sz 
8 3400 sz 18 47 000 sz 
9 4500 sz 19 61 000 sz 
10 5800 sz 20 80 000 sz 
Przeciętnie bohaterowie powinni otrzymać jeden skarb odpowiadający ich poziomowi na każde 
spotkanie, w którym zwyciężyli. 
 
Tabela: Przeciętna wartość skarbu 
Rodzaj skarbu Przeciętna wartość 
Klejnot 275 sz 
Dzieło sztuki 1100 sz 
Zwykły przedmiot 350 sz 
Słaby przedmiot magiczny  1000 sz 
Przeciętny przedmiot magiczny  10 000 sz 
Potężny przedmiot magiczny  40 000 sz 
 
Tabela: Skarb 
Poziom k% Monety k% Dobra k% Przedmioty 
1. 01–14 — 01–90 — 01–71 — 
 15–29 1k6 × 1000 sm 91–95 1 klejnot 72–95 1 zwykły 

 30–52 1k8 × 100 ss 96–100 1 dzieło sztuki 96–100 1 słaby 

 53–95 2k8 × 10 sz     
 96–100 1k4 × 10 sp     
2. 01–13 — 01–81 — 01–49 — 
 14–23 1k10 × 1000 

sm 
82–95 1k3 klejnoty 50–85 1 zwykły 

 24–43 2k10 × 100 ss 96–100 1k3 dzieła 
sztuki 

86–100 1 słaby 

 44–95 4k10 × 10 sz     
 96–100 2k8 × 10 sp     
3. 01–11 — 01–77 — 01–49 — 
 12–21 2k10 × 1000 

sm 
78–95 1k3 klejnoty 50–79 1k3 zwykłe 

 22–41 4k8 × 100 ss 96–100 1k3 dzieła 
sztuki 

80–100 1 słaby 

 42–95 1k4 × 100 sz     
 96–100 1k10 × 10 sp     
4. 01–11 — 01–70 — 01–42 — 
 12–21 3k10 × 1000 

sm 
71–95 1k4 klejnoty 43–62 1k4 zwykłe 

 22–41 4k12 × 1000 ss 96–100 1k3 dzieła 
sztuki 

63–100 1 słaby 

 42–95 1k6 × 100 sz     
 96–100 1k8 × 10 sp     
5. 01–10 — 01–60 — 01–57 — 
 11–19 1k4 × 10 000 

sm 
61–95 1k4 klejnoty 58–67 1k4 zwykłe 

 20–38 1k6 × 1000 ss 96–100 1k4 dzieła 
sztuki 

68–100 1k3 słabe 

 39–95 1k8 × 100 sz     
 96–100 1k10 × 10 sp     
6. 01–10 — 01–56 — 01–54 — 
 11–18 1k6 × 10 000 

sm 
57–92 1k4 klejnoty 55–59 1k4 zwykłe 

 19–37 1k8 × 1000 ss 93–100 1k4 dzieła 
sztuki 

60–99 1k3 słabe 

 38–95 1k10 × 100 sz   100 1 przeciętny 

 96–100 1k12 × 10 sp     
7. 01–11 — 01–48 — 01–51 — 
 12–18 1k10 × 10 000 

sm 
49–88 1k4 klejnoty 52–97 1k3 słabe 

 19–35 1k12 × 1000 ss 89–100 1k4 dzieła 
sztuki 

98–100 1 przeciętny 

 36–93 2k6 × 100 sz     
 94–100 3k4 × 10 sp     
8. 01–10 — 01–45 — 01–48 — 
 11–15 1k12 × 10 000 

sm 
46–85 1k6 klejnotów 49–96 1k4 słabe 

 16–29 2k6 × 1000 ss 86–100 1k4 dzieła 
sztuki 

97–100 1 przeciętny 

 30–87 2k8 × 100 sz     
 88–100 3k6 × 10 sp     

Poziom k% Monety k% Dobra k% Przedmioty 
9. 01–10 — 01–40 — 01–43 — 
 11–15 2k6 × 10 000 

sm 
41–80 1k8 klejnotów 44–91 1k4 słabe 

 16–29 2k8 × 1000 ss 81–100 1k4 dzieła 
sztuki 

92–100 1 przeciętny 

 30–85 5k4 × 100 sz     
 86–100 2k12 × 10 sp     
10. 01–10 — 01–35 — 01–40 — 
 11–24 2k10 × 1000 ss 36–79 1k8 klejnotów 41–88 1k4 słabe 

 25–79 6k4 × 100 sz 80–100 1k6 dzieł 
sztuki 

89–99 1 przeciętny 

 80–100 5k6 × 10 sp   100 1 potężny 

11. 01–08 — 01–24 — 01–31 — 
 09–14 3k10 × 1000 ss 25–74 1k10 

klejnotów 
32–84 1k4 słabe 

 15–75 4k8 × 100 sz 75–100 1k6 dzieł 
sztuki 

85–98 1 przeciętne 

 76–100 4k10 × 10 sp   99–100 1 potężny 

12. 01–08 — 01–17 — 01–27 — 
 09–14 3k12 × 1000 ss 18–70 1k10 

klejnotów 
28–82 1k6 słabych 

 15–75 1k4 × 1000 sz 71–100 1k8 dzieł 
sztuki 

83–97 1 przeciętny 

 76–100 1k4 × 100 sp   98–100 1 potężny 

13. 01–08 — 01–11 — 01–19 — 
 09–75 1k4 × 1000 sz 12–66 1k12 

klejnotów 
20–73 1k6 słabych 

 76–100 1k10 × 100 sp 67–100 1k10 dzieł 
sztuki 

74–95 1 przeciętny 

     96–100 1 potężny 

14. 01–08 — 01–11 — 01–19 — 
 09–75 1k6 × 1000 sz 12–66 2k8 klejnoty 20–58 1k6 słabych 

 76–100 1k12 × 100 sp 67–100 2k6 dzieł 
sztuki 

59–92 1 przeciętny 

     93–100 1 potężny 

15. 01–03 — 01–09 — 01–11 — 
 04–74 1k8 × 1000 sz 10–65 2k10 klejnoty 12–46 1k10 

słabych 

 75–100 3k4 × 100 sp 66–100 2k8 dzieł 
sztuki 

47–90 1 medium 

     91–100 1 potężny 

16. 01–03 — 01–07 — 01–40 — 
 04–74 1k12 × 1000 sz 08–64 4k6 klejnoty 41–46 1k10 

słabych 

 75–100 3k4 × 100 sp 65–100 2k10 dzieł 
sztuki 

47–90 1k3 
przeciętne 

     91–100 1 potężny 

17. 01–03 — 01–04 — 01–33 — 
 04–68 3k4 × 1000 sz 05–63 4k8 klejnoty 34–83 1k3 

przeciętne 

 69–100 2k10 × 100 sp 64–100 3k8 dzieł 
sztuki 

84–100 1 potężny 

18. 01–02 — 01–04 — 01–24 — 
 03–65 3k6 × 1000 sz 05–54 3k12 klejnoty 25–80 1k4 

przeciętne 

 66–100 5k4 × 100 sp 55–100 3k10 dzieł 
sztuki 

81–100 1 potężny 

19. 01–02 — 01–03 — 01–04 — 
 03–65 3k8 × 1000 sz 04–50 6k6 klejnoty 05–70 1k4 

przeciętne 

 66–100 3k10 × 100 sp 51–100 6k6 dzieł 
sztuki 

71–100 1 potężny 

20. 01–02 — 01–02 — 01–25 — 
 03–65 4k8 × 1000 sz 03–38 4k10 klejnoty 26–65 1k4 

przeciętne 

 66–100 4k10 × 100 sp 39–100 7k6 dzieł 
sztuki 

66–100 1k3 potężne 

W przypadku skarbów powyżej 20. poziomu wykorzystaj informacje dla 20. poziomu, a następnie 
dodawaj pewną liczbę losowych potężnych przedmiotów magicznych. 
Pozio
m 

Przedmioty 
magiczne  

Pozio
m 

Przedmioty 
magiczne  

Pozio
m 

Przedmioty 
magiczne  

21. +1 25. +9 28. +23 
22. +2 26. +12 29. +31 
23. +4 27. +17 30. +42 
24. +6     
 
Tabela: Klejnoty 
k% Wartość Przecięt

na 
Przykłady 

01–
25 

4k4 sz 10 sz Opalizujący, arlekinowy lub paskowany agat; azuryt; niebieski 
kwarc; hematyt; lapis lazuli (lazuryt); malachit; obsydian; 
słodkowodna perła (nieregularna); rodochrozyt; turkus tygrysie 
oko 

26–
50 

2k4 × 10 
sz 

50 sz Chalcedon; chryzopraz; cyrkon; cytryn; hialit; jaspis; karneol; 
kamień księżycowy; krwawnik; kryształ górski (czysty kwarc); 
onyks; perydot; różowy, dymny lub różowy kwarc 
gwiaździsty; sard; sardonyks 

51–
70 

4k4 × 10 
sz 

100 sz Ametyst; bursztyn; biała, złota lub srebrna perła; chryzoberyl; 
czerwono-brązowy lub ciemnozielony spinel; czerwony lub 
brunatny granat; czerwony spinel; gagat; koral; nefryt; 
turmalin 

71–
90 

2k4 × 100 
sz 

500 sz Akwamaryn; aleksandryt; ciemnoniebieski spinel; czarna 
perła; zielono-czerwony granat; złoto-żółty topaz 

91–
99 

4k4 × 100 
sz 

1000 sz Biały, czarny lub ognisty opal; niebieski szafir; niebieski lub 
czarny szafir gwiaździsty; rubin gwiaździsty; szmaragd; żółty 
lub ciemnoczerwony korund 

100 2k4 × 
1000 sz 

5000 sz Hiacynt; niebieskobiały, jasnożółty, różowy, jasnobrunatny lub 
niebieski diament; przezroczysty, jasnozielony szmaragd 
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Tabela: Dzieła sztuki 
k% Wartość Przecięt

na 
Przykłady 

01–
10 

1k10 × 10 
sz 

55 sz Srebrny dzban; rzeźbiona figurka z kości słoniowej lub kości; 
wspaniale wykuta, mała, złota bransoleta 

11–
25 

3k6 × 10 
sz 

105 sz Tkanina ze złotym ornatem; czarna, aksamitna maska 
z wieloma cytrynami; srebrny kielich wysadzany lapis lazuli 

26–
40 

1k6 × 100 
sz 

350 sz Duży, dobrze wykonany gobelin; miedziany kubek 
inkrustowany nefrytem 

41–
50 

1k10 × 
100 sz 

550 sz Srebrny grzebień z księżycowymi kamieniami; posrebrzany, 
stalowy, długi miecz z gagatem w rękojeści 

51–
60 

2k6 × 100 
sz 

700 sz Rzeźbiona harfa z rzadkiego drewna i rzeźbionej kości 
słoniowej, wysadzana cyrkoniami; posążek z litego złota (5 
kg) 

61–
70 

3k6 × 100 
sz 

1050 sz Grzebień w kształcie złotego smoka z oczkiem z czerwonego 
granatu; zatyczka do butelki ze złota i topazu; ceremonialny 
sztylet z elektrum z gwiaździstym rubinem w rękojeści 

71–
80 

4k6 × 100 
sz 

1,400 sz Przepaska na oko z fałszywym okiem z szafiru i księżycowego 
kamienia; wisior z ognistego opalu na wspaniałym, złotym 
łańcuszku; stary obraz (mistrzowska robota) 

81–
85 

5k6 × 100 
sz 

1750 sz Haftowany płaszcz z jedwabiu i aksamitu, zdobiony licznymi 
kamieniami księżycowymi; szafirowy wisior na złotym 
łańcuszku 

86–
90 

1k4 × 
1000 sz 

2500 sz Haftowana i zdobiona klejnotami rękawica; wysadzana 
klejnotami bransoleta na kostkę; złota pozytywka 

91–
95 

1k6 × 
1000 sz 

3500 sz Złoty diadem z czterema akwamarynami; sznur małych, 
różowych pereł (naszyjnik) 

96–
99 

2k4 × 
1000 sz 

5000 sz Wysadzana klejnotami, złota korona; wysadzany klejnotami 
pierścień z elektrum 

100 2k6 × 
1000 sz 

7000 sz Pierścień ze złota i rubinów; złoty kielich wysadzany 
szmaragdami 

Tabela: Zwykłe przedmioty 
k%   Przedmiot 

01–17   Alchemiczny 

 01–12  Alchemiczny ogień (1k4 flakony, 20 sz każdy) 

 13–24  Kwas (2k4 flakony, 10 sz każdy) 

 25–36  Patyki dymne (1k4, 20 sz każdy) 

 37–48  Woda święcona (1k4 flakony, 25 sz każdy) 

 49–62  Antytoksyna (1k4 dawki, 50 sz każda) 

 63–74  Wieczna pochodnia 

 75–88  Plączonożne worki (1k4, 50 sz każdy) 

 89–100  Kamienie grzmotów (1k4, 30 sz każdy) 

18–50   Pancerz (rzuć k%: 01–10 = mały rozmiar, 11–100 = średni 
rozmiar) 

 01–12  Koszulka kolcza (100 sz) 

 13–18  Mistrzowska ćwiekowana skórznia (175 sz) 

 19–26  Napierśnik (200 sz) 

 27–34  Zbroja kryta (250 sz) 

 35–54  Zbroja półpłytowa (600 sz) 

 55–80  Pełna zbroja płytowa (1500 sz) 

 81–90  Ciemnodrzew 

  01–50 Puklerz (205 sz) 

  51–100 Tarcza (257 sz) 

 91–100  Mistrzowska tarcza 

  01–17 Puklerz (165 sz) 

  18–40 Lekka drewniana tarcza (153 sz) 

  41–60 Lekka stalowa tarcza (159 sz) 

  61–83 Ciężka drewniana tarcza (157 sz) 

  84–100 Ciężka stalowa tarcza (170 sz) 

51–83   Broń 

 01–50  Mistrzowska typowa broń do walki wręcz 

 51–70  Mistrzowska broń rzadka 

 71–100  Mistrzowska typowa broń dystansowa 

84–100   Narzędzia i sprzęt 

 01–03  Plecak, pusty (2 sz) 

 04–06  Łom (2 sz) 

 07–11  Latarnia, górnicza (12 sz) 

 12–16  Zamek, bardzo prosty (20 sz) 

 17–21  Zamek, przeciętny (40 sz) 

 22–28  Zamek, niezły (80 sz) 

 29–35  Zamek, świetny (150 sz) 

 36–40  Kajdany, mistrzowskie (50 sz) 

 41–43  Lusterko, stalowe (10 sz) 

 44–46  Lina, jedwabna (15 m) (10 sz) 

 47–53  Luneta (1000 sz) 

 54–58  Narzędzia rzemieślnicze, mistrzowskie (55 sz) 

 59–63  Zestaw wspinaczkowy (80 sz) 

 64–68  Zestaw do przebierania (50 sz) 

 69–73  Zestaw uzdrowiciela (50 sz) 

 74–77  Święty symbol, srebrny (25 sz) 

 78–81  Klepsydra (25 sz) 

 82–88  Szkło powiększające (100 sz) 

 89–95  Instrument muzyczny, mistrzowski (100 sz) 

 96–100  Narzędzia złodziejskie, mistrzowskie (50 sz)  
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Lochy 
RODZAJE LOCHÓW 
Na potrzeby gry rozróżniamy cztery rodzaje lochów, które definiuje ich stan. Zwykle bohaterowie 
będą mieli do czynienia albo z którymś z tych typów, albo z ich kombinacją. Czasami aktualni 
mieszkańcy używają starych lochów do nowych celów. 
Zrujnowana budowla: To miejsce opuścił (całkowicie lub częściowo) jego pierwotny twórca bądź 
twórcy, a zamieszkały w nim nowe istoty. Wiele żyjących w mrokach stworów szuka takich 
opuszczonych obszarów i osiedla się w nich. Większość ewentualnych pułapek już tu nie działa, 
napotkać można za to wędrowne stwory. 
Zamieszkana budowla: Ten loch wciąż jest używany. Mieszkają w nim stworzenia (zwykle 
inteligentne), choć niekoniecznie to one go zbudowały. Może to być ich dom, forteca, świątynia, 
czynna kopalnia, więzienie lub kwatera główna. W tym lochu pułapki i wędrowne stworzenia będą 
rzadziej spotykane, natomiast większe jest prawdopodobieństwo spotkania ze zorganizowaną strażą – 
ich posterunków i patroli. Pułapki i wędrowne istoty zwykle kontrolują mieszkańcy lochu. 
Wyposażenie lochu zależy od jego mieszkańców. To samo dotyczy ozdób i zapasów. Oczywiście 
lochy muszą być takie, by mieszkańcy mogli się po nich swobodnie poruszać (drzwi powinny się bez 
problemu otwierać, korytarze są dostatecznie szerokie, by nimi chodzić itp.). Gospodarze mogą też 
posiadać jakiś system komunikacyjny. I z pewnością kontrolują wyjścia. 
Zdarzają się też lochy częściowo zamieszkane, a częściowo puste lub zrujnowane. W tym przypadku 
aktualni mieszkańcy nie zbudowali tego miejsca. To zapewne grupa inteligentnych stworzeń, które 
przemieniły opuszczony loch w swoją bazę, fortecę lub dom. 
Bezpieczny schowek: Ktoś, kto chce ukryć lub skutecznie zabezpieczyć jakiś przedmiot, może go 
zakopać. Nie ma znaczenia, czy będzie to wspaniały skarb, zakazany artefakt czy martwe ciało ważnej 
osobistości. Istotne jest tylko to, że ów przedmiot umieszczono w lochu, w którym strzegą go zapory, 
pułapki oraz strażnicy. 
Tego typu loch zapewne wyposażono w przeróżne pułapki, ale nie spotka się tu wędrownych 
potworów. Konstruktorzy takiej budowli mieli na uwadze raczej jej funkcjonalność niż wygląd. Mimo 
to czasem zdarzą się tu ozdoby – rzeźby lub malowidła naścienne – zwłaszcza w przypadku 
grobowców ważnych osobistości. 
Zdarza się, iż kryptę zbudowano tak, by mogły w niej żyć jakieś stworzenia – strażnicy. Oczywiście 
takim istotom trzeba zapewnić środki umożliwiające przetrwanie pomiędzy wizytami rabusiów 
grobów. Zwykle stosuje się magię, która jest najlepszym sposobem na dostarczenie żywności i wody. 
Oczywiście strażnikami nie muszą być istoty żywe. Krypt i grobowców często strzegą nieumarli 
i konstrukty, które nie potrzebują ani żywność, ani odpoczynku. W lochach mogą się też pojawiać 
potwory, które przyzwie magia uruchomionej pułapki i które zaatakują intruzów. Niepotrzebni już 
strażnicy znikają, więc nie trzeba się nimi przejmować. 
Kompleks naturalnych pieczar: W grotach mieszkają przeróżne potwory wiodące podziemny tryb 
życia. Tego typu naturalne jaskinie łączą korytarze. Nie zbudowano ich w oparciu o jakiś plan i nie 
ozdobiono. Natura sama postarała się o taki, a nie inny wygląd. Dlatego też raczej nie będzie tu 
pułapek, a nawet drzwi. 
Niemniej groty nie muszą być wcale bezpieczne. Żyją w nich wszelakie grzyby, czasem tworzące całe 
lasy kapeluszy i purchawek, w których mieszkają podziemni drapieżnicy polujący na istoty żywiące 
się grzybami. Czasami grzyby fosforyzują, oświetlając jaskinie niezwykłym blaskiem. W pozostałych 
obszarach mogą się rozwijać zwykłe rośliny, ale światło musi im zapewniać magia. 
Czasem kompleksy naturalnych grot łączą się z innymi lochami. W takim przypadku do eksploracji 
pieczar dochodzi zwykle po zbadaniu podziemi zbudowanych przez inteligentne istoty. Sieć jaskiń 
może też łączyć zupełnie różne lochy, przez co powstaje niezwykłe, wymieszane środowisko. 
Naturalne groty łączące się z wykutymi podziemiami mogą być drogą, dzięki której różne stwory 
zaludniają sztuczne kompleksy. 

Wygląd lochu 
ŚCIANY 
Czasami korytarze i komnaty lochów tworzą murowane ściany – kamienie ułożone jeden na drugim 
(zwykle, choć nie zawsze, połączone zaprawą). Ściany lochów mogą być również wyciosane z litej 
skały, przez co wyglądają nieco surowo. Możliwe też, że wykonano je z gładkiego, ale nieobrobionego 
kamienia. Mogą za nie wreszcie służyć ściany naturalnej jaskini. Trudno jest przewrócić taką ścianę 
lub zrobić w niej dziurę, ale za to zwykle dość łatwo się po niej wspiąć. 
Ściany murowane: Najczęściej spotykane w lochach. Zwykle mają przynajmniej 30 centymetrów 
grubości. Często są popękane i poznaczone szczelinami, w których zbiera się osad oraz żyją małe 
stworzenia czekające na pożywienie. Murowane ściany blokują wszystkie dźwięki poza 
najgłośniejszymi. Wspinaczka po niej wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 20. 
Lepsze ściany murowane: Czasami murowane ściany są lepiej wykonane (gładsze; dokładniej 
dopasowane kamienie; mniejsza liczba pęknięć), a czasami pokrywa je gips lub tynk. Otynkowane 
ściany często zdobią malowidła, płaskorzeźby czy inne dekoracje. Równie łatwo je zniszczyć jak 
zwyczajne murowane ściany, lecz trudniej się po nich wspinać (ST 25). 
Ociosane ściany kamienne: Pomieszczenia bywają wykute w litej skale. Szorstka powierzchnia 
ciosanej ściany sprawia, że często rosną na niej grzyby, a w szczelinach żyją stworzonka (zwykle 
robactwo, nietoperze lub podziemne węże lubiące ciemności). Jeśli po drugiej stronie coś się znajduje 
(inna komnata czy korytarz), ściana ma zwykle przynajmniej 90 centymetrów grubości – inaczej 
wszystko zawaliłoby się pod ciężarem skał rozciągających się ponad kompleksem. Wejście na taką 
ścianę wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 25. 
Nieobrobione ściany kamienne: Nierówne, rzadko kiedy płaskie powierzchnie. W dotyku gładkie, 
lecz pełne małych otworków, ukrytych nisz oraz półek na różnych wysokościach. Zwykle mokre lub 
przynajmniej wilgotne, bowiem to woda najczęściej przyczynia się do powstania naturalnych jaskiń. 
Jeśli po drugiej strony coś się znajduje, ściana ma zwykle przynajmniej 1,5 metra grubości. Wejście na 
taką ścianę i poruszanie się wzdłuż niej wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 15. 
Ściany specjalne 
Ściany wzmocnione: Murowane ściany wzmocnione żelaznymi sztabami po jednej lub obu stronach, 
bądź też w środku. Trwałość wzmocnionej ściany pozostaje taka sama, lecz punkty wytrzymałości 
ulegają podwojeniu, a ST jej przebicia za pomocą testu Siły wzrasta o 10. 
Ściany żelazne: Otaczają one ważniejsze miejsca w lochu, na przykład krypty. 
Ściany papierowe: Przeciwieństwo ścian żelaznych. Ograniczają one jedynie pole widzenia, nic 
więcej. 
Ściany drewniane: Zwykle stanowią nowy element w starych lochach. Drewniane ściany mają zagrody 
dla zwierząt czy magazyny. Tego typu ściany pozwalają też jedno większe pomieszczenie podzielić na 
kilka mniejszych. 
Ściany wzmocnione magicznie: Te ściany są mocniejsze niż przeciętne, mają większą trwałość, więcej 
punktów wytrzymałości oraz wyższą ST przebicia. Magia zwykle podwaja trwałość oraz punkty 
wytrzymałości i zwiększa o 20 ST przebicia. Wzmocniona w ten sposób ściana otrzymuje również 
prawo do rzutu obronnego na zaklęcia, które mogłyby na nią wpłynąć, z premią równą 2 + 1/2 
poziomu czarującego, który wzmocnił ścianę. Skonstruowanie magicznej ściany wymaga posiadania 
atutu Stworzenie magicznego przedmiotu i poświęcenia 1500 sz na obszar o powierzchni kwadratu 
o boku 3 metrów. 
Ściany z otworami strzelniczymi: W otwory strzelnicze można wyposażyć ścianę murowaną, 
z ociosanych kamieni i drewnianą. Obrońcy mogą przez te dziury szyć strzałami lub bełtami, 
korzystając z lepszej osłony, która zapewnia im premię +8 do Klasy Pancerza, premię +4 do rzutów 
obronnych na Refleks oraz właściwość klasową doskonalsze uchylanie. 
 

Tabela: Ściany 
Rodzaj ściany Przeciętna 

grubość 
ST 
przebicia 

Trwało
ść 

Punkty 

wytrzymałości 1 
ST 
Wspinaczk
i 

Murowana 30 cm 35 8 90 pw 20 
Lepsza 
murowana 

30 cm 35 8 90 pw 25 

Wzmocniona 
murowana 

30 cm 45 8 180 pw 25 

Ociosana 
kamienna 

90 cm 50 8 540 pw 15 

Nieobrobiona 
kamienna 

1,5 m 65 8 900 pw 20 

Żelazna 7,5 cm 30 10 90 pw 25 
Papierowa Papieru 1 — 1 pw 30 
Drewniana 15 cm 20 5 60 pw 21 
Magicznie 

wzmocniona2 
— +20 ×2 ×23 — 

1 Na część 3 m na 3 m. 
2 Modyfikatory te można zastosować do wszystkich powyższych rodzajów ścian. 
3 Lub dodatkowe 50 punktów wytrzymałości – pod uwagę należy brać większą wartość. 
 

ŚCIANY I DRZWI A CZARY WYKRYCIA 
Kamienne i żelazne ściany oraz żelazne drzwi są zwykle wystarczająco grube, by zatrzymywać 
działanie większości czarów wykrycia, jak na przykład wykrycie myśli. Drewniane ściany, takież drzwi 
oraz kamienne drzwi nie są zwykle na tyle grube, by dawać taki efekt. Natomiast sekretne kamienne 
drzwi wbudowane w ścianę i równie grube jak ona (przynajmniej 30 centymetrów) blokują działanie 
większość czarów wykrycia. 
 

Podłogi 
Podłogi lochów, podobnie jak ściany, są bardzo różnorodne. 
Podłogi brukowane: Podobnie jak ściany murowane, brukowane podłogi wykonano z dopasowanych 
do siebie kamieni. Są zwykle popękane i niezbyt równe. W pęknięciach zbiera się szlam, osad i pleśń. 
Czasami pomiędzy kamieniami płyną stróżki wody, z rzadka tworząc zastałe kałuże. Tego rodzaju 
podłogi spotyka się w lochach najczęściej. 
Nierówne podłogi brukowane: Z biegiem czasu brukowane podłogi mogą się stać tak nierówne, że 
każdy, kto próbuje po nich biec lub szarżować, musi wykonać test Zachowania równowagi o ST 10. 
Porażka oznacza, że postać nie może się w danej rundzie poruszyć. Tak zdradziecka podłoga powinna 
być jednak wyjątkiem od reguły. 
Podłogi z ociosanego kamienia: Szorstkie i nierówne podłogi z ociosanego kamienia zwykle pokrywa 
warstwa kamyków, żwiru czy pyłu lub gruz. Każdy, kto próbuje po nich biegać lub szarżować, musi 
wykonać test Zachowania równowagi o ST 10. Porażka oznacza, że postać może w danej rundzie 
działać, ale nie ma prawa ani biec, ani szarżować. 
Nieco gruzu: Podłoże zaśmieca nieco gruzu, zwiększając o 2 ST testów Zachowania równowagi oraz 
Zwinności. 
Dużo gruzu: Podłoże to gruzowisko, na które składają się odłamki różnej wielkości. Wejście na każde 
pole pokryte taką ilością gruzu należy traktować jak przejście dwóch pól. Rumowisko zwiększa o 5 ST 
testów Zachowania równowagi oraz Zwinności, a o 2 ST testów Cichego poruszania się. 
Gładkie podłogi kamienne: Wykończone, a czasami nawet wypolerowane podłogi napotkać można 
jedynie w lochach zbudowanych przez dokładnych i sprawnych rzemieślników. 
Naturalne podłogi kamienne: Podłogi naturalnych jaskiń są tak nierówne, jak ich ściany. W grotach 
trudno znaleźć duże płaskie powierzchnie. Podłoża grot są, rzec można, wielopoziomowe. Czasem 
różnice w wysokości między sąsiadującymi odcinkami podłogi sięgają 30 centymetrów, więc 
chodzenie po nich jest niewiele trudniejsze niż poruszanie się po schodach. Czasem jednak różnice 
mogą wynosić 2, a nawet 3 metry – wtedy przemieszczanie się z jednego poziomu na drugi wymaga 
udanego testu Wspinaczki. Jeśli na podłodze naturalnej jaskini nie widać wyraźnej, wytartej ścieżki, 
każde wejście na takie pole należy traktować jak pokonanie dwóch pól. Ponadto ST testów 
Zachowania równowagi i Zwinności wzrasta o 5. Po takim podłożu nie można biegać – z wyjątkiem 
wyrobionych ścieżek. 
Podłogi specjalne 
Śliskie podłogi: Woda, lód, śluz lub krew mogą sprawić, że opisane wcześniej podłogi staną się 
bardziej zdradliwe. Śliskie podłoże zwiększa o 5 ST testów Zachowania równowagi i Zwinności. 
Kratownice: Często zakrywają jamy lub miejsca położone niżej niż główna podłoga. Zwykle są 
wykonane z żelaza, lecz jeśli zajmują większy obszar, mogą być również zrobione z drewnianych 
belek okutych żelazem. Wiele kratownic wyposażono w zawiasy, umożliwiając dostęp do tego, co 
znajduje się pod nimi (można je zamknąć na zamek, tak jak zwykłe drzwi); inne są zamocowane na 
stałe i nie zaplanowano ich podnoszenia. Typowa, gruba na 2,5 centymetra żelazna kratownica ma 25 
punktów wytrzymałości, trwałość 10, a ST wyrwania jej lub wyłamania wynosi 27. 
Chodniki: Pozwalają poruszać się ponad innymi obszarami. Zwykle otaczają jamy, biegną wzdłuż 
podziemnych strumieni, tworzą tarasy wokół dużych pomieszczeń bądź półki strzelnicze, z których 
łucznicy mogą szyć do przeciwników na dole. Wąskie chodniki (węższe niż 30 centymetrów) 
wymagają od poruszających się po nich osób testów Zachowania równowagi. Porażka oznacza, że 
idąca postać spada z półki. 
Czasem wzdłuż krawędzi chodników ciągną się ścianki o wysokości od 60 do 90 centymetrów. 
Zapewniają one osłonę względem atakujących znajdujących się po ich drugiej stronie, w odległości do 
9 metrów od niej – pod warunkiem, że cel znajduje się bliżej ścianki niż jego przeciwnik. 
Przezroczyste podłogi: Wykonane są ze wzmocnionego szkła lub magicznych materiałów (nawet ze 
ścian mocy). Pozwalają bez ryzyka obserwować, co dzieje się poniżej. Takie podłogi często znajdują 
się ponad jeziorami lawy, arenami, leżami potworów czy salami tortur. Czasem ułatwiają też obronę 
kluczowych miejsc lochu przed napastnikami. 
Podłogi rozsuwane: To tak naprawdę rodzaj zapadni, zwykle ujawniający coś, co znajduje się pod 
spodem. Podłoga rozsuwa się tak wolno, że stojące na niej istoty z łatwością umkną, nie wpadając 
w powstającą szczelinę – oczywiście zakładając, że jest gdzie uskoczyć. Może to również być pułapka, 
a wówczas pod otwierającym się podłożem znajduje się najeżona kolcami jama, kadź z wrzącym 
olejem czy jezioro pełne rekinów. 
Podłogi zdradzieckie: Zaprojektowano je tak, by nagle stały się niebezpieczne. Pod odpowiednim 
naciskiem lub po pociągnięciu dźwigni z podłogi wystrzeliwują szpikulce, z ukrytych otworów 
wylatują obłoki pary lub płomienie albo też cała podłoga się trzęsie. W takie zdradzieckie podłoże 
wyposaża się areny, na których dzięki temu toczą się bardziej emocjonujące i niebezpieczne walki. 
Takie podłogi konstruuj jak pułapki. 

DRZWI 
Drzwi w lochach to coś więcej niż droga wejścia lub wyjścia. Często mogą same w sobie stanowić 
niezwykłe spotkanie. Wyróżniamy trzy podstawowe typy drzwi: drewniane, kamienne i żelazne. 
Drzwi drewniane: Grube deski zbite ze sobą gwoździami, czasami wzmocnione żelaznymi okuciami 
(co również zmniejsza podatność na wypaczanie drewna wystawionego na działanie wilgoci). To 
najczęściej spotykane drzwi w lochach. Mogą mieć różną odporność na zniszczenie: zwykłe, dobre 
i wytrzymałe. Zwykłe drzwi (ST wyważenia 13) nie są w stanie powstrzymać zdecydowanych 
napastników. Dobre drzwi (ST wyważenia 16) – choć solidne – nie przetrwają długo. Wytrzymałe 
drzwi (ST wyważenia 23) są okute żelazem i stanowią dość dobrą zaporę. 
Drzwi wyposażane są w żelazne zawiasy (zwykle wbite we framugi), a często również w okrągły 
uchwyt, który ułatwia otwieranie. Czasami zamiast pierścienia pojawia się w nich służący za klamkę 
żelazny pręt – z jednej lub obu stron. Jeśli lochy zamieszkują jakieś istoty, drzwi zwykle są w niezłym 
stanie (niezablokowane) i niezamknięte na zamek, choć dostęp do ważniejszych miejsc może być 
ograniczony. 
Kamienne: Ciężkie, nieporęczne drzwi wykute z masywnych kamiennych bloków. Często po 
otwarciu obracają się na osiach (tzw. trzpieniach), na których są osadzone. Krasnoludy i inni zdolni 
rzemieślnicy potrafią jednak wykonać zawiasy tak wytrzymałe, by utrzymały ciężar kamiennych 
wierzei. Sekretne drzwi zwykle wykonuje się właśnie z kamienia. Takie wrota stanowią świetną 
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zaporę chroniącą cenne dobra znajdujące się za nimi. Dlatego też często są zamknięte na klucz lub 
zaryglowane. 
Żelazne: Zardzewiałe, lecz wytrzymałe. Wiszą – jak drewniane – na zawiasach. To najmocniejsze 
niemagiczne drzwi. Zwykle są zamknięte na klucz lub zaryglowane. 
Zamki w drzwiach, rygle i pieczęcie: Drzwi w lochach mogą być zamknięte na zamek, 
zabezpieczone pułapką, wzmocnione, zaryglowane, magicznie zapieczętowane, a czasami po prostu 
zablokowane. Wszystkie postacie – poza najsłabszymi – mogą zniszczyć drzwi, używając 
odpowiedniego narzędzia (choćby młota kowalskiego), czaru lub przedmiotu magicznego. 
W przypadku prób niszczenia drzwi bronią tnącą lub miażdżącą należy wykorzystywać trwałość oraz 
punkty wytrzymałości podane w Tabeli: Drzwi. Często najprostszym sposobem na pokonanie 
opornych drzwi nie jest ich zniszczenie, lecz rozbicie zamka, rygla bądź zawiasów. Gdy ustalasz ST 
prób pokonania drzwi, wykorzystuj następujące wskazówki. 
ST 10 lub mniej: drzwi, które praktycznie każdy może wyważyć. 
ST 11-15: drzwi, które silna osoba zdoła wyważyć od razu, a przeciętna po niedługim czasie. 
ST 16-20: drzwi, które niemal każdy zdoła wyważyć, o ile tylko wystarczy mu czasu. 
ST 21-25: drzwi, które jedynie silna lub bardzo silna osoba zdoła wyważyć, i to prawdopodobnie nie 
za pierwszym razem. 
ST 26 i więcej: drzwi, które jedynie wyjątkowo silna osoba ma szansę wyważyć. 
Przykładowe zastosowanie tych wskazówek pokazano w Tabeli: Rodzaje drzwi. 
Zamki: Drzwi w lochach są często zamknięte na zamki, więc umiejętność Otwieranie zamków 
okazuje się bardzo przydatna. Zamki są zwykle wbudowane w drzwi, albo po przeciwnej stronie niż 
zawiasy, albo pośrodku. Wbudowane zamki poruszają żelaznym ryglem, który wychodzi z drzwi 
i wsuwa się we framugę, lub też żelazną (ewentualnie ciężką drewnianą) sztabą, która blokuje całe 
drzwi. Kłódki nie są elementem drzwi, lecz zwykle zamykają dwa pierścienie, z których jeden 
przymocowany jest do drzwi, a drugi do ściany. Bardziej skomplikowane zamki – choćby szyfrowe – 
są zwykle wbudowane w drzwi. Ponieważ mechanizmy, które nie wymagają użycia kluczy, bywają 
dość kosztowne, wyposaża się w nie tylko solidne drzwi (wytrzymałe drewniane, kamienne lub 
żelazne). 
ST otwarcia zamka za pomocą umiejętności Otwieranie zamków zwykle waha się od 20 do 30, choć 
istnieją również zamki o niższych lub wyższych ST. Drzwi mogą mieć więcej niż jeden zamek, 
a każdy z nich należy otworzyć oddzielnie. Zamki są często zaopatrzone w pułapki – zwykle zatrute 
igły, które wysuwają się i kłują łotrzyka w palec. 
Wyłamanie zamka często zajmuje mniej czasu niż wyłamanie drzwi. Potraktowany orężem, będzie 
miał trwałość 15 i 30 punktów wytrzymałości. Zamek można wyłamać tylko wówczas, gdy uderza się 
w mechanizm, a nie w drzwi. To zaś oznacza, że wbudowanego zamka nie można w ten sposób 
zniszczyć. 
W zamieszkanym lochu do każdego zamka musi się znaleźć klucz. 
Specjalne drzwi (przykłady znajdziesz dalej) mogą być wyposażone w zamek, którego nie otwiera się 
kluczem, a za sprawą ustawienia odpowiedniej kombinacji znajdujących się obok dźwigni lub 
wciśnięcia w odpowiedniej kolejności pewnych symboli. 
Drzwi zablokowane: W lochach często jest dość wilgotno i drzwi czasem ulegają wypaczeniu, a co za 
tym idzie – blokują się we framudze. Dotyczy to zwłaszcza drzwi drewnianych. Możesz założyć, że 
zablokowaniu uległo około 10% drzwi drewnianych oraz 5% wykonanych z innych materiałów. 
Liczby te mogą ulec podwojeniu (odpowiednio do 20% i 10%) w lochach, które już dawno zostały 
opuszczone lub są szczególnie zaniedbane. 
Drzwi zaryglowane: Kiedy bohaterowie próbują wyważyć zaryglowane drzwi, znaczenie ma jakość 
rygla, a nie materiał, z jakich je wykonano. Wyłamanie drzwi o drewnianym ryglu wymaga udanego 
testu Siły o ST 25. Jeśli zaś rygiel jest żelazny, ST Siły wzrasta do 30. Rzecz jasna śmiałkowie mogą 
zaatakować drzwi i je zniszczyć – a wówczas rygiel będzie wisiał bezużyteczny w przejściu. 
Magiczne pieczęcie: Nie tylko magiczne pułapki utrudniają przejście przez drzwi. Przydają się do 
tego celu również czary w rodzaju mistycznego zamka. Drzwi zabezpieczone wspomnianym zaklęciem 
traktuje się jak zamknięte, nawet jeżeli nie posiadają „fizycznego” zamka. Otwarcie ich wymaga 
udanego testu Siły lub użycia czarów kołatka czy rozproszenie magii. 
Zawiasy: Większość drzwi wyposażono w zawiasy. Oczywiście te przesuwne ich nie mają – zwykle 
za to w podłodze są wtedy szyny lub rowki, dzięki którym z łatwością można je odsunąć na bok. 
Standardowe zawiasy: Te metalowe zawiasy łączą krawędź drzwi z framugą lub ścianą. Pamiętaj, że 
drzwi otwierają się na stronę z zawiasami (więc jeśli zawiasy są po stronie BG, otwierają się do nich, 
a w przeciwnym wypadku – od nich). Poszukiwacze przygód mogą zdejmować zawiasy po kolei, 
jeden za drugim, za pomocą udanych testów Unieszkodliwiania mechanizmów (zakładając oczywiście, 
iż mają do nich dostęp). To zadanie ma ST 20, bowiem większość zawiasów jest zardzewiała 
i zablokowana. Rozbicie zawiasu jest stosunkowo trudne. Większość ma trwałość 10 i 30 punktów 
wytrzymałości. ST wyłamania zawiasu jest taka sama, jak wyważenia drzwi. 
Zawiasy kulkowe: Są znacznie bardziej złożone. Spotyka się je w lepiej skonstruowanych lochach. Te 
zawiasy mocowane są w ścianach, a dzięki nim drzwi mogą otwierać się na obie strony. BG nie 
zdołają się dostać do takich zawiasów, chyba że rozbiją framugę lub ścianę. Zawiasy kulkowe są 
zwykle stosowane w drzwiach kamiennych, lecz zdarzają się też w przypadku drewnianych lub 
żelaznych. 
Trzpienie: Nie są to tak naprawdę zawiasy, lecz zwykłe osie wychodzące z framugi u góry i u dołu 
drzwi, na których te się obracają. Trzpienie trudniej jest zniszczyć niż zawiasy, a jednocześnie łatwo je 
skonstruować. Nie są jednak pozbawione wad. Wyposażone w trzpienie drzwi obracają się wokół 
środka swojej ciężkości (zwykle po prostu w samym środku), przez co przejść przez nie mogą tylko 
istoty nie szersze niż połowa wrót. Drzwi z takimi zawiasami są zwykle kamienne i często 
dostatecznie szerokie, by wspomniana niedogodność nie miała znaczenia. Inna metoda na rozwiązanie 
tego problemu polega na tym, by przesunąć trzpień ku krawędzi, a jednocześnie tak skonstruować 
drzwi, by w pobliżu osi były grubsze, im zaś od niej dalej – tym cieńsze. Wbudowane w ściany ukryte 
drzwi są zwykle osadzane właśnie na trzpieniach, gdyż nie widać wtedy zawiasów, przez co łatwiej je 
ukryć. Osie pozwalają również przemienić w sekretne drzwi różne przedmioty, na przykład regał 
z książkami. 
Drzwi sekretne: Wyglądają jak ściana, podłoga czy też strop, albo też regał z książkami, kominek lub 
fontanna. Zwykle prowadzą do ukrytego korytarza lub komnaty. Jeśli istnieją, można je znaleźć, 
badając dany obszar i wykonując udany test Przeszukiwania (ST od 20 dla typowych tajemnych drzwi 
do 30 dla dobrze ukrytych). Pamiętaj, że elfy mają szansę wykryć sekretne drzwi nawet wówczas, gdy 
po prostu na nie patrzą, a nie szukają ich aktywnie. 
Wiele takich drzwi otwiera się w specjalny sposób, na przykład po naciśnięciu ukrytego przycisku lub 
płyty w podłodze. Tajemne drzwi mogą mieć zwykłe zawiasy lub trzpienie albo też obracać się, 
przesuwać, zapadać, podnosić czy nawet opuszczać niczym most zwodzony. Budowniczowie mogą 
umieścić tajemne drzwi tuż nad podłogą bądź wysoko pod sufitem, aby utrudnić ich znalezienie 
i dotarcie do nich. Czar wtajemniczeń fazowe drzwi powołuje od istnienia magiczne tajemne drzwi, 
z których korzystać mogą jedynie twórcy. 
Drzwi magiczne: Zaklęte przez budowniczych drzwi mogą przemawiać do badaczy lochów, radząc 
im opuścić labirynt bądź udzielając im ostrzeżenia. Magia może też chronić przed uszkodzeniami, 
zwiększać trwałość lub liczbę punktów wytrzymałości, a także zapewniać premię do rzutów 
obronnych na dezintegrację i podobne czary. Zaklęte wrota mogą również prowadzić do zupełnie 
innego miejsca niż to, które widać za progiem (są tak naprawdę portalem prowadzącym do odległej 
lokacji lub nawet na inny plan). Do otwarcia niektórych magicznych drzwi może być potrzebne hasło 
lub specjalny klucz. 
Spuszczane kraty: Te specjalne drzwi mają postać żelaznych lub grubych, okutych metalem 
drewnianych bel, które wysuwają się z sufitu w przejściu. Czasami wyposażone są w poprzeczki, 
tworzące kratownicę. Zwykle opuszcza się je i podnosi za pomocą kołowrotu. Opuścić je można 
szybko, ale podniesienie ich nie należy do zadań najłatwiejszych. Bele są zaostrzone, co skutecznie 
zniechęca do tego, by zatrzymać się pod opadającą kratą lub rzucić się na drugą jej stronę. 
Opuszczonych krat nie da się w zasadzie podnieść, nawet jeśli spróbuje tego odpowiednio wysoka 
istota. Gdyby jednak bohaterowie próbowali tego dokonać, muszą wykonać udany test Siły (ST 25). 
 

Tabela: Drzwi 

Rodzaj drzwi 
Przeciętna 
grubość 

Trwało
ść 

Punkty 
wytrzymałości ST wyważenia 

    
Zabloko
wane 

Zamknięte 
na klucz 

Zwykłe drewniane 2,5 cm 5 10 pw 13 15 
Dobre drewniane 4 cm 5 15 pw 16 18 
Wytrzymałe 
drewniane 

5 cm 5 20 pw 23 25 

Kamienne 10 cm 8 60 pw 28 28 
Żelazne 5 cm 10 60 pw 28 28 
Spuszczana krata, 
drewniana 

7,5 cm 5 30 pw 251 251 

Spuszczana krata, 
żelazna 

5 cm 10 60 pw 251 251 

Zamek — 15 30 pw   
Zawias — 10 30 pw   
1 ST uniesienia. Przy wyważaniu wykorzystaj liczby podane przy odpowiednich drzwiach. 
 

POMIESZCZENIA 
Podziemne pomieszczenia mają różne kształty i rozmiary. Wiele komnat niczym się nie wyróżnia. 
Natomiast w szczególnie interesujących pomieszczeniach mogą znajdować się schody łączące różne 
poziomy, rampy czy drabiny, a także rzeźby, ołtarze, szczeliny, jamy, mosty i tym podobne elementy. 

Podziemne komnaty mogą się zawalić, więc większość dużych pomieszczeń 
będzie wyposażona w łukowe sklepienia lub kolumny podtrzymujące stropy 
i rozciągającą się ponad nimi masę skał. 
Typowe pomieszczenia w lochach należą do jednej z opisanych dalej 
kategorii. 
Posterunek straży: Inteligentni, żyjący w większych społecznościach mieszkańcy lochów uznają 
pewną liczbę połączonych pomieszczeń za „swoje” i strzegą wejść do tej wspólnej przestrzeni. 
Kwatery mieszkalne: Wszystkie istoty – z wyjątkiem tych wiodących tryb niezwykle koczowniczy – 
posiadają leża, w których odpoczywają, pożywiają się i gromadzą skarby. W kwaterach mieszkalnych 
znajdują się zatem posłania (na których mieszkańcy śpią) oraz przedmioty osobistego użytku (te cenne 
i zwyczajne). Wydzielony jest w nich też jakiś obszar służący do przygotowywania jedzenia. Tu 

zwykle przebywają też niewalczące istoty, a więc dzieci i starszyzna. 
Miejsce pracy: Większość inteligentnych istot robi coś ponad pełnienie wart, jedzenie i spanie. Wiele 
tworzy laboratoria magiczne, warsztaty (w których powstaje broń i zbroje) lub pracownie poświęcone 
bardziej ezoterycznym czynnościom. 
Kapliczka: Każda religijna istota postara się o jakieś miejsce poświęcone bóstwu. Inne stworzenia 
mogą oddawać cześć czemuś, co ma dla nich wartość historyczną lub osobistą. W zależności od 
zasobów istoty i jej pobożności, kapliczka będzie skromna lub wręcz przeciwnie. W tym właśnie 
miejscu śmiałkowie najpewniej spotkają BN kapłanów. Do zaprzyjaźnionych kapliczek będą też 
uciekać ranne potwory, mając nadzieję znaleźć w nich leczenie. 
Skarbiec: Jak sama nazwa wskazuje, w tym dobrze chronionym pomieszczeniu, często znajdującym 
się za zamkniętymi żelaznymi drzwiami, spoczywa skarb. Do takiej komnat najczęściej prowadzi tylko 
jedno wejście stanowiące idealne miejsce na pułapkę. 
Krypta: Czasem to pomieszczenie ma konstrukcję podobną do skarbca. Niemniej na kryptę może się 
też składać kilka komnat (każda z sarkofagami) lub długi korytarz z niszami po obu stronach (półkami, 
na których spoczywają trumny lub ciała). 
Istoty, które obawiają się powstających z grobu nieumarłych, stosownie zabezpieczają krypty. Zwykle 
chronią je od wewnątrz, przez co łatwo się do nich dostać, ale wyjście bywa już znacznie trudniejsze. 
Z kolei stworzenia, które niepokoją grabieże grobów, starają się, by do ich krypt trudno było dotrzeć. 
Jeszcze inni konstruktorzy stosują oba typy zabezpieczeń – tak na wszelki wypadek. 

KORYTARZE 
We wszystkich lochach są pomieszczenia, w większości zaś również korytarze. Znaczna ich część po 
prostu łączy różne pomieszczenia, ale czasem stają się miejscem spotkania, a to za sprawą pułapek, 
patroli czy wędrownych potworów. 
Pułapki w korytarzach: Tunele w lochach są zazwyczaj dość wąskie i ograniczają ruchy. Nic więc 
dziwnego, że twórcy podziemi lubią w nich umieszczać pułapki. Trudno obejść jamę, gdy korytarz jest 
bardzo wąski. Niemal nie da się też uniknąć spadających głazów, wystrzelonych pocisków, zapadni 
czy kamiennych lawin, które rażą na całej szerokości tunelu. Z tego samego powodu niezwykle 
skuteczne okazują się umieszczone w korytarzu magiczne pułapki, jak choćby glif strażniczy. 
Labirynty: Zwykle korytarze łączące komnaty są proste i prowadzą możliwie najkrótszą drogą. 
Czasem jednak twórcy postanawiają zbudować w lochu labirynt. W takich podziemiach trudno 
odnajdywać drogę (a w najlepszym razie robić to szybko). A jeśli pełno w nich potworów lub pułapek, 
sytuacja intruzów staje się naprawdę trudna. Taki loch to doskonała przeszkoda. Labirynty oddzielają 
zwykle pewną część lochu, uniemożliwiając intruzom dotarcie do chronionego miejsca – niemal 
zawsze znajduje się za nimi ważne pomieszczenie (krypta, grobowiec czy skarbiec), do którego 
mieszkańcy lochu rzadko zaglądają. 

ROZMAITE DETALE 
Schody: Różne poziomy lochu łączą zwykle schody – proste lub kręcone, klatki schodowe z licznymi 
półpiętrami, pochylnie (czasem o tak niewielkim nachyleniu, że trudno je dostrzec – potrzebny jest test 
Spostrzegawczość o ST 15). Schody to oczywiście miejsca strategiczne, często strzeżone lub najeżone 
pułapkami. Te ostatnie zwykle przyczyniają się do upadku intruzów, którzy następnie ześlizgują się 
w dół, gdzie czeka na nich jama, kwas, kolce lub inne niebezpieczeństwo. 
Schody łagodne: Schody, które na każde 1,5 metra odległości w poziomie wznoszą się na mniej niż 
1,5 metra, w żaden sposób nie wpływają na ruch. Istoty walczące z przeciwnikami znajdującymi się 
poniżej zyskują premię +1 do testów ataków z racji różnicy wysokości. Większość schodów w lochach 
jest łagodna, ale nie dotyczy to schodów spiralnych (patrz dalej). 
Schody strome: Bohater poruszający się po takich schodach (wznoszą się one pod kątem przynajmniej 
45 stopni) każde pole, na które wszedł, traktuje jak dwa pola. Istota szarżująca lub biegnąca w dół 
musi w chwili wkroczenia na pierwsze pole stromych schodów wykonać test Zachowania równowagi 
o ST 10 – nieudany oznacza, że się potknęła i kończy ruch 1k2 × 1,5 metra niżej. Osoba, której test nie 
powiedzie się o 5 lub więcej, otrzymuje dodatkowo 1k6 obrażeń i pada, leżąc na polu, na jakim 
skończyła ruch. Strome schody zwiększają ST testów Zwinności o 5. 
Schody spiralne: Te strome schody wykonano z myślą o obronie fortecy. Bohaterowie zyskują osłonę 
względem przeciwników znajdujących się poniżej, ponieważ łatwo mogą się schować za centralnym 
wspornikiem klatki schodowej. 
Poręcze i niskie ścianki: Schody otwierające się na duże pomieszczenia często wyposaża się w poręcze 
lub niskie ścianki. Działają one tak, jak to opisano przy chodnikach (patrz „Podłogi specjalne”). 
Mosty: Łączą ze sobą obszary położone powyżej niższego poziomu. Rozpina się je ponad 
rozpadlinami, rzekami lub jamami. Most może być niezwykle prosty (przerzucona nad szczeliną kłoda 
drewna) lub skomplikowany (zbudowany ze skalnych bloków powiązanych ze sobą zaprawą, oparty 
na żelaznych przyporach i wyposażony w barierki chroniące przed upadkiem). 
Most wąski: Szczególnie wąski most – na przykład kilka desek przerzuconych ponad szczeliną 
wypełnioną lawą – należy traktować jak chodnik (patrz „Podłogi specjalne”). Wędrówka po nim 
wymaga udanego testu Zachowania równowagi (ST zależy od szerokości). 
Most linowy: Jest to konstrukcja wykonana ze sznurów, w które wpleciono drewniane deski tworzące 
kładkę. Linowy most jest wygodny, ponieważ można go bez trudu demontować i transportować. Dwie 
akcje całorundowe wystarczą, by odwiązać sznury na jedynym jego końcu; udany test Używania lin 
o ST 15 zmniejsza wymagany czas do akcji ruchu. Jeśli przywiązany jest tylko jeden z dwu 
utrzymujących most sznurów, wówczas każda znajdująca się na nim istota musi wykonać rzut obronny 
na Refleks o ST 15 – udany pozwala uniknąć upadku. Wspinaczka po pozostałości mostu wymaga 
udanego testu Wspinaczki o ST 15. Most linowy ma zwykle 1,5 metra szerokości. Każda 
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z podtrzymujących go lin ma 8 punktów wytrzymałości. 
Most zwodzony: Tego typu mosty wyposażono w mechanizm, dzięki któremu da się je opuścić (lub 
podnieść), by umożliwić przejście nad szczeliną. Zwykle poruszający nimi kołowrót znajduje się tylko 
z jednej strony przepaści. Opuszczenie mostu to akcja ruchu, ale nie znajdzie się on na dole aż do 
następnej tury postaci, która go obniża. Z kolei uniesienie go to akcja całorundowa – most znajdzie się 
w pionowej pozycji pod koniec wspomnianej akcji. 
Opuszczenie i podniesienie szczególnie długiego mostu może zająć więcej czasu, a poruszanie 
kołowrotem będzie wówczas zapewne wymagać testów Siły. 
Poręcze i niskie ścianki: Niektóre mosty wyposaża się w poręcze lub niskie ścianki biegnące przy ich 
krawędzi. Działają one tak, jak to opisano przy chodnikach (patrz „Podłogi specjalne”). Ścianki 
zapewniają osłonę osobom przebywającym na moście. 
Szyby i kominy: Schody to nie jedyny sposób poruszania się w górę i w dół. Czasami pionowy szyb 
łączy różne poziomy lochu lub nawet powierzchnię. Szyby mogą też być pułapkami, które przenoszą 
postacie w niżej położone, często niebezpieczne miejsce. 
Kolumny: Stropy niejednego lochu podpierają filary i kolumny. Im obszerniejsze pomieszczenie, tym 
większe prawdopodobieństwo, że sufit został w taki sposób wsparty. Przyjmuje się, że im głębszy 
loch, tym grubsze są kolumny podtrzymujące ciężar stropu. Filary te są zwykle wygładzone, często 
zdobią je też rzeźbienia, malunki bądź napisy. 
Wąska kolumna: Takie filary mają ledwie od 30 do 60 centymetrów szerokości, a zatem nie zajmują 
całego pola. Istota stojąca na tym samym polu zyskuje premię z osłony +2 do Klasy Pancerza i premię 
z osłony +1 do rzutów obronnych na Refleks (premie te nie kumulują się z premiami z osłony 
wynikającymi z innych źródeł). Obecność filaru w żaden inny sposób nie wpływa na przestrzeń 
bojową stworzenia, ponieważ należy założyć, iż wykorzystuje ono kolumnę tak, by zyskać przewagę. 
Typowy wąski filar ma KP 4, trwałość 8 i 250 punktów wytrzymałości. 
Szeroka kolumna: Filary te zajmują całe pole i zapewniają osłonę znajdującym się za nimi istotom. 
Mają KP 3, trwałość 8 oraz 900 punktów wytrzymałości. Wejście na taką kolumnę wymaga udanego 
testu Wspinaczki o ST 20 lub 25, jeśli jest ona wygładzona lub niezwykle śliska. 
Stalagmity/Stalaktyty: Cienkie naturalne formacje skalne wyrastające z podłoża (stalagmity) lub 
stropu (stalaktyty). W mechanice gry należy je traktować jak wąskie kolumny. 
Rzeźby 
W większości wypadków rzeźby w mechanice gry traktuje się jak szerokie kolumny – zajmują całe 
pole i zapewniają osłonę. Niektóre posągi są jednak małe, a wówczas należy je uznać za wąskie filary. 
Bohater, który zechce wejść na rzeźbę, musi wykonać udany test Wspinaczki o ST 15. 
Gobeliny: Bogato haftowane tkaniny zdobne we wzory lub przedstawiające epickie sceny. Często 
wiszą na ścianach pomieszczeń lub korytarzy. Sprytnym istotom zdarza się wieszać gobeliny tak, by 
ukrywały alkowy, drzwi lub dźwignie. 
Jeśli gobelin zwisa z sufitu, to zapewnia znajdującym się za nim bohaterom całkowite ukrycie (ryzyko 
chybienia 50%). Jeżeli zaś tkanina wisi równo na ścianie, umożliwia zwykłe ukrycie (ryzyko 
chybienia 20%). 
Wejście na gobelin dużych rozmiarów nie jest specjalnie trudne – wymaga udanego testu Wspinaczki 
o ST 15 (lub ST 10, gdy ściana jest w zasięgu). 
Piedestały: Ważne przedmioty, wymagające odpowiedniego wyeksponowania – sławny skarb lub 
zwykła trumna – spoczywają zwykle na podeście, podium czy piedestale. Umieszczenie przedmiotu 
ponad podłożem skupia na nim uwagę (a patrząc na sprawę od strony praktycznej: chroni go przed 
wodą, która może zalać podłogę). Podwyższenie często zabezpiecza pułapka, chroniąca spoczywający 
na nim przedmiot. Podesty, piedestały i podia ukrywają czasem zapadnie, albo też umożliwiają 
dotarcie do drzwi w suficie. Tylko największe piedestały zajmują całe pole. Większość nie zapewnia 
osłony. 
Sadzawki: Woda w naturalny sposób zbiera się w niżej położonych miejscach lochu (suche podziemia 
to rzadkość), tworząc sadzawki. Zdarzają się też studnie lub naturalne podziemne źródła, a także 
baseny, zbiorniki wodne i fontanny – wszystkie zbudowane w jakimś celu. Tak czy inaczej, wodę 
spotyka się w lochach niemal na każdym kroku. W głębokich sadzawkach żyją ryby albo – co gorsza – 
wodne potwory. Jeziorka są też źródłem wody pitnej, a więc strategicznie ważnym miejscem, przy 
którym czają się drapieżniki (analogia z wodopojami na powierzchni jest jak najbardziej na miejscu). 
Płytka sadzawka: Jeśli na polu znajduje się płytka sadzawka, ma ona postać stojącej wody głębokości 
mniej więcej 30 centymetrów. Wejście na takie pole traktuje się jak pokonanie dwóch pól. Na takich 
polach ST testów Zwinność wzrasta o 2. 
Głęboka sadzawka: Na tych polach rozlała się woda o głębokości przynajmniej 120 centymetrów. 
Wkroczenie na każde takie pole stworzenia rozmiaru średniego i większego traktuje się jak pokonanie 
4 pól (bohater może też, jeśli chce, płynąć). Istoty rozmiaru małego i mniejsze muszą pływać, aby 
pokonać pola, na których rozlało się takie jeziorko. W głębokiej sadzawce nie można korzystać 
z umiejętności Zwinność. 
Woda w głębokiej sadzawce zapewnia osłonę stworzeniom rozmiaru średniego i większym. Mniejsze 
istoty korzystają zaś z lepszej osłony (premia +8 do KP i premia +4 do rzutów obronnych na Refleks). 
Stworzenia średnie i większe mogą w akcji ruchu kucnąć i zyskać taką samą lepszą osłonę. Niemniej 
korzystające z niej istoty podlegają karze –10 do testów ataków względem przeciwników, którzy nie 
są pod wodą. 
Pola z głęboką sadzawką zwykle są skupione wokół siebie, a otaczają je pola płytkiego jeziorka. 
Zarówno płytka, jak i głęboka woda powoduje karę z okoliczności –2 do testów Cichego poruszania 
się. 
Specjalne sadzawki: Jeziorka mogą zostać nasączone magią – przez przypadek lub celowo. Czasami 
woda przenosi korzystne zaklęcie na pijące ją istoty. Równie prawdopodobne jest jednak, iż woda 
z sadzawki niesie przekleństwo. Zwykle woda traci swą moc po godzinie lub dwóch od momentu 
zaczerpnięcia. 
Niektóre sadzawki ozdabiają fontanny. Czasami stanowią tylko dekorację, choć mogą być również 
pułapką lub źródłem magicznej mocy wody. 
Większość sadzawek zawiera wodę, ale w lochach wszystko może się zdarzyć. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by pojawiły się w nich jeziorka pełne podejrzanych substancji, takich jak krew, trucizna, 
olej czy magma. Również w sadzawce pełnej wody może się przecież znajdować woda święcona, 
słona lub skażona chorobą. 
Windy: Mogą zastępować schody lub oferować dodatkową metodę przemieszczania się między 
poziomami. Windy mają postać dużych wyciągów. Są mechaniczne (dźwignie, kołowroty i bloczki) 
bądź magiczne (choćby lewitacja rzucona na poruszającą się powierzchnię). Winda mechaniczna może 
być platformą tak małą, że zmieści się na niej tylko jedna postać, bądź też wielką jak całe 
pomieszczenie poruszające się w górę i w dół. Zdolni konstruktorzy potrafią zbudować windę, która 
będzie się poruszać bez wiedzy przebywających w niej istot (będzie to dość skuteczna pułapka). 
Z drugiej strony można też sobie wyobrazić windę, która tylko sprawia wrażenie, że się porusza, choć 
tak naprawdę jest nieruchoma. 
Typowa winda unosi się w górę lub w dół z szybkością 3 metrów na rundę w turze obsługującej ją 
osoby (lub z inicjatywą 0, jeśli działa niezależnie od istot, które się w niej znajdują). 
Widny mogą być zamknięte, wyposażone w poręcze lub niskie ściany, albo też stanowić zdradliwe, 
unoszące się w powietrzu powierzchnie. 
Drabiny: Tak wolnostojąca, jak i oparta o ścianę drabina wymaga testu Wspinaczki o ST 0 – udany 
pozwala po niej wejść lub zejść. 
Ruchome bloki skalne lub ściany: Te elementy potrafią uniemożliwiać dostęp do korytarzy lub ścian, 
zamykając poszukiwaczy przygód w ślepym zaułku czy odcinając im drogę ucieczki z lochu. 
Ruchome ściany zwykle zmuszają śmiałków do wkroczenia na niebezpieczną ścieżką lub nie 
dopuszczają ich do jakiegoś miejsca. Nie wszystkie ruchome ściany to pułapki. Na przykład, 
przekręcenie ukrytej dźwigni lub naciśnięcie płytki może spowodować, że ze ściany wysuną się 
kamienne schody prowadzące do tajemnego pomieszczenia czy tarasu znajdującego się powyżej (bądź 
poniżej). 
Ruchome bloki skalne i ściany należy tworzyć tak jak pułapki, z mechanizmami spustowymi oraz ST 
Przeszukiwania i Unieszkodliwiania mechanizmów. Niemniej nie posiadają one Skali Wyzwania, jako 
że nie są zabójcze, a stanowią tylko pewną niedogodność. 
Teleportery: Czasami się przydają, lecz zwykle bywają niebezpieczne. Teleportery to miejsca 
nasączone magią teleportacyjną (choćby czarem krąg teleportacji). Przenoszą one postacie w inny 
obszar lochu lub w odległe miejsce. Mogą być pułapkami teleportującymi nieostrożnych śmiałków 
w sam środek niebezpieczeństwa, albo też środkiem transportu budowniczych lub mieszkańców lochu. 
Czasem pozwalają również omijać przeróżne bariery czy pułapki lub po prostu szybko się 
przemieszczać. Podstępni twórcy lochów mogą umieścić w nich teleporter, który transportuje postacie 
do wydawałoby się identycznego miejsca, bohaterowie zaś mogą nawet nie wiedzieć, że znaleźli się 

zupełnie gdzie indziej. Użycie czaru wykrycie magii daje wskazówkę co do obecności teleportera, ale 
żeby odkryć, dokąd on prowadzi, śmiałkowie muszą uciec się do eksperymentów lub innych badań. 
Ołtarze: Świątynie – zwłaszcza te poświęcone mrocznym bogom – często znajdują się pod ziemią. 
Główny element takiej kaplicy stanowi ołtarz, zwykle w postaci prostego kamiennego bloku. Czasami 
wszystkie pułapki w świątyni już dawno zostały uruchomione lub rozpadły się ze starości, lecz ołtarz 
istnieje, a jego moc trwa. Z pewnością drzemie w nim jeszcze jakaś boska siła... Większość ołtarzy 
zajmuje jedno lub dwa pola na siatce bitewnej i zapewnia osłonę znajdującym się za nimi istotom. 

ZAWALAJĄCE SIĘ JASKINIE (SW 8) 
Zawalające się jaskinie i korytarze zawsze stanowią niesłychanie poważne niebezpieczeństwo. 
Badających loch śmiałków mogą zmiażdżyć tony spadającej skały. Jeśli zdołają przeżyć, gruz może 
odciąć ich od jedynego znanego im wyjścia. Pod zawałem znajdzie się każdy, kto przebywał na jego 
obszarze. Istoty stojące w pobliżu otrzymują obrażenia od sypiących się odłamków. W przypadku 
tąpnięcia korytarza zawalisko ma promień 4,5 metra, a osuwisko rozciąga się na kolejne 3 metry. 
Bohater może odkryć, że strop jest osłabiony, wykonując udany test Wiedzy (architektura i inżynieria) 
lub Rzemiosła (kamieniarstwo) o ST 20. Pamiętaj, że w drugim przypadku nie musi posiadać 
umiejętności – wystarczy test Intelektu. Krasnolud może wykonać taki test, gdy tylko znajdzie się 
w odległości 3 metrów od osłabionego stropu. 
Wystarczy mocniejsze uderzenie lub wstrząs, by niepewny strop się zawalił. Bohater może przyczynić 
się do tego, niszcząc połowę kolumn podtrzymujących sufit. 
Postacie, które znajdują się pod zawalającym się stropem, otrzymują 8k6 obrażeń – udany rzut 
obronny na Refleks o ST 15 pozwala zmniejszyć liczbę ran o połowę – i ulegają przywaleniu. 
Bohaterowie w obszarze osuwiska otrzymują 3k6 ran, a po zakończonym sukcesem rzucie obronnym 
na Refleks o ST 15 udaje im się uniknąć obrażeń. Nieudany rzut oznacza, że śmiałek na obszarze 
osuwiska również uległ przywaleniu. 
Przywalona postać otrzymuje 1k6 stłuczeń na minutę. Gdy straci przytomność, musi wykonać test 
Budowy (ST 15). Jeżeli się on nie powiedzie, od tej chwili otrzymuje 1k6 zabójczych obrażeń na 
minutę, dopóki nie zostanie uratowana lub nie zginie. 
Bohaterowie, którzy zdołali umknąć spod walącego się stropu, mogą odkopać przyjaciół. W minutę 
śmiałek ma prawo gołymi rękami odwalić kamienie i odłamki w ilości odpowiadającej jego dużemu 
obciążeniu. Luźne kamienie pokrywające obszar 1,5 na 1,5 metra ważą mniej więcej tonę. 
Odpowiednie narzędzia – kilof, łom czy łopata – przyspieszają kopanie dwukrotnie. Możesz też 
pozwolić przywalonemu śmiałkowi na test Siły (ST 25) – udany oznacza, że sam uwolni się spod 
zwaliska. 
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Pułapki 
Rodzaje pułapek: Pułapka może być magiczna lub mechaniczna. Drugie z wymienionych to wilcze 
doły, wystrzeliwujące ze ścian strzały, spadające kamienne bloki, komnaty napełniające się wodą, 
wirujące ostrza oraz wszystkie inne urządzenia działające mechanicznie. Taką pułapkę może 
skonstruować BG, wykonując udany test umiejętności Rzemiosło (zakładanie wnyków) (patrz dalej, 
„Skonstruowanie pułapki”, oraz opis umiejętności). 
Magiczne pułapki dzieli się z kolei na czary oraz urządzenia. Drugie z wymienionych powołują do 
istnienia efekt zaklęcia, gdy zostaną uaktywnione – analogicznie do różdżek, bereł, pierścieni czy 
innych przedmiotów magicznych. Skonstruowanie takiej pułapki wymaga atutu Stworzenie 
cudownego przedmiotu (patrz dalej, „Skonstruowanie pułapki”, oraz opis atutu). 
Czary będące pułapkami to po prostu zaklęcia działające niczym pułapki. Stworzenie takiego 
zabezpieczenia wymaga usług bohatera, który potrafi rzucić dany czar (czy czary) – zwykle robi to 
sam BG lub najmuje w tym celu BN. 

PUŁAPKI MECHANICZNE 
W lochach spotkać można liczne pułapki – również te mechaniczne, czyli niemagiczne. Pułapkę 
opisują takie cechy jak położenie, warunki uaktywnienia, trudność zauważenia, liczba zadawanych 
obrażeń oraz prawo do wykonania rzutu obronnego (udany zmniejsza efekty jej działania). 
W przypadku mechanizmów wystrzeliwujących pociski lub uruchamiających przeróżne ostrza 
wykonuje się normalne testy ataków z premią zależną od konstrukcji. 
Stworzenia, którym powiedzie się test Przeszukiwania (ST 20), odnajdą prostą mechaniczną pułapkę, 
zanim zostanie ona uaktywniona (prosta pułapka to wnyki, pułapka uaktywniana za sprawą potykacza 
czy też duża konstrukcja w rodzaju wilczego dołu). 
Bohater posiadający właściwość klasową wyczucie pułapek, któremu powiedzie się test 
Przeszukiwania (ST 21 lub więcej), wykrywa dobrze ukrytą lub złożoną pułapkę mechaniczną, zanim 
zostanie ona uaktywniona. Te niebezpieczne urządzenia uruchamia nacisk przyłożony na płytę 
podłogową, mechanizm powiązany z drzwiami, nagłe zmiany w obciążeniu, ruchy powietrza, wibracje 
czy innych niezwykłe czynniki. 

PUŁAPKI MAGICZNE 
Wiele czarów pozwala tworzyć niebezpieczne pułapki. Jeśli w opisie zaklęcia nie podano innych 
zasad, zastosuj następujące reguły. 
• Udany test Przeszukiwania (ST 25 + poziom czaru) wykonany przez łotrzyka (i tylko przez niego) 

pozwala wykryć magiczną pułapkę, zanim zostanie ona uaktywniona. Członkowie innych klas nie 
mają szans na znalezienie takiej pułapki za pomocą testu Przeszukiwania. 

• Magiczne pułapki pozwalają na rzut obronny – udany oznacza uniknięcie efektu (ST 10 + poziom 
czaru × 1,5). 

• Łotrzyk (i tylko on) może rozbroić pułapkę magiczną za pomocą udanego testu Unieszkodliwiania 
urządzeń (ST 25 + poziom czaru). 

ELEMENTY PUŁAPKI 
Opis wszystkich pułapek – magicznych i mechanicznych – składa się z następujących elementów: 
mechanizm spustowy, mechanizm przeładowania, ST Przeszukiwania, ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów, premia do ataku (lub rzutów obronnych, bądź opóźnione działanie), obrażenia/efekt 
oraz Skala Wyzwania. Pewne elementy mogą być ważniejsze od innych, a w skład niektórych pułapek 
mogą również wchodzić pewne opcjonalne detale – trucizny czy sposób ich obejścia. Wspomniane 
charakterystyki wyjaśniono poniżej. 

Mechanizm spustowy 
Mechanizm spustowy określa sposób uruchamiania pułapki. 
Miejscowy: Uruchamia pułapkę, gdy ktoś stanie na określonym polu. 
Dystansowy: Uruchamia pułapkę, gdy ktoś podejdzie doń na odpowiednią odległość. Od mechanizmu 
miejscowego różni się tym, że wpadająca w pułapkę postać nie musi stać na konkretnym polu – stąd 
istoty, które potrafią latać, mogą uruchomić pułapkę aktywowaną spustem dystansowym, unikną 
jednak zależnej od miejscowego. Mechaniczne spusty dystansowe są niezwykle czułe na każdy ruch 
powietrza, dają się więc zastosować właściwie wyłącznie w miejscach takich jak krypty, w których 
powietrze stoi. 
W pułapkach magicznych za dystansowy mechanizm spustowy służy czar alarm. Możesz dobrowolnie 
zmniejszyć obszar jego działania (w odróżnieniu od zwykłego działania rzeczonego zaklęcia), by 
pułapka obejmowała mniejszy teren. 
Niektóre magiczne pułapki posiadają specjalne spusty dystansowe, które aktywują się wyłącznie, gdy 
w pobliżu znajdzie się istota określonego typu. Na przykład, czar wykrycie dobra można wykorzystać 
do uaktywnienia pułapki umieszczonej w ołtarzu złego boga – uruchomi się ona tylko wówczas, gdy 
w przybytku znajdzie się ktoś o dobrym charakterze. 
Dźwiękowy: Uruchamia pułapkę, gdy wykryje dźwięk. Działa jak ucho i posiada premię +15 do 
testów Nasłuchiwania. Pułapki uniknąć można zatem, wykonując udany test Cichego poruszania się, 
korzystając z czaru cisza czy posługując się innym efektem zabezpieczającym przed usłyszeniem 
wszelkich dźwięków. Skonstruowanie takiego mechanizmu spustowego wymaga wyposażenia pułapki 
w czar jasnosłyszenie. 
Wzrokowy: Działa jak normalne oko, uruchamiając pułapkę, gdy spust coś „zobaczy”. 
Skonstruowanie takiego mechanizmu spustowego wymaga wyposażenia pułapki w jeden 
z następujących czarów: mistyczne oko, jasnowidzenie lub widzenie prawdy. Od rodzaju zaklęcia 
zależy zasięg wzroku i premia do Spostrzegawczości pułapki – co przedstawiono w pobliskiej tabeli. 

 
Czar Zasięg wzroku Premia do Spostrzegawczości 
jasnowidzenie Jedno wybrane wcześniej miejsce +15 
mistyczne oko Pole widzenia (nieskończony zasięg) +20 
widzenie prawdy Pole widzenia (zasięg 36 m) +30 
 
Jeśli chcesz, by pułapka „widziała” w ciemnościach, musisz zdecydować się na użycie widzenia 

prawdy lub wyposażyć ją dodatkowo w widzenie w ciemnościach (w tym przypadku „pole widzenia” 
pułapki w mroku ma zasięg 18 metrów). Jeżeli czar, który zastosowałeś, da się oszukać 
niewidzialnością, przebraniem czy iluzją, w ten sam sposób ominąć będzie można pułapkę. 
Kontaktowy: Uruchamia pułapkę, gdy ktoś jej dotknie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najprostsza 
konstrukcja. Ten mechanizm spustowy można podłączyć do elementu urządzenia, który zadaje 
obrażenia – choć nie jest to konieczne. Skonstruowanie takiego mechanizmu spustowego wymaga 
wyposażenia pułapki w zaklęcia alarm i zwykle wiąże się z ograniczeniem obszaru jego działania do 
punktu, w którym następuje kontakt. 
Czasowy: Ten mechanizm spustowy uruchamia pułapkę w określonych odstępach czasu. 
Uruchamiana czarem: Ten typ mechanizmu spustowego mają wszystkie pułapki oparte na zaklęciu. 
Dokładny opis warunków ich aktywacji znajdziesz w przedstawieniu stosownego zaklęcia. 

Mechanizm przeładowania 
Mechanizm przeładowania to zespół czynników, które sprawiają, że pułapkę można znowu uruchomić. 
Brak przeładowania: Jedynym sposobem, by ponownie uruchomić pułapkę, jest zbudowanie jej od 
nowa. Pułapki wykorzystujące czary nie mają mechanizmu przeładowania. 
Naprawa: Przeładowanie pułapki wymaga jej naprawy. 
Przeładowanie ręczne: Pułapka znów będzie działać, lecz ktoś musi ręcznie umieścić pewne jej 
elementy w odpowiednich miejscach. To standardowy sposób przeładowania większości pułapek 
mechanicznych. 
Przeładowanie automatyczne: Pułapka sama się przeładowuje – czy to po określonym czasie, czy 
natychmiast. 

Naprawa i przeładowanie pułapek mechanicznych 
Naprawa pułapki wymaga testu Rzemiosła (zakładanie wnyków) o ST równej trudności jej 
zbudowania. Koszt surowców odpowiada 1/5 ceny materiałów wymaganych do zbudowania 
urządzenia. Obliczenie czasu naprawy opiera się na tych samych zasadach co konstrukcja od zera, 
zamiast ceny rynkowej wykorzystuje się jednakże koszt surowców niezbędnych do naprawy. 
Przeładowanie pułapki trwa zwykle około minuty. Jeśli pułapka ma trudniejszy w obsłudze 
mechanizm przeładowania, czas i nakład pracy ustala prowadzący. 

Sposób ominięcia (element opcjonalny) 
Jeśli konstruktor pułapki zamierza przechodzić obok niej, powinien zaplanować sposób jej omijania 
lub mechanizm, który chwilowo blokuje jej działanie. Takie opcje zazwyczaj stosuje się w pułapkach 
mechanicznych – magiczne najczęściej same umożliwiają twórcy ich ominięcie. 
Zamek: Pułapkę unieszkodliwia się zamkiem, którego otworzenie wymaga udanego testu Otwierania 
zamków (ST 30). 
Ukryty przełącznik: Znalezienie ukrytego przełącznika wymaga udanego testu Przeszukiwania (ST 
25). 
Ukryty zamek: Ukryty zamek to kombinacja powyższych elementów. Znalezienie go wymaga 
udanego testu Przeszukiwania (ST 25), a otworzenie – udanego testu Otwierania zamków (ST 30). 

ST Przeszukiwania i Unieszkodliwiania mechanizmów 
W przypadku pułapki mechanicznej obydwie Skale Trudności ustala konstruktor. W pułapkach 
magicznych zależą one od poziomu najwyższego czaru, jakiego użyto. 
Pułapka mechaniczna: Podstawowa ST dla obydwu testów wynosi 20. Podniesienie lub obniżenie tej 
wartości zmienia koszt pułapki (patrz Tabela: Koszt modyfikacji pułapek mechanicznych) i SW (patrz 
Tabela: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych). 
Pułapka magiczna: ST obydwu testów wynosi 25 + najwyższy poziom użytych czarów. Testy 
wykonywać może wyłącznie bohater z właściwością klasową wyczucie pułapek. Koszt ani SW 
pułapki nie zmieniają się wraz z modyfikacją ST testów. 

Premia do ataku/ST rzutu obronnego 
Zazwyczaj pułapka albo wykonuje test ataku, albo zmusza do rzutu obronnego – udany oznacza, że 
śmiałkowi uda się uniknąć jej skutków. Czasem zdarza się, że wykorzystuje oba rodzaje rzutów lub 
nie przewiduje żadnego (patrz „Niechybna”). 
Wilcze doły: Wilcze doły to dziury (zamaskowane lub nie), do których bohater może wpaść 
i otrzymać obrażenia. W ich przypadku nie wykonuje się testu ataku, a udany rzut obronny na Refleks 
(ST ustala budowniczy) pozwala ich uniknąć. Do tej kategorii należą też inne pułapki, których 
działanie uzależnione jest od rzutu obronnego. 
W lochach można spotkać dziury i otwory w różnej postaci, istnieją jednak ich trzy podstawowe 
rodzaje: odsłonięte, zasłonięte i rozpadliny. Tego rodzaju otwory można pokonać, wykorzystując 
umiejętności Wspinaczka lub Skakanie bądź też rozmaite sztuczki magiczne. 
Odsłonięte jamy przede wszystkim zniechęcają intruzów do pójścia w określonym kierunku. Mogą 
jednak przyprawić o ból głowy bohatera, który w ciemnościach wpadnie do środka, albo 
skomplikować rozgrywającą się w pobliżu walkę. 
Zasłonięte wilcze doły są znacznie bardziej niebezpieczne. Ich obecność można wykryć dzięki 
udanemu testowi Przeszukiwania (ST 20), lecz tylko jeśli postać poświęci czas i będzie bacznie 
przyglądać się drodze przed sobą. Bohater, który nie zdoła wykryć zasłoniętej jamy, ma prawo do 
rzutu obronnego na Refleks (ST 20) – udany oznacza, iż udało mu się w nią nie wpaść. Jeśli jednak 
śmiałek biegł lub poruszał się nieostrożnie, wpadnie w dół automatycznie, bez możliwości wykonania 
rzutu. 
Wilczy dół może być ukryty pod stertą odpadków (siana, liści, patyków, śmieci), pod dywanem bądź 
też pod wyglądającą na normalną podłogą z zapadnią. Zapadnie ustępują zazwyczaj pod odpowiednim 
ciężarem (zwykle od 25 do 40 kilogramów). Istnieje też inny wariant takich zapadni – zapadnia 
zamyka się nad głową ofiary, a potem się blokuje, więżąc ją w środku. Otwarcie takiej zapadni może 
być równie skomplikowane jak otwarcie zwyczajnych drzwi (zakładając, że postać zdoła jej 
dosięgnąć), a utrzymanie sprężyny w odpowiedniej pozycji (zapadnia jest otwarta) wymaga udanego 
testu Siły (ST 13). 
Na dnie wilczych dołów zwykle nie znajduje się twarda podłoga. Konstruktorzy pułapek umieszczają 
tam kolce, pale, potwory, kwas, lawę czy wodę (nawet istota, która potrafi pływać, prędzej czy później 
zmęczy się i utonie). 
Pale ranią pechowców, którzy się na nie nabiją. Powodują takie same obrażenia jak sztylety, mają 
jednak premię do ataku +10 oraz premię +1 do obrażeń za każde 3 metry upadku (do maksymalnej 
premii do obrażeń +5). Kiedy jest ich wiele, ofiara spada na 1k4. Opisane tu obrażenia są niezależne 
od tych, które powoduje sam upadek. 
Czasami w jamach żyją potwory. Stwora, który zmieści się w wilczym dole, może w nim umieścić 
konstruktor lochu. Można też przyjąć, że taka istota po prostu wpadła do środku i nie potrafi wyjść. 
Szczególnie śmiercionośna może się okazać druga pułapka, którą umieszczono na dnie wilczego dołu. 
Uaktywnia ją ranna, spadająca ofiara. 
Pułapki atakujące na dystans: Takie pułapki wystrzeliwują igły, strzały, włócznie i tak dalej. 
Konstruktor ustala premię do ataku. Tego rodzaju pułapki mogą naśladować działanie łuku 
refleksyjnego przystosowanego do większej wartości Siły, dzięki czemu do obrażeń należy stosować 
odpowiednią premię wynikającą ze wspomnianego atrybutu. 
Pułapki atakujące wręcz: Do tej kategorii zaliczamy wysuwające się ze ścian ostrza i spadające 
z sufitu kamienne bloki. Tu premię do ataku również ustala konstruktor. 

Obrażenia/efekt 
Efekt działania pułapki określa, co stanie się z delikwentem, który ją uruchomi. Zazwyczaj otrzymuje 
on obrażenia lub pada ofiarą czaru, choć zdarzają się pułapki mające specjalne efekty. 
Wilcze doły: Upadek do wilczego dołu powoduje 1k6 obrażeń na każde 3 metry jego głębokości. 
Pułapki atakujące na dystans: Takie pułapki zadają tyle obrażeń, ile normalnie powoduje użyta do 
ich konstrukcji broń. Jeśli pułapkę skonstruowano tak, by wykorzystywała większą wartość Siły, 
wówczas należy stosować odpowiednią premię do obrażeń. 
Pułapki atakujące wręcz: Te pułapki zadają tyle obrażeń, ile broń, która jest w nich zainstalowana. 
W przypadku spadających głazów ilość ran miażdżonych zależy od ciebie. Pamiętaj jednak, że osoba 
przeładowująca pułapkę będzie musiała umieścić głaz na miejscu. Możesz również budować pułapki 
zadające dodatkowe obrażenia, tak jakby posiadały wyższą wartość Siły. 
Pułapki wykorzystujące czar: Takie pułapki powołują do istnienia efekt czaru, zgodnie ze 
stosownym opisem. Jak każde zaklęcie, tak i pułapki tego typu pozwalają wykonać rzut obronny o ST 
równym 10 + poziom czaru + modyfikator ze stosownego atrybutu osoby rzucającej zaklęcie. 
Pułapki magiczne: Tego typu pułapki powołują do istnienia efekt zawartego w nich czaru, zgodnie ze 
stosownym opisem. Jeśli zaklęcie w takim urządzeniu pozwala wykonać rzut obronny, jego ST wynosi 
10 + poziom czaru × 1,5. Niektóre zaklęcia wymagają jednakże testu ataku, a nie rzutu obronnego. 
Specjalne: Niektóre pułapki posiadają najrozmaitsze właściwości wywołujące specjalne efekty – 
choćby tonięcie w przypadku pułapki wodnej lub obniżenie wartości atrybutu w przypadku trucizn. 
Rzuty obronne i obrażenia zależą od trucizny lub ustala je konstruktor. 

Inne właściwości pułapek 
Niektóre pułapki posiadają dodatkowe właściwości, które sprawiają, że stają się one jeszcze 
groźniejsze. Oto najpowszechniej stosowane specjalne uzupełnienia. 
Gazowa: Pułapka gazowa jest niebezpieczna, jeśli wdycha się emitowaną przez nią truciznę. Tego 
typu urządzenia zwykle posiadają również właściwości niechybna oraz opóźnione działanie (patrz 
dalej). 
Na dnie wilczego dołu: Jeśli na dnie wilczego dołu znajduje się coś innego niż pale, najlepiej 
potraktować to jak osobną pułapkę (patrz dalej, „Łańcuch pułapek”) o miejscowym mechanizmie 
spustowym, uruchamianym tylko przez mocne uderzenie – na przykład przez spadającą postać. 
W jamie znajdować się może kwas, potwory lub woda. 
Niechybna: Gdy wali się na ciebie ściana lochu, nie pomoże nawet niesamowity refleks – głazy i tak 
cię zgniotą. Tego typu pułapka nie posiada premii do ataku i nie zezwala na rzut obronny, zawsze 
jednak ma opóźnione działanie (patrz dalej). Większość pułapek wodnych i gazowych jest niechybna. 
Opóźnione działanie: Opóźnione działanie określa czas, która mija między uruchomieniem pułapki 
a zadaniem obrażeń. Właściwość tę posiadają wszystkie pułapki niechybne. 
Pale w wilczym dole: Pale na dnie wilczego dołu traktuj jak sztylety, z których każdy ma premię do 
ataku +10. Premia do obrażeń wynosi w ich przypadku +1 na każde 3 metry głębokości jamy 
(maksymalnie +5). Każdą postać, która wpadnie do wilczego dołu, atakują 1k4 pale. Nie wliczają się 
one do przeciętnych obrażeń pułapki (patrz dalej, „Przeciętne obrażenia”). 
Przedmiot alchemiczny: Pułapkę mechaniczną można wyposażyć w przedmiot alchemiczny lub inną 
specjalną substancję czy obiekt – plączonożny worek, ogień alchemiczny, kamień grzmotów i tak 
dalej. Niektóre z nich naśladują efekt czaru. Jeśli przedmiot naśladuje efekt zaklęcia, SW pułapki 
wzrasta zgodnie z Tabelą: Modyfikatory SW pułapki mechanicznej. 
Trucizna: Pułapka, w której wykorzystuje się truciznę, jest zdecydowanie bardziej zabójcza niż jej 
wolny od jadu odpowiednik, posiada zatem odpowiednio wyższą SW, która wzrasta zgodnie z Tabelą: 
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Modyfikatory SW pułapki mechanicznej. W pułapkach zastosować można wyłącznie trucizny 
działające w wyniku zranienia, kontaktu lub wdychania – toksyna wymagająca spożycia raczej się nie 
przyda. 
Niektóre pułapki powodują efekty wynikające wyłącznie z działania trucizny. Inne zadają ponadto 
obrażenia wynikające z ataku dystansowego lub wręcz. 
Wielokrotna: Taka pułapka działa na więcej niż jedną osobę. 
Wodna: Do tej kategorii zalicza się każdą pułapkę, w której można utonąć. Tego typu pułapki mają 
zazwyczaj właściwości niechybna i opóźnione działanie (patrz dalej). 
Atak dotykowy: Właściwość tę posiadają wszystkie pułapki, które uruchamia tylko celny atak 
dotykowy (dystansowego lub wręcz). 

PRZYKŁADY PUŁAPEK 
Koszt pułapek mechanicznych to cena rynkowa, a magicznych – wartość surowców. W przypadku 
pułapek magicznych (urządzeń i czarów) podano też poziom czarującego oraz klasę dotyczącą zaklęć 
koniecznych do uzyskania zamierzonych efektów. Jeśli czaru użyto w inny sposób (na przykład jako 
mechanizmu spustowego), założono minimalny konieczny poziom. 

Pułapki o SW 1 
Deszcz strzałek: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +10 dystansowy 
(1k4+1, strzałka); wielokrotna (wystrzeliwuje 1k4 strzałki w do każdego celu na dwóch sąsiednich 
polach o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 14; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena 

rynkowa: 500 sz. 
Głębszy wilczy dół: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; ukryty przełącznik 
pozwalający ją obejść (ST Przeszukiwania 25); rzut obronny na Refleks o ST 15 pozwala uniknąć; 
głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na dwóch sąsiadujących polach o boku 1,5 
m); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 23. Cena rynkowa: 1300 sz. 
Ostry drut w poprzek korytarza: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; bez przeładowania; Atk 
+10 wręcz (2k6, drut); wielokrotna (pierwszy cel na każdym z dwu sąsiadujących pól o boku 1,5 m); 
ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 15. Cena rynkowa: 400 sz. 
Rozkołysany blok: SW 1; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie ręczne; Atk +5 wręcz (4k6, 
kamienny blok); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 

500 sz. 
Spadająca krata: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +10 wręcz (3k6); 
ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Uwaga: Obrażenia dotyczą tylko 
postaci znajdujących się pod kratą, która blokuje przejście. Cena rynkowa: 1400 sz. 
Spadający kamień: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +10 wręcz 
(2k6, kamień); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 

1400 sz. 
Ściana ostrzy: SW 1; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie automatyczne; ukryty 
przełącznik pozwalający ją obejść (ST Przeszukiwania 25); Atk +10 wręcz (2k4/×4, kosa); ST 
Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 2500 sz. 
Ukryty wilczy dół: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na 
Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 3 m (1k6, upadek); ST Przeszukiwania 24; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 1800 sz. 
Tnące ostrze: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; Atk +8 wręcz 
(1k8/×3); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 1700 sz. 
Wyrzutnia strzały: SW 1; mechaniczna; spust dystansowy; przeładowanie ręczne; Atk +10 
dystansowy (1k6/×3, strzała); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena 

rynkowa: 2000 sz. 
Wyrzutnia włóczni: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +12 
dystansowy (1k8/×3, włócznia); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. 
Uwaga: Maksymalny zasięg 60 m, cel wybierany losowo spośród znajdujących się na torze lotu 
włóczni. Cena rynkowa: 1200 sz. 
Zatruta igła: SW 1; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie ręczne; Atk +8 dystansowy (1 
plus zielonokrwisty olej); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena 

rynkowa: 1300 sz. 
Zatruta strzałka: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +8 dystansowy 
(1k4 plus trucizna, strzałka); trucizna (krwiokorzeń, rzut obronny na Wytrwałość o ST 12, 0/1k4 Bd 
plus 1k3 Rzt); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 

700 sz. 

Pułapki o SW 2 
Cegły spadające z sufitu: SW 2; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie wymaga naprawy; 
Atk +12 wręcz (2k6, cegły); wielokrotna (wszystkie cele na dwóch sąsiadujących polach o boku 1,5 
m); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 2400 sz. 
Dobrze ukryty wilczy dół: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; 
rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 3 m (1k6, upadek); ST Przeszukiwania 
27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 4,400 sz. 
Duża sieć: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +5 wręcz (patrz uwaga); 
ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Uwaga: Bohaterowie na obszarze 
kwadratu o boku 3 m trafiają do sieci (S 18), jeśli nie powiedzie im się rzut obronny na Refleks o ST 
14. Cena rynkowa: 3000 sz. 
Przewracający łańcuch: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; 
łańcuch pułapek (przewrócenie i atak wręcz); Atk +15 dotykowy wręcz (przewrócenie), Atk +15 
wręcz (2k4+2, kolczasty łańcuch); ST Przeszukiwania 15; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. 
Cena rynkowa: 3800 sz. 
Uwaga: Ta pułapka to w gruncie rzeczy dwie pułapki o SW 1 – przewracająca i atakująca kolczastym 
łańcuchem. Jeśli ofiara zostanie przewrócona, do ataku kolczastego łańcucha dolicza się premię +4, 
ponieważ postać leży. 
Pułapka z płonącymi dłońmi: SW 2; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (płonące dłonie, 1. poziom czarodzieja, 1k4 od ognia, połowa po udanym 
rzucie obronnym na Refleks o ST 11); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 
26. Koszt: 500 sz, 40 PD. 
Pułapka z zadawaniem lekkich ran: SW 2; magiczne urządzenie; spust kontaktowy; przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (zadawanie lekkich ran, 1. poziom kapłana, 1k8+1, połowa po udanym 
rzucie obronnym na Wolę o ST 11); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 26. 
Koszt: 500 sz, 40 PD. 
Skrzynka z brunatną pleśnią: SW 2; mechaniczna; spust kontaktowy (otwarcie skrzynki); 
przeładowanie automatyczne; aura zimna w promieniu 1,5 m (3k6, stłuczenia od zimna); ST 
Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 3000 sz. 
Ukryty wilczy dół: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na 
Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na 
każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 19. Cena rynkowa: 3,400 sz. 
Wilczy dół: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks 
o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 12 m (4k6, upadek); ST Przeszukiwania 20; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 2000 sz. 
Wilczy dół z palami: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; rzut 
obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze 
cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na 
każdy cel zadających po 1k4+2); ST Przeszukiwania 18; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 15. 
Cena rynkowa: 1600 sz. 
Wyrzutnia oszczepu: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +16 
dystansowy (1k6+4, oszczep); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena 

rynkowa: 4800 sz. 
Zatruta igła: SW 2; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie wymaga naprawy; zamek 
pozwalający obejść (ST Otwierania zamków 30); Atk +17 wręcz (1 plus trucizna, igła); trucizna 
(błękitny winnis, rzut obronny na Wytrwałość o ST 14 (tylko zatrucie), 1 Bd/utrata przytomności); ST 
Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 17. Cena rynkowa: 4720 sz. 

Pułapki o SW 3 
Deszcz igieł: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +20 dystansowy 

(2k4); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 5400 sz. 
Kamienne bloki spadające z sufitu: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga 
naprawy; Atk +10 wręcz (4k6, kamienne bloki); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 20. Cena rynkowa: 5400 sz. 
Ognista pułapka: SW 3; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (ognista 

pułapka, 3. poziom druid, 1k4+3 od ognia, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 13); 
ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Koszt: 85 sz za wynajęcie BN. 
Pułapka z dotykiem ghoula: SW 3; magiczne urządzenie; spust kontaktowy; przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (dotyk ghoula, 3. poziom czarodzieja, neguje udany rzut obronny na 
Wytrwałość o ST 13); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Koszt: 

3000 sz, 240 PD. 
Pułapka z kwasową strzałą: SW 3; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; Atk +2 dotykowy dystansowy; efekt czaru (kwasowa strzała, 3. poziom czarodzieja, 
2k4 od kwasu/rundę przez 2 rundy); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. 
Koszt: 3000 sz, 240 PD. 
Pułapka z płonącymi dłońmi: SW 3; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (płonące dłonie, 5. poziom czarodzieja, 5k4 od ognia, połowa po udanym 
rzucie obronnym na Refleks o ST 11); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 
26. Koszt: 2500 sz, 200 PD. 
Pułapka z przedłużoną obawą: SW 3; magiczne urządzenie; spust dystansowy (wykrycie dobra); 

przeładowanie automatyczne; efekt czaru (przedłużona obawa, 3. poziom kapłana, neguje udany rzut 
obronny na Wolę o ST 13); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Koszt: 

3500 sz, 280 PD. 
Ukryty wilczy dół: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Rzut obronny na 
Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 9 m (3k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na 
każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 18. Cena rynkowa: 4800 sz. 
Wahadło sufitowe: SW 3; mechaniczna; spust czasowy; przeładowanie automatyczne; Atk +15 wręcz 
(1k12+8/×3, topór dwuręczny); ST Przeszukiwania 15; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Cena 

rynkowa: 14 100 sz. 
Wilczy dół: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks 
o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 18 m (6k6, upadek); ST Przeszukiwania 20; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 3000 sz. 
Wilczy dół z palami: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na 
Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na 
każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel 
zadających po 1k4+2); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena 

rynkowa: 3600 sz. 
Zatruta strzała: SW 3; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie ręczne; zamek pozwalający 
obejść (ST Otwierania zamków 30); Atk +12 dystansowy (1k8 plus trucizna, strzała); trucizna (jad 
dużego potwornego skorpiona, rzut obronny na Wytrwałość o ST 14, 1k4 Bd/1k4 Bd); ST 
Przeszukiwania 19; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 15. Cena rynkowa: 2900 sz. 

Pułapki o SW 4 
Glif strażniczy (wybuch): SW 4; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (glif 

strażniczy [wybuch], 5. poziom kapłana, 2k8 od kwasu, połowa po udanym rzucie obronnym na 
Refleks o ST 14); wielokrotna (wszystkie cele w promieniu 1,5 m); ST Przeszukiwania 28; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 350 sz za wynajęcie BN. 
Komnata wypełniająca się wodą: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie 
automatyczne; wielokrotna (wszyscy w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (5 
rund); wodna; ST Przeszukiwania 17; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 23. Cena rynkowa: 11 
200 sz. 
Kosa w ścianie: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; Atk +20 wręcz 
(2k4+8/×4, kosa); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 17 
200 sz. 
Pułapka z błyskawicą: SW 4; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (błyskawica, 5. poziom czarodzieja, 5k6 od elektryczności, połowa po 
udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 28. Koszt: 7500 sz, 600 PD. 
Pułapka z nałożeniem klątwy: SW 4; magiczne urządzenie; spust kontaktowy (wykrycie chaosu); 
przeładowanie automatyczne; efekt czaru (nałożenie klątwy, 5. poziom kapłana, neguje rzut obronny 
na Wytrwałość o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 

8000 sz, 640 PD. 
Szeroki wilczy dół z palami: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut 
obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze 
cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na 
każdy cel zadających po 1k4+2); ST Przeszukiwania 18; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. 
Cena rynkowa: 7200 sz. 
Ukryty wilczy dół: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na 
Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 12 m (4k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na 
każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 17. Cena rynkowa: 6,800 sz. 
Waląca się kolumna: SW 4; mechaniczna; spust kontaktowy (włączony); bez przeładowania; Atk +15 
wręcz (6k6, kamienne bloki); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 24. Cena 

rynkowa: 8800 sz. 
Wilczy dół: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks 
o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 24 m (8k6, upadek); ST Przeszukiwania 20; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 4000 sz. 
Wilczy dół z palami: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; rzut 
obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 18 m (6k6, upadek); pale na dnie (Atk +10 
wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+5); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 20. Cena rynkowa: 4000 sz. 
Zatruta strzałka: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +15 dystansowy 
(1k4+4 plus trucizna, strzałka); wielokrotna (1 strzałka na cel na obszarze 3 m na 3 m); trucizna (jad 
małej potwornej stonogi, rzut obronny na Wytrwałość o ST 10, 1k2 Zr/1k2 Zr); ST Przeszukiwania 21; 
ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 12 090 sz. 
Zygzak atramentowego węża: SW 4; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru 
(zygzak atramentowego węża, 5. poziom czarodzieja, neguje rzut obronny na Refleks o ST 14); ST 
Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 650 sz za wynajęcie BN. 

Pułapki o SW 5 
Deszcz strzałek: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +18 dystansowy 
(1k4+1, strzałka); wielokrotna (1k8 strzałek na cel na obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 19; 
ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 18 000 sz. 
Klamka wysmarowana trucizną kontaktową: SW 5; mechaniczna; spust kontaktowy (włączony); 
przeładowanie ręczne; trucizna (nitarit, rzut obronny na Wytrwałość o ST 13, 0/3k6 Bd); ST 
Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 19. Cena rynkowa: 9650 sz. 
Ognista pułapka: SW 5; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (ognista 

pułapka, 7. poziom czarodzieja, 1k4+7 od ognia, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 
16); ST Przeszukiwania 29; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 29. Koszt: 305 sz za wynajęcie BN. 
Opary proszku ungol: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; gazowa; 
wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (2 rundy); 
trucizna (proszek ungol, rzut obronny na Wytrwałość o ST 15, 1 Cha/1k6 Cha plus wysączenie 1 Cha); 
ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 9000 sz. 
Pułapka z kulą ognistą: SW 5; magiczne urządzenie; spust kontaktowy; przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (kula ognista, 8. poziom czarodzieja, 8k6 od ognia, połowa po udanym 
rzucie obronnym na Refleks o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 
28. Koszt: 12 000 sz, 960 PD. 
Pułapka z widmowym zabójcą: SW 5; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm obejmujący 
całą komnatę); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (widmowy zabójca, 7. poziom czarodzieja, 
rzut obronny na Wolę o ST 16 pozwala nieuwierzyć, a rzut obronny na Wytrwałość o ST 16 oznacza 
częściowy efekt); ST Przeszukiwania 29; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 29. Koszt: 14 000 sz, 
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1120 PD. 
Ruchomy posąg kata: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; ukryty 
przełącznik pozwalający ją obejść (ST Przeszukiwania 25); Atk +16 wręcz (1k12+8/×3, topór 
dwuręczny); wielokrotna (atak dwoma ramionami); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 18. Cena rynkowa: 22 500 sz. 
Spadający blok skalny: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +15 wręcz 
(6k6); wielokrotna (jej ofiarą padają wszystkie istoty na dwóch wybranych sąsiadujących ze sobą 
polach); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 15 000 sz. 
Ukryty wilczy dół: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na 
Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 15 (5k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym 
z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 17. Cena rynkowa: 8500 sz. 
Wilczy dół: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks 
o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 30 m (10k6, upadek); ST Przeszukiwania 20; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 5000 sz. 
Wilczy dół z palami: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na 
Refleks o ST 25 pozwala uniknąć; głębokość 12 m (4k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na 
każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel 
zadających po 1k4+4); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena 

rynkowa: 13 500 sz. 
Wilczy dół z palami (24 m): SW 5; mechaniczna; spust miejscowy, przeładowanie ręczne; rzut 
obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 24 m (8k6, upadek), pale na dnie (Atk +10 
wręcz, 1k4 pale, każdy po 1k4+5); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. 
Cena rynkowa: 5000 sz. 
Zatapiająca się komnata: SW 5; mechaniczna; spust dystansowy; przeładowanie automatyczne; testy 
ataków niepotrzebne (patrz uwaga dalej); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 
25. Uwaga: Komnata wypełnia się wodą w 4 rundy. Cena rynkowa: 17 500 sz. 
Zatrute kolce w ścianie: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +16 wręcz 
(1k8+4 plus trucizna, kolec); wielokrotna (pierwsze cele na dwóch sąsiednich polach o boku 1,5 m); 
trucizna (jad średniego potwornego pająka, rzut obronny na Wytrwałość o ST 12, 1k4 S/1k4 S); ST 
Przeszukiwania 17; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 21. Cena rynkowa: 12 650 sz. 

Pułapki o SW 6 
Deszcz włóczni: SW 6; mechaniczna; spust dystansowy; przeładowanie wymaga naprawy; Atk +21 
dystansowy (1k8, włócznia); wielokrotna (1k6 włóczni na cel na obszarze 3 m na 3 m); ST 
Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 31 200 sz. 
Glif strażniczy (wybuch): SW 6; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (glif 

strażniczy [wybuch], 16. poziom kapłana, 8k8 od dźwięku, połowa po udanym rzucie obronnym na 
Refleks o ST 14); wielokrotna (wszystkie cele w promieniu 1,5 m); ST Przeszukiwania 28; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 680 sz za wynajęcie BN. 
Kolczaste bloku spadające z sufitu: SW 6; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga 
naprawy; Atk +20 wręcz (6k6, kolec); wielokrotna (wszystkie cele na obszarze 3 m na 3 m); ST 
Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 21 600 sz. 
Pułapka z błyskawicą: SW 6; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (błyskawica, 10. poziom czarodzieja, 10k6 od elektryczności, połowa po 
udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 28. Koszt: 15 000 sz, 1200 PD. 
Pułapka z ognistym uderzeniem: SW 6; magiczne urządzenie; spust dystansowy (wykrycie magii); 

przeładowanie automatyczne; efekt czaru (ogniste uderzenie, 9. poziom kapłana, 9k6 od ognia, połowa 
po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 17); ST Przeszukiwania 30; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 30. Koszt: 22 750 sz, 1820 PD. 
Strzała wywerna: SW 6; mechaniczna; spust dystansowy; przeładowanie ręczne; Atk +14 
dystansowy (1k8 plus trucizna, strzała); trucizna (jad wywerna, rzut obronny na Wytrwałość o ST 17, 
2k6 Bd/2k6 Bd); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 17 
400 sz. 
Szeroki wilczy dół: SW 6; mechaniczna; spust miejscowy, przeładowanie ręczne; rzut obronny na 
Refleks o ST 25 pozwala uniknąć; głębokość 12 m (4k6, upadek); wielokrotna (wszystkie cele na 
obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena 

rynkowa: 28 200 sz. 
Waląca się ściana: SW 6; mechaniczna; spust dystansowy; bez przeładowania; Atk +20 wręcz (8k6, 
kamienne bloki); wielokrotna (wszystkie cele na obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 14; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 15 000 sz. 
Wilczy dół z palami (30 m): SW 6; mechaniczna; spust miejscowy, przeładowanie ręczne; rzut 
obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 30 m (10k6, upadek); pale na dnie (Atk +10 
wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+5); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 20. Cena rynkowa: 6000 sz. 
Wirujące zatrute ostrza: SW 6; mechaniczna; spust czasowy; przeładowanie automatyczne; ukryty 
zamek pozwala ją obejść (ST Przeszukiwania 25, ST Otwierania zamków 30); Atk +10 wręcz 
(1k4+4/19–20 plus trucizna, sztylet); trucizna (jad purpurowego robala, rzut obronny na Wytrwałość 
o ST 24, 1k6 S/2k6 S); wielokrotna (jeden cel na każdym z trzech wybranych pól o boku 1,5 m); ST 
Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 30 200 sz. 
Zmniejszająca się komnata: SW 6; mechaniczna; spust czasowy; przeładowanie automatyczne; 
ukryty przełącznik pozwalający ją obejść (ST Przeszukiwania 25); zbliżające się do siebie ściany 
(12k6, miażdżenie); wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione 
działanie (4 rundy); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 

25 200 sz. 

Pułapki o SW 7 
Deszcz strzałek zatrutych zielonokrwistym olejem: SW 7; mechaniczna; spust miejscowy; 
przeładowanie ręczne; Atk +18 dystansowy (1k4+1 plus trucizna, strzałka); trucizna (zielonokrwisty 
olej, rzut obronny na Wytrwałość o ST 13, 1 Bd/1k2 Bd); wielokrotna (1k8 strzałek na cel w obszarze 
3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 33 
000 sz. 
Dobrze ukryty wilczy dół: SW 7; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; 
rzut obronny na Refleks o ST 25 pozwala uniknąć; głębokość 21 m (7k6, upadek); wielokrotna 
(pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 27; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 24 500 sz. 
Komnata wypełniająca się wodą: SW 7; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; 
wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (3 rundy); 
wodna; ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 21 000 sz. 
Opary palonego othuru: SW 7; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; 
gazowa; wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (3 
rundy); trucizny (opary palonego othuru, rzut obronny na Wytrwałość o ST 18, wysączenie 1 Bd/3k6 
Bd); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 21. Cena rynkowa: 17 500 sz. 
Pułapka z barierą z ostrzy: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (bariera z ostrzy, 11. poziom kapłana, 11k6 tnących, połowa po udanym 
rzucie obronnym na Refleks o ST 19); ST Przeszukiwania 31; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 
31. Koszt: 33 000 sz, 2640 PD. 
Pułapka z chmurą kwasu: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (chmura kwasu, 11. poziom czarodzieja, 2k6/rundę od kwasu przez 11 
rund); ST Przeszukiwania 31; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 31. Koszt: 33 000 sz, 2640 PD. 
Pułapka z czarnymi mackami: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); bez 
przeładowania; efekt czaru (czarne macki, 7. poziom czarodzieja, 1k4+7 macek, Atk +7 wręcz [1k6+4, 
macka]); wielokrotna (do sześciu macek na cel na dwóch sąsiadujących polach o boku 1,5 m); ST 
Przeszukiwania 29; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 29. Koszt: 1400 sz, 112 PD. 
Pułapka z przyzwaniem potwora VI: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); bez 
przeładowania; efekt czaru (przyzwanie potwora VI, 11. poziom czarodzieja), ST Przeszukiwania 31; 
ST Unieszkodliwiania mechanizmów 31. Koszt: 3300 sz, 264 PD. 
Pułapka z wyładowaniem łańcuchowym: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); 

przeładowanie automatyczne; efekt czaru (wyładowanie łańcuchowe, 11. poziom czarodzieja, ofiara 
najbliżej mechanizmu spustowego otrzymuje 11k6 od elektryczności, a do 11 drugorzędnych celów 
otrzymuje 5k6 od elektryczności, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 19); ST 

Przeszukiwania 31; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 31. Koszt: 33 000 sz, 2640 PD. 
Zamek pokryty smoczą żółcią: SW 7; mechaniczna; spust kontaktowy (włączony); bez 
przeładowania; trucizna (smocza żółć, rzut obronny na Wytrwałość o ST 26, 3k6 S/0); ST 
Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 11 300 sz. 

Pułapki o SW 8 
Dobrze ukryty wilczy dół: SW 8; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; 
rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 30 m (10k6, upadek); ST 
Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 16 000 sz. 
Kosa w ścianie zatruta ostrzem śmierci: SW 8; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie 
ręczne; Atk +16 wręcz (2k4+8 plus trucizna, kosa); trucizna (ostrze śmierci, rzut obronny na 
Wytrwałość o ST 20, 1k6 Bd/2k6 Bd); ST Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 
19. Cena rynkowa: 31 400 sz. 
Opary mgieł szaleństwa: SW 8; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; 
gazowa; niechybna; opóźnione działanie (1 runda); trucizna (mgła szaleństwa, rzut obronny na 
Wytrwałość o ST 15, 1k4 Rzt/2k6 Rzt); wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); ST 
Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 23 900 sz. 
Pryzmatyczny deszcz: SW 8; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (pryzmatyczny deszcz, 13. poziom czarodzieja, zależnie od efektu – rzut 
obronny na Refleks, Wytrwałość lub Wolę o ST 20); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 32. Koszt: 45 500 sz, 3640 PD. 
Pułapka z kwasową strzałą: SW 8; magiczne urządzenie; spust wzrokowy (widzenie prawdy); 

przeładowanie automatyczne; łańcuch pułapek (dwie uruchamiane jednocześnie pułapki z kwasową 

strzałą); Atk +9 dotykowy dystansowy i +9 dotykowy dystansowy; efekt czaru (kwasowa strzała, 18. 
poziom czarodzieja, 2k4 od kwasu przez 7 rund); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 27. Koszt: 83 500 sz, 4680 PD. 
Uwaga: Ta pułapka to w gruncie rzeczy dwie pułapki z kwasowymi strzałami o SW 6 każda, 
uruchamiane jednocześnie i korzystające z tego samego mechanizmu spustowego i przeładowania. 
Pułapka z odwróceniem grawitacji: SW 8; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm, obszar 
w promieniu 3 m); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (odwrócenie grawitacji, 13. poziom 
czarodzieja, 6k6 od upadku [uderzenie w sufit pomieszczenia wysokości 18 m], a potem 6k6 od 
upadku [uderzenie o podłoże po zakończeniu działania czaru], rzut obronny na Refleks o ST 20 
pozwala uniknąć obrażeń); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 45 
500 sz, 3640 PD. 
Pułapka z trzęsieniem ziemi: SW 8; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (trzęsienie ziemi, 13. poziom kapłana, promień 19,5 m, rzut obronny na 
Refleks o ST 15 lub 20, zależnie od terenu); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 32. Koszt: 45 500 sz, 3640 PD. 
Pułapka ze słowem chaosu: SW 8; magiczne urządzenie; spust dystansowy (wykrycie prawa); 

przeładowanie automatyczne; efekt czaru (słowo chaosu, 13. poziom kapłana); ST Przeszukiwania 32; 
ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 46 000 sz, 3680 PD. 
Pułapka ze słowem mocy: oszołomienie: SW 8; magiczne urządzenie; spust kontaktowy; bez 
przeładowania; efekt czaru (słowo mocy: oszołomienie, 13. poziom czarodzieja), ST Przeszukiwania 
32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 4550 sz, 364 PD. 
Pułapka ze zniszczeniem: SW 8; magiczne urządzenie; spust kontaktowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (zniszczenie, 13. poziom kapłana, rzut obronny na Wytrwałość o ST 20 
oznacza 10k6 obrażeń); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 45 
500 sz, 3640 PD. 

Pułapki o SW 9 
Opadający sufit: SW 9; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; 
zjeżdżający sufit (12k6, miażdżenie); wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); 
niechybna; opóźnione działanie (1 runda); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 16. Cena rynkowa: 12 600 sz. 
Pułapka z zapalającą chmurą: SW 9; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); 

przeładowanie automatyczne; efekt czaru (zapalająca chmura, 15. poziom czarodzieja, 4k6/rundę 
przez 15 rund, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 22); ST Przeszukiwania 33; ST 
Unieszkodliwiania mechanizmów 33. Koszt: 60 000 sz, 4800 PD. 
Szeroki wilczy dół: SW 9; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na 
Refleks o ST 25 pozwala uniknąć; głębokość 30 m (10k6, upadek); wielokrotna (wszystkie cele na 
obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena 

rynkowa: 40 500 sz. 
Szeroki wilczy dół z zatrutymi palami: SW 9; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; 
ukryty zamek pozwala ją obejść (ST Przeszukiwania 25, ST Otwierania zamków 30); Rzut obronny na 
Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 21 m (7k6, upadek); wielokrotna (wszystkie cele na 
obszarze 3 m na 3 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+5 plus 
każdy trucizna); trucizna (jad ogromnej osy, rzut obronny na Wytrwałość o ST 14, 1k6 Zr/1k6 Zr); ST 
Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 11 910 sz. 
Uchwyt szuflady pokryty trucizną kontaktową: SW 9; mechaniczna; spust kontaktowy (włączony); 
przeładowanie ręczne; trucizna (ekstrakt z czarnego lotosu, rzut obronny na Wytrwałość o ST 20, 3k6 
Bd/3k6 Bd); ST Przeszukiwania 18; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 26. Cena rynkowa: 21 
600 sz. 

Pułapki o SW 10 
Miażdżąca ściana: SW 10; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; test ataku 
niepotrzebny (18k6, miażdżenie); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. 
Cena rynkowa: 25 000 sz. 
Pułapka z klatką mocy i przyzwaniem potwora VII: SW 10; magiczne urządzenie; spust dystansowy 
(alarm); przeładowanie automatyczne; łańcuch pułapek (pułapka z klatką mocy i pułapka 
z przyzwaniem potwora VII, która przyzywa hamatulę); efekt czaru (klatka mocy, 13. poziom 
czarodzieja), efekt czaru (przyzwanie potwora VII, 13. poziom czarodzieja, hamatula); ST 
Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 241 000 sz, 7280 PD. 
Uwaga: Ta pułapka to w gruncie rzeczy jedna pułapka o SW 8, tworząca klatkę mocy, i druga, o SW 8, 
przyzywająca hamatulę do tego samego obszaru. Jeśli obie zadziałają, hamatula pojawia się w klatce 

mocy. Niniejsze efekty są od siebie niezależne. 
Pułapka z wyciem banshee: SW 10; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie 
automatyczne; efekt czaru (wycie banshee, 17. poziom czarodzieja, neguje rzut obronny na 
Wytrwałość o 23); wielokrotna (do 17 istot); ST Przeszukiwania 34; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 34. Koszt: 76 500 sz, 6120 PD. 
Pułapka z wysączeniem energii: SW 10; magiczne urządzenie; spust wzrokowy (widzenie prawdy); 
przeładowanie automatyczne; Atk +8 dotykowy dystansowy; efekt czaru (wysączenie energii, 17. 
poziom czarodzieja, 2k4 negatywne poziomy przez 24 godziny, neguje rzut obronny na Wytrwałość 
o ST 23); ST Przeszukiwania 34; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 34. Koszt: 124 000 sz, 7920 
PD. 
Wilczy dół z zatrutymi palami: SW 10; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; 
ukryty zamek pozwala ją obejść (ST Przeszukiwania 25, ST Otwierania zamków 30); rzut obronny na 
Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 15 m (5k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na 
każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel 
zadających po 1k4+5 plus każdy trucizna); trucizna (jad purpurowego robala, rzut obronny na 
Wytrwałość o ST 24, 1k6 S/2k6 S); ST Przeszukiwania 16; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. 
Cena rynkowa: 19 700 sz. 
Zgniatająca komnata: SW 10; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; 
zbliżające się ściany (16k6, miażdżenie); wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); 
niechybna; opóźnione działanie (2 rundy); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania 
mechanizmów 20. Cena rynkowa: 29 000 sz. 

SKONSTRUOWANIE PUŁAPKI 
Pułapki mechaniczne: Wybierasz po prostu elementy, które cię interesują, i odpowiednio do nich 
modyfikujesz Skalę Wyzwania (patrz Tabela: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych), by wreszcie 
uzyskać ostateczne SW pułapki. 
SW ma wpływ na ST testów Rzemiosła (zakładanie wnyków) – te bohater musi wykonać, by 
skonstruować pułapkę. 
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Pułapki magiczne: W przypadku pułapek magicznych, analogicznie jak w przypadku mechanicznych, 
musisz tylko zdecydować, jakie elementy mają wejść w ich skład, a potem określić SW (patrz Tabela: 
Modyfikatory SW pułapek magicznych). 
Bohater gracza, który chce opracować i skonstruować pułapkę magiczną, musi posiadać atut 
Stworzenie cudownego przedmiotu. Ponadto powinien móc rzucić zaklęcie (lub zaklęcia), które są 
w danym wypadku wymagane. Jeśli tego nie potrafi, może nająć BN, który to za niego zrobi. 
Tabela: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych 
Element Modyfikator SW 
ST Przeszukiwania 

15 i mniej –1 
25–29 +1 
30 i więcej +2 
ST Unieszkodliwiania mechanizmów   
15 i mniej –1 
25–29 +1 
30 i więcej +2 
ST rzutu obronnego na Refleks (wilcze doły i inne pułapki pozwalające 

na rzut obronny) 

15 i mniej –1 
16–24 — 
25–29 +1 
30 i więcej +2 
Premia do ataku (pułapki atakujące wręcz lub dystansowo) 

+0 i mniej –2 
od +1 do +5 –1 
od +6 do +14 — 
od +15 do +19 +1 
od +20 do +24 +2 
Obrażenia/efekt 

Przeciętne obrażenia +1/7 punktów* 
Inne cechy 

Atak dotykowy +1 
Opóźnione działanie o 1 rundę +3 
Opóźnione działanie o 2 rundy +2 
Opóźnione działanie o 3 rundy +1 
Opóźnione działanie o 4+ rundy –1 
Pale na dnie +1 
Przedmiot alchemiczny Poziom naśladowanego 

czaru 
Trucizna SW Trucizny (patrz 

dalej) 
 Błękitny winnis +1 
 Ekstrakt z czarnego lotosu +8 
 Esencja cieni +3 
 Jad czarnej żmii +1 
 Jad dużego skorpiona +3 
 Jad małej stonogi +1 
 Jad ogromnej osy +3 
 Jad purpurowego robala +4 
 Jad średniego pająka +2 
 Jad wywerna +5 
 Korzeń terinaw +5 
 Krwiokorzeń +1 
 Mgła szaleństwa +4 
 Nitarit +4 
 Opary palonego othuru +6 
 Ostrze śmierci +5 
 Papka z korzenia malyssu +3 
 Proszek ungol +3 
 Smocza żółć +6 
 Wywar z liścia sassone +3 
 Zielonokrwisty olej +1 
Wielokrotna +1 (lub 0 jeśli 

niechybna) 
Wodna +5 
* Zaokrąglając do najbliższej wielokrotności 7 (w górę, jeśli wartość przeciętnych obrażeń przypada 
dokładnie pomiędzy dwoma wielokrotnościami 7). 

Skala Wyzwania pułapki 
Obliczając Skalę Wyzwania pułapki, dodaj wszystkie modyfikatory SW do jej bazowej wartości (patrz 
pobliskie tabele), zależnej od typu. 
Pułapki mechaniczne: Podstawowa SW pułapki mechanicznej wynosi 0. Jeśli po doliczeniu 
modyfikatorów okazuje się niższa, dodawaj do pułapki kolejne właściwości, aż uzyskasz SW 1 lub 
więcej. 
Pułapki magiczne: Pułapki wykorzystujące czar lub będące magicznym urządzeniem posiadają 
podstawową SW 1. Modyfikuje ją wyłącznie poziom najwyższego z użytych czarów (patrz Tabela: 
Modyfikatory SW pułapek magicznych). 
Przeciętne obrażenia: Jeśli pułapka (tak magiczna, jak i mechaniczna) powoduje obrażenia 
obniżające punkty wytrzymałości, oblicz średnią ran zadanych w wyniku trafienia, a rezultat zaokrąglij 
do najbliższej wielokrotności 7. Uzyskana liczba modyfikuje Skalę Wyzwania pułapki, jak to 
zaznaczono w Tabeli: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych. Na wartość tę nie mają wpływu ani 
trucizny, ani pale znajdujące się na dnie wilczego dołu. W tych obliczeniach jednakże musisz brać pod 
uwagę większą wartość Siły i dodatkowe obrażenia wynikające z kilku ataków. 
W przypadku pułapek magicznych do SW stosuje się tylko jeden modyfikator – albo poziom 
najwyższego czaru użytego w danej pułapce, albo przeciętne powodowane przez nią obrażenia (pod 
uwagę należy brać wyższą wartość). 
Łańcuch pułapek: Jeśli pułapka to tak naprawdę dwa lub więcej urządzeń działających na mniej 
więcej tym samym obszarze, ustal SW dla każdego z nich osobno. 
Łańcuch pułapek zależnych: Jeśli działanie jednej pułapki zależy od sukcesu wcześniejszej (czyli 
ofiara unika obu, gdy nie wpadnie w pierwszą), traktuj je jak dwie oddzielne pułapki. 
Łańcuch pułapek niezależnych: Jeżeli dwie lub więcej pułapek działa niezależnie (czyli aktywacja 
jednej nie zależy od powodzenia innej), użyj ich SW, by określić ogólny Poziom Spotkania tak, jakby 
były potworami. Wartość Poziomu Spotkania to SW łańcucha pułapek. 
Tabela: Modyfikatory SW pułapek magicznych 
Element Modyfikator SW 
Czar najwyższego poziomu + poziom czaru LUB +1 na 7 punktów 

przeciętnych obrażeń w rundzie* 
* Patrz uwaga pod Tabelą: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych. 

Koszt pułapki mechanicznej 
Podstawowy koszt pułapki mechanicznej to 1000 sz. Po doliczeniu modyfikatorów wynikających 
z rozmaitych właściwości (patrz Tabela: Koszt modyfikacji pułapek mechanicznych) otrzymujesz 
zmodyfikowany koszt podstawowy. 
Ostateczny koszt jest równy (zmodyfikowany koszt podstawowy × Skala Wyzwania) + koszty 
dodatkowe. Minimalna cena pułapki mechanicznej wynosi (SW × 100) sz. 
Gdy zmodyfikujesz koszt o SW, dodaj do niego cenę przedmiotów alchemicznych lub trucizn, o które 
uzupełniłeś pułapkę. Jeśli urządzenie, które korzysta z tych właściwości, ma również mechanizm 
automatycznego przeładowania, pomnóż ich koszt razy 20, by zapewnić stosowną liczbę dawek. 
Łańcuchy pułapek: Jeśli na pułapkę składają się dwa lub więcej mechanizmów, oblicz ich cenę 

osobno, a potem dodaj. Zasadę tę stosuj do łańcuchów zależnych i niezależnych (patrz wcześniej). 
Tabela: Koszt modyfikacji pułapek mechanicznych 
Element Koszt modyfikacji 
Mechanizm spustowy 

Miejscowy — 
Dystansowy +1000 sz 
Kontaktowy — 
Kontaktowy (włączony) –100 sz 
Czasowy +1000 sz 
Mechanizm przeładowania  
Brak –500 sz 
Naprawa –200 sz 
Ręczny — 
Automatyczny +500 sz (lub 0, gdy pułapka ma spust 

czasowy) 
Sposób obejścia 

Zamek +100 sz (ST Otwierania zamków 30) 
Ukryty przełącznik +200 sz (ST Przeszukiwania 25) 
Ukryty zamek +300 sz (ST Otwierania zamków 30, ST 

Przeszukiwania 25) 
ST Przeszukiwania 

19 i mniej –100 sz × (20 – ST) 
20 — 
21 i więcej +200 sz × (ST – 20) 
ST Unieszkodliwiania mechanizmów  

19 i mniej –100 sz × (20 – ST) 
20 — 
21 i więcej +200 sz × (ST – ST) 
ST rzutu obronnego na Refleks (wilcze doły i inne pułapki 

pozwalające na rzut obronny) 

19 i mniej –100 sz × (20 – ST) 
20 — 
21 i więcej +300 sz × (ST – 20) 
Premia do ataku (pułapki atakujące wręcz lub 

dystansowo) 

+9 i mniej –100 sz × (10 – premia) 
+10 — 
+11 i więcej +200 sz × (premia – 10) 
Premia do obrażeń 
Wysoka wartość Siły (atak dystansowy) +100 sz × premia (maks. +4) 
Premia z Siły (atak wręcz) +100 sz × premia (maks. +8) 
Inne cechy 

Niechybna +1000 sz 
Trucizna Koszt trucizny* 
Przedmiot alchemiczny Koszt przedmiotu* 
* Pomnóż koszt przez 20, jeśli pułapka przeładowuje się automatycznie. 

Koszt pułapki magicznej 
Stworzenie magicznego urządzenia będącego pułapką wymaga poświęcenia punktów doświadczenia 
oraz wydania pewnej liczby sztuk złota. W procesie musi również brać udział osoba rzucająca czary. 
W Tabeli: Koszt modyfikacji pułapek magicznych zebrano informacje o cenie takich przyrządów. Jeśli 
w pułapce użyto więcej czarów niż jednego (na przykład, zaklęcie odpowiadające za mechanizm 
spustowy dźwiękowy lub wzrokowy w połączeniu z efektem innego czaru), twórca musi ponieść 
koszty wszystkich (wyjątek stanowi alarm, który jest darmowy, chyba że ten czar rzuca BN; patrz 
dalej). 
Koszty wynikające z Tabeli: Koszt modyfikacji pułapek magicznych zakładają, że konstruktor sam 
rzuca wszystkie potrzebne zaklęcia (ewentualnie robi to za darmo inny BG). Jeżeli twórca pułapki 
wynajmuje do tego BN, należy to wziąć pod uwagę przy ustalaniu ceny. 
Skonstruowanie magicznego urządzenia będącego pułapką zajmuje dzień na 500 sz kosztu. 
Tabela: Koszt modyfikacji pułapek magicznych 
Element Koszt modyfikacji 
Alarm użyty w mechanizmie spustowym — 
Pułapka jednorazowa 
Każdy użyty w pułapce czar +50 sz × poziom czarującego × poziom czaru, 

+4 PD × poziom czarującego × poziom czaru 
Komponenty materialne  + koszt komponentów materialnych 
Koszt PD  + liczba poświęcanych PD × 5 sz 
Pułapka przeładowująca się automatyczne 

Każdy użyty w pułapce czar +500 sz × poziom czarującego × poziom czaru, 
+40 PD × poziom czarującego × poziom czaru 

Komponenty materialne  + koszt komponentów materialnych × 100 sz 
Koszt PD  + liczba poświęcanych PD × 500 sz 

Koszt czaru-pułapki 
Z czarem będącym pułapką koszt wiąże się tylko wówczas, gdy konstruktor musi nająć BN, by rzucił 
dane zaklęcie. 

ST testu Rzemiosła 
Kiedy ustalisz Skalę Wyzwania pułapki, możesz określić ST testu Rzemiosła (zakładanie wnyków), 
posługując się pobliską tabelą. 
 
SW Pułapki Bazowa ST testu Rzemiosła (zakładanie wnyków) 
1–3 20 
4–6 25 
7–10 30 
 
Dodatkowe komponenty Modyfikator ST testu Rzemiosła 
Spust dystansowy +5 
Przeładowanie automatyczne +5 
 
Wykonywanie testów: Do ustalenia tygodniowego postępu bohatera pracującego nad pułapką służy 
wykonywany na dany okres test Rzemiosła (zakładanie wnyków). Informacje dotyczące testów tej 
umiejętności oraz wpływających na nie okoliczności znajdziesz w jej opisie. 

Pleśnie, szlamy i grzyby 
W wilgotnych, ciemnych obszarach lochów rozwijają się pleśnie i grzyby. Część z nich to potwory, 
większość jednak to zwyczajne istoty. Część może stanowić zagrożenie i być ciekawym elementem 
spotkania. Na potrzeby czarów oraz innych efektów specjalnych wszystkie szlamy, pleśnie i grzyby 
uznaje się za rośliny. Podobnie jak pułapki, niebezpieczne szlamy i pleśnie mają SW, a spotkanie 
z nimi pozwala bohaterom zdobyć PD. 
Połyskująca, zielona, organiczna substancja przez długi czas pokrywająca większość wilgotnych 
i ciemnych miejsc to szlam – odrażający, ale nie niebezpieczny. 
Pleśń i grzyby rozwijają się w ciemnych, chłodnych, wilgotnych miejscach. Niektóre są równie 
niegroźne jak zwyczajny szlam, inne bywają jednak dość niebezpieczne. W większości lochów można 
spotkać purchawki, drożdże, pleśnie i inne rodzaje bulwowatych, kapeluszowych, blaszkowatych lub 
płaskich grzybów. Zwykle są niegroźne, a niektóre nawet jadalne (choć większość paskudnie wygląda 
lub dziwnie smakuje). 
Zielony szlam (SW 4): Niebezpieczna odmiana szlamów. Wchłania on ciała i materię organiczną, 
z którą wejdzie w kontakt, a potrafi też rozpuścić metal. Jest jaskrawozielony, wilgotny i lepki. 
Przyczepia się „kępkami” do ścian, sufitów i podłóg, rozmnażając się w procesie wchłaniania materii 
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organicznej. Spada ze ścian i stropów, gdy wyczuje pod spodem jakiś ruch (który może oznaczać 
pożywienie). 
Jeden płat zielonego szlamu porastający pole o boku 1,5 metra powoduje obniżenie Budowy o 1k6 
punktów na rundę pożerania ciała. W pierwszej rundzie kontaktu szlam da się zdrapać z ofiary 
(najprawdopodobniej niszcząc przy tym przedmiot, którym się ją usuwa). Potem trzeba go już niestety 
zamrozić, wypalić lub odciąć (zadając również obrażenia ofierze). Zielony szlam zabijają ekstremalnie 
wysoka i niska temperatura, światło słoneczne oraz czar przełamanie choroby. Substancja ta powoduje 
uszkodzenie drewna i metalu – 2k6 punktów na rundę. Ignoruje trwałość metalu, ale nie drewna, 
kamieniowi zaś w ogóle nie zagraża. 
Żółta pleśń (SW 6): Poruszony płachetek żółtej pleśni wypluwa chmurę trujących zarodników. Każda 
istota w promieniu 3 metrów od pleśni musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany 
oznacza obniżenie wartości Budowy o 1k6 punktów. Minutę później konieczny jest kolejny rzut na 
Wytrwałość (ST 15), a wykonują go też istoty, którym powiódł się pierwszy rzut. Pozwala on uniknąć 
obniżenia Budowy o dalsze 2k6 punktów. Ogień niszczy żółtą pleśń, a światło słoneczne wprowadza 
ją w stan uśpienia. 
Brunatna pleśń (SW 2): Brunatna pleśń żywi się ciepłem, wysysając je ze wszystkiego, co ją otacza. 
Zwykle występuje w kępkach o średnicy 1,5 metra. W promieniu 9 metrów wokół nich zawsze panuje 
chłód. Żywe stworzenia, które znajdą się w promieniu 1,5 metra od pleśni, otrzymują 3k6 stłuczeń 
wywołanych przez zimno. Jeśli w odległości 1,5 metra od pleśni pojawi się jakieś źródło ognia, 
natychmiast rozrasta się ona dwukrotnie. Obrażenia spowodowane przez zimno, na przykład przez 
zaklęcie stożka zimna, natychmiast niszczą pleśń. 
Fosforyzujący grzyb (brak SW): Ten dziwny podziemny grzyb rośnie w grupach przypominających 
skarłowaciałe krzaki. Drowy go uprawiają – jest dla nich źródłem pożywienia i światła. Od tego 
grzyba bije fioletowa poświata, oświetlająca podziemne groty i korytarze tak dobrze jak pochodnia. 
Rzadkie płachetki tej istoty rozjaśniają otoczenie niczym wspomniane źródła światła. 
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Dzicz 
ZGUBIENIE SIĘ W DZICZY 
W dziczy można się zgubić na wiele sposobów. Podążanie widocznym szlakiem, ścieżką czy wzdłuż 
jakiejś naturalnej „drogi” – brzegiem strumienia czy jeziora – zapewne jednak temu zapobiegnie. 
Wędrówka na przełaj przez dzicz może zakończyć się całkowitym fiaskiem, szczególnie jeśli 
widoczność jest kiepska, a teren trudny. 
Kiepska widoczność: Bohaterowie, których wzrok w dominujących warunkach widoczności sięga na 
mniej niż 18 metrów, mogą się zgubić. Jeśli wędrują we mgle, podczas opadów śniegu lub ulewy, nie 
są w stanie zauważyć charakterystycznych cech krajobrazów, które mijają. Również podróż nocą 
wiąże się z podobnym ryzykiem, choć w tym wypadku wiele zależy od źródła światła, wielkości 
księżyca oraz zdolności takich jak widzenie w ciemnościach czy w słabym świetle. 
Trudny teren: Bohaterowie wędrujący przez las, wrzosowiska, wzgórza lub góry mogą się zgubić, 
jeśli oddalą się od szlaku, gościńca, strumienia lub innej oczywistej ścieżki. Szczególnie niebezpieczne 
są puszcze, jako że drzewa zasłaniają niemal wszystkie elementy krajobrazu, a także słońce i gwiazdy. 
Ryzyko zgubienia się: W warunkach, w których zgubienie się jest możliwe, prowadzący drużynę 
bohater musi wykonać test Sztuki przetrwania – nieudany oznacza, iż zgubił drogę. Trudność testu jest 
różna, zależy zaś od terenu, widoczności oraz posiadania mapy. W ustaleniu stosownego ST pomoże 
ci pobliska tabela. 
 

 ST Sztuki 
przetrwania   ST Sztuki 

przetrwania 
Wrzosowiska lub wzgórza, 
z mapą 

6 Słaba 
widoczność 

12 

Góry, z mapą 8 Góry, bez mapy 12 
Wrzosowiska lub wzgórza, bez 
mapy 

10 Lasy 15 

 
Bohater posiadający co najmniej 5 rang w Wiedzy (geografia) lub Wiedzy (miejscowa) dotyczącej 
obszaru, przez który drużyna podróżuje, otrzymuje do wspomnianego testu premię +2. 
Rzeczony test wykonuje się raz na godzinę (lub jej część) spędzoną na poruszaniu się w skali 
podróżnej lub lokalnej. Jeśli drużyna wędruje razem, wówczas test wykonuje tylko bohater, który 
prowadzi innych. 
Efekty zgubienia się: Drużyna, które zgubi drogę, przestaje być pewna kierunku, w jakim chciała 
podróżować. Dlatego też w takim przypadku musisz losowo ustalić, dokąd zmierzają przez daną 
godzinę ruchu w skali lokalnej lub podróżnej. Bohaterowie będą wędrować w losowym kierunku, 
dopóki nie natrafią na element krajobrazu, którego nie sposób nie zauważyć, lub dopóki się nie 
zorientują, iż zgubili drogę i nie spróbują odzyskać orientacji. 
Spostrzeżenie, że zgubiono drogę: Raz na godzinę podróży w losowym kierunku każdy członek 
drużyny ma prawo wykonać test Sztuki przetrwania (ST 20, –1 na godzinę wędrówki w losowym 
kierunku) – udany pozwala odkryć, iż bohaterowie nie zmierzają tam, dokąd chcieli. W niektórych 
sytuacjach fakt zgubienia drogi jest oczywisty. 
Ustalenie nowego kierunku: Drużyna, która zgubiła drogę, nie może też być całkowicie pewna, 
w jakim kierunku powinna zmierzać, by dotrzeć do zamierzonego celu. Ustalenie dobrego kierunku po 
zagubieniu się w dziczy wymaga udanego testu Sztuki przetrwania (ST 15, +2 na godzinę wędrówki 
w losowym kierunku). Porażka oznacza, iż śmiałek uznał za „dobry” jakiś losowy kierunek. 
Drużyna, która zmierza w nowym kierunku – złym lub dobrym – może się zgubić ponownie. Jeśli 
warunki wciąż utrudniają obranie dobrej drogi do celu, należy co godzinę podróży wykonywać test, 
tak jak to opisano wcześniej, w „Ryzyku zgubienia się”. Tym razem bohaterowie również mogą 
poruszać się w losowym kierunku. 
Sprzeczne kierunki: Możliwe, że kilku zagubionych bohaterów będzie próbowało ustalić, jaki kierunek 
jest dobry. W takim przypadku wykonaj w sekrecie test Sztuki przetrwania dla każdego z nich. 
Następnie powiedz graczom, których śmiałkom test się powiódł, jaki kierunek uznają za dobry (i 
faktycznie jest on dobry). Z kolei tym, których bohaterom test się nie udał, wskaż losowy kierunek, 
jaki uważają za dobry. 
Odnalezienie drogi: Istnieje kilka sposobów odnalezienia drogi. Po pierwsze, bohaterowie, którym 
udało się ustalić nowy kierunek prowadzący do zamierzonego celu i którzy nim podążyli, nie będą 
dłużej zagubieni. Po drugie, śmiałkowie wędrujący w losowym kierunku mogą trafić do jakiegoś 
charakterystycznego punktu. Po trzecie, warunki mogą się nagle polepszyć i zagubieni zdołają ustalić 
nowy kierunek, jak to opisano wcześniej, z premią +4 do testu Sztuki przetrwania. Po czwarte 
wreszcie, dobry kierunek da się bezbłędnie ustalić za pomocą magii. 

LASY 
Lasy można podzielić na trzy ogólne kategorie: rzadkie, przeciętne i gęste. W ogromnej puszczy 
zapewne pojawi się każda z tych kategorii. Na granicy las będzie rzadki, a im bliżej jego serca, tym 
stanie się gęstszy. 
Dzięki pobliskiej tabeli ustalisz, czy dane pole w lesie zajmuje jakiś element niniejszego środowiska; 
rzecz jasna jest to uogólnienie. 
Właściwości lasu 

 Kategoria lasu 

 Rzadki Przeciętny Gęsty 

Typowe drzewa 50% 70% 80% 
Ogromne drzewa — 10% 20% 
Niewielkie poszycie 50% 70% 50% 
Znaczne poszycie — 20% 50% 

 
Drzewa: Oczywiście najważniejszym elementem krajobrazu w lesie są drzewa. Istota, która znajduje 
się na tym samym polu co drzewo, zyskuje premię +2 do Klasy Pancerza oraz premię +1 do rzutów 
obronnych na Refleks (premie te nie kumulują się z premiami z osłony wynikającymi z innych źródeł). 
Obecność drzewa nie wpływa w żaden inny sposób na walczące stworzenie – należy bowiem założyć, 
iż wykorzystuje je ono na swoją korzyść. Pień typowego drzewa ma KP 4, trwałość 5 i 150 pw. 
Wdrapanie się nań wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 15. 
W gęstych i przeciętnych lasach rosną również ogromne drzewa. Zajmują one całe pole i zapewniają 
osłonę istotom, które za nimi przebywają. Mają KP 3, trwałość 5 oraz 600 pw. Podobnie jak 
w przypadku mniejszych drzew, wejście na te ogromne wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 15. 
Poszycie: Znaczną część ziemi w lasach porastają winorośle, korzenie i niskie krzaki. Wejście 
w przestrzeń zajętą przez niewielkie poszycie wymaga poświęcenia 2 pól ruchu, ale zapewnia ukrycie. 
Takie poszycie zwiększa też ST testów Cichego poruszania się oraz Zwinności o 2, ponieważ liście 
i gałęzie utrudniają wykonanie tych czynności. 
Wejście na pole porośnięte znacznym poszyciem należy traktować jak pokonanie 4 pól. Zapewnia ono 
ukrycie powodujące ryzyko chybienia 30% (zamiast zwyczajowych 20%). Takie poszycie zwiększa 
również ST testów Cichego poruszania się oraz Zwinności o 5. Łatwo się natomiast w nim schować – 
zapewnia premię z okoliczności +5 do testów Ukrywania się. Uniemożliwia zaś bieganie 
i szarżowanie. 
Pola porośnięte poszyciem zwykle są skupione wokół siebie. Obecność drzew nie wyklucza również 
poszycia. Nie jest niczym niezwykłym, by na polu o boku 1,5 metra rosło i jedno, i drugie. 
Leśne sklepienie: Elfy i inni mieszkańcy kniei często konstruują znajdujące się wysoko ponad ziemią 
platformy, na których mieszkają. Te drewniane podesty zwykle łączą mosty linowe. Bohater, który 
chce dotrzeć do tych nadrzewnych domów, musi wdrapać się po gałęziach (Wspinaczka, ST 15) lub 
drabinkach sznurowych (Wspinaczka, ST 0) bądź też wciągnąć się na górę na swego rodzaju windzie 
(w każdej rundzie, w akcji całorundowej, wznosi się na wysokość odpowiadającą testowi Siły razy 30 
centymetrów). Istoty przebywające na platformach lub wśród gałęzi sklepienia boru należy traktować 
tak, jakby posiadały osłonę względem stworzeń na ziemi. Jeśli las jest przeciętny lub gęsty, korzystają 
one również z ukrycia. 
Inne elementy lasu: Leżące pnie mają zwykle około 30 centymetrów wysokości i zapewniają osłonę 
jak niskie murki. Pokonanie ich kosztuje 1,5 metra ruchu. Leśne strumyki zwykle mają od 1,5 metra 
do 3 metrów szerokości i maksymalnie 1,5 metra głębokości. Przez większości kniei wiodą ścieżki, po 
których można się normalnie poruszać. Wędrująca po nich postać nie korzysta z osłony ani z ukrycia. 

W gęstych puszczach takie szlaki zdarzają się rzadziej, lecz nawet niezbadane ostępy od czasu do 
czasu przecinają myśliwskie ścieżynki. 
Chowanie się w lesie i wykrywanie czyjejś obecności: W rzadkim lesie maksymalna odległość, przy 
jakiej można wykryć obecność innych istot za pomocą testu Spostrzegawczości, wynosi 3k6 × 3 
metry. W przeciętnym ten dystans wynosi 2k8 × 3 metry, a gęstym – 2k6 × 3 metry. 
W borze łatwo wykorzystywać umiejętności Ukrywanie się, jako że każde pole porośnięte poszyciem 
zapewnia ukrycie. Pnie i ogromne drzewa gwarantują z kolei osłonę, które również ułatwiają chowanie 
się. 
Każdy las nieustająco rozbrzmiewa odgłosami tła, przez co testy Nasłuchiwania są trudniejsze – ich 
ST należy zwiększać o 2 na każde 3 metry, a nie o 1 (pamiętaj, że z racji poszycia Ciche poruszanie się 
również jest trudniejsze niż zwykle). 

Pożary lasów (SW 6) 
W większości wypadków iskry tryskające z obozowych ognisk gasną, gdy spadną na ziemię. Jeśli 
jednak jest bardzo sucho, wieje silny wiatr lub poszycie uległo wysuszeniu i stało się łatwopalne, może 
wybuchnąć pożar. Często przyczyną powstania płomieni są uderzenia błyskawic. Wędrowcy mogą zaś 
trafić w sam środek pożogi, a wówczas nie ma dla nich znaczenia, jaki był powód pożaru. 
Płonący las dostrzeże z odległości 2k6 × 30 metrów każdy, komu powiedzie się test 
Spostrzegawczości. Pożar należy traktować jak kolosalne stworzenie (ST zmniejsza się o 16). Pożoga 
zbliży się do bohaterów, którym nie udał się wspomniany test. Automatycznie dostrzegą oni pożar 
z odległości połowy oryginalnego dystansu. 
Śmiałkowie, którzy są ślepi lub z innych powodów nie mogą wykonać testów Spostrzegawczości, 
poczują ciepło płomieni (i automatycznie je „spostrzegą”), gdy znajdą się w odległości 30 metrów od 
pożogi. 
Ściana ognia (poruszająca się w kierunku, w jakim wieje wiatr) potrafi pędzić szybciej niż człowiek 
biegnie (prędkość 36 metrów na rundę przy średnim wietrze). Kiedy dana część lasu stanie 
w płomieniach, będzie się palić przez 2k4 × 10 minut, a potem zacznie się tlić. Bohaterowie 
zaskoczeni przez pożar mogą nagle odkryć, że ściana ognia porusza się szybciej niż oni, chwytając ich 
w szpony pożogi i spychając coraz bardziej w głąb niej. 
Śmiałkowie, którzy znaleźli się na terenie płonącego lasu, muszą stawić czoło trzem 
niebezpieczeństwom: obrażeniom wynikającym z gorąca, zapaleniu oraz wdychaniu dymu. 
Obrażenia wynikające z gorąca: Trafienie w sam środek pożaru lasu bywa gorsze niż wystawienie 
na działanie naprawdę ekstremalnych temperatur (patrz „Niebezpieczne gorąco”). Samo oddychanie 
powoduje 1k6 obrażeń na rundę (bez prawa do rzutu obronnego). Ponadto wszyscy śmiałkowie muszą 
co 5 rund wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15, +1 za każdy poprzedni rzut) – nieudany 
oznacza, że otrzymują 1k4 stłuczenia. Bohater wstrzymujący oddech chroni się przed zabójczymi 
ranami, ale i tak otrzymuje stłuczenia. Istoty, które mają na sobie ciężkie ubranie lub dowolną zbroję, 
podlegają karze –4 do rzutów obronnych. Ponadto osoby w metalowych pancerzach (bądź te, które 
wejdą w kontakt z bardzo gorącym metalem) padają ofiarą efektu analogicznego do czaru rozgrzanie 

metalu. 
Zapalenie: Bohaterowie, którzy przebywają na obszarze pożogi, ryzykują zapalenie w chwili, gdy 
obejmie ich ściana ognia oraz w każdej następnej minucie (patrz „Płonący bohaterowie”). 
Wdychanie dymu: Pożar lasu wywołuje masy dymu. Bohater, który wdycha te ciężkie opary, musi 
w każdej rundzie wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15, +1 za każdy poprzedni rzut) – 
nieudany oznacza, że daną rundę spędza, krztusząc się i kaszląc. Osoba, która robi to przez dwie 
następujące po sobie rundy, otrzymuje 1k6 stłuczeń. Ponadto dym ogranicza pole widzenia – 
przebywające w nim stworzenia korzystają z ukrycia. 

BAGNA 
Na potrzeby gry wyróżniono dwa rodzaje bagien: stosunkowo suche wrzosowiska oraz podmokłe 
trzęsawiska. Oba występują często wokół jezior (patrz dalej, „Wody”), które w pewnym sensie należy 
uznać za trzeci typ terenu pojawiającego się w związku z bagnami. 
W pobliskiej tabeli przedstawiono elementy terenu, jakie mogą występować na bagnach. 
Właściwości bagien 

 Rodzaj bagien 

 Wrzosowisko Trzęsawisko 

Płytkie mokradło 20% 40% 
Głębokie mokradło 5% 20% 
Niewielkie poszycie 30% 20% 
Znaczne poszycie 10% 20% 

 
Mokradła: Jeśli dane pole stanowi część płytkiego mokradła, zajmuje je głębokie błoto i stojąca woda 
głębokości około 30 centymetrów. Wejście na takie pole kosztuje 2 pola ruchu. Na tym obszarze ST 
testów Zwinności zwiększa się o 2. 
Pole stanowiące część głębokiego mokradła zajmuje około 1,2 metra stojącej wody. Średnie i większe 
istoty wejście na takie pole kosztuje 4 pola ruchu; jeśli chcą, mogą pływać. Małe i mniejsze stworzenia 
muszą pływać, by się poruszać. Na takim obszarze nie można korzystać z umiejętności Zwinność. 
Woda głębokiego mokradła zapewnia osłonę średnim i większym istotom. Mniejsze stworzenia 
korzystają z lepszej osłony (premia +8 do KP, premia +4 do rzutów obronnych na Refleks). Istoty 
średnie i większe mogą w akcji ruchu kucnąć i zyskać taką samą lepszą osłonę, ale korzystając z niej, 
podlegają karze –10 do testów ataków względem przeciwników, którzy nie znajdują się pod wodą. 
Pola z głębokimi mokradłami zwykle są skupione wokół siebie, a otacza je obszar płytkich mokradeł. 
Zarówno płytkie, jak i głębokie mokradła zwiększają ST testów Cichego poruszania się. 
Poszycie: Krzewy, rośliny sitowate oraz wysokie trawy porastające bagna w mechanice gry 
funkcjonują na zasadzie poszycia lasów (patrz wcześniej). Pole zajmowane przez mokradło nie może 
jednocześnie posiadać poszycia. 
Grzęzawiska: Grzęzawiska z pozoru wyglądają solidnie (na zwykłe poszycie lub ziemię), ale mogą 
uwięzić nieuważnego bohatera. Osoba zbliżająca się do takiego miejsca normalnym tempem ma prawo 
do testu Sztuki przetrwania o ST 8 – udany pozwala dostrzec niebezpieczeństwo i je ominąć. 
Natomiast postać, która szarżuje lub biegnie, nie ma szansy zauważyć ukrytego grzęzawiska, zanim 
w nie wpadnie. Taki obszar ma zwykle 6 metrów średnicy. Impet szarży czy biegu „wrzuca” bohatera 
na odległość 1k2 × 1,5 metra od krawędzi grzęzawiska. 
Działanie grzęzawisk: Aby utrzymać się na wodzie, bohater, który utknął w grzęzawisku, musi 
w każdej rundzie wykonać udany test Pływania o ST 10. Jeśli zaś powiedzie mu się test Pływania o ST 
15, będzie mógł poruszyć się o 1,5 metra w wybranym przez siebie kierunku. Porażka we 
wspomnianym teście o 5 lub więcej oznacza, że nieszczęśnik znika pod powierzchnią i zaczyna się 
topić w chwili, gdy nie będzie w stanie dłużej wstrzymywać oddechu (patrz opis umiejętności 
Pływanie). 
Śmiałek, który wpadnie do grzęzawiska włącznie z głową, wydostanie się na powierzchnię, wykonując 
udany test Pływania (ST 15, +1 za każdą kolejną rundę spędzoną pod powierzchnią). 
Ratunek: Niełatwo jest wyciągnąć z grzęzawiska uwięzionego w nim śmiałka. Ratownik musi użyć 
gałęzi, drzewca włóczni, liny lub podobnego narzędzia, za pomocą którego dosięgnie ofiary. Następnie 
czeka go test Siły o ST 15 – udany oznacza, że wyciągnie towarzysza z grzęzawiska. Ofiara z kolei 
musi wykonać test Siły, tyle że o ST 10 – udany świadczy o tym, iż udało się jej utrzymać gałąź, linę 
czy tyczkę. Jeżeli nie powiedzie się jej wspomniany test, musi natychmiast wykonać test Pływania 
o ST 15 – sukces oznacza, że udało jej się utrzymać na powierzchni. W przypadku, gdy oba testy Siły 
się powiodą, ofiara zbliży się o 1,5 metra ku bezpiecznemu miejscu. 
Zarośla: Typowe dla bagien zarośla składają się z ciernistych krzewów oplatających kamienie i glebę. 
Wąskie zarośla należy traktować analogicznie do niskich murków, a pokonanie ich wymaga 
poświęcenia 4,5 metra ruchu. 
Z kolei szerokie zarośla mają wysokość przekraczającą 1,5 metra i zajmują całe pole. Zapewniają one 
całkowitą osłonę, tak jak zwykłe ściany. Pokonanie takiego pola kosztuje 4 pola ruchu. Istoty, którym 
powiedzie się test Wspinaczki o ST 10, za pokonanie pola z zaroślami płacą tylko 2 pola ruchu. 
Inne elementy bagien: Niektóre bagna, przede wszystkim trzęsawiska, przypominają wyglądem lasy 
i są porośnięte drzewami, zwykle skupionymi na niewielkiej przestrzeni. Przez wiele bagien prowadzą 
też ścieżki omijające mokradła. Takie dróżki, podobnie jak ścieżki leśne, pozwalają poruszać się 
z normalną szybkością. Wędrujące nimi stworzenia nie korzystają z ukrycia zapewnianego przez 
poszycie. 
Chowanie się na bagnach i wykrywanie czyjejś obecności: Na wrzosowiskach maksymalna 
odległość, przy jakiej można wykryć obecność innych istot za pomocą testu Spostrzegawczości, 
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wynosi 6k6 × 3 metry. Na trzęsawiskach ten dystans wynosi 2k8 × 3 metry. 
Poszycie i mokradła zapewniają wiele kryjówek, zatem na bagnach nie jest to trudne. 
Bagna nie powodują kar do testów Nasłuchiwania, ale poszycie i mokradła utrudniają Ciche 
poruszanie się. 

WZGÓRZA 
Wzgórza pojawiają się na obszarze krajobrazów innego typu, ale mogą także być dominującą cechą 
okolicy. Na potrzeby gry dzielimy je na dwie kategorie: łagodne i poszarpane. Wzgórza to bardzo 
często obszar przejściowy pomiędzy krajobrazem surowym (choćby górami) a płaskim (równiny). 
 
Właściwości wzgórz 

 Rodzaj wzgórz 

 Łagodne  Poszarpane 

Łagodne zbocze 75% 40% 
Strome zbocze 20% 50% 
Urwisko 5% 10% 
Niewielkie poszycie 15% 15% 
 
Zbocze łagodne: Pochyłość, która nie jest wystarczająco znaczna, by wpływać na ruch. Bohaterowie 
zyskują jednak premię +1 do ataków wręcz względem przeciwników znajdujących się poniżej. 
Zbocze strome: Bohaterowie, którzy chcą wejść na wzniesienie (przechodząc na sąsiednie pole 
znajdujące się wyżej), muszą poświęcić 2 pola ruchu, by dostać się na każde pole stromego zbocza. 
Śmiałkowie, którzy szarżują lub biegną w dół (przechodząc na sąsiednie pole znajdujące się niżej), 
muszą wykonać udany test Zachowania równowagi o ST 10 w chwili, gdy wchodzą na pierwsze pole 
stromego zbocza. W podobnej sytuacji bohaterów dosiadający wierzchowców czeka z kolei test 
Jeździectwa o ST 10. Osoby, którym jeden z tych testów się nie powiedzie, przewracają się i kończą 
ruch po pokonaniu dalszych 1k2 × 1,5 metra. Postacie, którym test nie udał się o 5 lub więcej, kończą 
ruch w pozycji leżącej. 
Strome zbocze zwiększa ST testów Zwinności o 2. 
Urwisko: Wdrapanie się na typowe urwisko wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 15. Zwykle ma 
ono wysokość 1k4 × 3 metry, choć na twojej mapie mogą się oczywiście pojawić i wyższe. Urwisko 
nie biegnie idealnie w dół – zajmuje w poziomie pola o boku 1,5 metra, jeśli ma mniej niż 9 metrów 
wysokości, a jeżeli więcej, zajmuje w poziomie pola o boku 3 metrów. 
Niewielkie poszycie: Wzgórza porasta kosodrzewina i krzewy, choć rzadko kiedy roślinność jest tak 
gęsta jak w przypadku lasów czy bagien. Niewielkie poszycie zapewnia ukrycie i zwiększa o 2 ST 
testów Cichego poruszania się oraz Zwinności. 
Inne elementy wzgórz: Na obszarze wzgórz rosną też drzewa, a przez doliny często płyną strumienie 
(szerokości od 1,5 do 3 metrów, a głębokości maksymalnie 1,5 metra) lub znaczą je wyschnięte koryta 
potoków (należy je traktować jak rowy szerokości od 1,5 do 3 metrów). Jeżeli wykorzystujesz 
wspomniane elementy, pamiętaj, że woda zawsze płynie w dół zbocza. 
Chowanie się na wzgórzach i wykrywanie czyjejś obecności: Na obszarze łagodnych wzgórz 
maksymalna odległość, przy jakiej można wykryć obecność innych istot za pomocą testu 
Spostrzegawczości, wynosi 2k10 × 3 metry. Na terenie wzgórz poszarpanych dystans ten wynosi 2k6 
× 3 metry. 
Ukrywanie się pośród wzgórz może być trudne, jeśli brak na ich obszarze poszycia. Szczyty i grzbiety 
zapewniają jednak osłonę wystarczającą, by schować się przed istotami przebywającymi poniżej. 
Wzgórza w żaden sposób nie wpływają na testy Cichego poruszania się i Nasłuchiwania. 

GÓRY 
Na potrzeby gry wyróżniamy trzy kategorie obszaru górskiego: hale, poszarpane szczyty i niedostępne 
szczyty. Bohaterowie, którzy postanowią wyprawić się w tego rodzaju okolicę, będą mieli okazję 
wędrować po kolei przez wspomniane tereny – najpierw przez hale, potem szczyty poszarpane, aż 
wreszcie niedostępne. 
W górach występuje ważny element terenu – skalne ściany, które znajdują się zwykle na granicy pól. 
Właściwości gór 

 Rodzaj gór 

 Hale Poszarpane szczyty Niedostępne szczyty 

Zbocze łagodne  50% 25% 15% 
Zbocze strome  40% 55% 55% 
Urwisko 10% 15% 20% 
Szczelina — 5% 10% 
Niewielkie poszycie 20% 10% — 
Osypisko — 20% 30% 
Gęste rumowisko — 20% 30% 

 
Zbocza łagodne i strome: Należy je traktować tak jak w przypadku wzgórz – patrz wcześniej. 
Urwisko: Ten element terenu również funkcjonuje analogicznie do opisu przedstawionego przy okazji 
wzgórz, tyle że zwykle ma wysokość 2k6 × 3 metry. Urwiska wyższe niż 24 metry zajmują 
w poziomie pola o boku 6 metrów. 
Szczelina: Szczeliny zwykle powstają w wyniku procesów geologicznych, a w mechanice gry należy 
je traktować jak wilcze doły i jamy znane z lochów. Nie są one w żadnym razie ukryte, więc 
bohaterowie nie powinni wpadać do nich przez przypadek (choć zastosowanie szarży byka to już 
zupełnie inna historia). Typowa szczelina ma 2k4 × 3 metry głębokości, przynajmniej 6 metrów 
długości i od 1,5 do 6 metrów szerokości. Wydostanie się z niej wymaga udanego testu Wspinaczki 
o ST 15. 
Na obszarze niedostępnych szczytów typowa szczelina ma 2k8 × 3 metry głębokości. 
Niewielkie poszycie: Na potrzeby mechaniki gry należy je traktować tak, jak to opisano przy okazji 
lasów, patrz wcześniej. 
Osypisko: Obszar pokryty żwirem. Osypiska nie wpływają na szybkość, ale jeśli pokrywają zbocze, 
mogą być niebezpieczne. ST testów Zachowania równowagi i Zwinności zwiększa się o 2 
w przypadku zbocza łagodnego, a o 5 w przypadku stromego. Na obszarze każdego osypiska ST 
testów Cichego poruszania się wzrasta o 2. 
Gęste rumowisko: Ziemię pokrywają kamienie różnych rozmiarów. Wejście na takie pole kosztuje 2 
pola ruchu. Rumowisko zwiększa o 5 ST testów Zachowania równowagi i Zwinności, a o 2 ST testów 
Cichego poruszania się. 
Skalna ściana: Na tę pionową kamienną płaszczyznę można się wdrapać po udanych testach 
Wspinaczki o ST 25. Typowa skalna ściana ma 2k4 × 3 metry wysokości na obszarze poszarpanych 
szczytów, a 2k8 × 3 metry na obszarze niedostępnych. Te elementy krajobrazu winny znajdować się 
na krawędzi pól. 
Pieczary: Wejścia do pieczar znajdują się na polach zajmowanych przez urwiska i strome zbocza oraz 
sąsiadujących ze skalnymi ścianami. Zwykle otwory te mają od 1,5 do 6 metrów szerokości i 1,5 metra 
głębokości. Na grotę składa się najczęściej jedna komnata, ale równie dobrze może to być wejście do 
lochu pokaźnej wielkości. Pieczara, w której mieszka jakiś potwór, to 1k3 pomieszczenia o 1k4 × 3 
metrach szerokości. 
Inne elementy gór: Większość hal rozciąga się ponad linią drzew, zatem w górach zarówno te rośliny, 
jak i inne leśne elementy pojawiają się niezwykle rzadko. Mogą tu natomiast występować strumienie 
(szerokości od 1,5 do 3 metrów i głębokości maksymalnie 1,5 metra) oraz wyschnięte koryta potoków 
(rowy szerokości od 1,5 do 3 metrów). Na obszarach znajdujących się na dużej wysokości zwykle 
bywa zimniej niż na otaczających je nizinach, dlatego też czasem pojawiają się tam lodowe pokrywy 
(patrz dalej). 
Chowanie się w górach i wykrywanie czyjejś obecności: Na obszarze gór maksymalna odległość, 
przy jakiej można wykryć obecność innych istot za pomocą testu Spostrzegawczości, wynosi zwykle 
4k10 × 3 metry. Oczywiście niektóre szczyty oraz percie stanowią doskonałe punkty obserwacyjne. 
Z kolei w wijących się dolinach i jarach pole widzenia jest znacznie ograniczone. Ponieważ w górach 
roślinność nie ogranicza wzroku, dystans, w jakim rozpoczyna się spotkanie, powinieneś określić, 
korzystając z mapy. Analogicznie jak w przypadku wzgórz, szczyty oraz grzbiety zapewniają osłonę 
wystarczającą, by schować się przed wzrokiem istot znajdujących się poniżej. 
W górach łatwiej usłyszeć odgłosy dochodzące z bardzo daleka. ST testów Nasłuchiwania wzrasta o 1 

na każde 6 metrów, nie zaś na 3 metry pomiędzy słuchającym a źródłem dźwięku. 

Lawiny (SW 7) 
Z racji wysokich szczytów oraz dużych opadów śniegu lawiny w górach to śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Najczęściej schodzą lawiny śnieżne, ale zdarzają się i kamienne. 
Lawiny, traktowane jak kolosalne istoty, z odległości 1k10 × 150 metrów zobaczy bohater, któremu 
powiedzie się test Spostrzegawczości o ST 20. Jeżeli cała drużyna poniesie porażkę w tym teście, 
lawina zbliży się do śmiałków, którzy zauważą ją automatycznie w połowie początkowego dystansu. 
Zbliżającą się lawinę można usłyszeć nawet wówczas, gdy jej nie widać. W optymalnych warunkach 
(nie słychać żadnych innych odgłosów), osuwisko czy lawinę usłyszy bohater, któremu powiedzie się 
test Nasłuchiwania o ST 15, gdy będzie ona w odległości 1k6 × 150 metrów. Wspomniany test może 
mieć ST 20, 25 i więcej, jeżeli warunki są znacznie gorsze. 
Osunięcia ziemi i lawiny dzieli się na dwa odrębne obszary: strefę osuwiskową (leżącą na 
bezpośredniej drodze spadających kamieni) oraz strefę zwału lub lawinisko (obszar, na jakim kamienie 
itp. się rozsypują). Postacie w pierwszym z obszarów zawsze otrzymują obrażenia zadawane przez 
lawinę. Postacie w strefie zwału mają szansę zejść z drogi spadającym kamieniom. 
Postacie w strefie osuwiskowej otrzymują 8k6 obrażeń lub połowę tej liczby, jeśli powiedzie im się 
rzut obronny na Refleks o ST 15. Zostają też zasypane (patrz dalej). 
Postacie w strefie zwału otrzymują 3k6 obrażeń lub 0, jeżeli uda im się rzut obronny na Refleks o ST 
15. Istoty, którym rzut obronny się nie powiódł, zostają zasypane (patrz dalej). 
Zasypany bohater otrzymuje 1k6 stłuczeń na minutę. Jeśli straci przytomność, musi wykonać test 
Budowy o ST 15 – nieudany oznacza, że w każdej następnej minucie otrzymuje 1k6 zabójczych 
obrażeń, dopóki nie zostanie uwolniony lub nie umrze. 
Typowa lawina ma szerokość 1k6 × 30 metrów – od jednego krańca lawiniska do drugiego. Strefa 
osuwiskowa w samym środku lawiny ma połowę całkowitej jej szerokości. Aby określić dokładne 
położenie bohaterów na drodze lawiny, rzuć 1k6 × 6 – wynik to liczba metrów dzielących środek 
strefy osuwiskowej od centrum drużyny. Lawiny śnieżne poruszają się z szybkością 150 metrów na 
rundę, a kamienne – 75 metrów na rundę. 

Wędrówki po górach 
Duża wysokość przyczynia się do znacznego zmęczenia, a czasem powoduje nawet śmierć istot, które 
nie są do niej przyzwyczajone. Bywa na niej naprawdę zimno, w powietrzu brakuje zaś tlenu, co nawet 
u najtwardszych wojowników powoduje zadyszkę. 
Zaaklimatyzowani bohaterowie: Istotom przyzwyczajonym do dużych wysokości zwykle lepiej się 
wiedzie niż mieszkańcom nizin. Stworzenia, które występują w górach (co zaznaczono w ich opisie, 
w części „Środowisko”), uznaje się za rdzenne dla tego obszaru, a przez to dostosowane do takich 
wysokości. Bohaterowie również mogą się zaaklimatyzować, jeśli na miesiąc zamieszkają na dużej 
wysokości. Jeśli potem spędzą jednak ponad dwa miesiące z dala od gór, znów muszą się 
dostosowywać. 
Nieumarli, konstrukty i inne istoty, które nie oddychają, są niepodatne na efekty znacznej wysokości. 
Strefy wysokościowe: Uogólniając, góry można podzielić na trzy różne części zależnie od wysokości: 
niskie przełęcze, niskie szczyty/wysokie przełęcze i wysokie szczyty. 
Niska przełęcz (mniej niż 1500 metrów wysokości): Stworzenia, które wędrują przez niskie góry, 
zwykle przemierzają takie właśnie przełęcze. Na tę strefę składają się przede wszystkim hale oraz lasy. 
Podróżnicy mogą napotkać pewne trudności (które odzwierciedlają stosowne dla gór modyfikatory do 
ruchu), ale wpływu wysokości nie odzwierciedlono w mechanice gry. 
Niski szczyt lub wysoka przełęcz (od 1500 metrów do 4500 metrów): Strefa ta odpowiada najwyższym 
szczytom niskich gór oraz większości przeprawy przez wysokie. Na tej wysokości wszystkie 
niezaaklimatyzowane istoty walczą o każdy oddech w rozrzedzonym powietrzu. Bohater musi 
wykonywać co godzinę rzut obronny na Wytrwałość (ST 15, +1 za każdy wcześniejszy test) – 
nieudany oznacza, że się zmęczył. Zmęczenie mija, kiedy postać zejdzie na obszar, gdzie jest więcej 
powietrza. 
Zaaklimatyzowane osoby nie muszą wykonywać rzutów obronnych na Wytrwałość. 
Wysoki szczyt (ponad 4500 metrów): Najwyższe góry mają ponad 6000 metrów. Na tych 
wysokościach istoty mogą paść ofiarą zmęczenia (co opisano wcześniej) oraz choroby wysokościowej 
– nie ma tu znaczenia, czy się wcześniej zaaklimatyzowały. 
Choroba wysokościowa to efekt długotrwałego niedoboru tlenu, który wywiera wpływ na wartość 
atrybutów fizycznych i mentalnych. Po każdych 6 godzinach spędzonych na wysokości 
przekraczającej 45000 metrów bohater musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15, +1 na 
każdy wcześniejszy test) – nieudany oznacza obniżenie wartości wszystkich atrybutów o 1. 
Istoty, które zaaklimatyzowały się do znacznej wysokości, otrzymują premię z biegłości +4 do rzutów 
obronnych pozwalających oprzeć się chorobie wysokościowej i innym efektom dużej wysokości. 
Niemniej nawet wytrawny wspinacz musi w końcu opuścić takie niebezpieczne góry. 

PUSTYNIE 
Pustynie występują w klimatach gorącym, umiarkowanym i zimnym. Wszystkie mają jednak cechę 
wspólną – występują na nich niewielkie opady deszczu. Wyróżniamy trzy typy pustyń: tundra (w 
klimacie zimnym), kamienista (często w klimacie umiarkowanym) oraz piaszczysta (często w klimacie 
gorącym). 
Właściwości pustyń 

 Rodzaj pustyń 

 Tundra Kamienista Piaszczysta 

Niewielkie poszycie 15% 5% 5% 
Lodowa pokrywa 25% — — 
Rzadkie rumowisko 5% 30% 10% 
Gęste rumowisko — 30% 5% 
Piaskowe wydmy — — 50% 

 
Tundra różni się od pozostałych typów pustyń z dwóch istotnych powodów. Po pierwsze, znaczną 
część krajobrazu pokrywa śnieg i lód, dzięki czemu łatwo tu znaleźć wodę. Po drugie, 
w najcieplejszym okresie lata zmarznięta ziemia topnieje na głębokość około 30 centymetrów, przez 
co tundra przemienia się w jezioro błota. Błocko wpływa na poruszanie się i na wykorzystanie 
umiejętności analogicznie jak płytkie mokradła opisane przy okazji bagien, choć nie ma tu zbyt wiele 
stojącej wody. 
W pobliskiej tabeli znajdziesz typowe elementy krajobrazu każdego z trzech rodzajów pustyń. 
W większości wypadków są to obszary rozłączne. Na przykład, na polu w tundrze może się znajdować 
albo niewielkie poszycie, albo lodowa pokrywa, lecz nie oba te elementy. 
Niewielkie poszycie: Na to poszycie składają się karłowate, wytrzymałe krzaki oraz kaktusy. 
Funkcjonuje ono analogicznie jak w opisie poszycia leśnego. 
Lodowa pokrywa: Ziemię pokrywa śliski lód. Wejście na takie pole kosztuje 2 pola ruchu. Na tym 
obszarze ST testów Zachowania równowagi oraz Zwinności zwiększa się o 5. Osoba, która chce biec 
lub szarżować po lodowej pokrywie, musi wykonać udany test Zachowania równowagi o ST 10. 
Rzadkie rumowisko: Po ziemi porozrzucane są kamyczki, przez co trudniej się po niej poruszać. ST 
testów Zachowania równowagi oraz Zwinności zwiększa się o 2. 
Gęste rumowisko: Na takim obszarze znajduje się wiele dość dużych kamyków. Wejście na to pole 
kosztuje 2 pola ruchu. ST testów Zachowania równowagi oraz Zwinności zwiększa się o 5, a ST 
testów Cichego poruszania się rośnie o 2. 
Piaskowe wydmy: Wydmy powstają w wyniku oddziaływania wiatru na piasek. Są tak naprawdę 
poruszającymi się wzgórzami. Przy silnym, nieustającym wietrze wydma może się przesunąć 
o dziesiątki metrów w ciągu tygodnia. Te wzniesienia z piasku mogą zajmować obszar setek pól. 
Łagodne zbocze wydmy zawsze znajduje się po stronie, z której wieje wiatr, a strome – po 
zawietrznej. 
Inne elementy pustyń: Z tundrą graniczy czasami las, a w chłodnych zakątkach od czasu do czasu 
rosną też drzewa. Na kamiennych pustyniach występują natomiast płaskowzgórza o urwistych stokach, 
które otaczają urwiska i strome zbocza (opisane wcześniej, w części „Góry”). Z kolei ruchome piaski 
nie są niczym niezwykłym na pustyniach piaskowych; w mechanice gry funkcjonują one analogicznie 
jak grzęzawiska opisane przy bagnach, tyle że pułapkę tworzą drobne ziarenka piasku oraz pył. 
Wszystkie typy pustyń przecinają koryta wyschniętych rzek (należy je traktować jak rowy szerokości 
od 1,5 do 4,5 metra), które wypełniają się wodą przy okazji rzadkich opadów. 
Chowanie się na pustyniach i wykrywanie czyjejś obecności: Na obszarze pustyń maksymalny 
dystans, przy jakim można wykryć obecność innych istot za pomocą testu Spostrzegawczości, wynosi 
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zwykle 6k6 × 6 metrów. Kiedy odległość jest większa, pofałdowanie terenu (a w przypadku pustyń 
w klimacie gorącym również zniekształcenia spowodowane przez gorąco) uniemożliwia dostrzeżenie 
czegokolwiek. Na pustyniach piaszczystych obecność wydm zmniejsza maksymalny dystans 
zauważenia do 6k6 × 3 metrów. 
Pustynie w żaden sposób nie wpływają na testy Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. Niedobór 
poszycia i innych elementów zapewniających ukrycie lub osłonę sprawia, żedość trudno jest się tu 
schować. 

Burze piaskowe 
Burze piaskowe ograniczają pole widzenia do 1k10 × 1,5 metra i powodują karę –4 do testów 
Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości. Istota, która nie zdążyła się ukryć, otrzymuje 
1k3 stłuczenia na godzinę przebywania w burzy piaskowej. Burza pozostawia zaś po sobie ślad 
w postaci gromadzącego się piasku. Ziarenka poruszane siłą wiatru wciskają się w każdą szczelinę, 
drapią skórę i brudzą wyposażenie. 

RÓWNINY 
Na potrzeby gry równiny dzielimy na trzy kategorie: gospodarstwa, łąki i pola bitewne. Pierwsze 
z wymienionych są rzecz jasna typowe dla terenów zamieszkanych. Łąki natomiast reprezentują 
nieokiełznane równiny. Pola bitewne – miejsca starć dużych armii – mają charakter tymczasowy. 
Zwykle po jakimś czasie w naturalny sposób zarastają je rośliny lub ziemię zaczynają tu uprawiać 
chłopi. Oczywiście pola bitewne pojawiły się jako odrębna kategoria nie dlatego, że są częstym 
elementem krajobrazu, ale dlatego że poszukiwacze przygód zwykle spędzają na nich dużo czasu. 
Pobliska tabela ukazuje proporcje różnych elementów terenu na równinach danego typu. W przypadku 
gospodarstw niewielkie poszycie symbolizuje rośliny uprawne tuż przed zbiorem. Innymi słowy, 
uprawa roślin oznacza występowanie niewielkiego poszycia – taka roślinność występuje 
w gospodarstwach w okresie kilku miesięcy po zasiewie a przed zbiorami. 
Elementy terenu w pobliskiej tabeli są rozłączne. 
Właściwości równin 

 Rodzaj równiny 

 Gospodarstwo Łąka Pole bitwy 

Niewielkie poszycie 40% 20% 10% 
Znaczne poszycie — 10% — 
Rzadkie rumowisko — — 10% 
Rów 5% — 5% 
Wał — — 5% 

 
Poszycie: Rośliny uprawne lub naturalna wegetacja czy wysokie trawy porastające równiny – 
wszystkie te elementy w mechanice gry należy traktować analogicznie jak niewielkie poszycie leśne. 
Łąki od czasu do czasu znaczą łaty znacznego poszycia, na które składają się szczególnie wybujałe 
krzewy. 
Rzadkie rumowisko: Na polu bitewnym zwykle jest to budowla, która uległa zniszczeniu – choćby 
ruiny budynku lub pozostałości kamiennej ściany. Rzadkie rumowisko w mechanice gry traktuje się 
tak, jak to opisano w części „Pustynie”. 
Rów: Czasem jest to okop wykonany przez żołnierzy, którzy się w nim chronią. Z kolei na terenach 
gospodarskich będzie to kanał irygacyjny. Rów w mechanice gry należy traktować jak niski murek, 
z tą jednakże różnicą, iż nie zapewnia osłony względem sąsiednich przeciwników. Wyjście z niego 
kosztuje 2 pola ruchu, ale wkroczenie doń nie wymaga dodatkowych nakładów. Istoty poza rowem 
atakujące wręcz ukrytych w nim przeciwników zyskują premię +1 z racji wysokości. 
Wał: Typowa konstrukcja obronna – niski, ziemny mur, który zmniejsza tempo poruszania się 
i zapewnia osłonę. Na mapie wał zaznaczaj za pomocą dwóch sąsiadujących ze sobą stromych zboczy 
(patrz wcześniej, „Wzgórza”); jego krawędzie powinny znaleźć się po stronie spadku. Bohater, który 
postanowi przemierzyć wał zajmujący dwa pola, będzie się wspinał 1 pole i schodził 1 pole. Takie 
szerokie na dwa pola wały zapewniają stojącym za nimi osobom osłonę analogiczną do niskich ścian. 
Wyższe wały zapewniają zaś korzyści z niskiej ściany każdemu, kto stoi na dole, w odległości 1 pola 
od szczytu. 
Płoty: Drewniane płoty służą zwykle do odgradzania bydła lub powstrzymywania nadciągających sił 
wroga. Przebrnięcie przez drewniany parkan kosztuje dodatkowe pole ruchu. Drewniany płot 
zapewnia również osłonę (w mechanice gry należy go traktować jak niską ścianę). Bohaterowie 
dosiadający wierzchowców mogą pokonać tego rodzaju przeszkodę, nie zwalniając – wystarczy, że 
powiedzie się im test Jeździectwa o ST 15; nieudany test oznacza, że wierzchowiec przeskoczył 
parkan, ale jeździec wyleciał z siodła. 
 
Inne elementy równin: Na wielu równinach rośnie skromna liczba drzew. W przypadku pól 
bitewnych zwykle przerabia się je na machiny oblężnicze (patrz „Miasta”). Zarośla zdarzają się 
zdecydowanie częściej (patrz „Bagna”). Występują tu także potoki o szerokości od 1,5 do 6 metrów 
i głębokości od 1,5 do 3 metrów. 
Chowanie się na równinach i wykrywanie czyjejś obecności: Na obszarze równin maksymalny 
dystans, przy jakim można wykryć obecność innych istot za pomocą testu Spostrzegawczości, wynosi 
zwykle 6k6 × 12 metrów, choć pewne elementy zaznaczone na mapie ograniczają pole widzenia. 
Równiny w żaden sposób nie wpływają na testy Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. Łatwo tu znaleźć 
osłonę i ukrycie – jeśli nie są pod ręką, to będą przynajmniej tuż obok. 

WODY 
Wody to dla większości BG najmniej przyjazna okolica, ponieważ zwykle śmiałkowie nie potrafią 
w niej oddychać. 
Wody nie oferują takiej różnorodności jak ląd. Owszem, na dnie oceanu można spotkać wiele cudów – 
w tym podwodne odpowiedniki elementów terenu opisanego wcześniej w tym rozdziale. Nie należy 
się jednak spodziewać, iż bohater, którego za pomocą szarży byka wrogowie zepchnęli z pokładu 
pirackiego statku, wpadnie w zachwyt na widok rozciągającego się dziesiątki metrów niżej płaszcza 
brunatnic. 
Między innymi z tego właśnie powodu wodne obszary podzielono na dwie kategorie: woda płynąca 
(czyli strumienie i rzeki) oraz stojąca (a zatem jeziora oraz oceany). 
Woda płynąca: Nurt dużych, spokojnych rzek ma szybkość ledwie kilku kilometrów na godzinę, więc 
w większości wypadków taką wodę należy traktować jak stojącą. Istnieją jednakże bystre strumienie 
i potoki – wszystko, co płynie z ich prądem, porusza się z szybkością od 3 do 12 metrów na rundę. 
Progi z kolei pchają pływaków z prędkością od 18 do 27 metrów na rundę. Woda takich bystrych rzek 
zawsze jest wzburzona (ST testów Pływania wynosi 15), natomiast w okolicach progów staje się 
sztormowa (ST testów Pływania wynosi 20). 
Bohater, który znajdzie się w wodzie pod koniec swej tury, przesuwa się wraz z nurtem o stosowną 
odległość. Jeśli chce utrzymać położenie względem brzegu, musi część lub całą turę poświęcić na 
pływanie pod prąd. 
Zniesienie przez wodę: Bohater, którego znosi nurt o szybkości przynajmniej 18 metrów na rundę, 
musi w każdej rundzie wykonać test Pływania o ST 20 – nieudany oznacza, że znalazł się pod 
powierzchnią wody. Śmiałek, który uzyska w teście wynik przekraczający wymagane ST o co 
najmniej 5, zatrzyma się i uchwyci jakiegoś kamienia lub gałęzi drzewa czy oprze się na jakieś 
przeszkodzie spoczywającej na dnie. W efekcie nurt go dalej nie niesie. Ucieczka z progów i dotarcie 
do brzegu wymaga wykonania pod rząd trzech udanych testów Pływania o ST 20. Śmiałek, który 
trzyma się kamienia, gałęzi czy przeszkody, nie może wydostać się z wody o własnych siłach, chyba 
że rzuci się w nurt i spróbuje dopłynąć do bezpiecznego miejsca. Przyjaciele mogą mu pomóc, tak 
jakby znalazł się w grzęzawisku (patrz wcześniej, „Bagna”). 
Woda stojąca: Poruszanie się przez jezioro, morze czy ocean wymaga albo szybkości pływania, albo 
udanych testów umiejętności Pływanie (ST 10 w wodzie spokojnej, 15 we wzburzonej i 20 podczas 
sztormu). Bohater, który znajdzie się pod wodą, musi jakoś oddychać – w przeciwnym razie ryzykuje, 
że utonie. Znajdujący się w wodzie śmiałek może się poruszać w dowolnym kierunku, tak jakby latał 
z doskonałą zwrotnością. 
Chowanie się w wodzie i wykrywanie czyjejś obecności: Pole widzenia zależy od przejrzystości 
wody. Maksymalny dystans, przy jakim można wykryć obecność innych istot za pomocą testu 
Spostrzegawczości, wynosi zwykle 4k8 × 3 metry w wodzie czystej, a 1k8 × 3 metry w mętnej. 
Płynąca woda zawsze będzie mętna, chyba że jest to duża rzeka o szczególnie powolnym nurcie. 
W wodzie trudno znaleźć ukrycie i osłonę (z wyjątkiem dna morskiego). W tych warunkach testy 

Cichego poruszania się i Nasłuchiwania wykonuje się normalnie. 
Niewidzialność: Niewidzialna istota wypiera wodę i pozostawia po sobie łatwo zauważalny „bąbel” 
w kształcie ciała. Mimo to korzysta z ukrycia (ryzyko chybienia 20%), lecz nie całkowitego (ryzyko 
chybienia 50%). 

Walka pod wodą 
Istotom lądowym trudno jest walczyć pod wodą. Woda wpływa na ich Klasę Pancerza, testy ataków, 
obrażenia oraz ruch. W niektórych wypadkach wrogowie mogą zyskać nawet premie do ataków 
wymierzonych w takie stworzenia. Efekty zebrano w pobliskiej tabeli. Należy brać je pod uwagę, gdy 
bohater pływa, porusza się w wodzie sięgającej klatki piersiowej lub wędruje po dnie. 
Ataki dystansowe pod wodą: Broń rzucana pod wodą jest nieefektywna, nawet jeżeli atakujący 
znajduje się na lądzie, a cel nie. Ataki wykonywane innym orężem dystansowym podlegają karze –2 
do testów ataków na każde 1,5 metra wody, przez którą przechodzą (obok normalnych kar 
wynikających z zasięgu). 
Atak z lądu: Bohater, który płynie, unosi się na powierzchni wody, stąpa blisko niej lub brodzi 
w wodzie sięgającej klatki piersiowej, korzysta z lepszej osłony (premia +8 do KP i premia +4 do 
rzutów obronnych na Refleks) względem przeciwników przebywających na lądzie. Wrogowie ignorują 
jego efekty osłony, gdy wykonują ataki wręcz wymierzone w istoty w wodzie, a znajdują się pod 
wpływem swobody działania. W pełni zanurzone stworzenie korzysta z całkowitej osłony względem 
przeciwników na lądzie, chyba że na tych ostatnich oddziałuje swoboda działania. Nie wpływa to na 
efekty magiczne, z wyjątkiem tych, które wymagają testów ataków (testy te należy traktować jak 
wszystkie inne) oraz efektów opartych na ogniu. 
Ogień: Oczywiście pod wodą ogień niemagiczny (włącznie z alchemicznym) nie płonie. Zaklęcia 
i efekty czaropodobne z określnikiem ogień pod wodą nie działają, chyba że wykorzystująca je postać 
wykona udany test Czarostwa (ST 20 + poziom czaru). Sukces oznacza, że zaklęcie powołało do 
istnienia bąbel pary, a nie typowy efekt, poza tym funkcjonuje jednak tak, jak to przedstawiono w jego 
opisie. Nadnaturalne efekty oparte na ogniu pod wodą nie działają, chyba że w ich opisie podano 
inaczej. 
Woda w akwenie blokuje linię efektu wszelkich zaklęć opartych na ogniu. Jeśli rzucająca je postać 
wykona udany test Czarostwa, dzięki któremu zaklęcie zadziała, powierzchnia nadal będzie blokować 
linię efektu. 
 
Tabela: Walka pod wodą 

Okoliczności Atak/obrażenia Atak/obrażenia Ruch 
Utrata 

równowagi?4 

 
Cięte lub 
miażdżone Ogon   

Swoboda 

działania 
normalnie/normal
nie 

normalnie/ 
normalnie 

normalny Nie 

Szybkość 
pływania 

–2/połowa normalnie normalny Nie 

Udany test 
pływania 

–2/połowa1 –2/połowa 1/2 lub 

1/42 
Nie 

Oparcie3 –2/połowa –2/połowa 1/2 Nie 

Żadne 
z powyższych 

–2/połowa –2/połowa normalny Tak 

1 Istota, która nie korzysta z efektu swobody działania i nie posiada szybkości pływania, wykonuje 
pod wodą testy zwarcia z karą –2, ale w zwarciu zadaje normalne obrażenia. 
2 Udany test Pływania pozwala poruszyć się z 1/4 szybkości w akcji ruchu i z 1/2 szybkości w akcji 
całorundowej. 
3 Istota posiada oparcie, gdy idzie po dnie, zapiera się o kadłub statku i w podobnych sytuacjach. 
Stworzenie może iść po dnie tylko wówczas, gdy ma na sobie lub niesie ciężar wystarczający do 
spowodowania takiego zanurzenia – przynajmniej 8 kilogramów w przypadku istoty średniej (dwa 
razy więcej na każdą kategorię rozmiaru powyżej średniego, a o 1/2 mniej na każdą kategorię rozmiaru 
poniżej średniego). 
4 Istocie uderzającej bezładnie wodę (zwykle z powodu nieudanego testu Pływania) nie jest łatwo 
walczyć. Stworzenie, które utraciło równowagę, traci premię ze Zręczności do Klasy Pancerza, a jego 
przeciwnicy zyskują premię +2 do wymierzonych w nie ataków wręcz. 
 

Powodzie 
W dziczy wylewy rzek nie należą do rzadkości. Zdarza się, że wiosenne roztopy przesadnie zasilają 
strumienie i potoki. Przyczyną powodzi mogą stać się również znaczne opady lub zniszczenie tamy. 
W trakcie powodzi rzeki stają się szersze, głębsze i bystrzejsze. Należy założyć, że w takim okresie 
zyskują (1k10+3) × 30 centymetrów głębokości, a ich szerokość rośnie o 1k4 × 50%. W efekcie brody 
znikają na wiele dni, woda zmywa mosty, promy zaś nie są w stanie przeprawić się na drugą stronę 
nurtu. 
Pływanie po rzece podczas powodzi jest o kategorię trudniejsze (spokojne wody należy traktować jak 
wzburzone, a wzburzone jak sztormowe). Szybkość jej nurtu zwiększa się zaś o 50%. 

POGODA 
Czasem pogoda może odgrywać w przygodzie istotną rolę. 
W Tabeli: Losowa pogoda kwestie aury uogólniono, dlatego też powinieneś z niej korzystać tylko jako 
z podstawy do tworzenia własnych tabel. Oto wyjaśnienie pojawiających się w niej terminów. 
 
Tabela: Losowa pogoda 
k% Pogoda Zimny klimat Umiarkowany klimat1 Pustynie 

01–
70 

Normalna Zimno, spokojnie Normalna dla pory roku2 Gorąco, 
spokojnie 

71–
80 

Anomalia Fala gorąca (01-30) lub 
przymrozek (31-100) 

Fala gorąca (01-50) lub 
przymrozek (51-100) 

Gorąco, 
wietrznie 

81–
90 

Niepogod
a 

Opady (śnieg) Opady (typowe dla pory 
roku) 

Gorąco, 
wietrznie 

91–
99 

Burza Burza śnieżna Burza z piorunami, burza 

śnieżna3 
Burza 
piaskowa 

100 Potężna 
burza 

Śnieżyca Wichura, śnieżyca4, 
huragan, tornado 

Ulewa 

1 Klimat umiarkowany dotyczy lasów, wzgórz, bagien, gór, równin oraz wód w ciepłych regionach. 
2 W zimie jest zimno, w lecie – ciepło, a na wiosnę i jesień – umiarkowanie. W regionach bagnistych 
zimą może być nieco cieplej. 
3 Tylko zimą; w przeciwnym razie jest to burza z piorunami (01–75) lub wichura (76–100). 
4 Tylko zimą; w przeciwnym razie jest to huragan (01–50) lub tornado (51–100). 
 
Burza (piaskowa/śnieżna/z piorunami): Potężny wiatr (46,5–75 km/h), a widoczność ograniczona do 
1/3. Burze trwają 2k4–1 godziny. Więcej szczegółów znajdziesz dalej w części „Burze”. 
Ciepło: Pomiędzy +15 a +30º C w ciągu dnia, 5–10º mniej w nocy. 
Gorąco: Pomiędzy +30 a +45º C w ciągu dnia, 5–10º mniej w nocy. 
Gorący front: Wzrost temperatury o około 10º C. 
Opady: Rzuć k%, aby określić, czy chodzi o mgłę (01–30), deszcz/śnieg (31–90) czy deszcz ze 
śniegiem/grad (91–100). Śnieg i deszcz ze śniegiem występują tylko wtedy, gdy temperatura wynosi 0º 
Celsjusza lub mniej. W większości wypadków leje przez 2k4 godziny. Wyjątkiem jest grad, który pada 
jedynie 1k20 minut, lecz zwykle towarzyszą mu 1k4 godziny deszczu. 
Potężna burza (wichura/śnieżyca/huragan/tornado): Szybkość wiatru wynosi ponad 76,5 km/h (patrz 
Tabela: Wiatr). Oprócz tego śnieżycom towarzyszą obfite opady śniegu (1k3 × 30 cm), a huraganom 
ulewy (patrz dalej). Wichura trwa 1k6 godzin, a śnieżyce – 1k3 dni. Huragany mogą wiać nawet 
i tydzień, lecz największą siłę mają po 24 godzinach i przed upływem 48 – wtedy ich centrum 
przechodzi przez obszar, w którym znajdują się bohaterowie. Tornada trwają bardzo krótko (1k6 × 10 
minut), zwykle stanowią też część burzy z piorunami. 
Przymrozek: Spadek temperatury o około 10º C. 
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Spokojnie: Słaby wiatr (od 0 do 15 km/h). 
Ulewa: Traktuj jak deszcz (patrz wcześniej, „Opady”), lecz ogranicza widoczność niczym mgła. Może 
też spowodować powódź (patrz wcześniej). Trwa 2k4 godziny. 
Zimno: Pomiędzy +5 a –17º C w ciągu dnia, 5–10º mniej w nocy. 
Umiarkowanie: Pomiędzy +5 a +15º C w ciągu dnia, 5–10º mniej w nocy. 
Wietrznie: Wiatr waha się od średniego do silnego (16,5–46,5 km/h), patrz Tabela: Wiatr. 

Deszcz, śnieg, deszcz ze śniegiem i grad 
Zła pogoda często spowalnia tempo podróży lub w ogóle uniemożliwia wędrówkę. Zdarza się również, 
że utrudnia orientację w okolicy albo w ogóle ją uniemożliwia z powodu niskiej widoczności. Ulewy 
i śnieżyce ograniczają widoczność równie skutecznie jak gęsta mgła. 
W większości wypadków opady to deszcze, ale w chłodniejszym klimacie mogą mieć postać śniegu, 
deszczu ze śniegiem lub gradu. Opady w temperaturze poniżej 0º C zmieniają się czasem w lód. 
Deszcz: Ogranicza widoczność do 1/2, co powoduje karę –4 do testów Przeszukiwania 
i Spostrzegawczości. Na ogień, ataki bronią dystansową i testy Nasłuchiwania ma wpływ analogiczny 
jak potężny wiatr. 
Śnieg: Ogranicza widoczność jak deszcz i podobnie wpływa na ataki bronią dystansową oraz testy 
umiejętności. Wejście na pokryte śniegiem pole kosztuje 2 pola ruchu. Jeśli śnieży przez cały dzień, na 
ziemi pozostaje warstwa śniegu grubości 1k6 × 2,5 centymetra. 
Zawieja śnieżna: Ma taki sam efekt jak zwykłe opady, ale ogranicza widoczność niczym mgła (patrz 
dalej, „Mgła”). Po dniu takich opadów na ziemi zostaje 1k4 × 30 centymetrów śniegu. Wejście na pole 
pokryte tak grubą jego warstwą kosztuje 2 pola ruchu. Zawiejom śnieżnym towarzyszy silny lub 
potężny wiatr, który przyczynia się do powstania zasp wysokości 1k4 × 1,5 metra, szczególnie wokół 
dużych obiektów, takich jak chatki czy duże namioty. 
Istnieje szansa 10% na to, że zawiei towarzyszyć będą błyskawice (patrz dalej, „Burze z piorunami”). 
Śnieg ma taki sam wpływ na płomienie jak średni. 
Deszcz ze śniegiem: Jest to de facto zamarzający deszcz, który wywołuje takie same efekty jak deszcz 
(z tą różnicą, iż ryzyko zgaszenia osłoniętych płomieni wynosi 75%). Kiedy zaś zalega na ziemi, 
utrudnia poruszanie się jak śnieg. 
Grad: Nie ogranicza widoczności, lecz padające lodowe kulki utrudniają testy Nasłuchiwania (kara –
4). Czasami (ryzyko 5%) grad jest tak duży, że zadaje punkt obrażeń (przez całą burzę) wszystkiemu, 
co znajduje się na otwartej przestrzeni. Gdy zalega na ziemi, utrudnia poruszanie się jak śnieg. 

Burze 
Opady połączone z silnym wiatrem (występują też burze piaskowe) ograniczają widoczność do 1/3, 
powodując karę –8 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania i Spostrzegawczości. Burza 
uniemożliwia ataki orężem dystansowym, z wyjątkiem broni oblężniczej, której użycie podlega karze 
–4 do testów ataków. Automatycznie gasi świece, pochodnie i inne nieosłonięte płomienie, a osłonięte 
(choćby latarnie) gasną w 50%. W Tabeli: Wiatr znajdziesz konsekwencje, jakie mogą spotkać istoty, 
które nie zdołają się schronić przed burzą. Na potrzeby gry burze dzielimy na trzy następujące 
kategorie. 
Burza piaskowa (SW 3): Te pustynne burze wyróżnia fakt, że w trakcie ich trwania nie występują 
opady. Burza piaskowa atakuje drobnymi ziarenkami piasku, które ograniczają widoczność, gaszą 
nieosłonięte płomienie, a mogą też zadusić osłonięte (ryzyko 50%). Zwykle podczas takich burz wieje 
potężny wiatr. Pozostawiają one po sobie grubą na 2k8 centymetrów warstwę piachu. Istnieje ryzyko 
10% na to, że zwykła burza piaskowa przemieni się w większą, której towarzyszyć będzie wichura 
(patrz Tabela: Wiatr). Owe burze powodują 1k3 stłuczenia u osób, które nie zdołały się ukryć. 
Zaskoczona istota może również się udusić (patrz „Tonięcie”), z tą różnicą, że osłonięcie ust i nosa (na 
przykład chustką) chroni przed tym niebezpieczeństwem przez liczbę rund równą wartość Budowy 
istoty razy dziesięć. Większe burze piaskowe zostawiają po sobie grubą na 2k8 × 10 centymetrów 
warstwę piachu. 
Burza śnieżna: Oprócz wiatru i opadów typowych dla innych burz pozostawia po sobie warstwę 
śniegu grubą na 2k8 centymetrów. 
Burza z piorunami: Oprócz wiatru i opadów (zwykle deszczu, lecz czasami również gradu), burzom 
takim towarzyszą błyskawice zagrażające postaciom, które nie posiadają odpowiedniej osłony 
(zwłaszcza tym w metalowych pancerzach). Można przyjąć, że na każdą minutę trwającej godzinę 
burzy przypada jeden piorun w samym jej środku. Każda błyskawica zadaje obrażenia od 
elektryczności równe 1k10 kości ośmiościennych. Jednej na dziesięć burzy z piorunami towarzyszy 
tornado (patrz dalej). 
Potężne burze: Bardzo silne wiatry i znaczne opady ograniczają widoczność do zera. Sprawiają też, 
że testy Nasłuchiwania, Przeszukiwania i Spostrzegawczości oraz wszelkie ataki bronią dystansową są 
niemożliwe. Nieosłonięte płomienie zostają natychmiast zduszone, a i osłonięte mogą zgasnąć (ryzyko 
75%). Stworzenia pochwycone przez taką burzę muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 20) 
– nieudany oznacza, że padają ofiarą efektu zależnego od ich rozmiarów oraz od rodzaju burzy (patrz 
Tabela: Wiatr). Wyróżniamy cztery różne potężne burze. 
Wichura: Towarzyszą jej niewielkie lub zgoła żadne opady, ale może spowodować znaczne obrażenia 
z racji niszczącej siły. 
Śnieżyca: Połączenie silnych wiatrów, dużych opadów śniegu (zwykle 1k3 × 30 centymetrów) oraz 
dotkliwego zimna. Śnieżyce są śmiertelnie niebezpieczne dla każdego, kto nie jest na nie 
przygotowany. 
Huragan: Oprócz bardzo silnych wiatrów i dużych opadów deszczu, huraganom towarzyszą 
powodzie. W takich warunkach nie można wykonywać większości czynności typowych dla 
poszukiwania przygód. 
Tornado: Jednej na dziesięć burzy z piorunami towarzyszy tornado. 

Mgła 
Mgła może mieć postać znajdującej się nisko nad ziemią chmury lub też podnoszących się z niej 
oparów. Tak czy inaczej, ogranicza widoczność, w tym widzenie w ciemnościach, do zasięgu 1,5 
metra. Ponadto istoty znajdujące się w odległości 1,5 metra od siebie korzystają z ukrycia (ataki, które 
wyprowadzają i które są w nie wymierzone, obciążone są ryzykiem chybienia 20%). 

Wiatr 
Wiatr może wznieść piekącą chmurę piachu lub pyłu, podsycić ogień, przewrócić małą łódź i rozwiać 
gazy oraz opary. Naprawdę silne podmuchy potrafią powalić postacie (patrz Tabela: Wiatr), utrudniają 
też ataki dystansowe lub powodują kary do testów niektórych umiejętności. 
Lekki wiatr: Delikatny wietrzyk, który nie wywiera wpływu na mechanikę gry, ewentualnie 
oddziaływuje na nią w bardzo niewielkim stopniu. 
Średni wiatr: Spokojny wiatr. Istnieje ryzyko 50% na to, że zgasi małe nieosłonięte płomienie. 
Silny wiatr: Podmuch, który automatycznie gasi nieosłonięte płomienie (świece, pochodnie i tym 
podobne). Powoduje karę –2 do ataków dystansowych i testów Nasłuchiwania. 
Potężny wiatr: Automatycznie gasi nieosłonięte płomienie, a osłonięte migocą gwałtownie, więc 
istnieje ryzyko 50% na to, że zgasną. Ataki bronią dystansową oraz testy Nasłuchiwania podlegają 
karze –4. Taką szybkość ma wiatr powołany do istnienia czarem podmuch wiatru. 
Wichura: Łamie gałęzie, automatycznie gasi nieosłonięte płomienie, a osłonięte gasną z ryzykiem 
75%. Nie można w niej atakować bronią dystansową, a nawet oręż oblężniczy podlega karze –4 do 
testów ataków. Testy Nasłuchiwania zaś wykonywane są z karą –8 (wicher wyje). 
Huragan: Wszystkie płomienie zostają zgaszone. Ataki bronią dystansową są niemożliwe (poza bronią 
oblężniczą, która podlega karze –8). Testy Nasłuchiwania automatycznie kończą się niepowodzeniem 
– postacie słyszą jedynie ryk wichru. Huragan często powala drzewa. 
Tornado (SW 10): Wszystkie płomienie zostają zgaszone. Wszelkie ataki dystansowe są niemożliwe 
(nawet bronią oblężniczą), podobnie jak testy Nasłuchiwania. Śmiałkowie znajdujący się w pobliżu 
tornada nie zostają zdmuchnięci (patrz Tabela: Wiatr), ale za to jeżeli nie powiedzie się im rzut 
obronny na Wytrwałość, porywa ich wir. Ci, którzy się weń dostaną, zostają poderwani z ziemi 
i wirują przez 1k10 rund, otrzymując 6k6 obrażeń w rundzie, a potem są gwałtownie wyrzuceni 
(następujący po tym upadek może spowodować dodatkowe obrażenia). W wirze prędkość wiatru 
dochodzi do 450 km/h, ale tornado porusza się zwykle z szybkością 45 km/h (około 45 metrów na 
rundę). Tornado wyrywa drzewa z korzeniami, niszczy budynki i powoduje podobne poważne 
zniszczenia. 
 

Tabela: Wiatr 

Siła 
wiatru 

Prędkość 
wiatru 

Ataki 
dystansowe 
Broń 
normalna/oblężn

icza1 
Rozmiar 

stworzenia2 

Wpływ, jaki 
wiatr wywiera 
na stworzenia 

ST rzutu 
obronnego na 
Wytrwałość 

Lekki 0–16 km/h —/— Dowolne Żaden — 
Średni 16,5–31 

km/h 
—/— Dowolne Żaden — 

Silny 31,5–76 
km/h 

–2/— Malutkie lub 
mniejsze 

Powalone 10 

   Małe lub 
większe 

Żaden  

Potężny 46,5–76 
km/h 

–4/— Malutkie Zdmuchnięte 15 

   Małe Powalone  

   Średnie Zatrzymane  

   Duże lub 
większe 

Żaden  

Wichura 76,5–120 
km/h 

Niemożliwe/–4 Małe lub 
mniejsze 

Zdmuchnięte 18 

   Średnie Powalone  

   Duże lub 
wielkie 

Zatrzymane  

   Olbrzymie lub 
kolosalne 

Żaden  

Huragan 120,5–280 
km/h 

Niemożliwe/–8 Średnie lub 
mniejsze 

Zdmuchnięte 20 

   Duże Powalone  

   Wielkie Zatrzymane  

   Olbrzymie lub 
kolosalne 

Żaden  

Tornado 280,5–450 
km/h 

Niemożliwe/niem
ożliwe 

Duże lub 
mniejsze 

Zdmuchnięte 30 

   Wielkie Powalone  

   Olbrzymie lub 
kolosalne 

Zatrzymane  
1 Kategoria broń oblężnicza obejmuje balisty i katapulty, a także głazy, którymi miotają giganci. 
2 Stworzenia latające lub powietrzne traktowane są tak, jakby były o jedną kategorię rozmiaru 
mniejsze niż naprawdę. A zatem lecący olbrzymi smok jest w tym przypadku traktowany tak, jakby 
miał rozmiar wielki. 
Powalone: Stworzenia, które znajdują się na ziemi, wiatr przewraca. Podmuchy natychmiast cofają też 
latające istoty o 1k6 x 3 metry. 
Zatrzymane: Napór uniemożliwia naziemnym istotom ruch pod wiatr. Latające stworzenia zostają 
cofnięte o 1k6 x 1,5 metra. 
Zdmuchnięte: Stworzenia, które znajdują się na ziemi, zostają powalone i toczą się przez 1k4 x 3 
metry, otrzymując 1k4 stłuczenia na każde 3 metry. Podmuchy natychmiast cofają latające istoty o 2k6 
x 3 metry. Ponadto walka z wiatrem kosztuje takie stworzenia 2k6 stłuczeń. 
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Przygody w miastach 
Na pierwszy rzut oka miasto przypomina loch – składa się ze ścian, drzwi, komnat i korytarzy. 
Przygody toczące się w mieście różnią się jednak z dwóch istotnych powodów od scenariuszy, których 
akcja rozgrywa się w podziemiach. Po pierwsze, bohaterowie mają dostęp do zasobów. Po drugie, 
muszą zważać na obecność aparatu sprawiedliwości. 
Dostęp do zasobów: W odróżnieniu od lochów i dziczy, w zurbanizowanej okolicy bohaterowie mogą 
szybko sprzedać i kupić sprzęt. W dużych miastach i metropoliach mieszkają BN wysokiego poziomu 
oraz fachowcy w różnych dziedzinach – mogą oni pomóc śmiałkom wprost albo też rozszyfrowując 
jakieś wskazówki. Rannym bohaterom zaś niemal zawsze uda się znaleźć schronienie i wycofać do 
bezpiecznego pokoju w gospodzie. 
Możliwość podjęcia decyzji o wycofaniu się w dowolnym momencie oraz dostęp do wszelkich dóbr 
sprawia, że kontrolowanie tempa przygód w mieście wymaga większej uwagi. 
Egzekwowanie prawa: Kolejna kluczowa różnica pomiędzy przygodami w mieście a w lochach 
wiąże się z faktem, iż drugie z wymienionych są – wręcz z definicji – pozbawione wszelkich praw, 
poza prawem dżungli, brzmiącym „Zabij lub zgiń”. W mieście z kolei funkcjonuje kodeks zasad, które 
mają za zadanie zapobiec typowym zachowaniom poszukiwaczy przygód, czyli morderstwom 
i rozbojom. 
Prawa większości miast uznają potwory za zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności. Z tego też 
powodu zakaz mordowania rzadko dotyczy istot takich jak wynaturzenia czy źli przybysze. Złe 
humanoidy chronią te same prawa, które dotyczą reszty mieszkańców miasta. Ostatecznie posiadanie 
złego charakteru nie jest przestępstwem (z wyjątkiem, być może, niektórych teokratycznych miast, 
gdzie magia wspiera prawo). Występkiem przeciwko kodeksowi są natomiast złe czyny. Ponadto, 
nawet jeżeli śmiałkowie napotkają osobnika, który dopuszcza się złych uczynków z krzywdą dla 
mieszkańców miasta, stróże prawa i tak nie będą zachwyceni, jeśli śmiałkowie dokonają samosądu 
i zabiją sprawcę lub uniemożliwią mu udział w procesie. 

OGRANICZENIE UŻYCIA BRONI I CZARÓW 
W różnych miastach obowiązują różne prawa dotyczące noszenia broni w miejscach publicznym oraz 
ograniczające rzucanie czarów. 
Prawa miejskie nie muszą wpływać na możliwości wszystkich bohaterów w jednakowym stopniu. 
Mnicha, na przykład, zupełnie nie dotyczy zasada nakazująca wiązanie broni w pochwie. Kapłan 
natomiast straci znaczą część potęgi, jeśli straż u bram skonfiskuje mu wszystkie święte symbole. 

MIASTA 
Ściany, drzwi, kiepskie oświetlenie i nierówne podłoże – w wielu aspektach miasto przypomina loch. 
Dalej przedstawiono pewne cechy odróżniające miasto od innych regionów. 

Mury i bramy 
Wiele miast otaczają mury. Typowy pierścień okalający małe miasto wykonano z kamiennych bloków. 
Mury mają przeciętnie 1,5 metra grubości i 6 metrów wysokości. Są dość gładkie i wdrapanie się na 
górę wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 30. Zwykle jedną stronę murów wyposaża się 
w krenelaże, dzięki którym stojący na szczycie strażnicy korzystają z ochrony analogicznej do tej, jaką 
zapewnia niska ściana. W efekcie jednakże na murze jest tylko tyle miejsca, by gwardziści mogli po 
nim chodzić. 
Każda 3-metrowa część typowych murów małego miasta ma KP 3, trwałość 8 i posiada 450 pw. 
Modelowe mury dużego miasta mają 3 metry grubości i 9 metrów wysokości. Krenelaże znajdują się 
po obu ich stronach. Takie mury również są dość gładkie, zatem wdrapanie się na górę wymaga 
udanego testu Wspinaczki o ST 30. 
Każda 3-metrowa część takich murów ma KP 3, trwałość 8 i posiada 720 pw. 
Typowe mury metropolii mają grubość 4,5 metra, a wysokość 12 metrów. Po obu ich stronach ciągną 
się krenelaże, a w środku znajdują się małe pomieszczenia oraz korytarze. 
Każda 3-metrowa część murów metropolii ma KP 3, trwałość 8 i posiada 1170 pw. 
W odróżnieniu od mniejszych miast, w metropoliach pojawiają się mury wewnętrzne, a także 
dodatkowe zewnętrzne – mogą to być pozostałości świadczące o dawnym wyglądzie rozrastającej się 
miejscowości lub umocnienia oddzielające poszczególne dzielnice. Czasem owe mury są równie 
wysokie i grube jak mury miejskie, ale zwykle mają takie same charakterystyki jak mury małych czy 
dużych miast. 
Wieże strażnicze: Mury miejskie uzupełniają czasem wieże strażnicze, umieszczone w nieregularnej 
odstępach. Tylko nieliczne miasta mogą sobie jednak pozwolić na garnizony tak liczne, by obsadzić 
każdą z baszt – chyba że mieszkańcy spodziewają się ataku. Wieże strażnicze są nie tylko doskonałym 
punktem obserwacyjnym, ale spełniają też funkcję obronną podczas oblężeń. 
Wieże strażnicze są zwykle o 3 metry wyższe niż mury, w których się znajdują. Mają średnicę 5 razy 
większą niż grubość murów miejskich. Na wyższych piętrach baszt znajdują się otwory strzelnicze 
pozwalające szyć do żołnierzy oblegających miasto. W małych wieżach (przylegających do murów 
grubości 1,5 metra i mających średnicę 7,5 metra) do poruszania się pomiędzy piętrami służą zwykłe 
drewniane drabiny, prowadzące na sam szczyt. W przypadku większych baszt do tego celu używa się 
schodów. 
Wejść do baszt strzegą masywne drewniane drzwi wzmocnione żelazem i wyposażone w dobre zamki 
(ST Otwierania zamków 30), chyba że straż regularnie korzysta z danej wieży. Klucz ma zwykle przy 
sobie kapitan, a kopia znajduje się w wewnętrznej fortecy miasta lub w koszarach. 
Brama: Brama miejska ma zwykle postać budynku wyposażonego w dwie spuszczane kraty. W dachu 
dzielącej je przestrzeni znajdują się machikuły. 
W miasteczkach i niektórych małych miastach główna brama miejska to zwykłe dwuskrzydłowe 
żelazne wrota. 
Za dnia brama zwykle stoi otworem, ale nocą bywa zamykana i ryglowana. Po zachodzie słońca do 
miasta można wejść tylko przez jedne wrota. Czuwają przy nich strażnicy gotowi otworzyć bramę, ale 
tylko osobom, które wyglądają na uczciwe, dysponują stosownymi dokumentami lub zaoferują 
wystarczającą łapówkę (zależnie od miasta i gwardzistów). 

Strażnicy, gwardziści i żołnierze 
W typowym mieście stacjonują „pełnoetatowi” żołnierze w liczbie 1% populacji dorosłych. Do tego 
dochodzi milicja oraz poborowi – 5% populacji. Wspomniani „pełnoetatowi” żołnierze stanowią straż 
miejską, która pilnuje porządku (pełni podobną rolę jak współczesna policji), a w mniejszym stopniu 
również broni murów. W przypadku najazdu przeprowadzany jest pobór. 
Zwykle straż pracuje na trzy ośmiogodzinne zmiany. 30% sił pełni służbę za dnia (od 8.00 do 16.00), 
35% wieczorem (od 16.00 do 24.00) i 35% nocą (od 24.00 do 8.00). Cały czas 80% gwardzistów 
pełniących służbę patroluje ulice, a pozostałe 20% stacjonuje na posterunkach rozrzuconych po 
mieście i reaguje na alarm w okolicy. Przynajmniej jeden ze wspomnianych posterunków znajduje się 
w każdym z kwartałów miasta (na kwartał składa się kilka dzielnic). 
Większość straży miejskiej to zbrojni przynajmniej 1. poziomu. Oficerami są zbrojni wyższych 
poziomów, wojownicy oraz pewna liczba kapłanów, czarodziejów i zaklinaczy oraz wieloklasowców 
(wojowników rzucających czary). 

Machiny oblężnicze 
Machiny oblężnicze to broń o znacznej wielkości. Są to tak naprawdę budowane na potrzeby oblężenia 
konstrukcje, które ułatwiają pokonanie murów zamków lub warowni. 
Katapulta, ciężka: Ciężka katapulta to duża machina zdolna ciskać z wielką siłą kamieniami lub 
ciężkimi przedmiotami. Jej pociski lecą po dużym łuku, zatem trafia ona w pola znajdujące się poza 
polem widzenia. Oddanie strzału z katapulty wymaga od dowódcy załogi wykonania specjalnego testu 
o ST 15, w którym wykorzystuje on tylko posiadaną premię do ataku, modyfikator z Intelektu, karę 
wynikającą z przyrostu zasięgu oraz stosowne modyfikatory z dolnej części Tabeli: Machiny 
oblężnicze. Udany test oznacza, że pocisk trafił w pole, w które był wymierzony. Zadaje on obrażenia 
przebywającej na danym polu istocie lub uszkadza znajdujące się tam obiekty. Osoba, której 
powiedzie się rzut obronny na Refleks o ST 15, otrzymuje połowę ran. Pociski wystrzeliwane 
z katapulty zawsze trafiają w to samo pole, chyba że zmieni się wiatr lub kapitan obierze nowy cel. 
W przypadku pudła należy wykonać rzut 1k8 i określić, gdzie trafił pocisk. Ustal odchylenie, za 1 
uznając kierunek na katapultę, a liczby od 2 do 8 za kolejne pola otaczające cel zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Na każdy przyrost zasięgu, na jaki wykonywany był atak, przypadają 3 pola, które 
musisz odliczyć od zamierzonego celu w wylosowanym kierunku. W efekcie uzyskasz informację, 
gdzie wylądował pocisk. 
Załadowanie katapulty polega na całej serii akcji całorundowych. Odciągnięcie w dół łyżki wymaga 

udanego testu Siły o ST 15; większość katapult wyposażono w specjalne korby, dzięki którym dwóch 
członków załogi może za pomocą akcji pomaganie sprzymierzeńcowi wesprzeć w tym zadaniu 
bohatera używającego kołowrotu. Zablokowanie łyżki wymaga udanego testu Zawodu (inżynier 
wojskowy) o ST 15, a kolejny test tej samej umiejętności o ST 15 oznacza załadowanie katapulty. 
Zmiana celu ciężkiej katapulty wymaga czterech akcji całorundowych (w tej samej rundzie może je 
wykonywać kilku członków załogi, dzięki czemu czterem osobom cała operacja zajmie tylko rundę). 
Ciężka katapulta zajmuje przestrzeń długości i szerokości 4,5 metra. 
Katapulta, lekka: Mniejsza i lżejsza wersja katapulty ciężkiej. Funkcjonuje analogicznie, z tą jednak 
różnicą, że umieszczenie za pomocą kołowrotu łyżki w odpowiednim miejscu wymaga testu Siły o ST 
10, a zmiana celu to tylko dwie akcje całorundowe. 
Lekka katapulta zajmuje przestrzeń długości i szerokości 3 metrów. 
Balista: Tak naprawdę jest to wielka ciężka kusza ustawiona na stałe w jakimś miejscu. Z racji 
rozmiaru większości istot trudno się z niej celuje. Średnie stworzenie podlega karze –4 do testów 
ataków wykonywanych przy użyciu balisty, a małe – karze –6. Naładowanie tej broni po oddaniu 
strzału wymaga ze strony istoty rozmiaru mniejszego niż duży poświęcenia dwóch akcji 
całorundowych. 
Balista zajmuje przestrzeń długości i szerokości 1,5 metra. 
Taran: Ten ciężki kawał drewna zawieszono na ruchomym rusztowaniu, które pozwala załodze 
huśtać nim w tę i z powrotem i uderzać w jakąś konstrukcję. W akcji całorundowej osoba znajdująca 
się najbliżej przodu tarana wykonuje test ataku względem KP budowli, biorąc pod uwagę karę –4 
wynikającą z braku biegłości (biegłe posługiwanie się tym urządzeniem nie jest możliwe). Do 
podanych w Tabeli: Machiny oblężnicze uszkodzeń należy dodać modyfikatory z Siły maksymalnie 
dziewięciu postaci używających tarana, jeśli poświęcą one na to akcję ataku. Rozbujanie masywnego 
drewnianego pala to zadanie dla przynajmniej jednej wielkiej lub większej istoty, dwóch dużych 
stworzeń, czterech średnich i ośmiu małych (postacie rozmiaru malutkiego i mniejszego nie są 
w stanie używać tarana). 
Taran ma zwykle 9 metrów długości. W trakcie walki używające go istoty stoją wzdłuż niego po 
dwóch stronach, w dwóch sąsiadujących kolumnach równej długości (pomiędzy nimi znajduje się 
taran). 
Wieża oblężnicza: Masywna drewniana wieża na kołach lub wałkach, którą należy dotoczyć do muru. 
Szturmujący mogą się po niej wspiąć i dostać na górę, korzystając z osłony. Drewniane ściany wieży 
mają zwykle 30 centymetrów grubości. 
Typowa wieża oblężnicza zajmuje przestrzeń długości i szerokości 4,5 metra. Znajdujące się w środku 
istoty pchają ją z szybkością 3 metrów (oczywiście wieża oblężnicza nie może biegać). Osiem istot 
pchających tę machinę korzysta z całkowitej osłony, te zaś, które znajdują się na wyższych 
poziomach, posiadają lepszą osłonę, a nadto mogą szyć z otworów strzelniczych. 
 
Tabela: Machiny oblężnicze 
Machina Koszt Obrażeni

a 
Krytyk Przyrost zasięgu Typowa 

załoga 
Katapulta, ciężka 800 sz 6k6 — 60 m (minimum 30 

m) 
4 

Katapulta, lekka 550 sz  4k6 — 45 m (minimum 30 
m) 

2 

Balista  500 sz  3k8 19–20 36 m. 1 
Taran 1000 sz  3k8* — — 10 
Machina 
oblężnicza 

2000 sz  — — — 20 

* W opisie znajdziesz zasady specjalne. 

 
Modyfikatory ataku katapultą 
Warunki Modyfikator 
Bez linii pola widzenia do pola celu –6 
Kolejne strzały (załoga widziała, gdzie wylądował pocisk, 
który chybił) 

Kumulatywna +2 na każde 
wcześniejsze pudło (maksimum +10) 

Kolejne strzały (załoga nie widziała, gdzie wylądował 
pocisk, który chybił, ale informacje przekazuje obserwator) 

Kumulatywna +1 na każde 
wcześniejsze pudło (maksimum +5) 

 

Ulice miasta 
Typowe ulice miasta są wąskie i kręte. Większość ma szerokość od 3 do 7,5 metra [(1k4+1) × 1,5 
metra)]. Alejki z kolei mają szerokość od 3 metrów do ledwie 1,5 metra. Jeśli bruk jest w dobrym 
stanie, umożliwia poruszanie się z normalną szybkością, nienaprawiany lub poznaczony koleinami 
należy natomiast traktować jak gruzowisko zwiększające ST testów Zachowania równowagi 
i Zwinności o 2. 
W niektórych miastach funkcjonują główne arterie komunikacyjne – dotyczy to przede wszystkim 
tych, które powoli rozrastały się od niewielkich osad. Przez dobrze zaplanowane grody (czasem także 
te, które ucierpiały w wyniku strasznych pożarów umożliwiających władzom wyznaczenie dróg 
prowadzących przez uprzednio zamieszkane obszary) prowadzi czasem kilka większych ulic. Te 
główne trakty mają średnio 7,5 metra szerokości, dzięki czemu jadące po nich wozy bez problemu się 
mijają. Z obu stron takiego traktu biegną szerokie na 1,5 metra chodniki. 
Tłumy: Ulicami miasta często wędruje mnóstwo osób. W większości wypadków nie musisz zaznaczać 
na mapie położenia każdego plebejusza 1. poziomu, gdy na głównym trakcie wybuchnie walka. 
Zamiast tego określ, które pola zajmuje tłum. Jeśli tworzące go postacie zauważą jakieś oczywiste 
niebezpieczeństwo, będą się od niego oddalać z szybkością 9 metrów na rundę z inicjatywą 0. 
Wejście na pole zajmowane przez tłum kosztuje 2 pola ruchu. Zapewnia on osłonę każdemu, kto weń 
wejdzie. Umożliwia zatem testy Ukrywania się oraz zapewnia premię do Klasy Pancerza oraz rzutów 
obronnych na Refleks. 
Kierowanie tłumem: Przekonanie tłumu, by poruszył się w wybranym kierunku, wymaga udanego 
testu Dyplomacji o ST 15 lub Zastraszania o ST 20. Ponadto tworzące żywą masę postacie muszą 
słyszeć lub widzieć bohatera, który próbuje je do czegoś przekonać. Test Dyplomacji to akcja 
całorundowa, a test Zastraszania – akcja darmowa. 
Jeżeli dwóch lub więcej bohaterów próbuje kierować tłumem w różne strony, wykonują oni sporne 
testy Dyplomacji lub Zastraszania, za pomocą których określa się, kogo żywa masa posłucha. Tłum 
ignoruje każdego, kto uzyska w teście wynik niższy od podanego wcześniej ST. 

Nad i pod ulicami 
Dachy domów: Wspięcie się na dach wymaga zwykle, by wdrapać się nań po ścianie (patrz 
„Ściany”), chyba że bohater zdoła go dosięgnąć, skacząc z położonego wyżej okna, balkonu czy 
mostku. Płaskie dachy, po których łatwo biegać, spotyka się zwykle w klimatach cieplejszych (w 
przeciwnym razie gromadzący się na nich śnieg spowodowałby zawalenie). Poruszanie się po szczycie 
dachu wymaga udanego testu Zachowania równowagi o ST 20. Wędrówka po spadzistym dachu 
(innymi słowy – równolegle do jego szczytu) staje się możliwa po udanym teście Zachowania 
równowagi o ST 15. Poruszanie się w górę i w dół po takim dachu wiąże się z kolei z koniecznością 
wykonania testu Zachowania równowagi o ST 10. 
Bohater, który trafi na krawędź dachu, może przeskoczyć na następny lub zeskoczyć na ziemię. 
Odległość do najbliższego dachu wynosi zwykle 1k3 × 1,5 metra w poziomie, a znajduje się on 1,5 
metra wyżej, 1,5 metra niżej albo też na tej samej wysokości co dach, na którym stoi śmiałek. 
Ustalając, czy bohater zdoła przeskoczyć na dach, wykorzystaj zasady umiejętności Skakanie (przy 
skoku w dal w połowie jego długości postać osiąga wysokość równą 1/4 pokonywanej odległości). 
Kanały: Bohater, który chce się dostać do kanału, musi najpierw otworzyć kratę (akcja całorundowa), 
a potem zeskoczyć z wysokości 3 metrów. Konstrukcją system ściekowy bardzo przypomina lochy, 
tyle że częściej występują tu śliskie lub pokryte wodą podłoża. Kanały są podobne do lochów również 
w kontekście istot, jakie można w nich napotkać. Niektóre miasta zbudowano na ruinach starszych 
cywilizacji, kanały mogą zatem prowadzić do skarbów i niebezpieczeństw z odległej przeszłości. 

Miejskie budynki 
Większość budynków stojących w mieście należy do jednej z trzech kategorii. Znaczna ich część ma 
od dwóch do pięciu kondygnacji. Stoją tuż obok siebie, tworząc długie rzędy, czasem rozdzielone 
przez główne lub poboczne ulice. W takich szpalerach domów parter zajmuje zwykle jakiś sklep czy 
warsztat, na wyższych zaś piętrach znajdują się biura lub mieszkania. 
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Większe, wolnostojące budynki, nawet czteropiętrowe, to gospody, dobrze prosperujące 
przedsiębiorstwa i duże magazyny, a także młyny, garbarnie czy inne warsztaty rzemieślnicze 
wymagające większej przestrzeni. 
Trzecią kategorię stanowią niewielkie rezydencje, sklepy, magazyny oraz szopy – proste, parterowe 
budowle, szczególnie częste w biedniejszych dzielnicach. 
Większość domów wybudowano z kamienia i glinianych cegieł (parter i pierwsze piętro) oraz drewna 
(wyższe piętra, ścianki wewnętrzne i podłogi). Kryte są strzechą, dachówką lub płytkami łupkowymi, 
a wzmacniane smołą. 
Typowa ściana niższych pięter ma 30 centymetrów grubości, KP 3, trwałość 8, 90 pw, a wdrapanie się 
na nią wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 25. 
Ściany wyższych pięter mają 15 centymetrów grubości, KP 3, trwałość 5, 60 pw, a wdrapanie się na 
nie wymaga udanego testu Wspinaczki o ST 21. 
Do budynku zwykle wchodzi się przez dobre drzwi drewniane, najczęściej zamknięte na zamek. 
Wyjątek stanowią rzecz jasna miejsca publiczne – sklepy czy gospody. 

Zakup budynków 
Bohaterowie mogą kupić sobie dom, a nawet zbudować zamek. Wykorzystaj pobliską Tabelę: 
Budynki wprost lub jako wskazówkę do określenia kosztów bardziej niezwykłych konstrukcji. 
Tabela : Budynki 
Budynek Koszt 
Zwykły dom 1000 sz 
Duży dom 5000 sz 
Rezydencja 100 000 sz 
Wieża 50 000 sz 
Twierdza 150 000 sz 
Zamek 500 000 sz 
Duży zamek 1 000 000 sz 
Fosa z mostem 50 000 sz 
Zwykły dom: Maksymalnie trzypokojowy dom z drewna, kryty strzechą. 
Duży dom: Kryty strzechą dom mający od czterech do dziesięciu pokoi. 
Rezydencja: Dom mający od dziesięciu do dwudziestu komnat, czasem dwupiętrowy, wybudowany 
z drewna i cegły, kryty płytką łupkową. 
Wieża: Kamienna, trzypoziomowa, zbudowana na planie koła lub kwadratu. 
Twierdza: Warowny budynek mający od piętnastu do dwudziestu pięciu komnat. 
Zamek: Twierdza otoczona kamiennym murem wysokości 4,5 metra i grubości 3 metrów, 
wyposażonym w cztery wieże. 
Duży zamek: Szczególnie duża twierdza otoczona wieloma dodatkowymi budowlami (stajnia, kuźnia, 
spichlerz itd.) oraz kunsztownym murem wysokości 6 metrów i grubości 3 metrów, który dzieli zamek 
na dziedzińce oraz część zewnętrzną i wewnętrzną. Mur wyposażono w sześć wież. 
Fosa z mostem: Fosa ma 4,5 metra głębokości i 9 metrów szerokości. Most może być drewniany 
zwodzony lub kamienny i stały. 

Światła 
Jeżeli w mieście istnieją główne szlaki komunikacyjne, oświetlają je latarnie zwisające z markiz 
budynków na wysokości około 2 metrów. Lampy wiszą co około 18 metrów i dają mniej lub bardziej 
ciągłe światło. Boczne uliczki i alejki nie są oświetlone. Dlatego też jeśli mieszkańcom miast 
przychodzi wędrować po zmroku, często najmują tragarzy z latarniami,. 
W alejkach bywa ciemno nawet w świetle dnia, ze względu na cień rzucany przez wysokie budynki, 
które je otaczają. W mrocznych uliczkach rzadko jest tak ciemno, by korzystać z ukrycia, ale w takich 
warunkach postać otrzymuje premię z okoliczności +2 do testów Ukrywania się. 
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Plany 
CZYM SĄ PLANY? 
Plany egzystencji są odmiennymi rzeczywistościami splecionymi siecią połączeń. Oprócz rzadkich 
punktów wspólnych, stanowią oddzielne światy o odrębnych prawach natury. 
Plany podzielić można na pewną liczbę ogólnych kategorii: Plan Materialny, Plany Przechodnie, Plany 
Wewnętrzne, Plany Zewnętrzne i półplany. 
Plan Materialny: stanowi scenografię normalnych kampanii D&D. Najbardziej ze wszystkich planów 
przypomina naszą Ziemię i obowiązują tu normalne prawa przyrody. 
Plany Przechodnie: Trzy plany posiadające ważną cechę wspólną – służą do przemieszczania się 
z miejsca na miejsce. Plan Astralny prowadzi do innych planów, a Plan Eteryczny i Plan Cieni 
pozwalają na przenoszenie się między różnymi punktami Planu Materialnego, do którego są 
„przymocowane”. Plany Przechodnie najsilniej łączą się z Planem Materialnym i często 
wykorzystywane są przez różne czary. Mają również własnych mieszkańców. 
Plany Wewnętrzne: Sześć wymiarów odzwierciedlających podstawowe elementy składające się na 
strukturę wszechświata. Tworzą je pojedyncze energie lub żywioły, które kontrolują i władają 
wszystkim na danym obszarze. Również mieszkańcy Planów Wewnętrznych zbudowani są z danego 
żywiołu lub energii. 
Plany Zewnętrzne: Tu mieszkają bóstwa, a także stworzenia w rodzaju niebian, demonów czy 
diabłów. Każdy z siedemnastu Planów Zewnętrznych ma charakter odpowiadający konkretnemu 
moralnemu i etycznemu nastawieniu, a ich mieszkańcy preferują poglądy, które nie stoją 
w sprzeczności z takim właśnie charakterem. Wśród tych sfer znajdują się również miejsca spoczynku 
dusz z Planu Materialnego – miejsca zarówno wiecznej szczęśliwości, jak i potępienia. 
Półplany: Ta ogólna kategoria obejmuje wszystkie przestrzenie pozawymiarowe, które funkcjonują 
podobnie jak plany, ale mają niewielkie rozmiary, a dostęp do nich jest ograniczony. Wymiary innego 
typu są teoretycznie nieskończone, półplany zaś mogą mieć zaledwie kilkadziesiąt metrów średnicy. 

CECHY PLANÓW 
Każda sfera egzystencji ma własne atrybuty – to naturalne prawa danego świata. 
Cechy planów podzielono na ogólne grupy. Wszystkie wymiary posiadają następujące cechy. 
Cechy fizyczne: Opisują zestaw praw fizyki oraz natury, wraz z grawitacją i czasem. 
Cechy żywiołów i energii: Te cechy decydują o dominacji konkretnego żywiołu lub energii. 
Cechy charakteru: Tak jak postać może być praworządna neutralna czy chaotyczna dobra, tak i plan 
może być związany z konkretną wartością na skali moralnej i etycznej. 
Cechy magii: Magia działa inaczej w różnych wymiarach, wpływając na to, co można, a czego nie 
można magicznie osiągnąć na danym planie. 

Cechy fizyczne 
Grupa obejmująca dwa najpoważniejsze prawa fizyki: jak działa grawitacja i jak płynie czas. Pozostałe 
cechy określają granice rozmiaru i wygląd planu oraz łatwość wpływania na jego naturę. 
Grawitacja: Kierunek przyciągania może być niezwykły, a nawet zmieniać się na obszarze planu. 
Normalna grawitacja: Większość planów ma grawitację podobną do tej, która działa na Planie 
Materialnym. Stosuje się zatem normalne zasady dotyczące wartości atrybutów, udźwigu czy 
obładowania. Jeśli nie podano inaczej, każdy wymiar w kosmologii D&D posiada normalną 
grawitację. 
Silniejsza grawitacja: Siła przyciągania w tym wymiarze jest większa niż na Planie Materialnym. 
W rezultacie testy Jeździectwa, Pływania, Skakania, Wspinaczki, Zachowania równowagi oraz 
Zwinności podlegają karze z okoliczności –2, podobnie jak wszelkie testy ataków. Efektywna waga 
każdego przedmiotu ulega podwojeniu, co może wpłynąć na szybkość postaci. Silniejsza grawitacja 
nie oddziaływuje na Siłę i Zręczność postaci. 
Upadek w warunkach silniejszej grawitacji powoduje 1k10 obrażeń na każde 3 metry wysokości, do 
maksymalnej wartości 20k10 obrażeń. 
Słabsza grawitacja: Grawitacja na tym planie jest słabsza niż na Planie Materialnym. W rezultacie 
każdy może podnieść więcej, ale jego ruchy stają się niezgrabne. Postacie w sferze ze słabszą 
grawitacją podlegają karze z okoliczności –2 do testów ataków oraz Jeździectwa, Pływania, 
Zachowania równowagi i Zwinności. Efektywna waga wszelkich przedmiotów zmniejsza się 
o połowę. Zasięgi broni się podwajają. Postacie otrzymują premię z okoliczności +2 do testów 
Skakania i Wspinaczki. 
Słabsza grawitacja nie wpływa na wartość Siły ani Zręczności, choć postacie z normalnymi 
wartościami tych atrybutów mogą lepiej sobie radzić. Dotyczy to zarówno podróżników z zewnątrz, 
jak i istot zamieszkujących plan. 
Upadek w warunkach słabszej grawitacji powoduje 1k4 obrażenia za każde 3 metry wysokości, do 
maksymalnej wartości 20k4 obrażeń. 
Brak grawitacji: Na planie pozbawionym grawitacji istoty unoszą się po prostu w przestrzeni, chyba 
że istnieje jakiś mechanizm (taki jak magia czy siła woli) nadający kierunek siłom grawitacji. 
Grawitacja obiektywna kierunkowa: Siła grawitacji jest taka sama jak na Planie Materialnym, ale jej 
kierunkiem nie jest tradycyjny „dół”, czyli ku powierzchni ziemi. „Dół” może być określony do 
dowolnego przedmiotu materialnego, pod określonym kątem do samego planu lub nawet w górę. 
Ponadto grawitacja obiektywna kierunkowa może zmieniać się w zależności od miejsca. Różnie 
można określać „dół”. 
Grawitacja subiektywna kierunkowa: Siła grawitacji jest taka sama jak na Planie Materialnym, ale 
każdy indywidualnie określa jej kierunek. Na takich planach nie ma grawitacji w przypadku 
przedmiotów nietrzymanych i istot bezrozumnych. Może to być bardzo dezorientujące dla nowo 
przybyłych, ale zdarza się w sferach „nieważkich”. 
Postacie mogą poruszać się normalnie, dopóki wyobrażają sobie, że „dół” znajduje się pod ich 
stopami. Przy zawieszeniu w przestrzeni, śmiałkowie latają, wyobrażając sobie po prostu jakiś „dół” 
i „spadają” w tamtym kierunku. W takim przypadku postać „spada” 45 metrów w ciągu pierwszej 
rundy i 90 metrów w następnych. Ruch następuje tylko po linii prostej. Chcąc się „zatrzymać”, należy 
zmienić wyobrażenie „dołu” i zahamować (po czym znów, w nowym kierunku, można przebyć 45 
metrów w pierwszej rundzie i po 90 metrów w następnych). 
Zmiana kierunku grawitacji będzie akcją darmową, jeśli postaci powiedzie się test Roztropności (ST 
16), który można wykonywać raz na rundę. Każdy, komu się on nie uda, zyskuje w kolejnych testach 
premię +6, aż do momentu powodzenia. 
Czas: Szybkość upływu czasu może się bardzo różnić pomiędzy planami, choć pozostaje zawsze 
niezmienna dla danego wymiaru. Różnice nabierają znaczenia, gdy postacie przemieszczają się 
między sferami, choć dla nich obserwowany upływ czasu wciąż jest normalny. 
Normalny czas: To upływ czasu na Planie Materialnym. Jedna godzina czasu sfery egzystencji 
z normalnym czasem odpowiada godzinie na Planie Materialnym. Jeśli nie podano inaczej, upływ 
czasu w każdym wymiarze kosmologii D&D jest normalny. 
Bezczasowy: Na takim planie czas mija, ale niemal całkowitemu zawieszeniu ulegają jego efekty. 
Może wpływać na głód, pragnienie czy starzenie się, jak również zatrucie czy naturalne leczenie. 
Z bezczasowym planem wiąże się pewne niebezpieczeństwo: po powrocie w normalny strumień czasu 
głód, pragnienie czy starzenie się powracają. 
Zmieniony czas: W niektórych sferach czas płynie wolniej lub szybciej. Może się okazać, że podróżnik 
przeniesie się gdzieś, spędzi tam rok, po czym wróci na Plan Materialny i stwierdzi, że podczas jego 
nieobecności upłynęło zaledwie sześć sekund. Wszystko na rodzimym planie jest o sześć sekund 
starsze – lecz nie dla niego, jego ekwipunku, czarów i efektów, które na niego wpływają, gdyż w tym 
przypadku miniony rok jest jak najbardziej realny. 
Planując wygląd sfer ze zmienionym czasem, zapisz najpierw odcinek czasu z Planu Materialnego, 
a następnie jego zmieniony odpowiednik dla projektowanego świata. 
Zaburzony czas: W niektórych sferach czas na zmianę przyspiesza i zwalnia, tak że podróżnicy mogą 
względnie (przemieszczając się tam i z powrotem) zyskiwać go bądź tracić. Oto przykład. 

k% Czas na Planie 
Materialnym 

Czas na planie 
z zaburzeniami 

01–10 1 dzień 1 runda 
11–40 1 dzień 1 godzina 
41–60 1 dzień 1 dzień 
61–90 1 godzina 1 dzień 
91–100 1 runda 1 dzień 

Dla mieszkańców tego planu czas oczywiście płynie naturalnie i zmiany prędkości pozostają 
niezauważalne. 
W przypadku planu bezczasowego każdy czar o nienatychmiastowym czasie działania będzie 
funkcjonował permanentnie aż do rozproszenia. 
Kształt i rozmiar: Plany mogą przyjmować różne kształty i rozmiary. Większość z nich jest 
nieskończona lub przynajmniej tak duża, że równie dobrze mogłaby być nieskończona. 
Nieskończony: Plan rozciąga się w nieskończoność, choć może zawierać elementy skończone. Może 
też być nieograniczony tylko w części kierunków, jak choćby mapa ciągnąca się w nieskończoność na 
wschód i zachód. 
Skończony: Świat ograniczają granice i krawędzie. Mogą to być granice z innymi planami bądź 
krawędzie w rodzaju brzegu wszechświata lub wielkiego muru. Półplany często są skończone. 
Zamknięty: Granice świata nakładają się na siebie, przenosząc podróżnika na drugą krawędź mapy. 
Przykładem zamkniętego, skończonego świata jest kula, ale mogą być też sześciany, torusy czy plany 
płaskie, w którym to przypadku magiczne krawędzie teleportują podróżnika na drugą stronę, gdy tylko 
je przekroczy. Część półplanów jest zamknięta. 
Cechy morficzne: Mówią one, jak łatwo zmieniać podstawową materię danego planu. Niektóre sfery 
reagują i zmieniają się pod wpływem świadomej myśli, podczas gdy inne mogą modyfikować tylko 
bardzo potężne istoty. Jeszcze inne znów zmieniać można fizycznym wysiłkiem czy magią. 
Normalnie morficzny: Przedmioty pozostają tam, gdzie się znajdują (i tym, czym są), chyba że 
wpłynie na nie siła fizyczna bądź magia. Możesz zmieniać swoje otoczenie, jeśli włożysz w to 
konkretny wysiłek. 
Wysokomorficzny: Plany, które zmieniają się tak często, że trudno mówić o stabilności dowolnego 
obszaru. Miejsca takie mogą drastycznie reagować na specyficzne czary, świadomą myśl czy siłę woli. 
Czasem ulegają modyfikacjom bez żadnej przyczyny. 
Magicznie morficzny: Surową materię planu mogą zmieniać specyficzne czary. 
Boskomorficzny: Specyficzne, konkretne istoty (bóstwa lub podobne potęgi) mają możliwość 
zmieniania przedmiotów, stworzeń i wyglądu takiego planu. Dla zwykłych istot jest on zbliżony do 
sfery normalnie morficznej, na którą mogą wpływać magią bądź wysiłkiem fizycznym. Bóstwa jednak 
są w stanie zmieniać krajobraz w sposób ciągły i w znacznym stopniu, tworząc dla siebie wielkie 
królestwa. 
Statyczny: Takie sfery się nie zmieniają. Goście nie mogą wpłynąć na żywych mieszkańców planu, ani 
na żadne przedmioty, które są w posiadaniu autochtonów. Żaden czar, który mógłby wpłynąć na 
miejscowych, nie będzie działał, chyba że cecha statyczności zostanie w jakiś sposób zawieszona bądź 
usunięta. Zaklęcia rzucone przed wejściem do sfery statycznej utrzymują jednak swoje efekty. 
Nawet przesunięcie nietrzymanego przedmiotu wymaga udanego testu Siły (ST 16). Poruszenie 
szczególnie ciężkich przedmiotów będzie w ogóle niemożliwe. 
Rozumny (świadomy): Taki plan kształtuje się pod wpływem własnej myśli. Podróżnicy mogą 
zauważyć, że krajobraz zmienia się zgodnie z tym, co sfera o nich sądzi, stając się przyjaźniejszą lub 
bardziej wrogą, w zależności od działań postaci. 

Cechy żywiołów i energii 
Plany Materialne zbudowane są z czterech podstawowych żywiołów i dwóch typów energii. 
W kosmologii D&D żywioły to ogień, powietrze, woda i ziemia, a energie: pozytywna i negatywna. 
Plan Materialny to stan równowagi pomiędzy tymi pierwotnymi siłami, a każda z nich na nim 
występuje. Inne wymiary, w szczególności Plany Wewnętrzne, mogą być zdominowane przez któryś 
z żywiołów bądź rodzaj energii. Mogą też posiadać pewne elementy wymienionych dalej cech 
żywiołów czy energii. Wiele wymiarów nie posiada żadnych cech żywiołów ani energii. W opisie 
planu pojawiają się tylko dotyczące go cechy. 
Dominacja ognia: Takie plany składają się z płomieni i bezustannie płoną, nie zużywając źródła 
paliwa. Są ekstremalnie nieprzyjazne dla stworzeń z Planu Materialnego, które bez odpowiedniej 
odporności lub niepodatności szybko ulegają spaleniu. Niechronione drewno, papier, tkanina i inne 
podobne materiały niemal natychmiast zaczynają się palić, dlatego noszenie niezabezpieczonych ubrań 
kończy się podpaleniem. Ponadto osoby przebywające na planie o dominacji ognia otrzymują 3k10 
obrażeń od ognia na rundę. Istoty zaliczane do podtypu stworzenie wody czują się w takim wymiarze 
ekstremalnie źle. Te zaś stworzone z wody otrzymują w każdej rundzie podwójne obrażenia. 
Dominacja powietrza: Przewaga otwartych przestrzeni; najwyżej kilka szybujących głazów lub 
innych fragmentów stałych. Plany takie mają zwykle atmosferę nadającą się do oddychania, choć 
zdarzają się w niej chmury kwasowych czy trujących gazów. Istoty zaliczane do podtypu stworzenie 
ziemi nie czują się dobrze na takich planach, bo brakuje im żywiołu, z którym są naturalnie połączone. 
Nie cierpią jednak w wyniku żadnych obrażeń. 
Dominacja wody: Wymiary złożone w większości z cieczy, gdzie normalne stworzenia mogą się 
szybko utopić, chyba że potrafią oddychać wodą lub znajdą bąbel powietrza. Istoty zaliczane do 
podtypu stworzenie ognia czują się w takim wymiarze ekstremalnie źle. Te zaś stworzone z ognia 
otrzymują w każdej rundzie 1k10 obrażeń. 
Dominacja ziemi: Takie plany składają się głównie z elementów trwałych. Trafiający tu podróżnicy 
ryzykują uduszenie, chyba że znajdą jaskinię czy podobną pustą przestrzeń. Co gorsza, jeśli nie 
potrafią ryć, muszą wydostać się z ziemnego grobowca, wykopując sobie drogę (1,5 metra na turę). 
Sfery takie mają zwykle grawitację obiektywną kierunkową lub subiektywną kierunkową. Istoty 
zaliczane do podtypu stworzenie powietrza nie czują się dobrze na takich planach, bo ciasne 
przestrzenie wywołują w nich klaustrofobię. Nie odnoszą jednak obrażeń, a problemy mają wyłącznie 
z poruszaniem. 
Dominacja energii negatywnej: Takie sfery to rozległe pustkowia wysysające z podróżników życie. 
Są zwykle puste, przygnębiające, wyprane z kolorów, a wyjące wichry niosą zawodzenia tych, którzy 
tu umarli. W strefie dominacji energii negatywnej wyróżniamy obszary z mniejszą lub większą 
dominacją. 
W sferze z mniejszą dominacją energii negatywnej żywe istoty tracą 1k6 punktów wytrzymałości na 
rundę. Gdy punkty wytrzymałości spadną do 0 lub poniżej tej wartości, stworzenia rozsypują się 
w proch. 
Większa dominacja energii negatywnej jest jeszcze groźniejsza. W każdej rundzie podróżnik musi 
wykonywać rzut obronny na Wytrwałość (ST 25) – porażka oznacza, że ofiara otrzymuje negatywny 
poziom. Jeśli liczba negatywnych poziomów dorówna aktualnemu poziomowi stworzenia lub liczbie 
jego Kostek Wytrzymałości, umiera ono, zamieniając się w widmo. 
Czar ochrona przed śmiercią chroni podmiot na planie dominacji energii negatywnej przed opisywaną 
utratą punktów wytrzymałości i wysączaniem energii. 
Dominacja energii pozytywnej: Takie plany charakteryzują się zatrzęsieniem form życia. Ta cecha 
może występować w dwóch odmianach – mniejszej i większej dominacji. 
Mniejsza dominacja energii pozytywnej oznacza, że wszędzie pleni się życie we wszelkich możliwych 
postaciach. Kolory ją jaskrawsze, ogień gorętszy, dźwięki głośniejsze, a doznania głębsze – to 
wszystko bierze się z energii pozytywnej, która wiruje na planie. Wszelkie stworzenia otrzymują 
w tym miejscu zdolność nadzwyczajną szybkie leczenie 2. 
Większa dominacja energii pozytywnej oznacza jeszcze poważniejsze zmiany. Stworzenia znajdujące 
się w takiej sferze muszą wykonywać rzuty obronne na Wytrwałość (ST 15) – nieudane oznaczają 
oślepienie przez blask otoczenia na 10 rund. Każda otrzymuje zdolność nadzwyczajną szybkie 
leczenie 5, a gdy ma wszystkie punkty wytrzymałości, co rundę otrzymuje 5 tymczasowych, które 
znikają po 1k20 rundach od opuszczenia planu. Stworzenia, u których tymczasowe punkty 
wytrzymałości przekroczą liczbę normalnych punktów wytrzymałości, muszą co rundę wykonywać 
rzuty obronne na Wytrwałość (ST 20) – porażka oznacza, że ich ciało eksploduje dzikim wybuchem 
energii, a one ponoszą śmierć. 

Cechy charakteru 
Większość ich mieszkańców ma takie same charaktery, a dotyczy to nawet najpotężniejszych 
w rodzaju bóstw. Ponadto wszyscy o wyraźnie przeciwnych zapatrywaniach odczuwają dodatkowe 
trudności w kontaktach z mieszkańcami planów i podczas rozwiązywania tu problemów. 
Cechy charakteru planów wpływają na społeczne interakcje ich mieszkańców. Postacie o poglądach 
odmiennych niż większość miejscowej populacji mogą mieć spore kłopoty. 
Opisywana grupa cech dzieli się na kilka aspektów. Pierwsze są wartości na skali moralności (zło lub 
dobro) oraz na skali etycznej (prawo lub chaos) – plan może mieć jedną wartość moralną, jedną 
wartość etyczną lub po jednej z każdej skali. Drugim aspektem jest potęga cechy – umiarkowana bądź 
silna. 
Ukierunkowany na dobro/zło: Takie plany wybrały jedną ze stron odwiecznej walki dobra ze złem. 
Żaden wymiar nie może być jednocześnie ukierunkowany i na dobro, i na zło. 
Ukierunkowany na prawo/chaos: Walka prawa z chaosem jest dla takich sfer kluczowa. Żaden 
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wymiar nie może być jednocześnie ukierunkowany i na prawo, i na chaos. 
Każda cecha ukierunkowania, moralna lub etyczna, posiada też potęgę – istnieje zatem „umiarkowane 
ukierunkowanie” i „silne ukierunkowanie” – co pokazuje siłę wpływu charakteru. 
Umiarkowanie ukierunkowany: Stworzenia posiadające składową charakteru przeciwstawną do 
umiarkowanego ukierunkowania podlegają karze z okoliczności –2 do wszelkich testów opartych na 
Charyzmie. 
Silnie ukierunkowany: Taki plan nakłada karę z okoliczności –2 do wszystkich testów opartych na 
Charyzmie na każdego oprócz posiadaczy wartości składowej identycznej jak ukierunkowanie. 
Ponadto kara z okoliczności –2 wpływa także na wszystkie testy oparte na Intelekcie i Roztropności. 
Kary wynikające z moralnej i etycznej składowej charakteru się kumulują. 
Ukierunkowany na neutralność: Plan umiarkowanie ukierunkowany na neutralność nie nakłada 
żadnych kar z okoliczności. 
Plan Materialny jest umiarkowanie ukierunkowany na neutralność, choć w kilku jego miejscach mogą 
istnieć skupiska silnych ognisk zła lub dobra, prawa czy chaosu. 
Świat silnie ukierunkowany na neutralność stoi w opozycji do dobra, zła, chaosu i prawa. Jest bardziej 
zainteresowany równowagą niż przyjmowaniem i tolerowaniem odmiennych punktów widzenia. 
Analogicznie do innych wymiarów o silnym ukierunkowaniu, nakłada na każdego, kto nie jest 
neutralny, karę z okoliczności –2 do testów opartych na Intelekcie, Roztropności i Charyzmie. Kara 
może być stosowana dwa razy (raz dla wartości dobro/zło i ponownie dla prawo/chaos); neutralni 
dobrzy, neutralni źli, praworządni neutralni i chaotyczni neutralni podlegają karze tylko –2, 
a praworządni dobrzy, chaotyczni dobrzy, chaotyczni źli i praworządni źli już –4. 

Cechy magii 
Cechy te opisują, jak w danym wymiarze działa magia. Podobnie jak w przypadku innych zagadnień, 
tu również punktem odniesienia jest Plan Materialny. Specyficzne miejsca świata (które, na przykład, 
znajdują się pod bezpośrednią kontrolą bóstw) mogą być obszarami o niezależnych, odmiennych 
cechach magii. 
Normalna magia: Ta cecha oznacza, że czary i zdolności nadnaturalne funkcjonują dokładnie tak, jak 
opisano w zasadach. Jeśli nie zaznaczono inaczej, każdy plan posiada tę cechę. 
Dzika magia: W wymiarach obdarzonych tą cechą zaklęcia i zdolności czaropodobne funkcjonują 
w sposób nieprzewidywalny, a czasem niebezpieczny. Każde użycie zaklęcia lub zdolności 
czaropodobnej wiąże się z ryzykiem, że zaklęcie zadziała źle, i koniecznością wykonania testu 
poziomu (ST 15 + poziom czaru lub efektu) – tylko test zakończony powodzeniem oznacza udane 
wykorzystanie danej mocy. W przypadku zdolności czaropodobnych poziom czarującego wpływa na 
ST, a w teście poziomu stosuje się KW lub poziom istoty. 
Porażka oznacza, że stało się coś dziwnego – należy wykonać rzut k%, a wynik sprawdzić w pobliskiej 
tabeli. 
 
k% Efekt 
01-19 Czar ulega odwróceniu i uderza w rzucającą go postać z normalnym efektem. Jeśli nie 

może dotyczyć czarującego, po prostu się nie udaje. 
20-23 Pod rzucającym zaklęcia otwiera się dziura szeroka na 4,5 metra i głęboka na 3 metry na 

poziom czarującego. 
24-27 Czar nie udaje się, ale cel lub cele zostają zasypane deszczem drobnych przedmiotów 

(dowolnych, począwszy od kwiatów na zgniłych owocach skończywszy), które znikają po 
opadnięciu. Bombardowanie trwa przez rundę. W tym czasie cele są oślepione i aby rzucać 
czary, muszą wykonać udany test Koncentracji (ST wynosi 15 + poziom czaru). 

28-31 Czar przenosi się na przypadkowy cel lub obszar. MP określa losowo inny cel spośród 
znajdujących się w zasięgu lub umieszcza centrum w losowym punkcie znajdującym się 
w zasięgu. Jeśli chcesz określić kierunek, zdając się na przypadek, rzuć 1k8, a wynik 
odczytaj jak z kompasu, gdzie 1 wskazuje południe, a kolejne cyfry odliczysz zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. Odległość określ, rzucając 3k6, i pomnóż wynik przez 1,5 
metra dla czarów o bliskim zasięgu, 6 metrów dla średniego zasięgu i 24 metry dla zasięgu 
dalekiego. 

32-35 Czar działa normalnie, ale komponenty materialne nie ulegają zużyciu. Efekt nie bierze się 
z głowy rzucającego (nie zużywa komórki na zaklęcia, a przygotowane zaklęcie można 
rzucić ponownie). Nie zużywa się ładunku (w przypadku przedmiotów magicznych) ani nie 
wlicza się zastosowania zaklęcia do limitów zdolności czaropodobnych. 

36-39 Czar nie działa. Zamiast tego wszyscy w promieniu 9 metrów od rzucającego go śmiałka 
(przyjaciele i wrogowie) zostają poddani efektowi uzdrowienia. 

40-43 Czar nie działa. Zamiast tego mają miejsce trwające 2k4 rundy efekty głębszej ciemności 

i ciszy w promieniu 9 metrów od rzucającego. 
44-47 Czar nie działa. Zamiast tego w promieniu 9 metrów od rzucającego go śmiałka ma miejsce 

trwający rundę efekt odwrócenia grawitacji. 
48-51 Czar działa, ale wokół rzucającego go śmiałka przez 1k4 rund wirują kolorowe błyski. 

Traktować je należy jak efekt czaru skrzący pył o ST rzutu obronnego 10 + poziom 
zaklęcia, które wywołało ten rezultat. 

52-59 Nic się nie dzieje. Czar nie działa. Komponenty materialne zostają zużyte, wykorzystaniu 
ulega komórka na czar, ładunek czy limit dzienny. 

60-71 Nic się nie dzieje. Czar nie działa. Komponenty materialne nie zostają zużyte. Zaklęcie nie 
znika z głowy rzucającego (przygotowany czar lub komórka nie ulegają utracie). Przedmiot 
nie traci ładunku, nie zmniejsza się limit użyć zdolności czaropodobnej. 

72-98 Czar działa normalnie. 
99-100 Czar działa silniej. Rzuty obronne ofiar podlegają karze –2. Efekt jest maksymalny, tak 

jakby został osiągnięty przy użyciu atutu Maksymalizacja czaru. Zaklęcia już 
zmaksymalizowane wspomnianym atutem nie ulegają zmianie. 

 
Osłabiona magia: Konkretne zaklęcia i zdolności czaropodobne trudniej jest wykorzystać, często ze 
względu na dysonans między naturą planu a daną magią. 
Chcąc rzucić zaklęcie sprzeczne ze sferą, należy wykonać test Czarostwa (ST wynosi 20 + poziom 
czaru). Jeżeli się nie powiedzie, zaklęcie nie zadziała (przygotowane ulega utracie, a komórka – 
wykorzystaniu). Jeśli test zakończy się sukcesem, magia działa normalnie. 
Wzmocniona magia: Stosowanie konkretnych zaklęć i zdolności czaropodobnych jest łatwiejsze, 
a ich efekty są silniejsze niż normalnie na Planie Materialnym. 
Mieszkańcy takiego planu wiedzą, jaki rodzaj magii czy zdolności czaropodobnych ulega 
wzmocnieniu, ale planarni podróżnicy muszą odkryć to samodzielnie. 
Jeżeli czar jest wzmocniony, można względem niego zastosować odpowiednie atuty metamagiczne, 
nie zmieniając poziomu komórki i nie wydłużając czasu rzucania. Uznaje się, że postacie w danej 
sferze posługują się takim atutem (lub atutami). Jeśli jednak rdzenni mieszkańcy wymiaru chcą 
używać danego atutu także w innych światach, muszą go normalnie wybrać. 
Ograniczona magia: Plany takie dopuszczają zaklęcia i zdolności czaropodobne spełniające pewne 
określone wymagania. Magia może zostać ograniczona do konkretnych szkół, podszkół, czarów 
posiadające dany określnik czy pewnych poziomów (lub dowolnej kombinacji tych właściwości). 
Pozostałe zaklęcia i zdolności czaropodobne po prostu nie działają. 
Martwa magia: Takie plany są zupełnie pozbawione magii i funkcjonują dokładnie tak jakby 
znajdowały się w całości pod wpływem czaru pole antymagii. Zaklęcia poznania nic nie wykryją, 
a postać nie może użyć teleportacji czy innego czaru do przemieszczania się do lub z tego miejsca. 
Jedynym wyjątkiem od zasady „brak magii” są stałe, międzywymiarowe portale, które funkcjonują 
normalnie. 
Plany rozdzielone: Dwa plany nazywa się rozdzielonymi, jeżeli nie pokrywają się ze sobą ani 
bezpośrednio się nie łączą. Są niczym planety na innych orbitach. Te dwa wymiary nie mają wspólnej 
granicy i żeby przedostać się z jednego do drugiego, trzeba po drodze przejść przez trzeci plan. 
Plany sąsiadujące: Sfery, które łączą się ze sobą w konkretnych punktach, nazywamy sąsiadującymi. 
Można powiedzieć, że plany takie po prostu dotykają się w niektórych miejscach. W tych punktach 
istnieją połączenia, a podróżnicy przekraczając je, przechodzą z jednego świata do drugiego. 
Plany współistniejące: Jeżeli plany są ze sobą połączone w dowolnym punkcie, mówimy 
o współistnieniu sfer. Takie wymiary w pełni się pokrywają. Do sfery współistniejącej z inną można 
się przedostać z dowolnego miejsca. Poruszając się po planie współistniejącym, można zaglądać lub 
wchodzić w interakcje z wymiarem, na który ten się nakłada. 

Plany warstwowe 
Nieskończoność może być rozbita na mniejsze nieskończoności, a plany – na mniejsze, związane ze 
sobą wymiary. Warstwy takie są właściwie odmiennymi sferami egzystencji i każda z nich ma własny 
zestaw cech planarnych. Warstwy łączą ze sobą różnorodne bramy, naturalne wiry, ścieżki czy 
zmienne granice. 
Dostęp z zewnątrz do warstwowego planu odbywa się najczęściej w konkretnej sferze: jest to pierwsza 
warstwa, będąca na samym wierzchu lub pod pozostałymi, w zależności od konkretnego przypadku. 
Większość stałych przejść (takich jak portale czy naturalne wiry) prowadzi właśnie tam, co sprawia, że 
warstwa ta zachowuje się niczym naturalne wrota do wymiaru. Również czar zamiana planów 

przenosi rzucającą go osobę na pierwszą warstwę. 

Opis planów 
Plan Materialny 
Plan Materialny to centrum większości kosmologii. Definiuje on również to, co jest normalne. 
Oto cechy Planu Materialnego. 
• Normalna grawitacja. 
• Normalny czas. 
• Nieskończony. 
• Normalnie morficzny. 
• Brak cech żywiołów i energii (niektóre tereny mogą jednak posiadać pewne cechy dominacji 
żywiołu bądź energii). 

• Umiarkowanie ukierunkowany na neutralność. 
• Normalna magia. 

PLAN ETERYCZNY 
Plan Eteryczny jest światem współistniejącym z Planem Materialnym, a często też z innymi planami. 
Widać z niego Plan Materialny, choć jawi on się jako przymglony – trudno dostrzec szczegóły, kolory 
zlewają się ze sobą, a ostre krawędzie rozmywają. 
Choć z Planu Eterycznego można zerkać na Plan Materialny, w drugą stronę wizja jest zwykle 
zablokowana. Normalnie nie można też atakować stworzeń materialnych ze sfery eterycznej i na 
odwrót. Podróżnicy przemieszczający się przez Plan Eteryczny są dla mieszkańców Planu 
Materialnego niewidzialni, bezcielesni i nie wydają na dodatek żadnych dźwięków. 
Plan Eteryczny jest niemal zupełnie pozbawiony budynków czy przeszkód, ale mimo to pozostaje 
zamieszkany. Część bytujących tu istot to eteryczni podróżnicy, ale są również zjawy, które 
w szczególny sposób zagrażają osobom spacerującym przez mgłę. 
Oto cechy tego wymiaru. 
• Brak grawitacji. 
• Normalnie morficzny: Choć niewiele jest tu przedmiotów, które można zmienić. 
• Umiarkowanie ukierunkowany na neutralność. 
• Normalna magia: Czary działają zupełnie normalnie, choć nie mogą przenikać na Plan Materialny. 
Jedynym wyjątkiem są zaklęcia i zdolności czaropodobne wywołujące efekty oparte na mocy (czyli 
mające określnik moc) oraz te należące do szkoły odrzucania i jednocześnie działające na stworzenia 
eteryczne. Oczywiście osoby rzucające zaklęcia na Planie Materialnym muszą w jakiś sposób wykryć 
wrogów z Planu Eterycznego, zanim wycelują w nich czar wywołujący efekt oparty na mocy. Możliwe 
jest trafienie magicznym pociskiem stosownym czarem z Planu Materialnego w istotę przebywającą na 
Planie Eterycznym, lecz odwrotny zabieg się nie powiedzie. Żaden atak magiczny nie może przejść 
z Planu Eterycznego na Plan Materialny, a dotyczy to nawet czarów o efektach opartych na mocy. 

PLAN CIENI 
Wymiar przytłumionego światła, jednocześnie sąsiadujący i współistniejący z Planem Materialnym. 
Pokrywa on cały Plan Materialny, podobnie jak czyni to Plan Eteryczny, umożliwia więc bardzo 
szybkie pokonywanie wielkich odległości. Sąsiaduje również z innymi wymiarami. Przy użyciu 
odpowiedniej magii umożliwia odwiedziny różnych rzeczywistości. 
Plan Cieni jest czarno-biały, pozbawiony wszelkich kolorów. Pod innymi względami przypomina Plan 
Materialny, ale choć nie ma tu światła, sporo roślin, zwierząt i humanoidów zwie to miejsce swoim 
domem. 
Plan Cieni jest magicznie morficzny, a niektóre jego fragmenty wciąż dryfują pomiędzy innymi 
wymiarami. W rezultacie właściwie nie da się stworzyć dokładnych map tego obszaru, bo oprócz 
głównych punktów orientacyjnych zmienić się może wszystko. 
Oto cechy tego wymiaru. 
• Magicznie morficzny: Niektóre czary modyfikują podstawową materię Planu Cieni. Potęga 

i elastyczność tych zaklęć sprawia, że stają się w tym wymiarze bardzo przydatnymi narzędziami, 
zarówno dla podróżników, jak i rdzennych mieszkańców. 

• Umiarkowanie ukierunkowany na neutralność. 
• Wzmocniona magia: Zaklęcia o określniku cień działają w tej sferze lepiej. Traktowane są jak po 

zastosowaniu atutu Maksymalizacja czaru, choć nie zajmują komórek na zaklęcia wyższego 
poziomu, jak ma to miejsce w przypadku normalnego zastosowania tego atutu. 

Ponadto niektóre zaklęcia zyskują jeszcze więcej mocy. Przywoływanie poprzez cienie i wywoływanie 

poprzez cienie osiągają 30% mocy duplikowanych przywoływań i wywoływań (zamiast 20%). 
Potężniejsze przywoływanie poprzez cienie oraz potężniejsze wywoływanie poprzez cienie mają 60% 
mocy oryginału (zamiast 40%), a cienie osiągają 90% siły pierwowzoru (zamiast 60%). 
• Osłabiona magia: Zaklęcia, które używają lub tworzą światło bądź ogień, mogą na Planie Cieni 

wygasać. Ktoś, kto próbuje rzucić czar mający w określniku światło albo ogień, do sukcesu 
potrzebuje udanego testu Czarostwa (ST 20 + poziom czaru). Zaklęcia tworzące światło mają na 
Planie Cieni mniejsze zastosowanie, ponieważ – nawet jeśli uda się je rzucić – zasięg każdego 
źródła światła zmniejsza się w tej sferze o połowę. 

Mimo mrocznej natury Planu Cieni, czary, które wytwarzają, używają czy manipulują ciemnością, 
działają tak jak zwykle. 

PLAN ASTRALNY 
Plan Astralny to przestrzeń między innymi wymiarami. Kiedy podróżnik przekracza 
międzywymiarowy portal lub przenosi swego ducha do innej sfery egzystencji, podróżuje właśnie 
przez Plan Astralny. Nawet czary umożliwiające błyskawiczne przemieszczanie się w obrębie tego 
samego planu, takie jak drzwi poprzez wymiary, korzystają ze skrótów wiodących przez Plan Astralny. 
Wymiar ten to wielka, nieskończona sfera czystego, srebrzystego nieba, rozciągającego się zarówno 
nad głową, jak i pod stopami. Od czasu do czasu zdarza się kawałek dryfującej twardej materii, ale 
w większości jest to otwarta przestrzeń. 
Plan Astralny domem zwą zarówno podróżnicy, jak i wygnańcy. 
Oto cechy tego wymiaru. 
• Grawitacja subiektywna kierunkowa. 
• Bezczasowy: Na Planie Astralnym nie istnieje starzenie się, głód, pragnienie, trucizny i naturalne 

leczenie, choć ledwie podróżnik opuści Plan Astralny, kwestie te znów zaczynają go dotyczyć. 
• Umiarkowanie ukierunkowany na neutralność. 
• Wzmocniona magia: Wszystkie zaklęcia i zdolności czaropodobne można traktować tak, jakby 

zastosowano względem nich atut Przyspieszenie czaru. Już przyspieszone czary i zdolności 
pozostają bez zmian, podobnie jak zaklęcia wykorzystywane za sprawą magicznych przedmiotów. 
Odmiennie niż przy atucie, czary przyspieszane za sprawą Planu Astralnym przygotowuje się 
i rzuca na ich normalnym poziomie. Niemniej tu również stosuje się ograniczenie jednego 
przyspieszonego zaklęcia w rundzie. 

PLAN ŻYWIOŁU OGNIA 
Na Planie Żywiołu Ognia wszystko świeci. Podłoże to tak naprawdę sprasowane, pulsujące pokłady 
płomieni. Powietrze drży smagane falami żaru wzniecanego przez bezustanne ogniste burze, 
a najpospolitszą cieczą nie jest woda, tylko magma. 

Ogień nie potrzebuje tu ani paliwa, ani 
powietrza. Spaleniu jednak ulegają jedynie 
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substancje przyniesione z innych światów. 
Oto cechy tego wymiaru. 
 • Dominacja ognia. 
 • Wzmocniona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne z określnikiem ogień ulegają 

maksymalizacji oraz powiększeniu (tak jak przy atutach Maksymalizacja czaru i Powiększenie 
czaru, ale bez wykorzystywania komórek na zaklęcia wyższych poziomów). Efekt ten nie dotyczy 
zaklęć i zdolności czaropodobnych, które już są zmaksymalizowane lub powiększone. 

• Osłabiona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące lub tworzące wodę (włącznie 
z przyzywaniem żywiołaków wody oraz przybyszów zaliczanych do podtypu stworzenie wody) 
ulegają osłabieniu. Dotyczy to również czarów z domeny woda. 

PLAN ŻYWIOŁU POWIETRZA 
Plan Żywiołu Powietrza to pusta przestrzeń, składająca się z nieba nad głowami i nieba pod stopami. 
Ta sfera jest chyba najprzyjaźniejsza i najmniej zabójcza ze wszystkich Planów Wewnętrznych. To 
dom wszelkich istot powietrznych, które mają tu wielką przewagę nad innymi – choć istoty 
pozbawione umiejętności lotu też tu przeżyją, trudno im się poruszać. 
Oto cechy tego wymiaru. 
• Grawitacja subiektywna kierunkowa: Mieszkańcy tego wymiaru sami decydują, gdzie jest dla nich 

„dół”. Przedmioty nieporuszane przez inne siły lub żywe istoty się nie poruszają. 
• Dominacja powietrza. 
• Wzmocniona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne używające, zmieniające lub tworzące 

powietrze (włączając te z domeny powietrze) ulegają zarówno wzmocnieniu, jak i powiększeniu 
(analogicznie do działania atutów Wzmocnienie czaru i Powiększenie czaru, ale bez 
wykorzystywania komórek na zaklęcia wyższych poziomów). 

• Osłabiona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące lub tworzące ziemię (włącznie 
z przyzywaniem żywiołaków ziemi oraz przybyszów zaliczanych do podtypu stworzenie ziemi) 
ulegają osłabieniu. Dotyczy to również czarów z domeny ziemia. 

PLAN ŻYWIOŁU WODY 
Plan Żywiołu Wody to ocean bez dna i bez powierzchni, całkowicie płynne środowisko oświetlane 
rozproszonym blaskiem. Jest to jeden z przyjaźniejszych wymiarów, jeśli tylko podróżnicy z zewnątrz 
rozwiążą problem oddychania substancją tej sfery. 
Nieskończone odmęty sfery mogą być lodowato zimne, cieplejsze, aż do niemal wrzących, od bardzo 
zasolonych do słodkowodnych. Wciąż są w ruchu, mieszane i przetaczane pływami oraz prądami. 
Stałe osiedla sfery wznoszą się wokół nielicznych skalnych odłamków dryfujących przez przepastne 
wody, nawet one poddają się jednak pływowym ruchom całego planu. 
Oto cechy tego wymiaru. 
• Grawitacja subiektywna kierunkowa: Grawitacja jest tutaj podobna do tej na Planie Żywiołu 

Powietrza. Różnica polega na tym, że zanurzanie się i wynurzanie jest wolniejsze (a przez to 
bezpieczniejsze) niż we wspomnianym wymiarze. 

• Dominacja wody. 
• Wzmocniona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące, zmieniające lub tworzące 

wodę (włączając te z domeny ziemi) ulegają zarówno wzmocnieniu, jak i powiększeniu 
(analogicznie do działania atutów Wzmocnienie czaru i Powiększenie czaru, ale bez 
wykorzystywania komórek na zaklęcia wyższych poziomów). Efekt ten nie dotyczy zaklęć oraz 
zdolności czaropodobnych, które już są wzmocnione lub powiększone. 

• Osłabiona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne z określnikiem ogień ulegają osłabieniu. 
Dotyczy to również czarów z domeny ogień. 

PLAN ŻYWIOŁU ZIEMI 
Plan Żywiołu Ziemi to solidne miejsce z kamieni, gleby i skał. Nieświadomi i nieprzygotowani 
podróżnicy grzęzną tu zamknięci z wszystkich stron ciasnym uściskiem ziemi, ich życie wycieka, 
a obrócone w proch resztki stanowią ostrzeżenie dla wszystkich wystarczająco lekkomyślnych, aby tu 
przybyć. 
Mimo stałej, nieruchomej natury, budulec tego planu nie jest jednorodny. Można tu znaleźć miękką 
glebę, ale również twardsze i bardziej wartościowe rudy metali. 
Oto cechy tego wymiaru. 
• Dominacja ziemi. 
• Wzmocniona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące, zmieniające lub tworzące 

ziemię czy skały (włączając te z domeny ziemi) ulegają zarówno wzmocnieniu, jak i przedłużeniu 
(analogicznie do działania atutów Wzmocnienie czaru i Przedłużenie czaru, ale bez 
wykorzystywania komórek na zaklęcia wyższych poziomów). Efekt ten nie dotyczy zaklęć oraz 
zdolności czaropodobnych, które już są wzmocnione lub przedłużone. 

• Osłabiona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące lub tworzące powietrze 
(włącznie z przyzywaniem żywiołaków powietrza oraz przybyszów zaliczanych do podtypu 
stworzenie powietrza) ulegają osłabieniu. Dotyczy to również czarów z domeny powietrze. 

PLAN ENERGII NEGATYWNEJ 
Obserwator nie zobaczy wiele na Planie Energii Negatywnej. To ciemne, puste przestrzenie, 
nieskończona dziura kradnąca światło i siłę podróżnikom, którzy w nią wpadną. 
Jest to najbardziej wrogi ze wszystkich Planów Wewnętrznych, najbardziej obcy i wrogi wszelkiemu 
życiu. Tylko stworzenia niepodatne na wysysającą siły moc zdołają tu przeżyć. 
Oto cechy tego wymiaru. 
• Grawitacja subiektywna kierunkowa. 
• Większa dominacja energii negatywnej: Niektóre obszary odznaczają się mniejszą dominacją 

energii negatywnej i owe wyspy bywają zamieszkane. 
• Wzmocniona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące energię negatywną są 

zmaksymalizowane (tak jak przy atucie Maksymalizacja czaru, ale bez wykorzystywania komórek 
na zaklęcia wyższych poziomów). Efekt ten nie dotyczy zaklęć czy zdolności czaropodobnych, 
które już są zmaksymalizowane. Klasowe właściwości oparte na energii negatywnej, takie jak 
karcenie czy kontrolowanie nieumarłych, otrzymują premię +10 do rzutu określającego KW 
objętych mocą stworzeń. 

• Osłabiona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące energię pozytywną, włącznie 
z czarami leczenia, ulegają osłabieniu. Postacie podlegają również karze –10 do rzutów obronnych 
na Wytrwałość przy odzyskiwaniu negatywnych poziomów po wysączaniu energii. 

Losowe spotkania: Ponieważ Plan Energii Negatywnej w zasadzie pozbawiony jest wszelkich istot, 
rzadko dochodzi w tym wymiarze do spotkań losowych. 

PLAN ENERGII POZYTYWNEJ 
Na Planie Energii Pozytywnej nie ma powierzchni, a otwartymi przestrzeniami przypomina on Plan 
Żywiołu Powietrza. W odróżnieniu jednak od tego ostatniego, każda cząstka niniejszego wymiaru 
emanuje wewnętrzną, potężną energią. Moc ta jest niebezpieczna dla wszystkich śmiertelnych form, 
które nie zdołają jej wchłonąć. 
Mimo dobroczynnego wpływu, jest to jeden z niebezpieczniejszych Planów Wewnętrznych. 
Niechroniony przed jego wpływem podróżnik będzie cały czas wchłaniał pozytywną energię, karmił 
się nią i nią oddychał. W końcu jego śmiertelna powłoka nie będzie w stanie przyjąć więcej i spłonie 
niczym planetka w objęciach supernowej. Wizyty na Planie Energii Pozytywnej są zazwyczaj krótkie 
i nawet wtedy podróżnicy muszą zaopatrzyć się w asortyment poważnych zabezpieczeń. 
Oto cechy tego wymiaru. 
• Grawitacja subiektywna kierunkowa. 
• Większa dominacja pozytywnej energii: Niektóre obszary odznaczają się mniejszą dominacją 

pozytywnej energii i owe wyspy bywają zamieszkane. 
• Wzmocniona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące pozytywną energię, w tym 

czary leczenia, są zmaksymalizowane (tak jak przy atucie Maksymalizacja czaru, ale bez 
wykorzystywania komórek na zaklęcia wyższych poziomów). Efekt ten nie dotyczy zaklęć czy 
zdolności czaropodobnych, które już są zmaksymalizowane. Klasowe właściwości oparte na 
pozytywnej energii, takie jak odpędzanie czy niszczenie nieumarłych, otrzymują premię +10 do 
rzutu określającego KW objętych mocą stworzeń (niemniej na tym planie w zasadzie nie sposób 
spotkać nieumarłych). 

• Osłabiona magia: Zaklęcia i zdolności czaropodobne wykorzystujące negatywną energię, włącznie 
z czarami zadawania, ulegają osłabieniu. 

Losowe spotkania: Ponieważ Plan Energii Pozytywnej jest w zasadzie pozbawiony wszelkich istot, 
rzadko dochodzi w tym wymiarze do spotkań losowych 
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Podstawy magii 
Czary to jednorazowe efekty magiczne. Dzielimy je na dwa typy: wtajemniczeń (te rzucają bardowie, 
zaklinacze i czarodzieje) oraz objawień (będące domeną kapłanów, druidów oraz doświadczonych 
paladynów i tropicieli). Niektóre władające czarami postacie mają dostęp do ograniczonej listy 
znanych zaklęć, inne zaś korzystają z szerokiego ich wachlarza. Większość z tych osób przygotowuje 
czary zawczasu – dzięki księdze zaklęć lub modląc się żarliwie i medytując. Inne rzucają czary 
spontanicznie i nie muszą ich przygotowywać. Pomimo różnic dotyczących uczenia się czy 
przygotowywania zaklęć, gdy dochodzi do ich rzucenia, czary są do siebie bardzo podobne. 
Zaklęcia wtajemniczeń i objawień dzieli się również na osiem szkół magii, które odzwierciedlają 
różnorodność efektów rzuconych czarów. 

Rzucanie czarów 
Rzucanie czarów to taki sam proces – bez względu na to, czy zaklęcie należy do grupy wtajemniczeń 
czy objawień oraz czy bohater przygotowuje zaklęcia zawczasu, czy wybiera je zależnie od potrzeby. 

WYBÓR CZARÓW 
Przede wszystkim musisz zdecydować, jaki czar chcesz rzucić. Jeśli wcielasz się w postać kapłana, 
druida, doświadczonego paladyna, tropiciela lub czarodzieja, wybierasz spośród zaklęć 
przygotowanych wcześniej danego dnia, a jeszcze niewykorzystanych (patrz “Jak czarodziej 
przygotowuje zaklęcia” oraz “Jak przygotowuje się zaklęcia objawień”). Jeżeli odgrywasz barda lub 
zaklinacza, wybierasz dowolny znany ci czar, pod warunkiem jednak, że masz prawo rzucić zaklęcie 
określonego poziomu. 
Aby rzucić czar, musisz być w stanie mówić (jeżeli zaklęcie ma komponenty werbalne), gestykulować 
(jeśli posiada komponenty somatyczne) i korzystać z komponentów materialnych lub koncentratorów 
(gdy zaklęcie ich wymaga). Ponadto powinieneś się jeszcze skoncentrować. 
Kiedy rzucisz już przygotowany czar, nie możesz zrobić tego ponownie, dopóki raz jeszcze go nie 
przygotujesz (jeśli przygotowałeś kilka kopii danego zaklęcia, każdą z nich możesz rzucić tylko raz). 
W przypadku barda i zaklinacza rzucone czary wlicza się w dzienny limit zaklęć danego poziomu 
czarów, ale masz pełne prawo wykorzystać ponownie to samo zaklęcie, dopóki nie wyczerpiesz 
wspomnianego limitu. 

KONCENTRACJA 
Rzucenie zaklęcia wymaga koncentracji. Jeśli coś przerwie ci skupienie podczas czarowania, musisz 
wykonać test Koncentracji – nieudany oznacza, że tracisz zaklęcie. Im poważniejsze utrudnienie i im 
wyższy poziom czaru, jaki próbujesz rzucić, tym większa jest ST testu. Nieudany test oznacza, że 
utraciłeś czar – tak jakbyś go rzucił bez efektu. 
Zranienie: Jeśli próbując rzucić zaklęcie, otrzymasz obrażenia, musisz wykonać test Koncentracji (ST 
10 + otrzymane obrażenia + poziom rzucanego czaru) – nieudany oznacza, że straciłeś czar bez efektu. 
Wydarzenie utrudniające koncentrację ma miejsce podczas czarowania wówczas, gdy następuje 
pomiędzy początkiem a końcem rzucania czaru (w przypadku zaklęcia o czasie rzucania 1 cała runda 
i dłuższym) lub gdy jest reakcją na fakt rzucania zaklęcia (na przykład, okazyjny atak prowokowany 
przez czarowanie bądź atak wynikający z przygotowanej akcji). 
Jeśli otrzymujesz obrażenia długofalowe uznaje się, że połowę z nich odnosisz w chwili rzucania 
czaru. Musisz zatem wykonać test Koncentracji (ST 10 + 1/2 ostatnio otrzymanych długofalowych 
obrażeń + poziom rzucanego czaru). W przypadku gdy świeże obrażenia są ostatnimi, które efekt 
może spowodować, nie powoduje to rozproszenia uwagi. Powtarzających się obrażeń nie uznaje się za 
długofalowe. 
Czar: Jeśli podczas rzucania czaru padniesz ofiarą zaklęcia, musisz wykonać test Koncentracji – 
nieudany oznacza, że tracisz wykorzystywany czar. Jeżeli działające na ciebie zaklęcie powoduje rany, 
ST wynosi 10 + obrażenia + poziom rzucanego przez ciebie czaru. Jeśli zaś działające na ciebie 
zaklęcie przeszkadza ci w koncentracji lub rozprasza cię w inny sposób, ST testu Koncentracji równa 
się ST rzutu obronnego na wspomniane zaklęcie + poziom rzucanego przez ciebie czaru. W przypadku 
czarów, z którymi nie wiąże się rzut obronny, pod uwagę należy brać ST rzutu obronnego, do jakiego 
w innym wypadku zaklęcie by zmuszało. 
W zwarciu lub przyszpilony: Uwikłany w zwarcie lub przyszpilony możesz rzucać tylko takie czary, 
które nie wymagają komponentów somatycznych i do których ewentualne komponenty materialne już 
masz w ręku. Nawet w takim przypadku musisz jednak wykonać test Koncentracji (ST 20 + poziom 
rzucanego przez ciebie czaru) – nieudany oznacza, że tracisz zaklęcie. 
Żywiołowy ruch: Jeśli dosiadasz poruszającego się wierzchowca, jedziesz w podskakującym na 
wybojach wozie, siedzisz w łódeczce płynącej bystrym strumieniem czy znajdujesz się pod pokładem 
ciskanego sztormem statku, bądź też z innego powodu poddawany jesteś podobnym wstrząsom, 
musisz wykonać test Koncentracji (ST 10 + poziom rzucanego przez ciebie czaru) – nieudany oznacza 
utratę zaklęcia. 
Gwałtowny ruch: Jeśli dosiadasz galopującego konia, jedziesz w wozie podczas szalonej przejażdżki, 
siedzisz w łódeczce pokonującej wodne progi lub znajdujesz się na pokładzie ciskanego sztormem 
statku, bądź też z innego powodu poddawany jesteś podobnym wstrząsom, musisz wykonać test 
Koncentracji (ST 15 + poziom rzucanego przez ciebie czaru) – nieudany oznacza, że tracisz zaklęcie. 
Kiepska pogoda: Jeśli próbujesz rzucić czar, gdy pogoda jest kiepska, musisz wykonać test 
Koncentracji. Jeżeli wieje silny wiatr i zacina deszcz lub deszcz ze śniegiem, ST wynosi 5 + poziom 
rzucanego przez ciebie czaru. W przypadku gdy wichura niesie grad, pył lub żwir, ST równa się 10 + 
poziom rzucanego przez ciebie czaru. W obu wypadkach tracisz czar, jeśli nie powiedzie ci się test 
Koncentracji. Jeżeli jednak dane warunki pogodowe spowodowało zaklęcie, korzystaj z zasad 
przedstawionych wcześniej, w części “Czar”. 
Czarowanie defensywne: Jeśli chcesz rzucić czar, nie prowokując ataków okazyjnych, musisz 
wykonać test Koncentracji (ST 15 + poziom rzucanego przez ciebie czaru) – udany oznacza szczęśliwe 
rzucenie zaklęcia. Porażka świadczy o utracie czaru. 
Oplątany: Jeżeli chcesz rzucić zaklęcie oplątany przez sieć lub plączonożny worek, bądź też 
znajdujesz się pod wpływem czaru o podobnym efekcie, musisz wykonać test Koncentracji o ST 15 – 
udany pozwala ci rzucić zaklęcie. Porażka oznacza utratę czaru. 

KONTRCZAROWANIE 
Czary można również rzucać jako kontrzaklęcia. W takim przypadku wykorzystujesz energię zaklęcia, 
by zakłócić działanie tego samego czaru rzucanego przez kogoś innego. Kontrczarowanie działa nawet 
wówczas, gdy jedno zaklęcie wywodzi się z magii wtajemniczeń, a drugie objawień. 
Jak działa kontrczarowanie: Wykorzystując kontrczarowanie, przede wszystkim wybierasz cel, 
przygotowując akcję. Postanawiasz zatem poczekać i zakończyć akcję w chwili, gdy adwersarz będzie 
próbował rzucić zaklęcie (masz prawo poruszyć się z normalną szybkością, jako że przygotowanie to 
akcja standardowa). 
Jeżeli cel twojego kontrczaru próbuje rzucić zaklęcie, wykonujesz test Czarostwa (ST 15 + poziom 
czaru) – jest to akcja darmowa. Sukces w teście oznacza, że udało ci się rozpoznać rzucany przez 
adwersarza czar i możesz go skontrować. Porażka z kolei świadczy o tym, iż nie możesz tego uczynić. 
Zwieńczenie całego procesu wymaga, byś rzucił odpowiednie zaklęcie. Ogólna zasada mówi, że czar 
może kontrować tylko sam siebie. Jeżeli masz prawo rzucić to samo zaklęcie i na dodatek je 
przygotowałeś (jeśli przygotowujesz czary), używasz go, odrobinę zmieniając, tak by uzyskać efekt 
kontrczarowania. Jeśli cel znajduje się w zasięgu, oba zaklęcia automatycznie się negują i nie 
powodują żadnych innych efektów. 
Kontrczarowanie zaklęć metamagicznych: Ustalając, czy dany czar może zostać skontrowany, nie 
należy brać pod uwagę atutów metamagicznych. 
Wyjątki: Niektóre czary są specyficznymi kontrzaklęciami innych – dotyczy to zwłaszcza tych, które 
mają diametralnie odmienne efekty. 
Rozproszenie magii jako kontrzaklęcie: Za pomocą rozproszenia magii możesz skontrować 
rzucającego czary adwersarza, bez konieczności rozpoznawania zaklęcia, jakie rzuca. Jednakże 
rozproszenie magii nie zawsze działa jak kontrzaklęcie (patrz opis czaru). 

POZIOM CZARUJĄCEGO 
Potęga zaklęcia zależy od jego poziomu czarującego, który dla większości postaci jest równy 
poziomowi w klasie wykorzystywanej do rzucania danego czaru. 
Masz prawo rzucić zaklęcie na niższym niż normalnie poziomie czarującego, ale musi on być 

wystarczający do wykorzystania owego czaru. Ponadto wszystkie elementy zależne od poziomu należy 
oprzeć na tym samym poziomie czarującego. 
Jeżeli właściwość klasowa, zesłana moc domeny lub inna specjalna zdolność zapewniają modyfikator 
do poziomu czarującego, stosuje się go jedynie do efektów zależnych od poziomu czarującego (takich 
jak zasięg, czas działania oraz powodowane obrażenia) oraz do testów poziomu czarującego 
potrzebnych do przełamania odporności na czary i do poziomu czarującego używanego w testach 
rozproszenia (zarówno jeśli chodzi o sam test rozproszenia, jak i jego ST). 

NIEUDANE RZUCENIE CZARU 
Jeśli próbujesz rzucić zaklęcie w warunkach, które nie spełniają jego wymagań, próba kończy się 
porażką, a czar zostaje zmarnowany. 
Rzucenie czaru kończy się porażką również wówczas, gdy coś przerwie ci skupienie. Podobny efekt 
może również nastąpić, gdy masz na sobie zbroję i rzucasz czar z komponentami somatycznymi 

WYNIKI DZIAŁANIA CZARU 
Kiedy wiesz już, na jakie istoty (bądź przedmioty lub obszar) wpłynął czar i czy wykonały one udane 
rzuty obronne (jeśli mają do tego prawo), możesz zastosować wszelkie rezultaty, jakie pociąga za sobą 
zaklęcie. 

SPECJALNE EFEKTY CZARÓW 
W przypadku wielu specyficznych efektów czarów postępuje się stosownie od szkoły, do jakiej należą. 
Niektóre specjalne właściwości zaklęć przedstawiono w informacjach dotyczących szkół czarów. 
Ataki: W opisie niektórych czarów wspomniano o atakach. Za ataki uznaje się zaś wszystkie 
ofensywne działania bojowe, nawet te, które nie powodują obrażeń. Również próby odpędzania lub 
karcenia nieumarłych traktuje się jak ataki. Atakami są także wszelkie czary, przed którymi istota 
chroni się za pomocą rzutów obronnych, które powodują obrażenia i które w inny sposób krzywdzą 
lub utrudniają życie ofierze. Za ataki nie uznaje się zaklęć, które sprowadzają potwory lub innych 
sprzymierzeńców bądź mają podobne efekty, ponieważ taki czar sam w sobie nikomu nie wyrządza 
krzywdy. 
Rodzaje premii: Zwykle premia ta należy do określonego rodzaju, dzięki czemu wiadomo, w jaki 
sposób zaklęcie nią obdarza. Premii tych dotyczy pewna bardzo ważna zasada – otóż premie tego 
samego rodzaju zwykle się nie kumulują. Z wyjątkiem premii unikowych, większości premii 
z okoliczności oraz premii rasowych pod uwagę należy brać tylko premię większej wartości (patrz 
dalej, “Łączenie efektów magicznych”). Ta sama zasada obowiązuje też w przypadku kar – bohater 
podlegający kilku karom tego samego rodzaju bierze pod uwagę tylko najbardziej uciążliwą. 
Przywracanie życia umarłym: Kilka czarów posiada moc przywracającą życie umarłym bohaterom. 
Kiedy żyjąca istota umiera, jej dusza opuszcza ciało i Plan Materialny, podróżuje przez Plan Astralny 
i udaje się dalej – do wymiaru, w którym mieszka jej bóstwo. Jeśli śmiertelnik nie wierzył w żadnego 
boga czy boginię, dusza odchodzi na plan odpowiadający charakterowi zmarłego. Przywrócenie 
umarłemu życia oznacza, że odnajduje się jego duszę i sprowadza ją z powrotem do ciała. 
Utrata poziomów: każda istota, której przywrócono życie, zwykle traci jeden poziom doświadczenia. 
Nowa całkowita liczba PD postaci jest równa połowie pomiędzy jej nowym poziomem (po jego 
zmniejszeniu) a minimum potrzebnym do awansu na następny. Bohater, który w chwili śmierci 
znajdował się na 1. poziomie, traci zamiast poziomów 2 punkty Budowy. 
Utraconego poziomu (lub punktów Budowy) nie sposób odzyskać drogą dostępną śmiertelnym – na 
nic się zdaje tak życzenie, jak i cud. Bohater, który powrócił między żywych, może odzyskać utracony 
poziom, zdobywając PD podczas przygód. Śmiałek, który utracił punkty Budowy, ma prawo 
zwiększyć wartość owego atrybutu, awansując na poziomy i zyskując prawo do takiej operacji. 
Przeciwdziałanie przywracaniu życia: Wrogowie mogą się postarać, by przywrócenie życia 
bohaterowi było trudniejsze. Choćby przechowanie ciała zapobiega użyciu czarów wskrzeszenie czy 
zmartwychwstanie, które pozwalają przywrócić życie umarłemu. Z kolei uwięzienie duszy zapobiega 
wszelkim próbom ożywienia zmarłego, dopóki dusza nie zostanie uwolniona. 
Przywrócenie życia wbrew woli zmarłego: Duszy nie można przywrócić do życia, jeśli ona tego sobie 
nie życzy. Dusza zna imię, charakter oraz ewentualne bóstwo opiekuńcze postaci, która próbuje ją 
ożywić. W zależności od tych informacji może odmówić powrotu do życia. 

ŁĄCZENIE EFEKTÓW MAGICZNYCH 
Czary i efekty magiczne zwykle działają tak, jak to opisano – bez względu na to, ile takich czynników 
funkcjonuje jednocześnie na danym obszarze czy osobie. Z wyjątkiem pewnych specyficznych 
przypadków, zaklęcie w żaden sposób nie oddziałuje na już funkcjonujący czar. Jeśli jakieś zaklęcie 
ma konkretny wpływ na inne czary, informacje na ten temat pojawią się w jego opisie. Stosuje się 
również kilka innych ogólnych zasad, dotyczących sytuacji, w której w tym samym miejscu działa 
kilka czarów lub efektów magicznych. Oto one: 
Kumulowanie efektów: Czary, które zapewniają premie lub kary do testów ataków i obrażeń, rzutów 
obronnych lub innych cech zwykle się ze sobą nie kumulują. 
Uogólniając jeszcze bardziej, premie tego samego rodzaju zwykle się nie kumulują, nawet jeżeli 
powstały w wyniku działania różnych czarów (lub efektów innych niż zaklęcia; patrz wcześniej 
“Rodzaje premii”). 
Różne nazwy modyfikatorów: Premie oraz kary wynikające z dwóch różnych czarów kumulują się ze 
sobą, jeśli modyfikatory należą do różnych rodzajów. 
Premie, które nie posiadają żadnej nazwy, kumulują się z wszystkimi premiami. 
Taki sam efekt o odmiennej potędze: W przypadku gdy na tym samym obszarze lub celu działają co 
najmniej dwa identyczne czary o różnej potędze, pod uwagę należy brać tylko lepszy z nich. 
Taki sam efekt o różnych rezultatach: Ten sam czar może czasem powoływać do istnienia różne 
efekty, jeśli zastosuje się go więcej niż raz względem jednego podmiotu. W tym przypadku ostatnie 
zaklęcie w serii zastępuje wcześniejsze. W takim wypadku jednakże żaden wcześniejszy czar nie 
został tak naprawdę ani usunięty, ani rozproszony, ale ich efekty nie mają znaczenia, dopóki działa 
ostatnie zaklęcie z serii. 
Jeden efekt znosi inny: Czar może sprawić, że wcześniejsze zaklęcie stanie się nieistotne. Oba działają, 
ale jedno z jakiegoś powodu znosi drugie. 
Kilka efektów kontroli umysłowej: Czasem efekty magiczne, które powodują umysłową kontrolę, 
sprawiają, że inne zaklęcia o podobnym działaniu stają się nieistotne (choćby gdy pozbawiają ofiarę 
wolnej woli). Efekty mentalnej kontroli, które nie pozbawiają istoty zdolności do działania, zwykle ze 
sobą nie kolidują. Jeżeli ofiara znajduje się pod wpływem kontroli dwóch lub większej liczby istot, 
będzie się starała każdej służyć możliwie najlepiej, jednakże tylko w stopniu, na jaki pozwala dany 
efekt. Jeśli w tym samym czasie otrzyma sprzeczne rozkazy, kontrolujący ją rywale muszą wykonać 
sporne testy Charyzmy, aby ustalić, którego usłucha. 
Czary o przeciwnych efektach: Czary o przeciwnych efektach stosuje się normalnie, biorąc pod 
uwagę wszelkie premie, kary i inne zmiany w kolejności, w jakiej następują. Niektóre zaklęcia negują 
lub kontrują inne. O tym specyficznym efekcie wspomniano w opisie czaru. 
Efekty natychmiastowe: Dwa i więcej czarów o natychmiastowym czasie działania funkcjonuje 
kumulatywnie, jeśli wpływają na ten sam cel. 
 

Opis czarów 
Każde zaklęcie zaprezentowano w ten sam sposób, a każdą kategorię informacji wyjaśniono 
i zdefiniowano na najbliższych stronach. 

NAZWA 
W pierwszej linijce opisu każdego czaru podano nazwę, pod jaką zaklęcie jest powszechnie znane. 

SZKOŁA (PODSZKOŁA) 
Pod nazwą czaru podano szkołę magii, do jakiej należy (lub podszkołę, jeśli go dotyczy). 
Niemal każde zaklęcie należy do jednej z ośmiu szkół magii, czyli grupy powiązanych ze sobą zaklęć 
działających w podobny sposób. Niewielka liczba czarów (kuglarstwo, mistyczny znak, ograniczone 

życzenie, utrwalenie oraz życzenie) to zaklęcia uniwersalne, niezaliczane do żadnej ze szkół. 

Iluzje 
Zaklęcia z tej szkoły pozwalają oszukiwać zmysły lub umysł. Za ich sprawą podmioty widzą rzeczy, 
których nie ma, nie dostrzegają zaś tych, które istnieją. Słyszą widmowe odgłosy albo też pamiętają 
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coś, co nigdy się nie wydarzyło. 
Cień: Zaklęcia z tej grupy tworzą z pozawymiarowej energii coś, co jest po części realne. Takie iluzje 
mogą mieć rzeczywiste efekty. Powodowane przez nie obrażenia są prawdziwie. 
Ułuda: Tego rodzaju zaklęcia tworzą fałszywe wrażenia zmysłowe. Osoby percypujące ułudę mają 
wrażenie, że coś, co odbierają zmysłami, rzeczywiście istnieje, a nie że mają do czynienia z nieco 
zmienioną wersją istniejącego przedmiotu (nie jest to zatem personalizowane wrażenie umysłowe). Za 
sprawą tego typu czarów nie sposób sprawić, by coś wyglądało na zupełnie inną rzecz. Ułuda 
obejmująca słyszalne efekty nie jest w stanie naśladować mowy, chyba że w opisie czaru wprost to 
stwierdzono. Jeśli można stworzyć słyszalne słowa, muszą one wywodzić się ze znanego ci języka. 
Jeżeli próbujesz naśladować mowę, której nie znasz, ułuda wyda z siebie bełkot. Analogicznie, nie 
zdołasz stworzyć widzialnej kopii czegoś, czego wyglądu nie znasz. 

Ponieważ ułudy i zwidy (patrz dalej) są nierealne, nie da się za ich sprawą stworzyć realnych 
efektów w taki sposób, w jaki czynią to inne rodzaje iluzji. Nie mogą one ranić istot, uszkadzać 
przedmiotów, podtrzymywać ciężaru, dostarczać wartości odżywczych czy chronić przez żywiołami. 
W konsekwencji tego rodzaju zaklęcia okazują się przydatne, gdy trzeba wrogów wprawić 
w zakłopotanie lub opóźnić, lecz nie nadają się do ataku. 
KP ułudy wynosi 10 + jej modyfikator z rozmiaru. 
Wzorzec: Podobnie jak w przypadku czarów z grupy ułuda, zaklęcia tego rodzaju powołują do 
istnienia obrazy, które widzą inni. Wzorce wpływają jednak również na umysły tych, którzy na nie 
patrzą, lub tych, których obejmą. Wszystkie zaklęcia tego typu to czary wpływający na umysł. 
Złudzenie: Zaklęcia z tej podszkoły tworzą mentalne obrazy, które percypuje jedynie podmiot (lub 
podmioty) czaru i osoba go rzucająca. Owe wrażenie istnieje wyłącznie w umysłach istot, które 
znalazły się pod działaniem złudzenia. Są to osobiste odczucia mentalne (wszystko dzieje się 
w głowach ofiar, a zatem nie jest to fałszywy obraz czy coś, co naprawdę widzą). Osoby trzecie, które 
obserwują lub badają scenę, nie są w stanie dostrzec złudzenia. Wszystkie zaklęcia tego typu to czary 
wpływający na umysł. 
Zwid: Czary tego rodzaju zmieniają wrażenia zmysłowe, dzięki czemu coś wygląda, smakuje, brzmi 
lub wydaje się w dotyku inne niż jest, a może nawet zniknąć. 
Iluzje a rzuty obronne (niewiara): Istoty napotykające iluzje zwykle nie mają prawa do rzutu 
obronnego pozwalającego je rozpoznać, dopóki uważnie ich nie zbadają lub nie dojdzie do jakiegoś 
rodzaju interakcji. 
Udany rzut obronny na iluzje ujawnia, że dana rzecz jest fałszywa. Ułudy i złudzenia pozostawiają 
jednak po sobie prawie przezroczyste zarysy. 
Nieudany rzut obronny oznacza, że bohater nie zauważył, iż coś jest nie tak. Śmiałek uzyskujący 
niezaprzeczalny dowód, że ma do czynienia z iluzją, nie musi wykonywać rzutu obronnego. Jeśli 
jakiejś osobie uda się nie uwierzyć w iluzję i przekaże to innym, to jej towarzysze otrzymują premię 
+4 do rzutu obronnego. 

Nekromancja 
Czary z tej szkoły manipulują potęgą śmierci i nie-życia oraz siłami życiowymi. Duża ich liczba to 
zaklęcia dotyczące istot nieumarłych. 

Oczarowanie 
Tego rodzaju czary oddziałują na umysły innych istot, wpływając na ich zachowanie lub wręcz je 
kontrolując. 
Wszystkie oczarowania to zaklęcia wpływające na umysł. Wyróżnia się dwie podszkoły czarów, które 
pozwalają ci wpływać na zachowanie istot. 
Przymus: Czary z tej podszkoły zmuszają ofiarę, by zachowywała się w konkretny sposób lub by 
zmieniła sposób myślenia. Niektóre zaklęcia zaliczane do przymusów dokładnie ustalają akcje istoty, 
na którą działają, lub też wpływające na nią efekty. W przypadku innych możesz w chwili rzucania 
czaru określić czynności, jakie będzie wykonywał podmiot. Jeszcze inne zapewniają ci długotrwałą 
kontrolę nad stworzeniem, które znajdzie się pod wpływem zaklęcia. 
Zauroczenie: Zaklęcia z tej podszkoły zmieniają sposób, w jaki ich podmiot cię postrzega – zwykle 
stajesz się jego dobrym przyjacielem. 

Odrzucanie 
Czary należące do tej szkoły mają różne efekty ochronne. Powołują one do istnienia fizyczne 
i magiczne bariery, negują magiczne czy fizyczne zdolności, ranią intruzów, a nawet przepędzają 
istoty na inne plany egzystencji. 
Jeśli jakiś czar odrzucania jest przez przynajmniej 24 godziny aktywny w promieniu 3 metrów od 
innego takiego zaklęcia, magiczne pola na siebie wpływają – ich interferencja powoduje powstanie 
słabo widocznej fluktuacji energii. ST wykrycia takich czarów przy użyciu testu Przeszukiwania 
maleje o 4. 
Jeżeli odrzucanie tworzy barierę, która zatrzymuje pewnego rodzaju istoty, nie można jej użyć do 
odegnania ich. W przypadku gdy przyciśniesz barierę do takich istot, poczujesz ewidentne parcie na 
nią. Jeśli nie cofniesz nacisku, czar dobiegnie końca. 

Poznanie 
Zaklęcia zaliczane do tej szkoły pozwalają poznawać dawno zapomniane tajemnice, przewidywać 
przyszłość, znajdować ukryte przedmioty oraz przeszywać zwodnicze efekty czarów. 
Wiele czarów z tej szkoły działa w obszarze stożka. Ich efekty poruszają się wraz z tobą i rozciągają 
w kierunku, w którym patrzysz. Stożek wyznacza obszar, który możesz objąć zmysłami w ciągu 
każdej rundy. Badając ten sam obszar przez większą liczbę rund, zwykle uzyskasz dodatkowe 
informacje, co zaznaczono w opisie czaru. 
Szpiegowanie: Czary z tej podszkoły tworzą niewidzialny magiczny czujnik, który przekazuje ci 
informacje. Jeśli w opisie czaru nie stwierdzono inaczej, ma o zmysły równie potężne jak twoje. Ten 
poziom “dokładności” obejmuje wszystkie wpływających na ciebie czary i efekty – czyli takie, 
których jesteś celem – lecz nie na te, które na ciebie emanują. Czujnik traktuje się jednak jak twój 
oddzielny, niezależny organ zmysłowy, a zatem działa on normalnie, nawet jeśli zostaniesz oślepiony, 
ogłuszony lub w inny sposób osłabiony. Każda istota o Intelekcie wartości przynajmniej 12 dostrzeże 
czujnik, wykonując udany test Intelektu o ST 20. Czujnik można też rozproszyć, jakby był normalnym 
aktywnym czarem. 
Czary z podszkoły szpiegowanie blokują ołowiana płyta i magiczne protekcje, a ty wyczuwasz 
wówczas, że zostały tak zatrzymane. 

Przemiany 
Zaklęcia zaliczane do tej szkoły zmieniają właściwości istot, przedmiotów lub warunków. 

Przywoływanie 
Każdy czar przywoływania należy do jednej z pięciu podszkół. Zaklęcia tego typu sprowadzają 
w twoje pobliże manifestacje przedmiotów, istot oraz pewnych form energii (podszkoła przyzywanie); 
faktycznie przenoszą istoty z jednego planu egzystencji na inny (sprowadzanie); leczą (leczenie); 
transportują stworzenia lub przedmioty na duże dystanse (teleportacja); tworzą przedmioty lub efekty 
(tworzenie). Istoty, które przywołasz, zwykle – choć nie zawsze – są ci posłuszne. 
Stworzenie czy przedmiot, który powołujesz do istnienia lub transportujesz w swoje pobliże, nie może 
pojawić się we wnętrzu innego stworzenia ani przedmiotu, ani też unosić się w pustej przestrzeni. 
Musi się pojawić w wolnym miejscu, na powierzchni zdolnej go podtrzymać. Pojawia się w zasięgu 
działania zaklęcia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by go opuścił. 
Leczenie: Niektóre czary ze szkoły przywołań zaliczane do magii objawień są w stanie nie tylko 
leczyć istoty, ale również przywracać im życie. 
Przyzywanie: Zaklęcia należące do tej podszkoły natychmiast ściągają istoty lub przedmioty we 
wskazane przez ciebie miejsce. Kiedy czar dobiega końca lub ulega rozproszenia, przyzwane 
stworzenie natychmiast powraca do miejsca, z którego przybyło. Przyzwany przedmiot nie zostaje 
jednak odesłany z powrotem, chyba że tak wyraźnie podano w opisie czaru. Tak ściągnięta istota 
odchodzi również wówczas, gdy zostanie zabita lub gdy jej punkty wytrzymałości spadną do 0 lub 
poniżej tej liczby. W takim przypadku jednakże stworzenie nie umiera naprawdę – odtwarza się 
w ciągu 24 godzin i w tym czasie nie może zostać ponownie przyzwane. 
Kiedy czar przyzywający istotę dobiega końca, ta znika, a wraz z nią wszystkie zaklęcia, jakie rzuciła. 
Tak ściągnięte stworzenie nie może używać żadnych wrodzonych zdolności przyzywających (jeśli 
takie posiada). Nie zgodzi się również rzucić żadnych czarów wymagających poświęcenia PD ani 
wykorzystać żadnych zdolności czaropodobnych, które kosztowałyby PD, gdyby były zaklęciami. 
Sprowadzanie: Czary z tej podszkoły przenoszą istoty z innego planu egzystencji do tego, w którym 
się znajdujesz. Zaklęcie obdarza stworzenie jednorazową zdolnością powrotu do wymiaru, z którego 

pochodzi, choć czasem dodatkowo ogranicza warunki, w jakich będzie to możliwe. Sprowadzone 
istoty naprawdę giną, jeśli zostaną zabite; nie znikają i się nie odtwarzają, jak te pojawiające się za 
sprawą zaklęć przyzywania (patrz wcześniej). Czas działania tych czarów jest natychmiastowy, co 
oznacza, iż sprowadzonych za ich pomocą stworzeń nie da się rozproszyć. 
Teleportacja: Czary z tej podszkoły przenoszą jedną lub więcej istot bądź przedmiotów na duże 
odległości. Najpotężniejsze z zaklęć pozwalają przekraczać granice planarne. W odróżnieniu od 
czarów przyzywania, transport jest jednokierunkowy i nie można tego efektu rozproszyć (chyba że 
w opisie podano inaczej). Teleportacja to natychmiastowa podróż poprzez Plan Astralny, a zatem coś, 
co uniemożliwia podróż astralną, blokuje również tego rodzaju wędrówki. 
Tworzenie: Czary te operują materią w taki sposób, by tworzyć przedmioty lub istoty w miejscu 
wskazanym przez rzucające ją osoby (oczywiście dotyczą ich wspomniane wcześniej ograniczenia). 
Jeśli czas działania zaklęcia jest inny niż natychmiastowy, magia utrzymuje efekt tworzenia w całości, 
a zatem gdy zaklęcie dobiega końca, istota czy obiekt rozwiewają się bez śladu. Jeżeli jednak czar ma 
natychmiastowy czas działania, magia tylko składa w całość powołany do istnienia byt czy przedmiot. 
A zatem taka kreacja trwa w zasadzie w nieskończoność, a jej egzystencja nie opiera się na magii i od 
niej nie zależy. 

Wywoływanie 
Zaklęcia z tej szkoły wykorzystują energię lub czerpią z niewidzialnego źródła mocy, by doprowadzić 
do określonego skutku. W rezultacie tworzysz coś z niczego. Wiele tych czarów powołuje do istnienia 
spektakularne efekty. Zaklęcia wywoływania słyną z zadawania dużej liczby obrażeń. 

[OKREŚLNIK] 
W tej samej linijce, w której podano szkołę i podszkołę, pojawia się również ewentualny określnik, 
który dodatkowo kategoryzuje w jakiś sposób zaklęcie. W przypadku niektórych czarów może być ich 
kilka. 
Oto, jakie określniki mogą się pojawić: chaos, ciemność, dobro, dźwięk, elektryczność, kwas, moc, 
ogień, oparty na języku, powietrze, praworządność, śmierć, strach, światło, woda, wpływający na 
umysł, ziemia, zimno oraz zło. 
Większość wspomnianych określników nie wpływa na rozgrywkę, ale wskazujące na to, jak czar 
współgra z innymi, ze specjalnymi zdolnościami, z niezwykłymi istotami, z charakterem itp. 
Czar oparty na języku wymaga użycia zrozumiałego języka służącego za środek komunikacji. Jeśli 
ofiara nie rozumie lub nie może usłyszeć, co mówi osoba rzucająca czar oparty na języku, zaklęcie to 
zawodzi. 
Z kolei zaklęcia wpływające na umysł działają tylko względem istot o Intelekcie wartości 
przynajmniej 1. 

POZIOM 
W następnej linijce opisu zaklęcia podano poziom czaru, czyli liczbę z przedziału od 0 do 9. Informuje 
ona o względnej potędze zaklęcia. Cyfrę poprzedza skrót wskazujący na klasę, której przedstawiciele 
mogą dane zaklęcie rzucić. W tym miejscu znajduje się też informacja, czy czar zalicza się do 
domenowych, a jeśli tak, to do jakiej domeny należy i jakiego jest poziomu. Poziom zaklęcia wpływa 
na ST wszelkich rzutów obronnych na jego efekty. 
Oto skróty nazw klas pozwalających rzucać czary: bard Brd; czarodziej Cza; druid Drd; kapłan Kap; 
paladyn Pal; tropiciel Trp; zaklinacz Zak. 
Zaklęcie może też być związane z następującymi domenami: chaos, dobro, leczenie, magia, ochrona, 
ogień, oszustwa, podróż, powietrze, prawo, rośliny, siła, słońce, śmierć, szczęście, wiedza, woda, 
wojna, ziemia, zło, zniszczenie i zwierzęta. 

KOMPONENTY 
Komponentami czaru musisz dysponować, aby rzucić dane zaklęcie. W opisie czaru w części 
zatytułowanej “Komponenty” znajdziesz skróty informujące cię, jakiego rodzaju składników 
potrzebujesz. Specjalne materiały, koncentratory oraz koszt PD wymieniono na końcu opisu danego 
czaru. Zwykle zdobycie czy korzystanie z komponentów nie nastręcza trudności, ale jeżeli z jakiegoś 
powodu nie możesz wykorzystywać określonych składników lub gdy substancja czy koncentrator są 
bardzo drogie, staną się one ważnym elementem rzucania zaklęć. 
Werbalne (W): Wypowiedziana inkantacja. Korzystanie z komponentu werbalnego wymaga, byś 
mógł mówić silnym głosem. Czar cisza czy knebel uniemożliwiają wygłoszenie inkantacji – i zarazem 
rzucenie czaru. Ogłuszona osoba ponosi ryzyko 20% na to, że nie uda jej się rzucić zaklęcia 
z komponentami werbalnymi. 
Somatyczne (S): Wyważony, miarowy, precyzyjny ruch ręką. Korzystanie z komponentu 
somatycznego wymaga, byś miał przynajmniej jedną rękę wolną. 
Materialny (M): Jedna lub więcej substancji fizycznych bądź przedmiotów, które podczas procesu 
czarowania ulegają zniszczeniu w wyniku oddziaływania energii zaklęcia. Jeśli w opisie nie podano 
ceny komponentu materialnego, jego koszt jest nieistotny – nie martw się składnikami o tak niskiej 
cenie. Wystarczy założyć, iż wszystko, czego potrzebujesz, a co ma nieznaczny koszt, znajduje się 
w sakiewce z komponentami do czarów. 
Koncentrator (K): Swego rodzaju fundament, podpora. W odróżnieniu od komponentów 
materialnych, koncentrator nie ulega zniszczeniu w procesie rzucania czaru. Analogicznie jak 
w przypadku zwykłych składników, cena koncentratora jest nieistotna, jeśli nie podano jego kosztu. 
Załóż, iż jeśli jakiegoś potrzebujesz, a ma on nieznaczną cenę, to znajduje się on w sakiewce 
z komponentami do czarów. 
Koncentrator magii objawień (KO): Przedmiot o dużym znaczeniu duchowym. W przypadku 
kapłana czy paladyna koncentratorem magii objawień jest święty symbol odpowiadający religii 
postaci. 
Informacja K/KO lub M/KO w linijce “Komponenty” w opisie czarów wskazuje, że czar w wersji 
wtajemniczeń wymaga koncentratora lub materialnego komponentu (skrót przed ukośnikiem), 
a w wersji objawień koncentratora objawień (skrót po ukośniku). 
Koszt PD (PD): Niektóre naprawdę potężne czary wymagają poświęcenia punktów doświadczenia. 
Żadne zaklęcie nie pozwala odzyskać tak utraconych PD. Na rzucenie zaklęcia nie możesz poświęcić 
tylu PD, by stracić poziom, a zatem nie zdołasz rzucić czaru, jeśli nie masz wystarczającej “zbędnej” 
ich liczby. Uzyskawszy jednak tyle PD, by wystarczyło ich na awans na kolejny poziom, masz prawo 
wykorzystać je do rzucenia zaklęcia, nie zaś do uzyskania awansu. PD traktuje się jak komponenty 
materialne – wydajesz je, rzucając czar, bez względu na to, czy ci się on udał, czy nie. 

CZAS RZUCANIA 
W przypadku większości czarów czas rzucania odpowiada jednej akcji standardowej. Inne wymagają 
poświęcenia rundy lub większej ilości czasu. Do nielicznych wystarczy jedynie akcja darmowa. 
Na zaklęcie, którego rzucenie wymaga 1 rundy, należy poświęcić akcję całorundową. Jego efekty 
wchodzą w życie tuż przed twoją następną turą w rundzie następującej po tej, w której zacząłeś 
czarować. Po zakończeniu rzucania zaklęcia działasz normalnie. 
Efekty zaklęcia, które rzuca się minutę, wchodzą w życie tuż przed twoją turą minutę później (a przez 
wszystkie 10 rund czarowanie jest dla ciebie akcją całorundową, analogicznie jak w przypadku 
podanych wcześniej informacji dotyczących 1-rundowego czasu rzucania). Wspomniane akcje muszą 
następować po sobie i nic nie może ich przerwać – w przeciwnym razie czar automatycznie się nie 
powiedzie. 
Kiedy zaczynasz rzucać zaklęcie wymagające rundy lub dłuższego czasu czarowania, musisz się 
skupiać od danej rundy przynajmniej aż do chwili następującej tuż przed twoją turą w następnej. 
Tracisz czar, jeśli coś przerwie ci koncentracją, zanim rzucanie czaru dobiegnie końca. 
Czaru o czasie rzucania 1 akcja darmowa nie wlicza się do normalnego limitu jednego zaklęcia 
w rundzie. W każdej rundzie jednakże możesz rzucić tylko jeden czar tego rodzaju. Warto pamiętać, 
że wykorzystanie zaklęcia o takim czasie rzucania nie prowokuje ataków okazyjnych. 
Wszystkie decyzje dotyczące danego czaru (zasięg, cel, obszar, efekt, wersja i tak dalej) podejmujesz 
w chwili, gdy efekt wchodzi w życie. 

ZASIĘG 
Informacja, na jaki dystans razisz czarem – wszystko zależy od wartości podanej w opisie czaru, 
w linijce “Zasięg”. Zasięg zaklęcia to maksymalna odległość od ciebie, w jakiej może się objawić jego 
efekt, lub maksymalny dystans, w jakim masz prawo umieścić punkt początkowy czaru. Jeżeli 
jakakolwiek część czaru wykracza poza ten zasięg, obszar ów zostaje pominięty. Oto standardowe 
zasięgi zaklęć. 
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Osobisty: Zaklęcie wpływa tylko na ciebie. 
Dotykowy: Musisz dotknąć istoty lub przedmiotu, aby zaklęcie nań zadziałało. Dotykowe czary mogą 
powodować trafienia krytyczne tak jak w przypadku oręża. Takie zaklęcie zagraża krytykiem przy 
naturalnej 20 i powoduje podwójne obrażenia, gdy nastąpi trafienie krytyczne. Niektóre czary o takim 
zasięgu pozwalają dotykać kilku celów. Możesz dotknąć tyle chętnych istot, ile jesteś w stanie 
dosięgnąć podczas czarowania, jednakże wszystkie podmioty zaklęcia należy dotknąć w tej samej 
rundzie, w której kończysz rzucanie czaru. 
Bliski: Czar działa na odległość do 7,5 metra od ciebie. Maksymalny zasięg zwiększa się o 1,5 metra 
na każde dwa całkowite poziomy czarującego. 
Średni: Zaklęcie działa na dystans maksymalnie 30 metrów + 3 metry na poziom czarującego. 
Daleki: Czar działa na odległość maksymalnie 120 metrów + 12 metrów na poziom czarującego. 
Nieskończony: Zaklęcie może zadziałać w dowolnym miejscu na tym samym planie egzystencji. 
Zasięg wyrażony w metrach: Niektóre zaklęcia nie podlegają standardowej kategoryzacji i ich zasięg 
wyrażono po prostu w metrach. 

CELOWANIE CZAREM 
Musisz podjąć decyzje dotyczące tego, na kogo zaklęcie zadziała lub w jakim miejscu pojawi się jego 
efekt – zależnie od rodzaju czaru. Następny element opisu informuje o celu (lub celach) czaru, jego 
efekcie lub obszarze działania, stosownie do zaklęcia. 
Cel lub cele: Niektóre zaklęcia wpływają na cel lub cele. Rzucasz te czary na istoty lub obiekty, które 
wymieniono w opisie. Musisz albo widzieć, albo móc dotknąć celu, a także dokładnie go wskazać 
(czyli wybrać). Decyzję dotyczącą wybrania celu podejmujesz dopiero w chwili ukończenia procesu 
rzucania zaklęcia. 
Jeżeli ty sam jesteś celem czaru (w opisie w tym miejscu podano “Cel: Ty”), nie masz prawa ani do 
rzutu obronnego, ani do wykorzystania odporności na czary. W tym przypadku w opisie zaklęcia brak 
informacji dotyczącej tych dwóch elementów. 
W przypadku niektórych czarów masz prawo wybrać jedynie chętne cele. Można w dowolnej chwili 
zadeklarować, że jest się chętnym celem (nawet gdy jest się nieprzygotowanym lub poza własna turą). 
Nieprzytomne istoty automatycznie uznaje się za chętne. Bohater przytomny, ale niezdolny do 
poruszania się lub bezradny (choćby spętany, skulony, w zwarciu, sparaliżowany, przyszpilony lub 
oszołomiony) nie musi jednak być chętnym celem. 
Niektóre zaklęcia umożliwiają skierowanie efektu na nowe cele lub obszary po ich rzuceniu. Takie 
przekierowanie czaru to akcja ruchu, która nie prowokuje ataków okazyjnych. 
Efekt: Istnieją zaklęcia, które tworzą lub przyzywają przedmioty lub byty, a nie wpływają na obiekty 
już istniejące. W takim przypadku musisz wskazać miejsce, w którym sprowadzane przedmioty czy 
byty się pojawią, albo je widząc, albo dokładnie definiując. Od zasięgu zależy, w jak dużej odległości 
efekt może się pojawić, a jeżeli się on porusza, to ma prawo to robić nieograniczony przez 
wspomniany zasięg. 
Fala: Niektóre efekty – zwłaszcza te, które mają postać chmur czy oparów – rozlewają się w fali 
z punktu początkowego, którym musi być przecięcie linii siatki. Tego rodzaju efekty docierają za rogi 
oraz w miejsca, których nie widzisz. Odległość ustalasz w oparciu o faktyczną pokonaną długość, 
biorąc pod uwagę “zakręty”, jakie efekt “wykonał”. Określając dystans pokonany przez efekt w fali, 
liczysz drogę wokół ścian, a nie przez nie. Podobnie jak w przypadku zwykłego ruchu, odległości przy 
rogach nie liczy się po przekątnej. Musisz wskazać punkt początkowy takiego efektu, ale nie 
potrzebujesz linii efektu (patrz dalej) wiodącej do wszystkich jego części. 
Promień: Niektóre efekty mają postać promienia, którym celujesz jak bronią dystansową, choć zwykle 
wykonujesz atak dotykowy dystansowy, a nie zwykły atak dystansowy. Podobnie jak w przypadku 
zwykłego oręża dystansowego, możesz strzelać przy użyciu takich czarów w ciemność lub 
w niewidzialne istoty w nadziei, że w coś trafisz. Nie musisz widzieć stworzenia, które próbujesz 
ugodzić, w odróżnieniu od czarów, którymi celujesz. Istoty oraz przeszkody mogą jednakże 
ograniczyć twoje pole widzenia (zablokować linię pola widzenia) lub zapewnić osłonę postaci, w którą 
celujesz. 
Jeśli czar tworzący promień posiada jakiś czas działania, dotyczy on efektu spowodowanego przez 
wspomniany snop, a nie okresu jego istnienia. 
W przypadku gdy zaklęcie powołujące do istnienia promień powoduje obrażenia, możesz uzyskać 
trafienie krytyczne, analogicznie jak w przypadku broni. W takim wypadku zagrożenie krytykiem 
następuje przy naturalnym wyniku 20, a udany krytyk zadaje podwójne obrażenia. 
Obszar: Istnieją zaklęcia działające na jakimś obszarze. Czasem w opisie podano go dokładnie, ale 
zwykle zalicza się on do jednej z opisanych dalej kategorii. 
Bez względu na kształt obszaru, wybierasz punkt, z którego czar się rozchodzi – i tylko pod tym 
względem kontrolujesz, na jakie istoty czy przedmioty wpłynie zaklęcie. Punkt początkowy czaru 
musi być miejscem przecięcia się linii siatki. Określając, czy dana istota znajduje się w obszarze 
działania zaklęcia, licz dystans w polach od punktu początkowego, tak jakbyś obliczał ruch postaci lub 
zasięg ataku dystansowego. Jest tylko jedna różnica – zamiast liczyć od środka jednego pola do środka 
następnego, liczysz od jednego przecięcia linii siatki do następnego. Możesz oczywiście liczyć pola po 
przekątnej, pamiętaj jednak, że dwa takie skosy należy traktować jak odległość 2 pól. Jeżeli dalsza 
krawędź pola mieści się w obszarze działania zaklęcia, czar wpływa na wszystko, co się na nim 
znajduje. Jeśli zaś obszar działania zaklęcia tylko dotknie bliższej granicy pola, czar nie obejmie 
owego pola swoim działaniem. 
Emanacja, fala lub rozprysk: Większość czarów wpływających na obszar działa w rozprysku, 
emanacji lub fali. W każdym przypadku wskazujesz punkt początkowy zaklęcia, od którego 
odmierzasz efekt. 
Emanacje funkcjonują analogicznie do zaklęć rozpryskowych, z tą jednak różnicą, iż ich efekt 
utrzymuje się i promieniuje z punktu początkowego przez czas działania czaru. Większość emanacji 
ma postać stożków lub sfer. 
Zaklęcia o efekcie w postaci fali funkcjonują analogicznie do rozprysków, ale oddziałują również poza 
rogi. Wskazujesz punkt początkowy, z którego czar rozlewa się we wszystkich kierunkach. Ustalając 
obszar działania zaklęcia, bierz pod uwagę wszelkie “zakręty”, jakie pokonuje. 
Czary funkcjonujące w rozprysku działają na wszystko, co znajduje się w danym obszarze, nawet te 
istoty, których nie widzisz. nie wpływają jednakże na te istoty, które posiadają całkowitą osłonę 
względem punktu początkowego (innymi słowy, ich efekty nie rozciągają się za zakręty). Rozprysk 
zwykle obejmuje obszar kuli, czasem jednakże ma postać stożka, co podano w opisie czaru. Obszar 
rozprysku wskazuje, na jaką odległość od punktu początkowego zaklęcie się rozciąga. 
Kula, linia, stożek lub walec: Większość czarów działa na obszarze o jakimś szczególnym kształcie, 
takim jak stożek, walec, linia lub kula. 
Efekt zaklęć funkcjonujących w kuli rozciąga się od punktu początkowego, wypełniając obszar kuli. 
Mogą to być rozpryski, emanacje czy fale. 
Czary działające w linii rozciągają się od ciebie we wskazanym kierunku i wpływają na obiekty 
znajdujące się na danej linii. Zaczynają się w dowolnym rogu twego pola i sięgają do granicy zasięgu 
lub do miejsca, w którym trafią na barierę blokującą linię efektu. Tego rodzaju zaklęcia wpływają na 
wszystkie istoty znajdujące się na polach, przez które przechodzi linia. 
Zaklęcie działające w stożku wpływa na obszar ćwierćkola o środku w tobie, rozciągającego się 
w kierunku, który wybierzesz. Działanie czaru rozpoczyna się w dowolnym rogu twego pola i powoli 
rozszerza. Większość stożków to rozpryski lub emanacje (patrz wcześniej), a zatem nie “zakręcają” za 
rogi. 
Rzucając zaklęcie działające w walcu, wybierasz jego punkt początkowy, który staje się środkiem 
położonego w poziomie koła. Czar rozciąga się od tego koła, obejmując obszar walca. Tego rodzaju 
zaklęcia ignorują wszelkie przeszkody na danym obszarze. 
Istoty: Czar o tego rodzaju obszarze działania wpływa bezpośrednio na istoty (analogicznie do zaklęć 
działających na cel). Funkcjonuje on jednakże względem wszystkich stworzeń na danym obszarze, 
a nie tylko wobec tych, które wskażesz. Obszar jego działania ma postać rozprysku kulistego, 
rozprysku stożkowatego i tak dalej. 
Wiele zaklęć wpływa na “żyjące istoty”, co dotyczy wszelkich stworzeń, które nie są konstruktami ani 
nieumarłymi. Istot w obszarze działania czaru niezaliczanych do stosownego typu nie wlicza się do 
bytów, na które działa zaklęcie. 
Przedmioty: Tego rodzaju czary wpływają na przedmioty znajdujące się na danym obszarze (jak we 
wcześniejszym opisie, “Istoty”, ale dotyczy nie stworzeń, a przedmiotów). 
Inne: Czar może mieć nietypowy obszar działania, zdefiniowany w jego opisie. 
Kształtowalny (K): Jeśli pod koniec informacji dotyczących obszaru lub efektu działania czaru pojawi 
się zapis “(K)”, oznacza to, że możesz dane zaklęcie kształtować. Żaden z wymiarów kształtowalnego 
obszaru lub efektu nie może być mniejszy niż 3 metry. W wielu wypadkach obszar i efekt podano 

w sześcianach, dzięki czemu łatwiej projektować nieregularne kształty. Trzy wymiary są często 
przydatne przy określaniu obszarów oraz efektów wpływających na teren w powietrzu lub pod wodą. 
Linia efektu: Linia efektu to prosty, niczym niezakłócony tor wskazujący, na co wpływa czar. Neguje 
ją materialna bariera. Działa analogicznie do linii pola widzenia w przypadku broni dystansowej, z tą 
jednak różnicą, iż nie blokuje jej mgła, ciemność oraz inne czynniki ograniczające normalny wzrok. 
Musi istnieć niezakłócona linia efektu łącząca ciebie z celem lub miejscem, na które chcesz rzucić czar 
czy w którym pragniesz wywołać efekt, oraz niezakłócona linia efektu łącząca ciebie z punktem 
początkowym każdego rzucanego przez ciebie zaklęcia. Emanacja, rozprysk, stożek oraz walec 
wpływają tylko na obszar, istoty lub przedmioty, które linia efektu łączy z punktem początkowym 
(środek rozprysku kulistego, początek rozprysku stożkowatego, koło walca czy punkt początkowy 
emanacji). 
Linii efektu nie blokuje materialna, lita przeszkoda z otworem wielkości co najmniej 0,1 metra 
kwadratowego. A zatem długa na 1,5 metra ściana z taką dziurą przestaje być przeszkodą dla linii 
efektu. 

CZAS DZIAŁANIA 
Czas działania zaklęcia informuje, jak długo istnieje energia magiczna. 
Określony czas działania: W wielu wypadkach czas działania liczy się w rundach, minutach, 
godzinach lub innych jednostkach. Kiedy mija dany okres, magia się rozwiewa, a zaklęcie kończy. 
Jeśli czas działania zaklęcia jest zmienny, rzut wykonuje się w tajemnicy (nie wiesz wszak, jak długo 
zaklęcie będzie działać). 
Natychmiastowy: Energia czaru pojawia się i znika w chwili jego rzucenia, choć konsekwencje mogą 
być długotrwałe. 
Permanentny: Energia czaru utrzymuje się dopóty, dopóki działa efekt. To oznacza, iż zaklęcie jest 
podatne na rozproszenie magii. 
Koncentracja: Zaklęcie działa, póki się na nim skupiasz. Koncentracja potrzebna do podtrzymania 
czaru to akcja standardowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych. Wydarzenie przerywające 
skupienie na rzucaniu zaklęcia może również przerwać skupienie na podtrzymywaniu czaru, co 
powoduje koniec jego działania. Nie możesz rzucać zaklęcia, koncentrując się na innym. Czasem czar 
działa jeszcze krótki czas po tym, jak przestaniesz się na nim skupiać. 
Podmioty, efekty i obszary: Jeżeli zaklęcie bezpośrednio wpływa na istoty, jego wpływ porusza się 
wraz z podmiotem przez czas działania. Jeśli czar powołuje do istnienia efekt, ten utrzymuje się przez 
czas działania zaklęcia. Efekt może się poruszać lub nie. Może także ulec zniszczeniu, zanim czas 
działania dobiegnie końca. Jeśli czar funkcjonuje na jakimś obszarze, pozostaje w miejscu przez czas 
działania. Istoty trafiają pod jego wpływ, gdy wejdą na dany obszar, a wydostają się spod niego, kiedy 
opuszczą owo miejsce. 
Czary dotykowe i zatrzymanie ładunku: W większości wypadków, jeżeli nie wyzwolisz energii 
zaklęcia dotykowego w tej samej rundzie, w której je rzuciłeś, możesz zatrzymywać ładunek 
w nieskończoność (czyli na nieskończenie długo odkładać działanie czaru). Masz prawo runda po 
rundzie wykonywać ataki dotykowe. Jeśli jednak rzucisz kolejne zaklęcie, czar dotykowy się 
rozproszy. 
Niektóre czary dotykowe pozwalają ci dotknąć kilku celów, co stanowi część procesu ich rzucania. 
Nie możesz zatrzymywać ładunku takich zaklęć. Wszystkie cele musisz dotknąć w tej samej rundzie, 
w której kończysz rzucanie czaru. 
Wyładowanie: Nieliczne zaklęcia działają przez ustalony czas lub do momentu uaktywnienia 
i wyładowania. 
Przerywalny (P): Jeśli informacje o czasie działania wieńczy zapis “(P)”, oznacza to, że możesz na 
życzenie, w dowolnym momencie, zakończyć funkcjonowanie danego zaklęcia. W tym celu musisz 
jednakże znajdować się w zasięgu czaru oraz wypowiedzieć stosowne słowa (zwykle jest to 
zmodyfikowana forma komponentów werbalnych). Jeżeli zaklęcie nie posiada komponentów 
werbalnych, przerywasz jego działanie gestem. W obu wypadkach jest to akcja standardowa, która nie 
prowokuje ataków okazyjnych. Czary zależne od koncentracji ulegają przerwaniu z racji swej natury 
i w ich przypadku nie trzeba poświęcać na to akcji – dobiegają bowiem końca, gdy coś lub ktoś 
przerwie ci koncentrację. 

RZUT OBRONNY 
Zwykle szkodliwy czar pozwala ofierze na wykonanie rzutu obronnego, dzięki któremu uniknie ona 
części lub całości efektu. Ten element opisu informuje, jaki rzut obronny się wykonuje oraz jak 
wpływa on na skuteczność zaklęcia. 
Neguje: Czar nie działa na ofiarę, której powiódł się rzut obronny. 
Częściowo neguje: Rzut obronny neguje pewne efekty (te o poważniejszych konsekwencjach, np. 
śmierć), ale nie pozwala uniknąć mniej poważnych rezultatów działania czaru (ofiara nadal odnosi 
obrażenia). 
Zmniejsza o połowę: Udany rzut obronny oznacza, że czar zadaje połowę normalnych obrażeń 
(zaokrąglając w dół). 
Brak: Ofiara nie ma prawa do rzutu obronnego. 
Niewiara: Udany rzut obronny pozwala podmiotowi zignorować efekt. 
(przedmiot): Zaklęcie można rzucić na przedmioty, które mają prawo wykonać rzut obronny tylko 
wówczas, gdy są magiczne lub gdy znajdują się w posiadaniu jakiejś istoty (która trzyma je 
w dłoniach, ma na sobie, niesie itp.) opierającej się działaniu czaru. W tym drugim przypadku 
wykorzystuje się premie do rzutów obronnych stworzenia tylko, jeśli są wyższe od posiadanych przez 
przedmiot. Premia do rzutów obronnych przedmiotu magicznego wynosi 2 + 1/2 jego poziomu 
czarującego (informacja ta nie oznacza, że czar można rzucać tylko na przedmioty – niektóre zaklęcia 
tego rodzaju można wykorzystywać w stosunku do przedmiotów i istot). 
(nieszkodliwy): Czar zwykle ma korzystne, a nie szkodliwe efekty. Podmiot jego działania ma jednak 
prawo wykonać rzut obronny, jeśli sobie tego życzy. 
Skala Trudności rzutu obronnego: ST rzutu obronnego jest równa 10 + poziom czaru + twoja 
premia ze stosownego atrybutu (Intelektu w przypadku czarodzieja, Charyzmy – zaklinacza i barda, 
a Roztropności – kapłana, druida, paladyna oraz tropiciela). Poziom zaklęcia zależy od twojej klasy. 
Zawsze bierz pod uwagę poziom czaru stosowny dla twojej klasy. 
Udany rzut obronny: Istota, której powiódł się rzut obronny na czar niepowodujący żadnych 
oczywistych fizycznych efektów, odczuwa wpływ wrogich sił i mrowienie, ale nie potrafi odkryć 
dokładnej natury ataku. Analogicznie, jeśli ofierze powiódł się rzut obronny na wycelowany czar, 
zdajesz sobie sprawę, że zaklęcie zawiodło. Nie wyczuwasz jednakże, czy istoty obroniły się przed 
zaklęciem działającym na obszarze lub mającym efekt, czy też im się to nie udało. 
Automatyczne porażki i sukcesy: Naturalna 1 (gdy na k20 wypada wynik 1) w rzucie obronnym 
zawsze oznacza porażkę (i może też doprowadzić do zniszczenia przedmiotów wystawionych na dany 
efekt – patrz dalej, “Przetrwanie przedmiotów a rzut obronny”. Naturalna 20 (gdy na k20 wypada 
wynik 20) zawsze oznacza sukces. 
Dobrowolna rezygnacja z rzutu obronnego: Istota może dobrowolnie zrezygnować z rzutu 
obronnego i zaakceptować efekt zaklęcia. Nawet bohater posiadający specjalną niewrażliwość na 
magię może stłumić tę właściwość. 
Przetrwanie przedmiotów a rzut obronny: Jeśli w opisie działania zaklęcia nie podano inaczej, 
uznaje się, że wszelkie przedmioty, które istota posiada, niesie czy trzyma, przetrwały magiczny atak. 
Jeżeli w rzucie obronnym wypadła jednakże naturalna 1, nieosłonięty przedmiot zostaje uszkodzony 
(w przypadku gdy atak może go zniszczyć). Skorzystaj z tabeli: Przedmioty poddawane atakom 
magicznym. Ustal, jakie cztery trzymane lub niesione przez ofiarę przedmioty z największym 
prawdopodobieństwem znajdą się pod wpływem efektu, i losowo wybierz jeden z nich. Ów 
wylosowany przedmiot musi wykonać rzut obronny na dany atak, podlegając stosownym 
uszkodzeniom, które ten powoduje. 

Jeśli przedmiotu nikt nie trzyma ani nie ma na sobie i nie jest on magiczny, przedmiot ów nie ma 
prawa do rzutu obronnego – po prostu otrzymuje stosowne uszkodzenia (obrażenia). 
Tabela: Przedmioty poddawane atakom magicznym  

Kolejność1 Przedmiot 

Pierwszy Tarcza 
Drugi Pancerz 
Trzeci Magiczny hełm, czapka lub obręcz 
Czwarty Przedmiot trzymany w dłoni (w tym broń, różdżka lub coś podobnego) 
Piąty Magiczny płaszcz 
Szósty Broń – w pochwie lub schowana 
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Siódmy Magiczne karwasze 
Ósmy Magiczne ubranie 
Dziewiąty Magiczna biżuteria (w tym pierścienie) 
Dziesiąty Wszystko inne 
1 W kolejności od tego, który jest najbardziej wystawiony na działanie efektu, do tego, który jest 
najmniej podatny. 

ODPORNOŚĆ NA CZARY 
Odporność na czary to specjalna zdolność obronna. Jeżeli za jej pomocą podmiot odpiera zaklęcie, 
musisz wykonać test poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego). Jego wynik musi być co 
najmniej równy odporności na czary istoty – w przeciwnym razie zaklęcie nie zadziała. Odporność na 
czary ofiary jest niczym Klasa Pancerza względem ataków magicznych. Do wspomnianego testu 
poziomu czarującego stosujesz wszelkie modyfikatory twojego poziomu czarującego. 
Informacje o tym, czy odporność na czary chroni przed danym zaklęciem, znajdziesz w opisie jego 
działania, w linijce “Odporność na czary”. W wielu wypadkach stosuje się ją tylko wówczas, gdy czar 
jest wycelowany w ofiarę, a nie gdy natrafia ona na funkcjonujące zaklęcie. 
Terminy “przedmiot” i “nieszkodliwy” oznaczają to samo względem odporności na czary co rzutów 
obronnych. Istota posiadająca odporność na czar musi dobrowolnie ją obniżyć (akcja standardowa), 
aby znaleźć się pod działaniem zaklęcia określonego jako nieszkodliwe. W tym przypadku nie musisz 
wykonywać opisanego wcześniej testu poziomu czarującego. 

OPIS DZIAŁANIA 
W tej części opisu czaru przedstawiono w szczegółach sposób jego działania. Jeśli w jednej 
z wcześniejszych linijek znalazłeś informację “patrz opis”, dotyczy ona tego właśnie miejsca. 

Zaklęcia wtajemniczeń 
Czarodzieje, zaklinacze oraz bardowie rzucają zaklęcia wtajemniczeń. W porównaniu z czarami 
objawień, te zaklęcia powodują niezwykłe, dramatyczne efekty. 

JAK CZARODZIEJ PRZYGOTOWUJE 

ZAKLĘCIA 
Liczba zaklęć, które czarodziej może przygotować i rzucić, zależy od jego poziomu. Kilka 
dodatkowych czarów ma szansę uzyskać za sprawą wysokiej wartości Intelektu. To samo zaklęcie 
może przygotować więcej niż raz, ale za każdym razem należy je wliczyć do jego dziennego limitu. 
Przygotowanie czarów wtajemniczeń jest trudne i wymaga Intelektu wartości co najmniej 10 + poziom 
zaklęcia. 
Odpoczynek: Czarodziej, który chce przygotować dostępne mu danego dnia zaklęcia, musi najpierw 
spać 8 godzin. Nie oznacza to, że zapada w sen i pozostaje w nim w każdej minucie tego czasu. Po 
prostu przez wspomniany okres musi powstrzymywać się od ruchu, walki, rzucania zaklęć, 
wykorzystywania umiejętności, rozmowy czy wszelkich innych czynności wymagających aktywności 
fizycznej i umysłowej. Jeżeli coś przerwie mu odpoczynek, każda pauza wymaga dodania godziny do 
całkowitego czasu potrzebnego na oczyszczenie umysłu, a na godzinę przed procesem 
przygotowywania zaklęć nic już nie ma prawa zakłócić odpoczynku czarodzieja. Jeśli z jakichś 
powodów postać nie musi spać, to i tak potrzebuje przynajmniej 8 godzin spokoju i odpoczynku, aby 
przygotować czary. 
Ograniczenie wynikające z ostatnio rzucanych czarów/przerwy w odpoczynku: Jeśli czarodziej 
ostatnio rzucał zaklęcia, korzystał z posiadanych zasobów, zmniejszając potencjał przygotowywania 
nowych czarów. Przygotowując zaklęcia na nadchodzący dzień, dostępny dzienny limit zmniejszają 
zatem wszystkie czary rzucone w ciągu minionych 8 godzin. 
Warunki panujące podczas przygotowywania czarów: Czarodziej, który chce przygotowywać 
zaklęcia, winien mieć spokój, ciszę i wygodę – wszystko potrzebne do skupienia. Otoczenie, w jakim 
przebywa, nie musi być luksusowe, ale nic go nie może rozpraszać. Niepogoda udaremnia konieczną 
koncentrację, podobnie jak rany czy nieudany rzut obronny. Czarodziej musi również mieć dostęp do 
swej księgi zaklęć, nad którą będzie medytował, a także stosowne do tej czynności oświetlenie. 
Istnieje jeden istotny wyjątek: czarodziej może przygotować odczytanie magii nawet, jeśli nie posiada 
księgi zaklęć. 
Czas przygotowywania czarów: Odpocząwszy, czarodziej musi zagłębić się w swej księdze zaklęć, 
aby przygotować stosowne czary na dany dzień. Jeśli chce przygotować wszystkie dostępne mu na 
dany dzień zaklęcia, cały proces zajmie godzinę. Przygotowanie mniejszej liczby czarów wymaga 
poświęcenia proporcjonalnie krótszego czasu, zawsze jest to jednak co najmniej 15 minut – to 
minimalny okres potrzebny do wprowadzenia umysłu w odpowiedni stan. 
Wybór oraz przygotowanie zaklęć: Dopóki czarodziej nie przygotuje nowych czarów, dopóty może 
korzystać z tych, które przygotował dzień wcześniej i których jeszcze nie rzucił. Podczas czytania 
księgi wybiera zaś interesujące go zaklęcia. Jeśli bohater ma w pamięci czary przygotowane choćby 
dnia poprzedniego, może z nich zrezygnować (z wszystkich lub tylko z kilku), by “zrobić miejsce” na 
nowe. 
Przygotowując zaklęcia na dany dzień, czarodziej może niektóre komórki pozostawić puste, a w ciągu 
dnia powtarzać ów proces wielokrotnie, póki pozwala mu na to czas i sytuacja. W trakcie tych 
dodatkowych “sesji przygotowań” czarodziej może jedynie wypełnić niewykorzystane wcześniej 
komórki na zaklęcia, nie ma natomiast prawa porzucać przygotowywanych czarów i zastępować ich 
innymi ani wypełniać komórek pustych z tego powodu, że wykorzystał wcześniej umieszczonego 
w nich zaklęcia. Tego typu operacja również wymaga, by umysł postaci oczyścił odpoczynek. 
Analogicznie jak w przypadku pierwszej danego dnia sesji, proces przygotowań zajmuje przynajmniej 
15 minut – dłużej, jeśli czarodziej przygotowuje więcej niż 1/4 dostępnego mu potencjału zaklęć. 
Komórki na czary: W tabelach dotyczących różnych klas pokazano, ile czarów danego poziomu 
dziennie może rzucić postać na każdym poziomie. Te “wakaty” zwie się komórkami na czary. 
Rzucający zaklęcia bohater zawsze ma prawo wypełnić komórki wyższego poziomu czarami niższego 
poziomu. Rzucający czary bohater, który nie posiada wartości atrybutu wystarczającej do tego, by 
rzucić pewne zaklęcia, otrzymuje stosowne komórki, ale musi je wypełniać czarami niższego 
poziomu. 
Przechowywanie przygotowanych czarów: Kiedy czarodziej przygotuje zaklęcia, pozostają one 
w jego pamięci, dopóki nie wykorzysta związanych z nimi komponentów i ich nie rzuci lub też z nich 
nie zrezygnuje. Niektóre wydarzenia – w rodzaju użycia przedmiotów magicznych czy ataku 
potworów – mogą jednak oczyścić umysł bohatera z przygotowanych czarów. 
Śmierć a przechowywanie przygotowanych czarów: Gdy rzucająca czary postać umrze, traci 
wszystkie przechowywane w pamięci zaklęcia. Potężna magia (w rodzaju wskrzeszenia, 

zmartwychwstania czy prawdziwego zmartwychwstania), ożywiając bohatera, pozwala odzyskać 
utraconą energię. 

MAGICZNE ZAPISKI WTAJEMNICZEŃ 
Chcąc zapisać czar wtajemniczeń, bohater musi wykorzystać złożoną notację opisującą magiczne siły 
funkcjonujące w zaklęciach. Wszyscy używają takiego samego systemu, bez względu na język 
ojczysty czy kulturę, z której się wywodzą, ale każda postać korzysta z niego na swój sposób. 
Magiczne zapiski innej osoby będą zatem niezrozumiałe nawet dla najpotężniejszego czarodzieja, 
dopóki nie poświęci on czasu na ich zbadanie i rozszyfrowanie. 
Chcąc rozczytać magiczne zapiski wtajemniczeń (takie jak transkrypcja pojedynczego czaru 
znajdująca się w czyjejś księdze zaklęć lub na zwoju), bohater wykonuje test Czarostwa (ST 20 + 
poziom czaru) – niepowodzenie oznacza, iż nie ma on prawa do kolejnej próby odczytania danego 
zaklęcia, dopóki nie nadejdzie następny dzień. Czar odczytanie magii automatycznie odcyfrowuje 
magiczne zapiski bez konieczności wykonywania jakiegokolwiek testu. Sukces zapewnia również 
obecność osoby, która stworzyła zapis i która pomaga czytającemu. 
Gdy śmiałkowi uda się raz odczytać dane magiczne zapiski, nie musi ich ponownie odcyfrowywać. 
Rozszyfrowanie tych transkrypcji pozwala rozpoznać czar i zyskać pewną wiedzę dotyczącą jego 
efektu (tak jak to przedstawiono w opisie zaklęcia). Jeżeli zapisek miał postać zwoju, a bohater potrafi 
rzucać zaklęcia wtajemniczeń, może spróbować użyć tego magicznego przedmiotu. 

Zaklęcia czarodziejów a pożyczone księgi 
Przy użyciu pożyczonej księgi zaklęć czarodziej może przygotować czary, które już zna i które 
znajdują się w jego księdze. W takiej sytuacji nie może być jednak pewien sukcesu. Przede wszystkim 

musi odcyfrować zapiski (patrz wcześniej: “Magiczne zapiski wtajemniczeń”). Kiedy odczyta czar 
znajdujący się w księdze kogoś innego, winien wykonać test Czarostwa (ST 15 + poziom czaru) – 
udany oznacza, że może przygotować zaklęcie. Wspomniany test musi powtarzać za każdym razem, 
gdy przygotowuje dany czar i nie ma tu znaczenia, ile razy wcześniej to robił. Jeżeli test Czarostwa się 
nie powiedzie, nie ma prawa przygotować zaklęcia z tego samego źródła, dopóki nie nadejdzie 
następny dzień (jednakże, jak podano wcześniej, nie musi powtarzać rzutu, aby odczytać zapiski). 

Dodawanie czarów do księgi zaklęć czarodzieja 
Czarodzieje mogą dodawać nowe zaklęcia do swych ksiąg na kilka różnych sposobów. Trzeba 
zaznaczyć, że specjaliści w szkołach magii mają prawo uczyć się tylko tych czarów, które potrafią 
rzucić. 
Czary zdobyte na nowym poziomie: Pomiędzy przygodami czarodziej przeprowadza przeróżne 
badania. Dlatego też za każdym razem, gdy bohater awansuje na nowym poziom w tej klasie, zyskuje 
dwa wybrane przez siebie czary, które trafiają do jego księgi. Wspomniane darmowe zaklęcia muszą 
być na dostępnym postaci poziomie czarów. Jeśli bohater jest specjalistą, jeden z tych czarów musi 
należeć do jego szkoły specjalizacji. 
Zaklęcia przepisane z czyjejś księgi lub ze zwoju: Bohater może również dodawać zaklęcia do 
księgi, gdy w jego rękach znajdzie się magiczny zwój lub księga innego czarodzieja. Bez względu na 
źródło czarów, postać musi najpierw rozszyfrować zapiski (patrz wcześniej: “Magiczne zapiski 
wtajemniczeń”). Następnie spędza na badaniu zaklęcia cały dzień, pod koniec którego wykonuje test 
Czarostwa (ST 15 + poziom zaklęcia). Czarodziej specjalista otrzymuje premię +2 do wspomnianego 
testu, jeśli nowe zaklęcie należy do jego szkoły specjalizacji. Nie może jednakże uczyć się czarów 
z zakazanych szkół. 
Udany test oznacza, że czarodziej zrozumiał zaklęcie i może je przepisać do księgi (patrz dalej: 
“Wpisywanie nowego czaru do księgi zaklęć”). Podczas tego procesu zapiski znikają ze zwoju, 
z którego kopiowano czar; księga, z której przepisywano zaklęcie, pozostaje nienaruszona. 
Jeżeli test zakończy się niepowodzeniem, czarodziej nie może zrozumieć lub skopiować zaklęcia i nie 
uda mu się tego uczynić, dopóki nie zyska choć jednej rangi w Czarostwie. W tym przypadku 
przepisywane ze zwoju zaklęcie nie znika. 
Zwykle czarodzieje życzą sobie zapłaty za przywilej kopiowania czarów z ich ksiąg zaklęć. Wynosi 
ona najczęściej poziom czaru × 50 sz. 
Niezależne badania: Czarodziej może również prowadzić niezależne badania nad zaklęciem, 
duplikując istniejący czar lub tworząc zupełnie nowy. 

Wpisywanie nowego czaru do księgi zaklęć 
Kiedy czarodziej zrozumie nowy czar, może go wpisać do księgi zaklęć. 
Czas: Proces zajmuje 24 godziny, bez względu na poziom czaru. 
Miejsce w księdze zaklęć: Czar zajmuje jedną stronę księgi na swój poziom. Nawet 0-poziomowe 
zaklęcie (sztuczka) wymaga jednej strony. Księga liczy sobie zaś 100 stron. 
Materiały i koszty: Materiały potrzebne do zapisania czaru kosztują 100 sz za stronę. 
Warto pamiętać, że czarodziej nie musi ponosić wspomnianych kosztów w złocie i poświęcać czasu 
w przypadku zaklęć, które zyskuje, awansując na nowy poziom. 

Zastępowanie i kopiowanie księgi zaklęć 
Czarodziej może wykorzystać procedurę uczenia się zaklęci, by odtworzyć utraconą księgę. Jeśli 
przygotował dany czar, może go zapisać wprost do nowego tomu, płacąc 100 sz za stronę (jak 
wspomniano wcześniej, patrz: “Wpisywanie nowego czaru do księgi zaklęć”). Podczas tej operacji 
przygotowane zaklęcie znika z jego pamięci, tak jakby je rzucił. Jeśli zaś wcześniej go nie 
przygotował, musi to zrobić, korzystając z pożyczonej księgi, i dopiero później je zapisać. 
W procesie kopiowania istniejącej księgi zaklęć stosuje się taką samą procedurę, jak podczas 
zastępowania jej, choć zadanie jest znacznie prostsze. W tym przypadku poświęcany zwykle czas oraz 
wymagane koszta spadają o połowę. 

Sprzedawanie księgi zaklęć 
Zdobytą księgę zaklęć można sprzedać za sumę równą 1/2 kosztu zakupu i zapisania znajdujących się 
w niej czarów (czyli połowę ze 100 sz na stronę z zaklęciami). Księga całkowicie wypełniona 
zaklęciami (to znaczy taka, w której zapisano wszystkie 100 stron) jest warta 5000 sz. 

ZAKLINACZE I BARDOWIE 
Zaklinacze i bardowie rzucają czary wtajemniczeń, ale nie przygotowują ich i nie korzystają z ksiąg 
zaklęć. Liczbę zaklęć, jakie przedstawiciel którejś z tych klas może rzucić, zależy od jego poziomu 
(patrz opisy klas). Wysoka wartość Charyzmy pozwala rzucić kilka dodatkowych czarów. 
Przedstawiciel każdej z tych klas musi mieć wspomniany atrybut wartości co najmniej 10 + poziom 
czaru, aby rzucić dane zaklęcie. 
Dzienne szykowanie czarów: Każdego dnia zaklinacze i bardowie muszą skupić myśli na rzucaniu 
czarów. Jak czarodziej potrzebują 8 godzin odpoczynku, po którym koncentrują się 15 minut (bard 
w czasie owej koncentracji musi śpiewać, recytować lub grać na jakimś instrumencie), w trakcie 
których przygotowują umysł do rzucenia dostępnych dziennie zaklęć. Postać, która nie odświeży się 
w ten sposób, nie odzyskuje wykorzystanych dzień wcześniej komórek na czary. 
Ograniczenie wynikające z ostatnio rzucanych czarów: Podobnie jak w przypadku czarodziejów, 
wszystkie zaklęcia rzucone w ciągu ostatnich 8 godzin wlicza się do dziennego limitu czarów 
dostępnych zaklinaczowi czy bardowi. 
Dodawanie czarów do repertuaru zaklinacza i barda: Zaklinacz i bard otrzymują nowe czary za 
każdym razem, gdy awansują na kolejny poziom swej klasy – nie zdobywają zaklęć w żaden inny 
sposób. Kiedy taka postać zyskuje nowy poziom, zajrzyj do Tabeli: Czary znane bardowi lub Tabeli: 
Czary znane zaklinaczowi – w ten sposób dowiesz się, ile zaklęć danego poziomu pozna twój bohater. 
Za zgodą prowadzącego bohaterowie zaliczani do tych klas mogą wybierać nowe czary spośród 
niezwykłych zaklęć, które w jakiś sposób pojęli. 

Zaklęcia objawień 
Kapłani, druidzi, doświadczeni paladyni i tropiciele rzucają zaklęcia objawień. W tym przypadku – 
w odróżnieniu od magii wtajemniczeń – bohaterowie czerpią moc wprost z boskiego źródła. Kapłani 
zyskują energię czarową dzięki bóstwom lub boskim siłom. Druidzi i tropiciele rzucają zaklęcia za 
sprawą sił natury. Paladynów zaś mocą rzucania czarów obdarza potęga praworządności i dobra. 
Zaklęcia objawień zwykle skupiają się na leczeniu i ochronie, są też mniej niszczycielskie 
i spektakularne od zaklęć wtajemniczeń. 

JAK PRZYGOTOWUJE SIĘ ZAKLĘCIA 

OBJAWIEŃ 
Bohaterowie rzucający zaklęcia objawień przygotowują je w podobny sposób jak czarodzieje, 
z pewnymi jednak różnicami. Przede wszystkim w ich przypadku atrybutem odpowiadającym za 
zdolność czarowania jest Roztropność. Aby przygotowywać czary objawień, postać musi zatem mieć 
Roztropność wartości 10 + poziom zaklęcia. Czary premiowe również wynikają z tego atrybutu. 
Pora dnia: Śmiałek rzucający czary objawień wybiera i przygotowuje zaklęcia zawczasu, tak jak 
czarodziej. Jednakże w tym przypadku do przygotowania czarów nie potrzeba odpoczynku. Zamiast 
tego postać wybiera konkretną porę dnia, podczas której się modli i otrzymuje zaklęcia. Wspomniany 
moment zwykle wiąże się jakoś z wydarzeniem mającym miejsce codziennie. Jeśli bohater z jakiegoś 
powodu nie może pomodlić się o danej porze dnia, musi to zrobić mozliwie jak najszybciej. Jeżeli nie 
uczyni tego przy pierwszej nadarzającej się okazji, będzie miał prawo przygotować czary dopiero 
następnego dnia. 
Wybór oraz przygotowanie zaklęć: Bohaterowie rzucający zaklęcia objawień wybierają 
i przygotowują czary zawczasu, modląc się i medytując o konkretnej porze dnia. Czas potrzebny do 
przygotowania zaklęć jest taki sam jak w przypadku czarodzieja (1 godzina), podobnie jak wymagania 
dotyczące stosunkowo spokojnego otoczenia. Postać nie musi za jednym zamachem przygotowywać 
wszystkich czarów objawień, ale jej umysł uznaje się za świeży i otwarty jedynie podczas pierwszego 
procesu przygotowywania zaklęć. Dlatego też nie może ona wypełnić komórek pustych z tego 
powodu, że rzuciła umieszczone w nich czary lub je porzuciła. 
Śmiałkowie rzucający czary objawień nie potrzebują ksiąg zaklęć. W ich przypadku jednakże wybór 
ogranicza lista zaklęć dostępnych danej klasie. Kapłani, druidzi, paladyni oraz tropiciele posiadają 
własne listy czarów. Kapłan ma również dostęp do dwóch domen, które wybiera podczas tworzenia 
postaci. Każda z domen zapewnia zaklęcie na każdym poziomie czarów od 1. do 9., a także specjalną 
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zesłaną moc. A zatem na każdym poziomie czarów kapłan ma dostęp do dwóch zaklęć domenowych, 
po jednym z każdej domeny. Musi więc każdego dnia wybierać, jakie dodatkowe zaklęcie domenowe 
danego poziomu przygotuje. Jeśli czar domenowy nie znajduje się na liście zaklęć kapłana, postać 
może go przygotować tylko w komórce domenowej. 
Komórki na czary: W tabelach dotyczących różnych klas pokazano, ile czarów danego poziomu 
dziennie postać może rzucić na każdym poziomie. Te “wakaty” zwie się komórkami na czary. 
Rzucający zaklęcia bohater zawsze ma prawo wypełnić komórki wyższego poziomu czarami niższego 
poziomu. Rzucający czary bohater, który nie posiada wartości atrybutu wystarczającej, by rzucać 
pewne zaklęcia, otrzymuje stosowne komórki, ale musi je wypełniać czarami niższego poziomu. 
Ograniczenie wynikające z ostatnio rzucanych czarów: Podobnie jak czary wtajemniczeń, 
wszystkie zaklęcia rzucone w ciągu ostatnich 8 godzin wlicza się do dziennego limitu czarów, które 
postać może przygotować. 
Spontaniczne rzucanie czarów leczenia i zadawania: Dobry kapłan (i kapłan dobrego bóstwa) 
potrafi czarować spontanicznie – rzuca zaklęcia leczenia zastępujące przygotowane czary (poza 
domenowymi) tego samego lub wyższego poziomu. Zły kapłan (i kapłan złego bóstwa) również to 
potrafi – rzuca zaklęcia zadawania zastępujące przygotowane czary (poza domenowymi) tego samego 
lub wyższego poziomu. Każdy kapłan neutralnego bóstwa może, zależnie od decyzji gracza podczas 
tworzenia postaci, spontanicznie rzucać albo czary leczenia, albo zadawania. Objawiona energia czaru 
zastąpionego przez leczenie lub zadawanie przemienia się w odpowiednie leczenie bądź zadawanie, 
tak jakby czar przygotowano w zwykły sposób. 
Spontaniczne rzucanie czarów przyzwanie sojusznika natury: Również druid potrafi czarować 
spontanicznie – rzuca zaklęcie przyzwanie sojusznika natury zastępujące przygotowany czar tego 
samego lub wyższego poziomu. Objawiona energia czaru zastępowanego przez przyzwanie sojusznika 

natury przemienia się w odpowiednie zaklęcie, tak jakby je przygotowano w zwykły sposób. 

MAGICZNE ZAPISKI OBJAWIEŃ 
Czary objawień można zapisywać i odczytywać tak jak zaklęcia wtajemniczeń (patrz wcześniej: 
“Magiczne zapiski wtajemniczeń”). Każda postać posiadająca umiejętność Czarostwo ma prawo 
podjąć próbę odcyfrowania transkrypcji magii objawień i je rozpoznać, ale ze zwoju zaklęcia te mogą 
rzucić tylko bohaterowie posiadający je na swojej liście czarów (w ich objawionej postaci). 

NOWE CZARY OBJAWIEŃ 
Postacie rzucające czary objawień najczęściej zyskują nowe zaklęcia na jeden z dwóch opisanych dalej 
sposobów. 
Czary zdobyte na nowym poziomie: Bohater rzucający czary objawień pomiędzy przygodami 
przeprowadza przeróżne badania. Dlatego też za każdym razem, gdy awansuje na nowym w danej 
klasie, automatycznie uczy się wszystkich zaklęć odpowiedniego poziomu. 
Niezależne badania: Postać rzucająca czary objawień może również prowadzić niezależne badania 
nad zaklęciami, podobnie jak się to ma w przypadku bohaterów posługujących się magią 
wtajemniczeń. Takie zaklęcie może przygotować i rzucić tylko jego autor, chyba że postanowi on 
podzielić się nim z innymi osobami. 

Zdolności specjalne 
Zdolności czaropodobne: Zwykle zdolność czaropodobna działa analogicznie do zaklęcia o tej samej 
nazwie. Nieliczne są jedyne w swoim rodzaju – te opisano w odpowiednim miejscu. 
Zdolność czaropodobna nie wymaga komponentów werbalnych, somatycznych ani materialnych, 
koncentratorów ani poświęcenia PD. Istota aktywuje je mentalnie. Pancerz nigdy nie wpływa na 
używanie zdolności czaropodobnej, nawet jeśli przypomina ona zaklęcie wtajemniczeń o komponencie 
somatycznym. Zdolność czaropodobna posiada czas rzucania 1 akcja standardowa, chyba że w jej 
opisie lub w opisie zaklęcia podano inaczej. W pozostałych aspektach funkcjonuje jak czar. 
Na zdolności czaropodobne wpływa odporność na czary. Są one również podatne na rozproszenie 

magii. Nie działają na obszarach, w których magia uległa stłumieniu lub zanegowaniu. Nie można ich 
użyć do kontrczarowania i nie da się ich kontrczarować. 
Niektóre istoty są swego rodzaju zaklinaczami. Rzucają czary jak przedstawiciele wspomnianej klasy, 
używając stosownych komponentów, gdy jest to wymagane. Istnieją nawet stworzenia, które posiadają 
zdolności czaropodobne oraz rzucają czary jak zaklinacze. 
Zdolności nadnaturalne: Używania tych zdolności nie da się w trakcie walki przerwać tak jak 
czarów. Zwykle nie prowokują one również ataków okazyjnych. Na zdolności nadnaturalne nie 
wpływa odporność na czary czy kontrczarowanie. Nie działa na nie również rozproszenie magii. Nie 
funkcjonują na obszarach, w których magia uległa stłumieniu lub zanegowaniu. 
Zdolności nadzwyczajne: Używania tych zdolności nie da się w trakcie walki przerwać tak jak 
czarów. Zwykle nie prowokują one również ataków okazyjnych. Na zdolności nadnaturalne nie 
wpływa odporność na czary czy kontrczarowanie. Nie działa na nie również rozproszenie magii. 
Funkcjonują natomiast na obszarach, w których magia uległa stłumieniu lub zanegowaniu. Tak 
naprawdę zdolności nadzwyczajne nie są magiczne, choć mogą łamać prawa fizyki. 
Zdolności naturalne: Do tej kategorii zalicza się zdolności wynikające z fizyczności istoty. Zdolności 
naturalne to te, które nie są nadzwyczajne, nadnaturalne lub czaropodobne. 
 

Czary 
Pojawiający się pod koniec nazwy czaru znak M lub K wskazuje, że dane zaklęcie wymaga, 
odpowiednio, komponentu materialnego lub koncentratora. W obu wypadkach taki przedmiot czy 

substancja nie znajduje się w sakiewce z komponentami do czarów. Natomiast znak D wskazuje, że 
osoba rzucająca zaklęcie musi na nie poświęcić PD. 
Kolejność prezentacji: Listy czarów oraz opisy zaklęć, które następują później, zaprezentowano 
w porządku alfabetycznym według nazw. Wyjątek stanowią ciągi zaklęć. Jeżeli nazwa czaru zaczyna 
się od wyrazów “słabszy”, “potężniejszy” lub “zbiorowy”, jego opis znajdzie się w porządku 
stosownie do drugiego słowa w nazwie. 
Kostki Wytrzymałości: Termin “Kostki Wytrzymałości” jest równoznaczny z pojęciem “poziomy 
postaci”, gdy dotyczy efektów wpływających na istoty o pewnej liczbie Kostek Wytrzymałości. Istoty, 
które posiadają KW tylko wynikające z rasy, a nie z klasy, mają poziom postaci równy liczbie KW. 
Poziom czarującego: Moc zaklęcia zależy od poziomu czarującego, który definiuje się jako poziom 
klasy czarującej na potrzeby rzucenia danego zaklęcia. Istota, która nie posiada żadnych klas, ma 
poziom czarującego równy liczbie Kostek Wytrzymałości, chyba że w opisie czaru stwierdzono 
inaczej. Pojawiające się w listach zaklęć słowo “poziom” zawsze oznacza “poziom czarującego”. 
Bohaterowie, postacie, śmiałkowie, istoty, stworzenia: Te wszystkie słowa w opisie zaklęć mają 
takie samo znaczenie. 

Zaklęcia barda 
0-POZIOMOWE CZARY BARDA (SZTUCZKI) 
Dłoń maga: Telekineza na 2,5 kg. 
Kuglarstwo: Powołuje do istnienia drobne sztuczki. 
Kołysanka: Ofiara robi się senna; –5 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości; –2 do rzutów 

obronnych na Wolę przeciw uśpieniu. 
Naprawa: Dokonuje drobnych napraw przedmiotu. 
Odczytanie magii: Pozwala odczytywać zwoje i księgi zaklęć. 
Odporność: Podmiot otrzymuje +1 do rzutów obronnych. 
Otumanienie: Humanoidalna istota o maksymalnie 4 KW traci następną akcję. 
Otwarcie/zamknięcie: Otwiera lub zamyka małe i lekkie przedmioty. 
Poznanie kierunku: Ustalasz, w jakim kierunku leży północ. 
Przyzwanie instrumentu: Sprowadza jeden instrument, który wybiera rzucający ten czar. 
Raca: Istota pada ofiarą olśnienia (-1 do testów ataków). 
Światło: Przedmiot rozświetla się niczym pochodnia. 
Tańczące światła: Tworzy pochodnie i innego typu światła. 
Wiadomość: Rozmowa szeptem na odległość. 
Widmowy odgłos: Tworzy złudne dźwięki. 
Wykrycie magii: Wykrywa czary i magiczne przedmioty w zasięgu 18 m. 

1-POZIOMOWE CZARY BARDA 
Alarm: Strzeże obszaru przez 2 godziny/poziom. 
Brzuchomówstwo: Przez 1 min./poziom pozwala zmieniać źródło pochodzenia głosu. 
Dezorientacja, słabsza: Jedna istota jest zdezorientowana przez rundę. 
Hipnoza: Wywołuje fascynację u w sumie 2k4 KW istot. 

Identyfikacja M: Wyjawia cechy magicznego przedmiotu. 
Leczenie lekkich ran: Leczy 1k8 obrażeń +1/poziom (maks. +5). 
Magiczna aura Nystula: Zmienia magiczną aurę przedmiotu. 

Magiczne usta M: Wypowiadają się raz po uaktywnieniu. 
Milczący obraz: Tworzy wymyśloną przez ciebie pomniejszą iluzję. 
Niewidoczny służący: Niewidzialny efekt mocy wykonuje twoje rozkazy. 
Niewykrywalny charakter: Ukrywa charakter na 24 godziny. 
Ożywienie liny: Sprawia, że lina porusza się zgodnie z twoją wolą. 
Przebranie: Zmienia twój wygląd. 
Przełamanie strachu: Tłumi strach lub zapewnia +4 do rzutów obronnych na strach jednemu 

podmiotowi i jednemu kolejnemu na cztery poziomy. 
Przyzwanie potwora I: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rozumienie języków: Rozumiesz wszystkie języki i odczytujesz ich alfabet. 
Schowanie przedmiotu: Maskuje przedmiot przed szpiegowaniem. 
Spadające piórko: Przedmioty i istoty spadają powoli. 
Szybki odwrót: Twoja szybkość zwiększa się o 9 m. 
Tłuszcz: Sprawia, że przedmiot lub kwadrat o boku 3 m staje się śliski. 
Upiorny śmiech Tashy: Podmiot traci akcje na 1 rundę/poziom. 
Uśpienie: Układa do magicznego snu w sumie 4 KW istot. 
Wykrycie sekretnych drzwi: Ujawnia sekretne drzwi w zasięgu 18 m. 
Wymazywanie: Powoduje zniknięcie zwykłych i magicznych zapisków. 
Wywołanie strachu: Jedna istota o maksymalnie 5 KW ucieka przez 1k4 rundy. 
Zauroczenie osoby: Sprawia, że jedna osoba staje się twoim przyjacielem. 

2-POZIOMOWE CZARY BARDA 
Ciemność: Nienaturalne cienie zalegają na obszarze o promieniu 6 m. 
Cisza: Neguje dźwięki w promieniu 4,5 m. 
Eksplozja dźwięków: Zadaje ofiarom 1k8 obrażeń od dźwięku; może je oszołomić. 
Gracja kota: Podmiot zyskuje +4 do Zr na 1 min./poziom. 
Heroizm: Zapewnia +2 do testów ataków, rzutów obronnych i testów umiejętności. 
Hipnotyczny wzór: Wywołuje fascynację u w sumie (2k4 + poziom) KW istot. 
Języki: Umożliwia mówienie w jednym języku. 
Leczenie średnich ran: Leczy 2k8 obrażeń +1/poziom (maks. +10). 
Lustrzane odbicie: Tworzy fałszywe duplikaty twojej osoby w liczbie (1k4 +1 na trzy poziomy, 

maks. 8). 
Niewidzialność: Podmiot staje się niewidzialny na 1 min./poziom lub dopóki nie zaatakuje. 
Opóźnienie działania trucizny: Powstrzymuje działanie trucizny, która nie krzywdzi podmiotu przez 

1 godzinę/poziom. 
Otumanienie potwora: Żywe istoty o maksymalnie 6 KW tracą następną akcję. 
Pirotechnika: Przemienia ogień w oślepiające światło lub duszący dym. 
Pomniejszy obraz: Jak milczący obraz plus nieco dźwięków. 
Przeinaczenie magii: Wprowadza w błąd percepcję istoty lub przedmiotu. 
Przekształcenie siebie: Pozwala przybrać postać podobnej istoty. 
Przyzwanie potwora II: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Przyzwanie roju: Przyzywa rój nietoperzy, szczurów lub pająków. 
Rozmycie: 20% ataków wymierzonych w podmiot chybia. 
Roztrzaskanie: Dźwiękowe wibracje powodują uszkodzenia przedmiotów lub kryształowych istot. 
Skrzący pył: Oślepia stworzenia; obrysowuje niewidzialne istoty. 
Splendor orła: Podmiot zyskuje +4 do Cha na 1 min./poziom. 
Spryt lisa: Podmiot zyskuje +4 do Int na 1 min./poziom. 
Sugestia: Zmusza podmiot do wykonania wskazanego działania. 
Szał: Zapewnia +2 do S i Bd oraz +1 do rzutów obronnych na Wolę i powoduje –2 do KP. 
Szepczący wiatr: Wysyła krótką wiadomość na odległość 1,5 km/poziom. 
Ślepota/głuchota: Sprawia, że ofiara staje się ślepa lub głucha. 
Unieruchomienie osoby: Paraliżuje jednego humanoida na 1 rundę/poziom. 
Uspokojenie emocji: Uspokaja istoty, negując efekty związane z emocjami. 
Wykrycie myśli: Pozwala “wsłuchiwać się” w powierzchowne myśli. 
Wystraszenie: Wywołuje panikę w istotach mających mniej niż 6 KW. 
Zachwyt: Ujmuje wszystkich w promieniu 30 m + 3 m/poziom. 
Zlokalizowanie przedmiotu: Wskazuje kierunek, w jakim znajduje się przedmiot (konkretny lub 

pewnego typu). 
Zwierzęcy posłaniec: Posyła malutkie zwierzę do konkretnego miejsca. 
Zwierzęcy trans: Wywołuje fascynację u sumie 2k6 KW zwierząt. 

3-POZIOMOWE CZARY BARDA 
Chatka: Tworzy schronienie dla 10 istot. 
Dezorientacja: Ofiara przez 1 rundę/poziom dziwnie się zachowuje. 
Głęboka drzemka: Usypia istoty mające w sumie 10 KW. 

Iluzoryczne pismo M: Tworzy zapiski, które może odcyfrować tylko wybrana osoba. 
Jasnosłyszenie/jasnowidzenie: Pozwala przez 1 min./poziom słyszeć lub widzieć na odległość. 
Krasomówstwo: Zyskujesz premię +30 do testów blefowania, a twoje kłamstwa mogą umknąć nawet 

magicznemu badaniu. 
Leczenie poważnych ran: Leczy 3k8 obrażeń +1/poziom (maks. +15). 
Migotanie: Przez 1 rundę/poziom to znikasz, to się pojawiasz. 
Postać gazowa: Podmiot staje się niematerialny i może powoli latać. 
Promyk nadziei: Podmiot zyskuje +2 do testów ataków i obrażeń, rzutów obronnych oraz testów 

umiejętności i atrybutów. 
Przejmująca rozpacz: Podmiot podlega karze –2 do testów ataków i obrażeń, rzutów obronnych oraz 

testów umiejętności i atrybutów. 
Przełamanie klątwy: Uwalnia przedmiot lub osobę spod działania klątwy. 
Przemieszczanie: 50% ataków wymierzonych w podmiot chybia. 
Przyspieszenie: Jedna istota/poziom porusza się szybciej, zyskując +1 do testów ataków, KP oraz 

rzutów obronnych na Refleks. 
Przyzwanie potwora III: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rozmawianie ze zwierzętami: Potrafisz się komunikować ze zwierzętami. 
Rozproszenie magii: Neguje magiczne efekty i zaklęcia. 
Rzeźbienie dźwięku: Tworzy nowe dźwięki lub zmienia istniejące. 
Sekretna strona: Zmienia jedną stronę księgi tak, by ukryć jej prawdziwą zawartość. 
Sfera niewidzialności: Wszyscy w promieniu 3 m stają się niewidzialni. 
Spowolnienie: Jeden podmiot/poziom może wykonywać w rundzie tylko jedną akcję oraz podlega 

karze –2 do KP i testów ataków. 
Strach: Ofiary w stożku uciekają przez 1 rundę/poziom. 

Szpiegowanie K: Szpieguje podmiot na odległość. 
Światło dnia: Powołuje do istnienia jasne światło w promieniu 18 m. 
Widmowy rumak: Na 1 godzinę/poziom pojawia się magiczny koń. 
Zaawansowany obraz: Jak milczący obraz plus dźwięki, zapachy i efekty cieplne. 
Zadanie, słabsze: Pozwala wydać rozkaz podmiotowi o maksymalnie 7 KW. 
Zauroczenie potwora: Sprawia, że potwór wierzy, iż jest twoim sprzymierzeńcem. 
Zobaczenie niewidzialnego: Ujawnia niewidzialne stworzenia i przedmioty. 

Zygzak atramentowego węża M: Tworzy symbol, który unieruchamia czytającego tekst. 
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4-POZIOMOWE CZARY BARDA 
Bezpieczne schronienie: Tworzy wytrzymałą chatkę. 
Drzwi poprzez wymiary: Teleportuje cię na niewielką odległość. 
Krajobrazowa halucynacja: Sprawia, że obszar pewnego rodzaju wygląda zupełnie inaczej (pole 

staje się lasem i tym podobne). 
Krzyk: Ogłusza wszystkie stworzenia w stożku i zadaje 5k6 obrażeń od dźwięku. 
Leczenie krytycznych ran: Leczy 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. +20). 
Modyfikacja pamięci: Zmienia pamięć podmiotu dotyczącą 5 minut. 
Neutralizacja trucizny: Wywołuje w podmiocie niepodatność na truciznę; detoksykuje jad na lub 

w podmiocie. 
Niewidzialność, potężniejsza: Jak niewidzialność, ale podmiot może atakować, pozostając 

niewidzialnym. 
Odpychanie robactwa: Owady, pająki i inne robactwo trzyma się na dystans 3 m. 
Przywoływanie poprzez cienie: Naśladuje przywoływanie poniżej 4. poziomu, realne tylko w 20%. 
Przyzwanie potwora IV: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rozmawianie z roślinami: Możesz rozmawiać z normalnymi roślinami i stworzeniami roślinnymi. 
Strefa ciszy: Uniemożliwia podsłuchiwanie rozmów. 
Swoboda działania: Podmiot porusza się normalnie pomimo ograniczeń. 
Tęczowy wzór: Światło wywołuje fascynację u 24 KW istot. 
Unieruchomienie potwora: Jak unieruchomienie osoby, ale wpływa na istoty dowolnego rodzaju. 
Wykrycie szpiegowania: Informuje cię o tym, że ktoś podsłuchuje cię magicznie. 
Zdominowanie osoby: Pozwala telepatycznie kontrolować humanoidy. 
Zlokalizowanie stworzenia: Wskazuje kierunek, w jakim znajduje się znajoma istota. 
Złamanie zaklęcia: Uwalnia podmiot od oczarowań, klątw, petryfikacji i przemian. 

Znajomość legend M K: Pozwala ci poznać opowieści o osobie, miejscu lub rzeczy. 

5-POZIOMOWE CZARY BARDA 
Długotrwały obraz: Jak zaawansowany obraz, ale nie wymaga koncentracji. 

Fałszywy obraz M: Za pomocą iluzji oszukuje szpiegowanie. 
Heroizm, potężniejszy: Zapewnia +4 do testów ataków, rzutów obronnych i testów umiejętności; 

niepodatność na strach; tymczasowe pw. 
Koszmar: Nasyła wizje powodujące 1k10 obrażeń i zmęczenie. 
Leczenie lekkich ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 1k8 obrażeń +1/poziom. 
Magiczna charakteryzacja: Zmienia wygląd jednej osoby na dwa poziomy. 
Miraż: Jak krajobrazowa halucynacja plus budowle. 
Pieśń niezgody: Zmusza ofiary do atakowania siebie nawzajem. 
Przejście światem cieni: Pozwala wkroczyć w cień i podróżować z dużą szybkością. 
Przyzwanie potwora V: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rozproszenie magii, potężniejsze: Jak rozproszenie magii, ale +20 do testu. 
Sen: Wysyła wiadomość do śpiącej osoby. 
Sugestia, zbiorowa: Jak sugestia plus jeden podmiot/poziom. 
Wywoływanie poprzez cienie: Naśladuje wywoływania poniżej 5. poziomu, realne tylko w 20%. 
Zamglenie umysłu: Podmioty podlegają karze –10 do Rzt i rzutów obronnych na Wolę. 
Zmylenie kierunku: Czyni cię niewidzialnym i tworzy iluzoryczną kopię. 

6-POZIOMOWE CZARY BARDA 
Analiza dweomeru K: Wyjawia magiczne aspekty podmiotu. 
Gracja kota, zbiorowa: Jak gracja kota, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Kąśliwy wzrok: Ofiara wpada w panikę, ulega osłabieniu i zapada w śpiączkę. 
Krzyk, potężniejszy: Niszczący krzyk powoduje 10k6 obrażeń od dźwięku; oszałamia istoty; 

uszkadza przedmioty. 
Leczenie średnich ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 2k8 obrażeń +1/poziom. 
Ożywienie przedmiotów: Przedmioty atakują twoich przeciwników. 
Porywający taniec: Zmusza ofiarę do tańca. 
Projekcja duplikatu: Iluzoryczny duplikat mówi i rzuca czary. 
Przyzwanie potwora VI: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rezonujące wibracje: Wolnostojące budowle otrzymują 2k10 uszkodzeń/rundę. 
Splendor orła, zbiorowy: Jak splendor orła, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Spryt lisa, zbiorowy: Jak spryt lisa, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Szpiegowanie, potężniejsze: Jak szpiegowanie, ale szybsze i na większy dystans. 
Trwały obraz: Obejmuje obrazy, dźwięki i zapachy. 
Uczta bohaterów: Jedzenie dla jednej istoty/na poziom, które leczy i zapewnia premie do walki. 
Zadanie/misja: Jak słabsze zadanie plus wpływa na istotę dowolnego rodzaju. 

Zaprogramowany obraz M: Jak zaawansowany obraz, ale uaktywnia go wydarzenie. 
Zasłona: Zmienia wygląd grupy istot. 
Zauroczenie potwora, zbiorowe: Jak zauroczenie potwora, ale wpływa na wszystkie stworzenia 

w promieniu 9 m. 
Znalezienie ścieżki: Pokazuje najbliższą drogę do jakiegoś miejsca. 

Zaklęcia czarodzieja/zaklinacza 
0-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 
CZARODZIEJA/ZAKLINACZA (SZTUCZKI) 
Nekro Dotyk zmęczenia: Udany atak dotykowy powoduje zmęczenie ofiary. 
 Zranienie nieumarłego: Zadaje jednemu nieumarłemu 1k6 obrażeń. 
Oczar Otumanienie: Humanoidalna istota o maksymalnie 4 KW traci następną akcję. 
Odrzuc Odporność: Podmiot otrzymuje +1 do rzutów obronnych. 
Poz Odczytanie magii: Pozwala odczytywać zwoje i księgi zaklęć. 
 Wykrycie magii: Wykrywa czary i magiczne przedmioty w zasięgu 18 m. 
 Wykrycie trucizny: Wykrywa truciznę w jednej istocie lub przedmiocie. 
Przem Dłoń maga: Telekineza na 2,5 kg. 
 Naprawa: Dokonuje drobnych napraw przedmiotu. 
 Otwarcie/zamknięcie: Otwiera lub zamyka małe i lekkie rzeczy. 
 Wiadomość: Rozmowa szeptem na odległość. 
Przyw Wybuch kwasu: Kula zadająca 1k3 obrażenia od kwasu. 
Uniw Mistyczny znak: Umożliwia zapisanie prywatnej runy (widocznej lub nie). 
 Kuglarstwo: Powołuje do istnienia drobne sztuczki. 
Wywoł Promień mrozu: Promień zadający 1k3 obrażenia od zimna. 
 Raca: Istota pada ofiarą olśnienia (–1 do testów ataków). 
 Światło: Przedmiot rozświetla się niczym pochodnia. 
 Tańczące światła: Tworzy pochodnie i innego typu światła. 
 Widmowy odgłos: Tworzy złudne dźwięki. 

 

1-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 

CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Brzuchomówstwo: Przez 1 min./poziom pozwala zmieniać źródło pochodzenia głosu. 
 Deszcz kolorów: Powoduje utratę przytomności, oślepienie i/lub oszołomienie u 1k6 

słabych istot. 
 Magiczna aura: Zmienia magiczną aurę przedmiotu. 
 Milczący obraz: Tworzy wymyśloną przez ciebie pomniejszą iluzję. 
 Przebranie: Zmienia twój wygląd. 
Nekro Dotyk chłodu: Jeden dotyk/poziom powoduje 1k6 obrażeń oraz może obniżyć o 1 wartość 

S. 
 Promień osłabienia: Promień obniżający S o 1k6 +1 na dwa poziomy. 
 Wywołanie strachu: Jedna istota o maksymalnie 5 KW ucieka przez 1k4 rundy. 
Oczar Hipnoza: Wywołuje fascynację u w sumie 2k4 KW istot. 
 Uśpienie: Układa do magicznego snu w sumie 4 KW istot.  
 Zauroczenie osoby: Sprawia, że jedna osoba staje się twoim przyjacielem. 
Odrzuc Alarm: Strzeże obszaru przez 2 godziny/poziom. 
 Ochrona przed chaosem/dobrem/prawem/złem: +2 do KP i rzutów obronnych; 

zapobiega kontroli umysłowej; trzyma z dala żywiołaki i przybyszów. 
 Odporność na żywioły: Umożliwia bezproblemowe przebywanie w gorącym lub 

mroźnym środowisku. 
 Tarcza: Niewidzialny dysk zapewnia +4 do KP, blokuje magiczne pociski. 
 Zamknięcie drzwi: Utrzymuje drzwi zamknięte. 
Poz Celny cios: Otrzymujesz +20 do następnego testu ataku. 
 Identyfikacja M: Wyjawia cechy przedmiotu magicznego. 
 Rozumienie języków: Rozumiesz wszystkie języki i znasz ich alfabet. 
 Wykrycie nieumarłych: Ujawnia nieumarłych w zasięgu 18 m. 
 Wykrycie sekretnych drzwi: Ujawnia sekretne drzwi w zasięgu 18 m. 
Przem Magiczna broń: Broń zyskuje premię +1. 
 Ożywienie liny: Sprawia, że lina porusza się zgodnie z twoją wolą. 
 Pomniejszenie osoby: Humanoid zwiększa o połowę swój rozmiar. 
 Powiększenie osoby: Humanoid dwukrotnie zwiększa swój rozmiar. 
 Skok: Podmiot otrzymuje premię do testów Skakania. 
 Spadające piórko: Przedmioty i istoty spadają powoli. 
 Szybki odwrót: Twoja szybkość zwiększa się o 9 m. 
 Wymazywanie: Powoduje zniknięcie zwykłych i magicznych zapisków. 
Przyw Nieprzenikniona mgła: Otacza cię mgła. 
 Niewidoczny służący: Niewidzialny efekt mocy wykonuje twoje rozkazy. 
 Przyzwanie potwora I: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie.  
 Tłuszcz: Sprawia, że przedmiot lub kwadrat o boku 3 m staje się śliski. 
 Wierzchowiec: Przyzywa na 2 godziny/poziom jezdnego konia. 
 Zbroja maga: Zapewnia podmiotowi premię z pancerza +4. 
Wywoł Magiczny pocisk: 1k4+1 obrażeń; +1 pocisk na dwa poziomy powyżej 1 (maks. 5). 
 Płonące dłonie: 1k4/poziom obrażeń od ognia (maks. 5k4). 
 Porażający uścisk: Dotyk powoduje 1k6/poziom obrażeń od elektryczności (maks. 5k6). 
 Unoszący się dysk: Tworzy unoszący się w poziomie dysk średnicy 90 cm, który jest 

w stanie utrzymać ciężar 50 kg/poziom. 

2-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 
CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Hipnotyczny wzór: Wywołuje fascynację w sumie (2k4 + poziom) KW istot. 
 Lustrzane odbicie: Tworzy fałszywe duplikaty twojej osoby w liczbie (1k4 +1 na trzy 

poziomy, maks. 8). 
 Magiczne usta M: Wypowiadają się raz po uaktywnieniu. 
 Niewidzialność: Podmiot staje się niewidzialny na 1 min./poziom lub dopóki nie 

zaatakuje. 
 Pomniejszy obraz: Jak milczący obraz plus nieco dźwięków. 
 Przeinaczenie magii: Wprowadza w błąd poznania dotyczące istoty lub przedmiotu. 
 Rozmycie: 20% ataków wymierzonych w podmiot chybia. 
 Widmowa Pułapka M: Sprawia, że przedmiot wydaje się zabezpieczony pułapką. 
Nekro Dotyk ghoula: Paraliżuje jedną ofiarę, która zaczyna tak śmierdzieć, iż istoty w pobliżu 

mogą zostać osłabione. 
 Fałszywe życie: Obdarza 1k10 tymczasowymi pw +1/poziom (maks. +10). 
 Rozkazywanie nieumarłym: Nieumarli wykonują twoje rozkazy. 
 Ślepota/głuchota: Sprawia, że ofiara staje się ślepa lub głucha. 
 Upiorna dłoń: Powołuje do istnienia odciętą od ciała dłoń, która może przekazywać ataki 

dotykowe. 
 Wystraszenie: Wywołuje panikę w istotach mających mniej niż 6 KW. 
Oczar Dotyk głupoty: Podmiot traci 1k6 punktów Int, Rzt i Cha. 
 Otumanienie potwora: Żywe istoty o maksymalnie 6 KW tracą następną akcję. 
 Upiorny śmiech: Podmiot traci akcje na 1 rundę/poziom. 
Odrzuc Mistyczny zamek M: Magicznie zamyka skrzynię, drzwi czy podwoje. 
 Ochrona przed strzałami: Podmiot staje się niepodatny na większość ataków 

dystansowych. 
 Odporność na energię: Pozwala zignorować 10 (lub więcej) obrażeń/atak 

spowodowanych przez energię konkretnego rodzaju. 
 Schowanie przedmiotu: Maskuje przedmiot przed szpiegowaniem. 
Poz Wykrycie myśli: Pozwala “wsłuchiwać się” w powierzchowne myśli. 
 Zlokalizowanie przedmiotu: Wskazuje kierunek, w jakim znajduje się przedmiot 

(konkretny lub pewnego typu). 
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 Zobaczenie niewidzialnego: Ujawnia niewidzialne stworzenia i przedmioty. 
Przem Gracja kota: Podmiot zyskuje +4 do Zr na 1 min./poziom. 
 Kołatka: Otwiera zamknięte lub magicznie zapieczętowane drzwi. 
 Lewitacja: Podmiot porusza się w górę i w dół zgodnie z twoimi zamysłami. 
 Mądrość sowy: Podmiot zyskuje +4 do Rzt na 1 min./poziom. 
 Pajęcza wspinaczka: Umożliwia chodzenie po ścianach i sufitach. 
 Pirotechnika: Przemienia ogień w oślepiające światło lub duszący dym. 
 Przekształcenie siebie: Pozwala przybrać postać podobnej istoty. 
 Siła byka: Podmiot zyskuje +4 do S na 1 min./poziom. 
 Splendor orła: Podmiot zyskuje +4 do Cha na 1 min./poziom. 
 Spryt lisa: Podmiot zyskuje +4 Int na 1 min./poziom. 
 Szepczący wiatr: Wysyła krótką wiadomość na odległość 1,5 km/poziom. 
 Sztuczka z liną: Pozwala ukryć się maksymalnie ośmiu istotom w pozawymiarowej 

przestrzeni. 
 Widzenie w ciemnościach: Umożliwia widzenie w całkowitych ciemnościach na zasięg 

18 m. 
 Wytrzymałość niedźwiedzia: Podmiot zyskuje +4 do Bd na 1 min./poziom. 
Przyw Chmura mgły: Mgła ogranicza pole widzenia. 
 Kwasowa strzała: Atak dotykowy dystansowy; 2k4 obrażeń na rundę +1 runda/trzy 

poziomy. 
 Pajęczyna: Lepka pajęczyna wypełnia obszar w fali o promieniu 6 m. 
 Przyzwanie potwora II: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
 Przyzwanie roju: Przyzywa rój nietoperzy, szczurów lub pająków. 
 Skrzący pył: Oślepia stworzenia; obrysowuje niewidzialne istoty. 
Wywoł Ciemność: Nienaturalne cienie zalegają na obszarze o promieniu 6 m. 
 Nieustający płomień M: Tworzy permanentną, niewydzielającą ciepła pochodnię. 
 Płomienny promień: Atak dotykowy dystansowy zadaje 4k6 obrażeń od ognia, +1 

promień/cztery poziomy (maks. 3). 
 Płonąca sfera: Tworzy toczącą się kulę ognia; 2k6 obrażeń; istnieje rundę/poziom 
 .Podmuch wiatru: Odpycha lub przewraca małe istoty. 
 Roztrzaskanie: Dźwiękowe wibracje powodują uszkodzenia przedmiotów lub 

kryształowych istot. 

3-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 
CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Iluzoryczne pismo M: Tworzy zapiski, które może odcyfrować tylko wybrana osoba. 
 Przemieszczanie: 50% ataków wymierzonych w podmiot chybia. 
 Sfera niewidzialności: Wszyscy w promieniu 3 m stają się niewidzialni. 
 Zaawansowany obraz: Jak milczący obraz plus dźwięki, zapachy i efekty cieplne. 
Nekro Dotyk wampira: Dotyk zadaje 1k6/dwa poziomy obrażeń; rzucający czar zyskuje tyle 

pw, ile zadał ran. 
 Promień wyczerpania: Promień sprawia, że ofiara jest wyczerpana. 
 Spowolniony rozkład: Chroni przed rozkładem jedne zwłoki. 
 Zatrzymanie nieumarłego: Unieruchamia nieumarłego na 1 runda/poziom. 
Oczar Głęboka drzemka: Usypia istoty mające w sumie 10 KW. 
 Heroizm: Zapewnia +2 do testów ataków, rzutów obronnych i testów umiejętności 
 Sugestia: Zmusza podmiot do wykonania wskazanego działania. 
 Szał: Zapewnia +2 do S i Bd oraz +1 do rzutów obronnych na Wolę i powoduje –2 do KP 
 Unieruchomienie osoby: Paraliżuje jednego humanoida na 1 rundę/poziom. 
Odrzuc Magiczny krąg przeciw chaosowi/dobru/prawu/złu: Jak czar ochrony, ale promień 3 m 

i 10 min./poziom. 
 Niewykrywalność M: Ukrywa podmiot przed poznaniem i szpiegowaniem. 
 Ochrona przed energią: Absorbuje 12 obrażeń/poziom spowodowanych przez energię 

konkretnego rodzaju. 
 Rozproszenie magii: Neguje efekty magiczne i zaklęcia. 
 Wybuchające runy: Przeczytane powodują 6k6 obrażeń. 
Poz Jasnosłyszenie/jasnowidzenie: Pozwala przez 1 min./poziom słyszeć lub widzieć na 

odległość. 
 Języki: Umożliwia mówienie w jednym języku. 
 Mistyczny wzrok: Zaczynasz widzieć magiczne aury. 
Przem Magiczna broń, potężniejsza: +1/cztery poziomy (maks. +5). 
 Migotanie: Przez 1 rundę/poziom to znikasz, to się pojawiasz. 
 Latanie: Podmiot lata z szybkością 18 m. 
 Postać gazowa: Podmiot staje się niematerialny i może powoli latać. 
 Przyspieszenie: Jedna istota/poziom porusza się szybciej, zyskując +1 do testów ataków, 

KP oraz rzutów obronnych na Refleks. 
 Oddychanie wodą: Podmiot może oddychać pod wodą. 
 Ognista strzała: Strzały zadają +1k6 obrażeń od ognia. 
 Ostra krawędź: Podwaja normalny przypisany broni zasięg zagrożenia krytkiem. 
 Sekretna strona: Zmienia jedną stronę tak, by ukryć jej prawdziwą zawartość. 
 Skurczenie przedmiotu: Przedmiot zmniejsza się do 1/16 swego rozmiaru. 
 Spowolnienie: Jeden podmiot/poziom może wykonywać w rundzie tylko jedną akcję oraz 

podlega karze –2 do KP i testów ataków. 
Przyw Deszcz ze śniegiem: Utrudnia poruszanie się i ogranicza pole widzenia. 
 Przyzwanie potwora III: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
 Śmierdząca chmura: Opary wywołujące mdłości, 1 runda/poziom. 
 Widmowy rumak: Na 1 godzinę/poziom pojawia się magiczny koń. 

 Zygzak atramentowego węża M: Tworzy symbol, który unieruchamia czytającego tekst. 
Wywoł Błyskawica: Elektryczność powoduje 1k6/poziom obrażeń. 
 Chatka: Tworzy schronienie dla 10 istot. 
 Kula ognista: 1k6 obrażeń na poziom, promień 6 m. 
 Ściana wiatru: Zatrzymuje strzały, mniejsze istoty oraz gazy. 
 Światło dnia: Powołuje do istnienia jasne światło w promieniu 18 m. 

4-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 

CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Iluzoryczna ściana: Ściana, podłoga lub sufit wyglądają na rzeczywiste, ale wszystko 

przez nie przechodzi. 
 Krajobrazowa halucynacja: Sprawia, że obszar pewnego rodzaju wygląda zupełnie 

inaczej (pole staje się lasem i tym podobne). 
 Niewidzialność, potężniejsza: Jak niewidzialność, ale podmiot może atakować, 

pozostając niewidzialnym. 
 Przywoływanie poprzez cienie: Naśladuje przywoływanie poniżej 4. poziomu, realne 

tylko w 20%. 
 Tęczowy wzór: Światło wywołuje fascynację u 24 KW istot. 
 Widmowy zabójca: Straszna iluzja zabija ofiarę lub powoduje 3k6 obrażeń. 
Nekro Nałożenie klątwy: –6 do wartości atrybutów; –4 do testów ataków, rzutów obronnych 

oraz testów umiejętności i atrybutów; lub 50% ryzyka utraty następnej akcji. 
 Ożywienie umarłego M: Tworzy nieumarłych – szkielety i zombich. 
 Pozbawienie sił: Podmiot otrzymuje 1k4 negatywne poziomy. 
 Strach: Ofiary w stożku uciekają przez 1 rundę/poziom. 
 Zakażenie: Zaraża ofiarę wybraną chorobą. 
Oczar Dezorientacja: Ofiara przez 1 rundę/poziom dziwnie się zachowuje. 
 Przejmująca rozpacz: Podmiot podlega karze –2 do testów ataków i obrażeń, rzutów 

obronnych oraz testów umiejętności i atrybutów. 
 Zadanie, słabsze: Pozwala wydać rozkaz podmiotowi o maksymalnie 7 KW. 
 Zauroczenie potwora: Sprawia, że potwór wierzy, iż jest twym sprzymierzeńcem. 
Odrzuc Kamienna skóra M: Pozwala ignorować 10 obrażeń na atak. 
 Klosz niewrażliwości, słabszy: Zatrzymuje efekty czarów poziomu od 1. do 3. 
 Ognista pułapka M: Po otwarciu przedmiot zadaje 1k4 +1/poziom obrażeń. 
 Przełamanie klątwy: Uwalnia przedmiot lub osobę spod działania klątwy. 
 Zakotwiczenie w wymiarze: Uniemożliwia międzywymiarowe wędrówki. 
Poz Mistyczne oko: Niewidzialne oko unosi się i porusza z szybkością 9 m/rundę. 
 Szpiegowanie K: Szpieguje podmiot na odległość. 
 Wykrycie szpiegowania: Informuje cię o magicznym podsłuchiwaniu.  
 Zlokalizowanie stworzenia: Wskazuje kierunek, w jakim znajduje się znajoma istota. 
Przem Kształtowanie kamienia: Nadaje kamieniowi dowolny kształt. 
 Polimorfia: Nadaje chętnemu podmiotowi nowy kształt. 
 Pomniejszenie osoby, zbiorowe: Zmniejsza kilka istot. 
 Powiększenie osoby, zbiorowe: Powiększa kilka istot. 
 Rozszerzenie pamięci K: Tylko czarodziej. Pozwala przygotować dodatkowe czary lub 

zachować już rzucone. 
Przyw Bezpieczne schronienie: Tworzy wytrzymałą chatkę. 
 Czarne macki: Macki chwytają wszystkich na obszarze 4,5-metrowej fali. 
 Drzwi poprzez wymiary: Teleportuje cię na niewielką odległość. 

 Gęsta mgła: Uniemożliwia widzenie i spowalnia ruch. 
 Pomniejsze tworzenie: Tworzy jeden przedmiot z drewna lub materiału. 
 Przyzwanie potwora IV: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
Wywoł Krzyk: Ogłusza wszystkich w stożku i zadaje 5k6 obrażeń od dźwięku. 
 Lodowa nawałnica: Grad zadaje 5k6 obrażeń na obszarze walca o średnicy 12 m. 
 Nienaruszalna sfera: Kula mocy chroni podmiot, więżąc go jednocześnie. 
 Ognista tarcza: Atakujące cię istoty otrzymują obrażenia od ognia; jesteś chroniony przed 

gorącem i zimnem. 
 Ściana lodu: Lodowa płaszczyzna tworzy ścianę o 15 pw +1/poziom, a półsfera więzi 

istotę w swym środku. 
 Ściana ognia: Zadaje 2k4 obrażenia od ognia na dystans do 3 m i 1k4 w odległości do 6 

m; przejście przez ścianę powoduje 2k6 obrażeń +1/poziom. 

 
5-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 

CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Długotrwały obraz: Jak zaawansowany obraz, ale koncentracja nie jest wymagana. 
 Fałszywy obraz M: Za pomocą iluzji oszukuje szpiegowanie. 
 Koszmar: Nasyła wizje powodujące 1k10 obrażeń i zmęczenie. 
 Magiczna charakteryzacja: Zmienia wygląd jednej osoby na dwa poziomy. 
 Miraż: Jak krajobrazowa halucynacja plus budowle. 
 Sen: Wysyła wiadomość do śpiącej osoby. 
 Wywoływanie poprzez cienie: Naśladuje wywoływania poniżej 5. poziomu, realne tylko 

w 20%. 
Nekro Fale zmęczenia: Kilka ofiar staję się zmęczona. 
 Magiczny słój K: Pozwala opętać istotę. 
 Symbol bólu M: Uruchomiona runa wywołuje ból w pobliskich istotach. 
 Więdnięcie: Powoduje uwiąd jednej rośliny lub zadaje roślinnej istocie 1k6/poziom 

obrażeń. 
Oczar Ogłupienie: Int i Cha ofiary spadają do 1. 
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 Symbol uśpienia M: Uruchomiona runa wprowadza istoty w katatoniczną drzemkę. 
 Unieruchomienie potwora: Jak unieruchomienie osoby, ale wpływa na istoty dowolnego 

rodzaju. 
 Zamglenie umysłu: Podmioty podlegają –10 do Rzt i rzutów obronnych na Wolę. 
 Zdominowanie osoby: Pozwala telepatycznie kontrolować humanoidów. 
Odrzuc Odesłanie: Zmusza istotę do powrotu na rodzimy plan. 
 Zaciszna kryjówka maga: Uniemożliwia przez 24 godziny wszelką obserwację lub 

szpiegowanie obszaru. 
 Złamanie zaklęcia: Uwalnia podmiot od oczarowań, klątw, petryfikacji i przemian. 
Poz Kontakt z innym planem: Pozwala zadać pytanie pozaplanarnemu bytowi. 
 Telepatyczna więź: Połączenie umożliwiające porozumiewanie się sprzymierzeńcom. 
 Wścibskie oczy: 1k4 +1/poziom dryfujących oczu przeprowadza dla ciebie zwiad. 
Przem Długotrwały lot: Możesz latać z szybkością 12 m i stosować pośpiech na długich 

dystansach. 
 Przejście w ścianie: Tworzy przejście w drewnianej lub kamiennej ścianie. 
 Przemiana błota w skałę: Przemienia dwa sześciany o krawędzi 3 m na poziom. 
 Przemiana skały w błoto: Przemienia dwa sześciany o krawędzi 3 m na poziom. 
 Powiększenie zwierzęcia: Podwaja rozmiar jednego zwierzęcia/dwa poziomy. 
 Szkodliwa polimorfia: Przemienia podmiot w nieszkodliwe zwierzę. 
 Telekineza: Porusza przedmiot, atakuje istotę, bądź też rzuca rzeczą lub stworzeniem. 
 Wytwarzanie: Przemienia surowce w gotowe przedmioty. 
Uniw Utrwalenie D: Sprawia, że pewne czary stają się permanentne. 
Przyw Planarne spętanie, słabsze: Więzi pozaplanarną istotę o 6 KW lub mniej, dopóki nie 

wypełni zadania. 
 Przyzwanie potwora V: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
 Sekretny kufer K: Pozwala ukryć cenny kufer na Planie Eterycznym; możesz go 

odzyskać na życzenie. 
 Ściana kamieni: Tworzy kamienną ścianę, którą można ukształtować. 
 Teleportacja: Natychmiast transportuje cię na odległość do 150 km/poziom. 
 Wierny pies maga: Widmowy pies, który strzeże i atakuje. 
 Zaawansowane tworzenie: Jak pomniejsze tworzenie, plus kamień i metal. 
 Zabójcza chmura: Zabija istoty o 3 KW lub mniej; te o 4-6 KW giną po nieudanym 

rzucie obronnym; te o 6+ KW tracą Bd. 
Wywoł Powstrzymująca dłoń: Dłoń zapewnia osłonę względem jednego przeciwnika. 
 Przesłanie wieści: Natychmiast dostarcza krótką wiadomość do dowolnego miejsca. 
 Stożek zimna: 1k6/poziom obrażeń od zimna. 
 Ściana mocy: Ściana niepodatna na uszkodzenia. 

6-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 

CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Przejście światem cieni: Pozwala wkroczyć w cień i podróżować z dużą szybkością. 
 Trwały obraz: Obejmuje obrazy, dźwięki i zapachy. 
 Zaprogramowany obraz M: Jak zaawansowany obraz plus uaktywnia go wydarzenie. 
 Zasłona: Zmienia wygląd grupy istot. 
 Zmylenie kierunku: Czyni cię niewidzialnym i tworzy twoją iluzoryczną kopię. 
Nekro Kąśliwy wzrok: Ofiara wpada w panikę, ulega osłabieniu i zapada w śpiączkę. 
 Krąg śmierci M: Zabija 1k4/poziom KW istot. 
 Stworzenie nieumarłych M: Tworzy ghoule, ghasty, mumie lub mohrgów. 
 Symbol strachu M: Uruchomiona runa wywołuje panikę w pobliskich istotach. 
 Zabicie nieumarłego M: Niszczy 1k4 KW/poziom nieumarłych (maks. 20k4). 
Oczar Heroizm, potężniejszy: Zapewnia +4 do testów ataków, rzutów obronnych i testów 

umiejętności; niepodatność na strach; tymczasowe pw. 
 Sugestia, zbiorowa: Jak sugestia, plus jeden podmiot/poziom. 
 Symbol perswazji M: Uruchomiona runa wywołuje zauroczenie u znajdujących się 

w pobliżu istot. 
 Zadanie/misja: Jak słabsze zadanie, plus wpływa na istotę dowolnego rodzaju. 
Odrzuc Klosz niewrażliwości: Jak słabszy klosz niewrażliwości plus efekty 4-poziomowych 

czarów  
 Ochrony i zabezpieczenia: Obszar chronią i zabezpieczają różnorodne efekty magiczne. 
 Odrzucenie: Istoty nie mogą się do ciebie zbliżyć. 
 Pole antymagii: Neguje magię w promieniu 3 m. 
 Rozproszenie magii, potężniejsze: Jak rozproszenie magii, ale +20 do testu. 
Poz Analiza dweomeru K: Wyjawia magiczne aspekty podmiotu. 
 Widzenie prawdy M: Pozwala ci widzieć wszystkie rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. 
 Znajomość legend M K: Pozwala ci poznać opowieści o osobie, miejscu lub rzeczy. 
Przem Ciało w kamień: Przemienia podmiot w posąg. 
 Dezintegracja: Sprawia, że znika jedna istota lub przedmiot. 
 Elaborat maga: Tylko czarodziej. Przypomina czar 5. lub niższego poziomu. 
 Gracja kota, zbiorowa: Jak gracja kota, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
 Kamień w ciało: Odmienia spetryfikowaną istotę. 
 Kontrolowanie wody: Unosi lub obniża poziom wody. 
 Mądrość sowy, zbiorowa: Jak mądrość sowy, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
 Poruszenie ziemi: Tworzy okopy i wzniesienia. 
 Siła byka, zbiorowa: Jak siła byka, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
 Splendor orła, zbiorowy: Jak splendor orła, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 

 Spryt lisa, zbiorowy: Jak spryt lisa, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
 Transformacja M: Zyskujesz premie bojowe. 
 Wytrzymałość niedźwiedzia, zbiorowa: Jak wytrzymałość niedźwiedzia, ale wpływa na 

jeden podmiot/poziom. 
Przyw Chmura kwasu: Opar powodujący obrażenia od kwasu. 
 Planarne spętanie: Jak słabsze planarne spętanie, ale do 12 KW. 
 Przyzwanie potwora VI: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
 Ściana żelaza M: 30 pw/cztery poziomy; może się przewrócić na przeciwników. 
Wywoł Mocarna dłoń: Dłoń odpycha istoty. 
 Uwarunkowanie K: Ustala warunki zadziałania innego zaklęcia. 
 Wyładowanie łańcuchowe: 1k6 obrażeń/poziom; jedna wtórna błyskawica/poziom 

powodująca połowę ran. 
 Zamrażająca sfera: Powoduje obrażenia i zamarzanie wody. 

7-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 

CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Mamidło M D: Tworzy po części realną kopię istoty. 
 Niewidzialność, zbiorowa: Jak niewidzialność, ale wpływa na wszystko w zasięgu. 
 Projekcja duplikatu: Iluzoryczny duplikat mówi i rzuca czary. 
 Przywoływanie poprzez cienie, potężniejsze: Jak przywoływanie poprzez cienie, ale do 

6. poziomu i w 60% prawdziwe. 
Nekro Fale wyczerpania: Kilka ofiar ulega wyczerpaniu. 
 Kontrolowanie nieumarłych: Nieumarli nie zaatakują cię, dopóki są pod twymi 

rozkazami. 
 Palec śmierci: Zabija jedną istotę. 
 Symbol osłabienia M: Uruchomiona runa osłabia znajdujące się w pobliżu istoty. 
Oczar Obłęd: Ofiara cierpi na długotrwałą dezorientację. 
 Słowo mocy: oślepienie: Oślepia jedną istotę o 200 lub mniej pw. 
 Symbol oszołomienia M: Uruchomiona runa oszałamia znajdujące się w pobliżu istoty. 
 Unieruchomienie osoby, zbiorowe: Jak unieruchomienie osoby, ale wpływa na wszystkie 

osoby w promieniu 9 m. 
Odrzuc Odbicie czaru: Odbija 1k4+6 poziomów czarów na osobę, która rzuciła zaklęcie. 
 Odosobnienie: Podmiot staje się niewidzialny dla wzroku i szpiegowania; zapada 

w śpiączkę. 
 Wygnanie: Wygania 2 KW/poziom istot pozaplanarnych. 
Poz Mistyczny wzrok, potężniejszy: Jak mistyczny wzrok, ale ujawnia również efekty 

magiczne wpływające na istoty i przedmioty. 
 Szpiegowanie, potężniejsze: Jak szpiegowanie, ale szybsze i na większy dystans. 
 Wizja M D: Jak znajomość legend, ale szybsze i męczące. 
Przem Eteryczny spacer: Stajesz się eteryczny na 1 rundę/poziom. 
 Kontrolowanie pogody: Zmienia pogodę w okolicy. 
 Odwrócenie grawitacji: Przedmioty i istoty spadają “do góry”. 
 Posąg: Podmiot może na życzenie stać się posągiem. 
Uniw Ograniczone życzenie D: Zmienia rzeczywistość, ale tylko w granicach możliwości 

czaru. 
Przyw Natychmiastowe przyzwanie M: Przygotowany przedmiot natychmiast pojawia się 

w twojej ręce. 
 Imponująca posiadłość maga K: Drzwi prowadzą do pozawymiarowej posiadłości. 
 Fazowe drzwi: Tworzy niewidzialne przejście przez drewno lub kamień. 
 Przyzwanie potwora VII: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
 Teleportacja, potężniejsza: Jak teleportacja, ale bez ograniczenia dystansu i bez ryzyka, 

że nie przybędzie się do celu. 
 Teleportowanie przedmiotu: Jak teleportacja, ale wpływa na dotknięty przedmiot 

przybycia do celu. 
 Zamiana planów K: Do ośmiu istot podróżuje na inny plan. 
Wywoł Chwytająca dłoń: Duża ręka zapewnia osłonę, popycha lub toczy zwarcie. 
 Klatka mocy M: Sześcian lub klatka mocy; więzi wszystko co jest w środku. 
 Kula ognista z opóźnionym zapłonem: 1k6/poziom obrażeń od ognia; możesz opóźnić 

kulę ognistą o 5 rund. 
 Miecz maga K: Przeciwników atakuje dryfujące ostrze magiczne. 
 Pryzmatyczny deszcz: Trafiające ofiary promienie powodują różnorodne efekty. 

8-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 

CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Barwny wzór: Zmieniające się kolory dezorientują, oszałamiają lub powodują utratę 

przytomności. 
 Ekran: Iluzja ukrywa obszar przed wzrokiem i szpiegowaniem. 
 Wywoływanie poprzez cienie, potężniejsze: Jak wywoływanie poprzez cienie, ale do 7. 

poziom i w 60% prawdziwe. 
Nekro Klon M K: Kiedy oryginał ginie, budzi się duplikat. 
 Ohydne usychanie: Powoduje 1k6/poziom obrażeń w promieniu 9 m.  
 Stworzenie potężniejszych nieumarłych M: Tworzy cienie, widma, widziadła lub 

pożeraczy. 
 Symbol śmierci M: Uruchomiona runa zabija pobliskie istoty. 
Oczar Antypatia: Przedmiot lub miejsce pod działaniem zaklęcia odpycha wskazane istoty. 
 Porywający taniec: Zmusza ofiarę do tańczenia.  
 Słowo mocy: oszołomienie: Oszałamia jedną istotę o 150 lub mniej pw. 
 Spętanie M: Wykorzystuje różnorodne techniki, by uwięzić istotę. 
 Symbol obłędu M: Uruchomiona runa wywołuje obłęd u znajdujących się w pobliżu istot. 
 Sympatia K: Przedmiot lub miejsce przyciąga wskazane istoty. 
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 Zauroczenie potwora, zbiorowe: Jak zauroczenie potwora, ale wpływa na wszystkie 
w promieniu 9 m. 

 Żądanie: Jak przesłanie wieści, plus ślesz sugestię. 
Odrzuc Ochrona przed czarami M K: Zapewnia premię z odporności +8. 
 Pryzmatyczna ściana: Kolory ściany mają różnorodne efekty. 
 Zabezpieczenie wymiaru: Teleportacja i międzyplanarna podróż zostają zablokowane na 

okres 1 dnia/poziom. 
 Znieczulenie umysłu: Podmiot zyskuje niepodatność na magię mentalną/emocjonalną 

oraz szpiegowanie. 
Poz Chwilowe olśnienie: Zyskujesz premię z olśnienia do jednego testu ataku, rzutu 

obronnego, testu umiejętności lub atrybutu. 
 Ujawnienie położenia: Ujawnia dokładne położenie istoty lub przedmiotu. 
 Wścibskie oczy, potężniejsze: Jak wścibskie oczy, ale oczy znajdują się pod działaniem 

widzenia prawdy. 
Przem Polimorfowanie dowolnego obiektu: Zmienia dowolny podmiot w dowolny inny. 
 Tymczasowy zastój M: Podmiot popada w stan zatrzymania funkcji życiowych. 
 Żelazne ciało: Twoje ciało staje się żyjącym żelazem. 
Przyw Labirynt: Ofiara wpada w pułapkę – pozawymiarowy labirynt. 
 Planarne spętanie, potężniejsze: Jak słabsze planarne spętanie, ale do 18 KW. 
 Przyzwanie potwora VIII: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
 Uwięzienie duszy M K: Więzi ofiarę w klejnocie. 
 Zapalająca chmura: Chmura powoduje 4k6 obrażeń od ognia/rundę. 
Wywoł Krzyk, potężniejszy: Niszczący krzyk powoduje 10k6 obrażeń od dźwięku; oszałamia 

istoty; uszkadza przedmioty. 
 Promień chłodu: Udany atak dotykowy dystansowy powoduje 1k6/poziom obrażeń od 

zimna. 
 Słoneczny wybuch: Oślepia wszystkich w promieniu 3 m i zadaje 6k6 obrażeń. 
 Telekinetyczna sfera: Jak nienaruszalna sfera, ale możesz nią poruszać telepatycznie. 
 Zaciśnięta pięść: Duża ręka zapewnia osłonę, popycha lub atakuje twoich przeciwników. 

9-POZIOMOWE ZAKLĘCIA 
CZARODZIEJA/ZAKLINACZA 
Iluz Cienie: Jak przywoływanie poprzez cienie, ale do 8. poziom i w 80% prawdziwe. 
 Zjawisko: Jak widmowy zabójca, ale wpływa na wszystkie istoty w promieniu 9 m. 
Nekro Projekcja astralna M: Przenosi ciebie oraz towarzyszy na Plan Astralny. 
 Spętanie duszy K: Więzi dopiero co zmarłą duszę i zapobiega zmartwychwstaniu. 
 Wycie banshee: Zabija jedno stworzenie/poziom. 
 Wysączenie energii: Ofiara otrzymuje 2k4 negatywne poziomy. 
Oczar Słowo mocy: zabicie: Zabija jedną istotę o 100 lub mniej pw. 
 Unieruchomienie potwora, zbiorowe: Jak unieruchomienie potwora, ale wpływa na 

wszystkie istoty w promieniu 9 m. 
 Zdominowanie potwora: Jak zdominowanie osoby, ale wpływa na istoty dowolnego 

rodzaju. 
Odrzuc Pryzmatyczna sfera: Jak pryzmatyczna ściana, ale otacza dookoła. 
 Rozłączenie maga: Rozprasza magię i odczarowuje magiczne przedmioty. 
 Uwięzienie: Zamyka podmiot pod ziemią. 
 Wolność: Uwalnia istotę z uwięzienia. 
Poz Przezorność: “Szósty zmysł” ostrzega przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. 
Przem Eteryczność: Wraz z towarzyszami podróżujesz na Plan Eteryczny. 
 Zatrzymanie czasu: Swobodnie działasz przez 1k4+1 rund. 
 Zmiana kształtów K: Przemienia cię w dowolną istotę, a ponadto możesz raz w rundzie 

zmieniać kształty. 
Przyw Azyl M: Zmienia przedmiot tak, by przetransportować do ciebie jego posiadacza. 
 Krąg teleportacji M: Krąg teleportuje do wskazanego miejsca każdą istotę, która 

znajdzie się w jego środku, 
 Przyzwanie potwora IX: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
 Wrota D: Łączy dwa plany na potrzeby podróży lub przyzywania. 
Uniw Życzenie D: Jak ograniczone życzenie, ale ma mniejsze ograniczenia. 
Wywoł Miażdżąca dłoń: Duża ręka zapewnia osłonę, popycha lub miażdży twoich 

przeciwników. 
 Rój meteorów: Cztery wybuchające kule, każda powoduje 6k6 obrażeń od ognia. 

Zaklęcia druida 
0-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA (LITANIE) 
Cnota: Podmiot otrzymuje 1 tymczasowy pw. 
Leczenie drobnych ran: Leczy 1 punkt obrażeń. 
Naprawa: Dokonuje drobnych napraw przedmiotu. 

Oczyszczenie jedzenia i wody: Oczyszcza 0,027 m3/poziom pożywienia lub wody. 
Odczytanie magii: Pozwala odczytywać zwoje i księgi zaklęć. 
Odporność: Podmiot otrzymuje premię +1 do rzutów obronnych. 
Poznanie kierunku: Ustalasz, w jakim kierunku leży północ. 
Przewodnictwo: +1 do jednego testu ataku, rzutu obronnego lub testu umiejętności. 
Raca: Olśniewa jedną istotę (kara –1 do testów ataków). 
Stworzenie wody: Tworzy 7,5 litra/poziom czystej wody. 
Światło: Przedmiot rozświetla się niczym pochodnia. 
Wykrycie magii: Wykrywa czary i przedmioty magiczne w zasięgu 18 m. 
Wykrycie trucizny: Wykrywa truciznę w jednej istocie lub przedmiocie. 

1-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Błogosławione jagody: Każda z 2k4 jagód leczy 1 pw (maks. 8 pw/24 godziny). 
Długi krok: Zwiększa twą szybkość o 3 m. 
Leczenie lekkich ran: Leczy 1k8 obrażeń +1/poziom (maks. +5). 
Magiczny kamień: Trzy kamienie stają się pociskami +1 i zadają 1k6 +1 obrażeń. 
Magiczny kieł: Jedna naturalna broń podmiotu otrzymuje premię +1 do testów ataków i obrażeń. 
Magiczny kostur: Pałka lub drąg staje się na 1 min./poziom bronią +1 (1k10 obrażeń). 
Nieprzenikniona mgła: Otacza cię mgła. 
Odporność na żywioły: Umożliwia przebywanie w gorącym lub mroźnym środowisku. 
Oplątanie: Rośliny oplątują wszystkich w promieniu 12 m. 

Płomienna otoczka: Otacza podmiot światłem, negując rozmycie, ukrycie i podobne efekty. 
Przejście bez śladu: Jeden podmiot/poziom nie pozostawia śladów. 
Przyzwanie sojusznika natury I: Sprowadza istotę, by za ciebie walczyła. 
Rozmawianie ze zwierzętami: Potrafisz się komunikować ze zwierzętami. 
Rozpalenie płomieni: 1k6 obrażeń +1/poziom – po dotknięciu lub rzuceniu. 
Skok: Podmiot otrzymuje premię do testów Skakania. 
Ukrycie przed zwierzętami: Zwierzęta nie są w stanie wyczuć jednego podmiotu/poziom. 
Uspokojenie zwierzęcia: Uspokaja (2k4 + poziom) KW zwierząt. 
Wykrycie wnyków i jam: Ujawnia naturalne lub prymitywne pułapki. 
Wykrycie zwierząt lub roślin: Wykrywa zwierzęta lub rośliny danego gatunku. 
Zauroczenie zwierzęcia: Jedno zwierzę staje się twoim przyjacielem. 

2-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Chmura mgły: Mgła ogranicza pole widzenia. 
Drzewny kształt: Przez godzinę/poziom wyglądasz jak drzewo. 
Gracja kota: Podmiot zyskuje +4 do Zr na 1 min./poziom. 
Korowa skóra: Zapewnia usprawnienie +2 (lub więcej) do naturalnego pancerza. 
Kształtowanie drewna: Przekształca drewniane przedmioty wedle twego życzenia. 
Mądrość sowy: Podmiot zyskuje +4 do Rzt na 1 min./poziom. 
Odporność na energię: Pozwala zignorować 10 (lub więcej) obrażeń/atak spowodowanych przez 

energię konkretnego rodzaju. 

Ognista pułapka M: Po otwarciu przedmiot zadaje 1k4 +1/poziom obrażeń. 
Ogniste ostrze: Atak dotykowy powoduje obrażenia w wysokości 1k8 +1/dwa poziomy. 
Opóźnienie działania trucizny: Powstrzymuje działanie trucizny, która nie krzywdzi podmiotu przez 

1 godzinę/poziom. 
Oziębienie metalu: Sprawia, że metal staje się tak chłodny, że rani każdego, kto go dotknie. 
Pajęcza wspinaczka: Umożliwia chodzenie po ścianach i sufitach. 
Płonąca sfera: Tworzy toczącą się kulę ognia; 2k6 obrażeń; istnieje rundę/poziom. 
Podmuch wiatru: Odpycha lub przewraca małe istoty. 
Pomniejszenie zwierzęcia: Zmniejsza jedno chętne zwierzę. 
Przywrócenie energii życiowej, słabsze: Rozprasza magiczne kary do atrybutów oraz pozwala 

odzyskać 1k4 punkty obniżonej wartości atrybutu. 
Przyzwanie roju: Przyzywa rój nietoperzy, szczurów lub pająków. 
Przyzwanie sojusznika natury II: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Rozgrzanie metalu: Sprawia, że metal staje się tak gorący, że rani każdego, kto go dotknie. 
Siła byka: Podmiot zyskuje +4 do S na 1 min./poziom. 
Unieruchomienie zwierzęcia: Paraliżuje jedno zwierzę na rundę/poziom. 
Wypaczenie drewna: Wygina drewno (drzewce, rękojeści, drzwi, deski). 
Wytrzymałość niedźwiedzia: Podmiot zyskuje +4 do Bd na 1 min./poziom. 
Zmiękczenie ziemi i kamienia: Przemienia kamień w glinę, pył, piasek lub błoto. 
Zwierzęcy posłaniec: Posyła malutkie zwierzę do konkretnego miejsca. 
Zwierzęcy trans: Wywołuje fascynację u sumie 2k6 KW zwierząt. 

3-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Deszcz ze śniegiem: Utrudnia poruszanie się i ogranicza pole widzenia. 
Gąszcz cierni: Istoty na obszarze działania otrzymują 1k4 obrażenia i mogą zostać spowolnione. 
Kształtowanie kamienia: Nadaje kamieniowi dowolny kształt. 
Leczenie średnich ran: Leczy 2k8 obrażeń +1/poziom (maks. +10). 
Magiczny kieł, potężniejszy: Jedna naturalna broń podmiotu otrzymuje +1/trzy poziomy do testów 

ataków i obrażeń (maks. +5). 
Neutralizacja trucizny: Wywołuje w podmiocie niepodatność na truciznę; detoksykuje jad na lub 

w podmiocie. 
Ochrona przed energią: Absorbuje 12 obrażeń/poziom spowodowanych przez energię konkretnego 

rodzaju. 
Oddychanie wodą: Podmiot może oddychać pod wodą. 
Przełamanie choroby: Leczy wszystkie choroby, na które cierpi podmiot. 
Przyzwanie sojusznika natury III: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Rozmawianie z roślinami: Możesz rozmawiać z normalnymi roślinami i stworzeniami roślinnymi. 
Stopienie z kamieniem: Wraz z wyposażeniem łączysz się z kamieniem. 
Ściana wiatru: Zatrzymuje strzały, mniejsze istoty oraz gazy. 
Światło dnia: Powołuje do istnienia jasne światło w promieniu 18 m. 
Trucizna: Dotyk powoduje obniżenie Bd o 1k10, powtarzające się po 1 min. 
Ugaszenie płomieni: Gasi płomienie niemagiczne lub jeden przedmiot magiczny. 
Wezwanie błyskawic: Sprowadza z nieba błyskawice (3k6 obrażeń każda). 
Wnyki: Tworzy pułapkę. 
Wzrastanie roślin: Powiększa rośliny i zwiększa zbiory. 
Zakażenie: Zaraża ofiarę wybraną chorobą. 
Zdominowanie zwierzęcia: Zwierzę będące ofiarą zaklęcia wykonuje bezgłośne mentalne rozkazy. 
Zmniejszanie roślin: Zmniejsza rozmiar lub powstrzymuje rozwój normalnych roślin. 

4-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Cierniste kamienie: Istoty w obszarze działania otrzymują 1k8 obrażeń i mogą ulec spowolnieniu. 
Kontrolowanie wody: Unosi lub obniża poziom wody. 
Leczenie poważnych ran: Leczy 3k8 obrażeń +1/poziom (maks. +15). 
Lodowa nawałnica: Grad zadaje 5k6 obrażeń na obszarze walca o średnicy 12 m. 
Odpychanie robactwa: Owady, pająki i inne robactwo trzymają się na dystans 3 m. 
Ogniste uderzenie: Boski ogień rani wrogów (1k6 obrażeń/poziom). 
Ogromne robactwo: Przemienia stonogi, skorpiony lub pająki w ogromne robactwo. 
Powłoka ochrony przed roślinami: Trzyma rośliny na odległość. 
Przyzwanie sojusznika natury IV: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Rdzewienie: Twój dotyk powoduje korozję żelaza i stopów. 
Reinkarnacja: Przywraca zmarły podmiot do życia, obdarzając go losowo wybranym ciałem. 
Rozkazywanie roślinom: Narzuca działania jednej lub większej liczbie istot roślinnych. 
Rozproszenie magii: Neguje działanie czarów i efektów magicznych. 
Stąpanie w powietrzu: Podmiot maszeruje w powietrzu jak po stałym gruncie (wspina się pod kątem 

45 stopni). 
Swoboda działania: Podmiot porusza się normalnie pomimo ograniczeń. 

Szpiegowanie K: Szpieguje podmiot na odległość. 
Więdnięcie: Powoduje uwiąd jednej rośliny lub zadaje istocie roślinnej 1k6/poziom obrażeń. 

5-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Drzewny krok: Przechodzenie pomiędzy drzewami rosnącymi w dużej odległości. 

Kamienna skóra M: Pozwala ignorować 10 obrażeń na atak. 
Kontrolowanie wiatrów: Zmienia kierunek i siłę wiatru. 
Leczenie krytycznych ran: Leczy 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. +20). 
Obcowanie z naturą: Poznanie terenu w promieniu 1,5 km/poziom. 
Ochrona przed śmiercią: Zapewnia niepodatność na czary śmierci oraz efekty oparte na energii 

negatywnej. 
Plaga insektów: Rój atakuje istoty. 
Pokuta: Zdejmuje z podmiotu brzemię złych uczynków. 
Powiększenie zwierzęcia: Podwaja rozmiar jednego zwierzęcia/dwa poziomy. 

Przebudzenie D: Zwierzę lub drzewo zyskuje ludzką inteligencję. 

Przeklęcie M: Wskazane miejsce staje się przeklętym. 
Przemiana błota w skałę: Przemienia dwa sześciany o krawędzi 3 m na poziom. 
Przemiana skały w błoto: Przemienia dwa sześciany o krawędzi 3 m na poziom. 
Przyzwanie sojusznika natury V: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Szkodliwa polimorfia: Przemienia podmiot w nieszkodliwe zwierzę. 
Ściana cierni: Ciernie ranią każdego, kto próbuje przez nie przejść. 
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Ściana ognia: Zadaje 2k4 obrażenia od ognia na dystans do 3 m i 1k4 w odległości do 6 m; przejście 
przez ścianę powoduje 2k6 obrażeń +1/poziom. 

Uświęcenie M: Wskazane miejsce staje się świętym. 
Wezwanie burzy z piorunami: Jak wezwanie błyskawic, ale każda zadaje 5k6 obrażeń. 

6-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Gracja kota, zbiorowa: Jak gracja kota, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Laska czaru: Umieszcza jedno zaklęcie w drewnianym drągu. 
Leczenie lekkich ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 1k8 obrażeń +1/poziom. 
Mądrość sowy, zbiorowa: Jak mądrość sowy, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Odpychanie drewna: Odpycha drewniane przedmioty. 
Ogniste nasiona: Żołędzie i jagody stają się granatami i bombami. 
Pogawędka z kamieniem: Pozwala rozmawiać z naturalnym lub obrobionym kamieniem. 
Poruszenie ziemi: Tworzy okopy i wzniesienia. 
Powłoka ochrony przed życiem: 3-metrowe pole trzyma na odległość żyjące istoty. 
Przyzwanie sojusznika natury VI: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Roślinna podróż: Natychmiastowe przemieszczenie pomiędzy dwoma roślinami tego samego 

gatunku. 
Rozproszenie magii, potężniejsze: Jak rozproszenie magii, ale +20 do testu. 
Siła byka, zbiorowa: Jak siła byka, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Ściana kamieni: Tworzy kamienną ścianę, którą można ukształtować. 
Wytrzymałość niedźwiedzia, zbiorowa: Jak wytrzymałość niedźwiedzia, ale wpływa na jeden 

podmiot/poziom. 
Znalezienie ścieżki: Pokazuje najkrótszą drogę do jakiegoś miejsca. 
Żelazne drewno: Magiczne drewno – wytrzymałe niczym stal. 
Żywodąb: Dąb staje się drzewcem-stażnikiem. 

7-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Kontrolowanie pogody: Zmienia pogodę w okolicy. 
Leczenie średnich ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 2k8 obrażeń +1/poziom. 
Ognista burza: Zadaje 1k6/poziom obrażeń od ognia. 
Ożywienie roślin: Ożywia jedną lub więcej roślin, które walczą dla ciebie. 
Pełzająca zagłada: Rój stonóg atakuje na twój rozkaz. 
Przemiana metalu w drewno: Metal w promieniu 12 m staje się drewnem. 
Przeobrażenie drąga: Na rozkaz twój drąg staje się drzewcem. 
Przyzwanie sojusznika natury VII: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Słoneczny promień: Promień oślepia i powoduje 4k6 obrażeń. 
Spacer w chmurach: Ty i twoi sprzymierzeńcy przemieniacie się w opary i szybko podróżujecie. 
Szpiegowanie, potężniejsze: Jak szpiegowanie, ale szybsze i na większy dystans. 
Uzdrowienie: Leczy 10 obrażeń/poziom oraz wszystkie choroby i ułomności umysłowe. 

Widzenie prawdy M: Pozwala ci widzieć wszystkie rzeczy takimi, jakie są naprawdę. 

8-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Kontrolowanie roślin: Kontroluje działanie jednej lub większej liczby istot roślinnych. 
Leczenie poważnych ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 3k8 obrażeń +1/poziom. 
Odpychanie metalu i kamienia: Odpycha metal i kamień. 
Odwrócenie grawitacji: Przedmioty i istoty spadają “do góry”. 
Palec śmierci: Zabija jedną istotę. 
Przyzwanie sojusznika natury VIII: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Słoneczny wybuch: Oślepia wszystkich w promieniu 3 m i zadaje 6k6 obrażeń. 
Słowo powrotu: Teleportuje cię z powrotem we wskazane miejsce. 
Trąba powietrzna: Cyklon, który powoduje obrażenia i może porwać istoty. 
Trzęsienie ziemi: Intensywne wstrząsy w promieniu 1,5 m/poziom. 
Zwierzęce kształty: Jeden sprzymierzeniec/poziom poliformuje się w wybrane zwierzę. 

9-POZIOMOWE ZAKLĘCIA DRUIDA 
Antypatia: Przedmiot lub miejsce pod działaniem zaklęcia odpycha wskazane istoty. 
Burza zemsty: Burza, deszcz kwasu, błyskawice i grad. 
Gnilnik: Przyzywa 1k4+2 gnilniki, które dla ciebie walczą. 
Leczenie krytycznych ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 4k8 obrażeń +1/poziom. 
Przezorność: “Szósty zmysł” ostrzega przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. 
Przyzwanie sojusznika natury IX: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Regeneracja: Odcięte kończyny podmiotu odrastają, leczy 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. +35). 
Rój żywiołaków: Przyzywa kilka żywiołaków. 

Sympatia M: Przedmiot lub miejsce przyciąga wskazane istoty. 

Zmiana kształtów K: Przemienia cię w dowolną istotę, a ponadto możesz raz w rundzie zmieniać 
kształty. 

Zaklęcia kapłana 
0-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 

(LITANIE) 
Cnota: Podmiot otrzymuje 1 tymczasowy pw. 
Leczenie drobnych ran: Leczy 1 punkt obrażeń. 
Naprawa: Dokonuje drobnych napraw przedmiotu. 

Oczyszczenie jedzenia i wody: Oczyszcza 0,027 m3/poziom pożywienia lub wody. 
Odczytanie magii: Pozwala odczytywać zwoje i księgi zaklęć. 
Odporność: Podmiot otrzymuje +1 do rzutów obronnych. 
Przewodnictwo: +1 do jednego testu ataku, rzutu obronnego lub testu umiejętności. 
Stworzenie wody: Tworzy 7,5 litra/poziom czystej wody. 
Światło: Przedmiot rozświetla się niczym pochodnia. 
Wykrycie magii: Wykrywa czary i przedmioty magiczne w zasięgu 18 m. 
Wykrycie trucizny: Wykrywa truciznę w jednej istocie lub przedmiocie. 
Zadawanie drobnych ran: Atak dotykowy, 1 obrażenie. 

1-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Błogosławieństwo: Sprzymierzeńcy otrzymują +1 do testów ataków i rzutów obronnych na strach. 
Boska łaska: Zyskujesz +1 na trzy poziomy do testów ataków i obrażeń. 
Leczenie lekkich ran: Leczy 1k8 obrażeń +1/poziom (maks. +5). 
Magiczna broń: Broń zyskuje premię +1. 
Magiczny kamień: Trzy kamienie stają się pociskami +1 i zadają 1k6 +1 obrażeń. 
Nieprzenikniona mgła: Otacza cię mgła. 
Obawa: Wrogowie podlegają karze –1 do testów ataków i rzutów obronnych na strach. 
Obserwacja śmierci: Wyjawia, jak blisko śmierci są podmioty w promieniu 9 m. 
Ochrona przed chaosem/dobrem/prawem/złem: +2 do KP i rzutów obronnych; zapobiega 

umysłowej kontroli; trzyma z dala żywiołaki i przybyszów. 
Odporność na żywioły: Umożliwia przebywanie w gorącym lub mroźnym środowisku. 

Pobłogosławienie wody M: Tworzy wodę święconą. 

Przeklęcie wody M: Tworzy wodę przeklętą. 
Przełamanie strachu: Tłumi strach lub zapewnia +4 do rzutów obronnych na strach jednemu 

podmiotowi i jednemu dodatkowemu podmiotowi na cztery poziomy. 
Przyzwanie potwora I: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rozkaz: Jedna ofiara przez rundę wykonuje wydany rozkaz. 
Rozumienie języków: Rozumiesz wszystkie języki i odczytujesz ich alfabet. 
Sanktuarium: Przeciwnicy nie mogą cię atakować, a ty nie możesz atakować ich. 
Tarcza entropii: Wymierzone w ciebie ataki dystansowe chybiają – szansa, że ich unikniesz, wynosi 

20%. 
Tarcza wiary: Aura zapewnia premię z odbicia +2 lub więcej. 
Ukrycie przed nieumarłymi: Nieumarły nie jest w stanie percypować jednego podmiotu/poziom. 
Wykrycie chaosu/dobra/prawa/zła: Ujawnia istoty, zaklęcia i przedmioty o danym charakterze. 
Wykrycie nieumarłych: Ujawnia nieumarłych w zasięgu 18 m. 
Wywołanie strachu: Jedna istota o maksymalnie 5 KW ucieka przez 1k4 rundy 
Zadawanie lekkich ran: Atak dotykowy, 1k8 obrażeń +1/poziom (maks. +5). 
Zagłada: Jedna ofiara podlega karze –2 do testów ataków i obrażeń, rzutów obronnych oraz testów 

umiejętności i atrybutów. 

2-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Charakter oręża: Broń staje się orężem chaotycznym, dobrym, praworządnym lub złym. 
Ciemność: Nienaturalne cienie zalegają na obszarze o promieniu 6 m. 
Cisza: Neguje dźwięki w promieniu 4,5 m. 
Duchowa broń: Magiczna broń atakuje sama z siebie. 
Eksplozja dźwięków: Zadaje ofiarom 1k8 obrażeń od dźwięku; może je oszołomić. 

Konsekracja M: Wypełnia obszar energię pozytywną, osłabiając nieumarłych. 
Leczenie średnich ran: Leczy 2k8 obrażeń +1/poziom (maks. +10). 
Mądrość sowy: Podmiot zyskuje +4 do Rzt na 1 min./poziom. 
Niewykrywalny charakter: Ukrywa charakter na 24 godziny. 
Odporność na energię: Pozwala zignorować 10 (lub więcej) obrażeń/atak spowodowanych przez 

energię konkretnego rodzaju. 
Opóźnienie działania trucizny: Powstrzymuje działanie trucizny, która nie krzywdzi podmiotu przez 

1 godzinę/poziom. 
Ostatnie tchnienie: Zabija istotę umierającą; zyskujesz 1k8 tymczasowych pw, +2 do S i +1 do 

poziomu. 

Profanacja M: Wypełnia obszar energią negatywną, wzmacniając nieumarłych. 
Przełamanie paraliżu: Uwalnia jedną lub więcej istot spod działania paraliżu i efektów spowolnienia. 

Przepowiednia M K: Informuje, czy akcja będzie miała dobry, czy zły rezultat. 
Przywrócenie energii życiowej, słabsze: Rozprasza magiczne kary do atrybutów oraz pozwala 

odzyskać 1k4 punkty obniżonej wartości atrybutu. 
Przyzwanie potwora II: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Roztrzaskanie: Dźwiękowe wibracje powodują uszkodzenia przedmiotów lub kryształowych istot. 
Siła byka: Podmiot zyskuje +4 do S na 1 min./poziom. 
Scalanie: Naprawia przedmiot. 
Splendor orła: Podmiot zyskuje +4 do Cha na 1 min./poziom. 
Spowolniony rozkład: Chroni przed rozkładem jedne zwłoki. 
Status: Monitorowanie stanu i miejsca pobytu sprzymierzeńców. 
Strefa prawdy: Podmioty w zasięgu działania nie mogą kłamać. 
Szukanie pułapek: Pozwala znajdować pułapki jak łotrzyk. 

Tarcza dla przyjaciela K: Otrzymujesz połowę obrażeń podmiotu. 
Unieruchomienie osoby: Paraliżuje jednego humanoida na 1 rundę/poziom. 
Uspokojenie emocji: Uspokaja istoty, negując efekty związane z emocjami. 
Wspomożenie: +1 do testów ataków i rzutów obronnych na strach; 1k8 tymczasowych pw +1/poziom 

(maks. +10). 
Wytrzymałość niedźwiedzia: Podmiot zyskuje +4 do Bd na 1 min./poziom. 
Zachwyt: Ujmuje wszystkich w promieniu 30 m + 3 m/poziom. 
Zadawanie średnich ran: Atak dotykowy, 2k8 obrażeń +1/poziom (maks. +10). 

3-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Chodzenie po wodzie: Podmiot maszeruje po wodzie jak po stałym gruncie. 

Glif strażniczy M: Inskrypcja krzywdząca istoty, które po niej przejdą. 
Głębsza ciemności: Przedmiot rzuca nadnaturalny cień w promieniu 18 m. 
Kształtowanie kamienia: Nadaje kamieniowi dowolny kształt. 
Leczenie poważnych ran: Leczy 3k8 obrażeń +1/poziom (maks. +15). 
Magiczna szata: Zbroja lub tarcza otrzymuje +1 z usprawnienia na cztery poziomy. 
Magiczny krąg przeciw chaosowi/dobru/prawu/złu: Jak czar ochrony, ale promień 3 m i 10 

min./poziom. 
Modlitwa: Sprzymierzeńcy otrzymują premię +1 do większości rzutów, a wrogowie podlegają karze –

1. 
Nałożenie klątwy: –6 do wartości atrybutów; –4 do testów ataków, rzutów obronnych oraz testów 

umiejętności i atrybutów; lub 50% ryzyka utraty następnej akcji. 

Nieustający płomień M: Tworzy permanentną, niewydzielającą ciepła pochodnię. 
Ochrona przed energią: Absorbuje 12 obrażeń/poziom spowodowanych przez energię konkretnego 

rodzaju. 
Oddychanie wodą: Podmiot może oddychać pod wodą. 

Ożywienie umarłego M: Tworzy nieumarłych – szkielety i zombich. 
Piekące światło: Promień zadaje 1k8 obrażeń/dwa poziomy, a nieumarłym więcej. 
Pomocna dłoń: Widmowa dłoń prowadzi do ciebie podmiot. 
Przełamanie choroby: Leczy wszystkie choroby, na które cierpi podmiot. 
Przełamanie klątwy: Uwalnia przedmiot lub osobę spod działania klątwy. 
Przełamanie ślepoty/głuchoty: Leczy normalne i magiczne dolegliwości tego rodzaju. 
Przyzwanie potwora III: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rozmawianie ze zmarłymi: Zwłoki odpowiadają na jedno pytanie/dwa poziomy. 
Rozproszenie magii: Neguje działanie czarów i efektów magicznych. 
Schowanie przedmiotu: Maskuje przedmiot przed szpiegowaniem. 
Stopienie z kamieniem: Wraz z wyposażeniem łączysz się z kamieniem. 
Stworzenie jedzenia i wody: Wykarmia trzech ludzi (lub jednego konia)/poziom. 
Ściana wiatru: Zatrzymuje strzały, mniejsze istoty oraz gazy. 
Ślepota/głuchota: Sprawia, że ofiara staje się ślepa lub głucha. 
Światło dnia: Powołuje do istnienia jasne światło w promieniu 18 m. 
Wyczyszczenie niewidzialności: Rozprasza niewidzialność w promieniu 1,5 m/poziom. 
Zadawanie poważnych ran: Atak dotykowy, 3k8 obrażeń +1/poziom (maks. +15). 
Zakażenie: Zaraża ofiarę wybraną chorobą. 
Zlokalizowanie przedmiotu: Wskazuje kierunek, w jakim znajduje się przedmiot (konkretny lub 

pewnego typu). 

4-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Boska moc: Zyskujesz premię do ataku, +6 do S, i 1 pw/poziom. 
Języki: Umożliwia mówienie w jednym języku. 
Kontrolowanie wody: Unosi lub obniża poziom wody. 
Leczenie krytycznych ran: Leczy 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. +20). 
Magiczna broń, potężniejsza: Premia +1/cztery poziomy (maks. +5). 
Nadanie zdolności czarowania: Przenosi czary na podmiot. 
Neutralizacja trucizny: Wywołuje w podmiocie niepodatność na truciznę; detoksykuje jad 
na lub w podmiocie. 
Niepodatność na czar: Podmiot staje się niepodatny na jeden czar na cztery poziomy. 
Ochrona przed śmiercią: Zapewnia niepodatność na czary śmierci oraz efekty oparte na energii 

negatywnej. 
Odesłanie: Zmusza istotę do powrotu na rodzimy plan. 
Odpychanie robactwa: Owady, pająki i inne robactwo trzyma się na dystans 3 m. 
Ogromne robactwo: Przemienia stonogi, skorpiony lub pająki w ogromne robactwo. 

Planarny sojusznik, słabszy D: Wymiana przysług z pozaplanarną istotą o 6 KW. 

Proroctwo M: Daje przydatną radę dotyczącą planowanych działań. 
Przesłanie wieści: Natychmiast dostarcza krótką wiadomość do dowolnego miejsca. 

Przywrócenie energii życiowej M: Przywraca poziom oraz wysączoną wartość atrybutu. 
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Przyzwanie potwora IV: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Stąpanie w powietrzu: Podmiot maszeruje w powietrzu jak po stałym gruncie (wspina się pod kątem 

45 stopni). 
Swoboda działania: Podmiot porusza się normalnie pomimo ograniczeń. 
Trucizna: Dotyk powoduje obniżenie Bd o 1k10, powtarzające się po 1 min. 
Ujawnienie kłamstw: Ujawnia zamierzone oszustwa. 
Zadawanie krytycznych ran: Atak dotykowy, 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. +20). 
Zakotwiczenie w wymiarze: Uniemożliwia międzywymiarowe wędrówki. 

5-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Leczenie lekkich ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 1k8 obrażeń +1/poziom. 

Obcowanie D: Bóstwo odpowiada tak lub nie na jedno pytanie/poziom. 
Odporność na czary: Podmiot otrzymuje OC 12 + poziom. 
Ogniste uderzenie: Boski ogień rani wrogów (1k6 obrażeń/poziom). 
Oręż na nieumarłych: Broń do walki wręcz niszczy nieumarłych. 
Plaga insektów: Rój atakuje istoty. 

Pokuta K D: Zdejmuje z podmiotu brzemię złych uczynków. 

Przeklęcie M: Wskazane miejsce staje się przeklętym. 
Przyzwanie potwora V: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rozkaz, potężniejszy: Jak rozkaz, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Rozproszenie chaosu/dobra/prawa/zła: Premia +4 względem ataków. 
Słuszna potęga: Zwiększa twój rozmiar oraz obdarza premiami bojowymi. 

Symbol bólu M: Uruchomiona runa wywołuje ból w pobliskich istotach. 

Symbol uśpienia M: Uruchomiona runa wprowadza istoty w katatoniczną drzemkę. 

Szpiegowanie K: Szpieguje podmiot na odległość. 
Ściana kamieni: Tworzy kamienną ścianę, którą można ukształtować. 

Uświęcenie M: Wskazane miejsce staje się świętym. 

Widzenie prawdy M: Pozwala ci widzieć wszystkie rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. 

Wskrzeszenie M: Przywraca życie podmiotowi, który umarł najdalej przed dniem/poziom. 
Zabicie żywego: Atak dotykowy zabija ofiarę. 
Zadawanie lekkich ran, zbiorowe: Zadaje wielu istotom 1k8 obrażeń +1/poziom. 

Zamiana planów K: Do ośmiu istot podróżuje na inny plan. 
Złamanie zaklęcia: Uwalnia podmiot od oczarowań, klątw, petryfikacji i przemian. 
Znak sprawiedliwości: Wskazana czynność spowoduje zadziałanie klątwy, która wpłynie na podmiot. 

6-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Bariera z ostrzy: Ściana ostrzy zadaje 1k6 obrażeń/poziom. 
Glif strażniczy, potężniejszy: Jak glif strażniczy, ale do 10k8 obrażeń lub czar 6. poziomu. 
Krzywda: Zadaje ofierze 10 obrażeń/poziom. 
Leczenie średnich ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 2k8 obrażeń +1/poziom. 
Mądrość sowy, zbiorowa: Jak mądrość sowy, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Ożywienie przedmiotów: Przedmioty atakują twoich przeciwników. 

Planarny sojusznik D: Jak słabszy planarny sojusznik, ale do 12 KW. 
Powłoka ochrony przed życiem: 3-metrowe pole trzyma na odległość żyjące istoty. 
Przyzwanie potwora VI: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Rozproszenie magii, potężniejsze: Jak rozproszenie magii, lecz do +20 do testu. 
Siła byka, zbiorowa: Jak siła byka, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Słowo powrotu: Teleportuje cię z powrotem we wskazane miejsce. 
Spacer w chmurach: Ty i twoi sprzymierzeńcy przemieniacie się w opary i szybko podróżujecie. 
Splendor orła, zbiorowy: Jak splendor orła, ale wpływa na jeden podmiot/poziom. 
Stworzenie nieumarłych: Tworzy ghoule, ghasty, mumie lub mohrgów. 

Symbol strachu M: Uruchomiona runa wywołuje panikę w znajdujących się w pobliżu istotach. 

Symbol perswazji M: Uruchomiona runa wywołuje zauroczenie w znajdujących się w pobliżu 
istotach. 

Uczta bohaterów: Jedzenie dla jednej istoty/na poziom, które leczy i zapewnia premie do walki. 
Uzdrowienie: Leczy 10 obrażeń/poziom oraz wszystkie choroby i ułomności umysłowe. 
Wygnanie: Wygania 2 KW/poziom istot pozaplanarnych. 
Wytrzymałość niedźwiedzia, zbiorowa: Jak wytrzymałość niedźwiedzia, ale wpływa na jeden 

podmiot/poziom. 

Zabicie nieumarłego M: Niszczy 1k4 KW/poziom nieumarłych (maks. 20k4). 
Zadanie/misja: Jak słabsze zadanie plus wpływa na istotę dowolnego rodzaju. 
Zadawanie średnich ran, zbiorowe: Zadaje wielu istotom 2k8 obrażeń +1/poziom. 

Zamknięcie obszaru M: Blokuje podróże planarne oraz rani istoty o odmiennym charakterze. 
Znalezienie ścieżki: Pokazuje najkrótszą drogę do jakiegoś miejsca. 

7-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Azyl M: Zmienia przedmiot tak, by przetransportować do ciebie jego posiadacza. 
Bluźnierstwo: Zabija, paraliżuje, osłabia lub otumania ofiary, które nie są złe. 
Eteryczny spacer: Stajesz się eteryczny na 1 rundę/poziom. 
Kontrolowanie pogody: Zmienia pogodę w okolicy. 
Leczenie poważnych ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 3k8 obrażeń +1/poziom. 
Odrzucenie: Istoty nie mogą się do ciebie zbliżyć. 

Przywrócenie energii życiowej, potężniejsze D: Jak przywrócenie energii życiowej plus przywraca 
wszystkie poziomy i wartości wszystkich atrybutów. 

Przyzwanie potwora VII: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 
Regeneracja: Odcięte kończyny podmiotu odrastają, leczy 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. +35). 
Sentencja: Zabija, paraliżuje, spowalnia lub ogłasza ofiary, które nie są praworządne. 
Słowo chaosu: Zabija, dezorientuje, oszałamia lub ogłasza ofiary, które nie są chaotyczne. 

Symbol osłabienia M: Uruchomiona runa osłabia znajdujące się w pobliżu istoty. 

Symbol oszołomienia M: Uruchomiona runa oszałamia znajdujące się w pobliżu istoty. 
Szpiegowanie, potężniejsze: Jak szpiegowanie, ale szybsze i na większy dystans. 
Święte słowo: Zabija, paraliżuje, oślepia lub ogłasza ofiary, które nie są dobre. 
Zadawanie poważnych ran, zbiorowe: Zadaje wielu istotom 3k8 obrażeń +1/poziom. 

Zmartwychwstanie M: Przywraca umarłego do pełni życia. 

Zniszczenie K: Zabija ofiarę i niszczy jej zwłoki. 

8-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Leczenie krytycznych ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 4k8 obrażeń +1/poziom. 
Niepodatność na czar, potężniejsza: Jak niepodatność na czar, ale do zaklęć 8. poziomu. 
Ognista burza: Zadaje 1k6/poziom obrażeń od ognia. 

Planarny sojusznik, potężniejszy D: Jak słabszy planarny sojusznik, ale do 18 KW. 

Płaszcz chaosu K: +4 do KP, +4 odporności i OC 25 względem czarów prawa. 
Pole antymagii: Neguje magię w promieniu 3 m. 

Przeklęta aura K: +4 do KP, +4 odporności i OC 25 względem czarów dobra. 
Przyzwanie potwora VIII: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 

Stworzenie potężniejszych nieumarłych M: Tworzy cienie, widma, widziadła lub pożeraczy. 

Symbol obłędu M: Uruchomiona runa wywołuje obłęd u znajdujących się w pobliżu istot. 

Symbol śmierci M: Uruchomiona runa zabija znajdujące się w pobliżu istoty. 

Święta aura K: +4 do KP, +4 odporności i OC 25 względem czarów zła. 

Tarcza prawa K: +4 do KP, +4 odporności i OC 25 względem czarów chaosu. 
Trzęsienie ziemi: Intensywne wstrząsy w promieniu 1,5 m/poziom. 
Ujawnienie położenia: Ujawnia dokładne położenie istoty lub przedmiotu. 
Zabezpieczenie wymiaru: Teleportacja i międzyplanarna podróż zostają zablokowane na okres 1 

dnia/poziom. 
Zadawanie krytycznych ran, zbiorowe: Zadaje wielu istotom 4k8 obrażeń +1/poziom. 

9-POZIOMOWE ZAKLĘCIA KAPŁANA 
Burza zemsty: Burza, deszcz kwasu, błyskawice i grad. 

Cud D: Prośba o boską interwencję. 
Eteryczność: Wraz z towarzyszami podróżujesz na Plan Eteryczny. 
Implozja: Zabija jedną istotę/rundę. 

Prawdziwe zmartwychwstanie M: Jak zmartwychwstanie, plus nie potrzebne są szczątki zmarłego. 

Projekcja astralna M: Przenosi ciebie oraz towarzyszy na Plan Astralny. 
Przyzwanie potwora IX: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej stronie. 

Spętanie duszy K: Więzi dopiero co zmarłą duszę i zapobiega zmartwychwstaniu. 
Uzdrowienie, zbiorowe: Jak uzdrowienie, ale wpływa na kilka podmiotów. 

Wrota D: Łączy dwa plany na potrzeby podróży lub przyzywania. 
Wysączenie energii: Ofiara otrzymuje 2k4 negatywne poziomy. 

Domeny kapłańskie 
DOMENA CHAOS 
Zesłana moc: Rzucasz zaklęcia chaosu na poziomie czarującego wyższym o +1. 

Zaklęcia domeny chaos 
1 Ochrona przed prawem: +2 do KP i rzutów obronnych; zapobiega umysłowej kontroli; 

trzyma żywiołaki i przybyszów z dala. 
2 Roztrzaskanie: Dźwiękowe wibracje powodują uszkodzenia przedmiotów lub kryształowych 

istot. 
3 Magiczny krąg przeciw prawu: Jak czar ochrony, ale promień 3 m i 10 min./poziom. 
4 Młot chaosu: Rani istoty praworządne i sprawia, że się zataczają. 
5 Rozproszenie prawa: Premia +4 względem ataków istot praworządnych. 
6 Ożywienie przedmiotów: Przedmioty atakują twoich przeciwników. 
7 Słowo chaosu: Zabija, dezorientuje, oszałamia lub ogłasza ofiary, które nie są chaotyczne. 
8 Płaszcz chaosu K: +4 do KP, +4 odporności i OC 25 względem czarów prawa. 
9 Przyzwanie potwora IX*: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
*Rzucany tylko jako czar chaosu. 

DOMENA DOBRO 
Zesłana moc: Rzucasz zaklęcia dobra na poziomie czarującego wyższym o +1. 

Zaklęcia domeny dobro 
1 Ochrona przed złem: +2 do KP i rzutów obronnych; zapobiega umysłowej kontroli; trzyma 

z dala żywiołaki i przybyszów. 
2 Wspomożenie: +1 do testów ataków i rzutów obronnych na strach; 1k8 tymczasowych pw 

+1/poziom (maks. +10). 
3 Magiczny krąg przeciw złu: Jak czar ochrony, ale promień 3 m i 10 min./poziom. 
4 Święte ugodzenie: Rani i oślepia złe istoty. 
5 Rozproszenie zła: Premia +4 względem ataków złych istot. 
6 Bariera z ostrzy: Ściana ostrzy zadaje 1k6 obrażeń/poziom. 
7 Święte słowo K: Zabija, paraliżuje, oślepia lub ogłasza ofiary, które nie są dobre. 
8 Święta aura: +4 do KP, +4 odporności i OC 25 względem czarów zła. 
9 Przyzwanie potwora IX*: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
*Rzucany tylko jako czar dobra. 

DOMENA LECZENIE 
Zesłana moc: Rzucasz zaklęcia leczenia na poziomie czarującego wyższym o +1. 

Zaklęcia domeny leczenie 
1 Leczenie lekkich ran: Leczy 1k8 obrażeń +1/poziom (maks. +5). 
2 Leczenie średnich ran: Leczy 2k8 obrażeń +1/poziom (maks. +10). 
3 Leczenie poważnych ran: Leczy 3k8 obrażeń +1/poziom (maks. +15). 
4 Leczenie krytycznych ran: Leczy 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. +20). 
5 Leczenie lekkich ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 1k8 obrażeń +1/poziom. 
6 Uzdrowienie: Leczy 10 obrażeń/poziom oraz wszystkie choroby i ułomności umysłowe. 
7 Regeneracja: Odcięte kończyny podmiotu odrastają, leczy 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. 

+35). 
8 Leczenie krytycznych ran, zbiorowe: Leczy wielu istotom 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. 

+40). 
9 Uzdrowienie, zbiorowe: Jak uzdrowienie, ale wpływa na kilka podmiotów. 

DOMENA MAGII 
Zesłana moc: Używasz zwojów, różdżek oraz innych urządzeń ukończenia i uruchomienia zaklęcia 
jak czarodziej na poziomie równym 1/2 posiadanych poziomów w klasie kapłana (przynajmniej 1. 
poziom). Jeśli jesteś również czarodziejem, na potrzeby wykorzystywania zwojów oraz innych 
przedmiotów aktualne poziomy czarodzieja i efektywne poziomy czarodzieja się kumulują. 

Zaklęcia domeny magia 
1 Magiczna aura: Zmienia magiczną aurę przedmiotu. 
2 Identyfikacja: Wyjawia cechy magicznego przedmiotu. 
3 Rozproszenie magii: Neguje efekty magiczne i zaklęcia. 
4 Nadanie zdolności czarowania: Przenosi czary na podmiot. 
5 Odporność na czary: Podmiot otrzymuje OC 12 + poziom. 
6 Pole antymagii: Neguje magię w promieniu 3 m. 
7 Odbicie czaru: Odbija 1k4+6 poziomów czarów na osobę, która rzuciła zaklęcie. 
8 Ochrona przed czarami M K: Zapewnia premię z odporności +8. 
9 Rozłączenie maga: Rozprasza magię i odczarowuje przedmioty magiczne. 

DOMENA OCHRONA 
Zesłana moc: Możesz użyć daru opieki – zdolności nadnaturalnej. Zapewniasz wówczas dotkniętej 
istocie do następnego rzutu obronnego premię z odporności równą posiadanemu przez ciebie 
poziomowi kapłana. Użycie tej zdolności to akcja standardowa. Dar opieki to efekt odrzucania 
o czasie działania równym godzina. Możesz go użyć raz dziennie. 

Zaklęcia domeny ochrona 
1 Sanktuarium: Przeciwnicy nie mogą cię atakować, a ty nie możesz atakować ich. 
2 Tarcza dla przyjaciela K: Otrzymujesz połowę obrażeń podmiotu. 
3 Ochrona przed energią: Absorbuje 12 obrażeń/poziom spowodowanych przez energię 

konkretnego rodzaju. 
4 Niepodatność na czar: Podmiot staje się niepodatny na jeden czar na cztery poziomy. 
5 Odporność na czary: Podmiot otrzymuje OC 12 + poziom. 
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6 Pole antymagii: Neguje magię w promieniu 3 m. 
7 Odrzucenie: Istoty nie mogą się do ciebie zbliżyć. 
8 Znieczulenie umysłu: Podmiot zyskuje niepodatność na magię mentalną/emocjonalną oraz 

szpiegowanie. 
9 Pryzmatyczna sfera: Jak pryzmatyczna ściana, ale otacza dookoła. 

DOMENA OGIEŃ 
Zesłana moc: Odpędzanie lub niszczenie istot wody, tak jak dobry kapłan odpędza nieumarłych. 
Karcenie, rozkazywanie lub pokrzepianie istot ognia, tak jak zły kapłan karci nieumarłych. Zdolności 
tych możesz użyć tyle razy dziennie, ile wynosi twój modyfikator z Charyzmy +3. Ta zesłana moc to 
zdolność nadnaturalna. 

Zaklęcia domeny ogień 
1 Płonące dłonie: 1k4/poziom obrażeń od ognia (maks. 5k4). 
2 Rozpalenie płomieni: 1k6 obrażeń +1/poziom – po dotknięciu lub rzuceniu. 
3 Odporność na energię*: Pozwala zignorować 10 (lub więcej) obrażeń/atak spowodowanych 

przez energię konkretnego rodzaju. 
4 Ściana ognia: Zadaje 2k4 obrażenia od ognia na dystans do 3 m i 1k4 w odległości do 6 m; 

przejście przez ścianę powoduje 2k6 obrażeń +1/poziom. 
5 Ognista tarcza: Atakujące cię istoty otrzymują obrażenia od ognia; jesteś chroniony przed 

gorącem i zimnem. 
6 Ogniste nasiona: Żołędzie i jagody stają się granatami i bombami. 
7 Ognista burza: Zadaje 1k6/poziom obrażeń od ognia. 
8 Zapalająca chmura: Chmura powoduje 4k6 obrażeń od ognia/rundę. 
9 Rój żywiołaków**: Przyzywa kilka żywiołaków. 
*Tylko odporność przed zimnem lub ogniem. 
**Rzucany tylko jako czar ognia. 

DOMENA OSZUSTWA 
Zesłana moc: Do listy umiejętności klasowych swego kapłana dodaj Blefowanie, Przebieranie oraz 
Ukrywanie się. 

Zaklęcia domeny oszustwa 
1 Przebranie: Zmienia twój wygląd. 
2 Niewidzialność: Podmiot staje się niewidzialny na 1 min./poziom lub dopóki nie zaatakuje. 
3 Niewykrywalność M: Ukrywa podmiot przed poznaniem i szpiegowaniem. 
4 Dezorientacja: Ofiara przez 1 rundę/poziom dziwnie się zachowuje. 
5 Fałszywy obraz M: Za pomocą iluzji oszukuje szpiegowanie. 
6 Zmylenie kierunku: Czyni cię niewidzialnym i tworzy twoją iluzoryczną kopię. 
7 Ekran: Iluzja ukrywa obszar przed wzrokiem i szpiegowaniem. 
8 Polimorfowanie dowolnego obiektu: Zmienia dowolny podmiot w coś innego. 
9 Zatrzymanie czasu: Swobodnie działasz przez 1k4+1 rund. 

DOMENA PODRÓŻE 
Zesłana moc: Działasz normalnie, bez względu na magiczne efekty utrudniające poruszanie się, 
jakbyś znajdował się pod wpływem zaklęcia swoboda działania – jednakże tylko przez rundę na 
posiadany poziom kapłana dziennie. Efekt ten wchodzi w życie automatycznie, jak tylko zajdzie 
potrzeba, a utrzymuje się, dopóki jest potrzebny lub dzienny limit rund nie zostanie wyczerpany. Jest 
to zdolność nadnaturalna. 
Do listy umiejętności klasowych swego kapłana dodaj Sztukę przetrwania. 

Zaklęcia domeny podróże 
1 Długi krok: Zwiększa twoją szybkość o 3 m. 
2 Zlokalizowanie przedmiotu: Wskazuje kierunek, w jakim znajduje się przedmiot (konkretny 

lub pewnego typu). 
3 Latanie: Podmiot lata z szybkością 18 m. 
4 Drzwi poprzez wymiary: Teleportuje cię na niewielką odległość. 
5 Teleportacja: Natychmiast transportuje cię na odległość do 150 km/poziom. 
6 Znalezienie ścieżki: Pokazuje najkrótszą drogę do jakiegoś miejsca. 
7 Teleportacja, potężniejsza: Jak teleportacja, ale bez ograniczenia dystansu i bez ryzyka, że 

nie dotrze się do celu. 
8 Fazowe drzwi: Tworzy niewidzialne przejście przez drewno lub kamień. 
9 Projekcja astralna M: Przenosi ciebie oraz towarzyszy na Plan Astralny. 

DOMENA POWIETRZE 
Zesłana moc: Odpędzanie lub niszczenie istot ziemi, tak jak dobry kapłan odpędza nieumarłych. 
Karcenie, rozkazywanie lub pokrzepianie istot powietrza, tak jak zły kapłan karci nieumarłych. 
Zdolności tych możesz użyć tyle razy dziennie, ile wynosi twój modyfikator z Charyzmy +3. Ta 
zesłana moc to zdolność nadnaturalna. 

Zaklęcia domeny powietrze 
1 Nieprzenikniona mgła: Otacza cię mgła. 
2 Ściana wiatru: Zatrzymuje strzały, mniejsze istoty oraz gazy. 
3 Postać gazowa: Podmiot staje się niematerialny i może powoli latać. 
4 Stąpanie w powietrzu: Podmiot maszeruje w powietrzu jak po stałym gruncie (wspina się pod 

kątem 45 stopni). 
5 Kontrolowanie wiatrów: Zmienia kierunek i siłę wiatru. 
6 Wyładowanie łańcuchowe: 1k6 obrażeń/poziom; jedna wtórna błyskawica/poziom 

powodująca połowę ran. 
7 Kontrolowanie pogody: Zmienia pogodę w okolicy. 
8 Trąba powietrzna: Cyklon, który powoduje obrażenia i może porwać istoty. 
9 Rój żywiołaków*: Przyzywa kilka żywiołaków. 
*Rzucany tylko jako czar powietrza. 

DOMENA PRAWO 
Zesłana moc: Rzucasz zaklęcia prawa na poziomie czarującego wyższym o +1. 

Zaklęcia domeny prawo 
1 Ochrona przed chaosem: +2 do KP i rzutów obronnych; zapobiega umysłowej kontroli; 

trzyma z dala żywiołaki i przybyszów. 
2 Uspokojenie emocji: Uspokaja istoty, negując efekty związane z emocjami. 
3 Magiczny krąg przeciw chaosowi: Jak czar ochrony, ale promień 3 m i 10 min./poziom. 
4 Gniew porządku: Rani i otumania chaotyczne istoty. 
5 Rozproszenie chaosu: Premia +4 względem ataków chaotycznych istot. 
6 Unieruchomienie potwora: Jak unieruchomienie osoby, ale wpływa na istoty dowolnego 

rodzaju. 
7 Sentencja: Zabija, paraliżuje, spowalnia lub ogłasza ofiary, które nie są praworządne. 
8 Tarcza prawa K: +4 do KP, +4 odporności i OC 25 względem czarów chaosu. 
9 Przyzwanie potwora IX*: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
*Rzucany tylko jako czar prawa. 

DOMENA ROŚLINY 
Zesłana moc: Karcenie lub rozkazywanie istotom roślinnym, tak jak zły kapłan karci nieumarłych. 
Zdolności tej możesz użyć tyle razy dziennie, ile wynosi twój modyfikator z Charyzmy +3. Ta zesłana 
moc to zdolność nadnaturalna. 
Do listy umiejętności klasowych swego kapłana dodaj Wiedzę (natura). 

Zaklęcia domeny rośliny 
1 Oplątanie: Rośliny oplątują wszystkich w promieniu 12 m. 
2 Korowa skóra: Zapewnia usprawnienie +2 (lub więcej) do naturalnego pancerz. 
3 Wzrastanie roślin: Powiększa rośliny i zwiększa zbiory. 
4 Rozkazywanie roślinom: Narzuca działania jednej lub większej liczbie istot roślinnych. 
5 Ściana cierni: Ciernie ranią każdego, kto próbuje przez nie przejść. 
6 Odpychanie drewna: Odpycha drewniane przedmioty. 
7 Ożywienie roślin: Ożywia jedną lub więcej roślin, które walczą dla ciebie. 
8 Kontrolowanie roślin: Kontroluje działanie jednej lub większej liczby roślinnych istot. 
9 Gnilnik: Przyzywa 1k4+2 gnilniki, które dla ciebie walczą. 

DOMENA SIŁA 
Zesłana moc: Możesz wykorzystać dar siły – zdolność nadnaturalną. Zyskujesz wówczas premię 
z usprawnienia do Siły równą posiadanemu poziomowi kapłana. Użycie tej mocy to akcja darmowa. 
Działa ona przez rundę. Daru siły możesz użyć raz dziennie. 

Zaklęcia domeny siła 
1 Powiększenie osoby: Humanoid dwukrotnie zwiększa swój rozmiar. 
2 Siła byka: Podmiot zyskuje +4 do S na 1 min./poziom. 
3 Magiczna szata: Zbroja lub tarcza otrzymuje +1 z usprawnienia na cztery poziomy. 
4 Niepodatność na czar: Podmiot staje się niepodatny na jeden czar na cztery poziomy. 
5 Słuszna potęga: Zwiększa twój rozmiar oraz obdarza premiami bojowymi. 
6 Kamienna skóra M: Pozwala ignorować 10 obrażeń na atak. 
7 Chwytająca dłoń: Duża ręka zapewnia osłonę, popycha lub toczy zwarcie. 
8 Zaciśnięta pięść: Duża ręka zapewnia osłonę, popycha lub atakuje twoich przeciwników. 
9 Miażdżąca dłoń: duża ręka zapewnia osłonę, popycha lub miażdży twoich przeciwników. 

DOMENA SŁOŃCE 
Zesłana moc: Raz dziennie możesz zamiast zwykłego odpędzania nieumarłych użyć potężniejszego 
odpędzania, które działa jak normalne, z tą jednak różnicą, iż niszczysz istoty, które normalnie byś 
odpędził. 

Zaklęcia domeny słońce 
1 Odporność na żywioły: Umożliwia przebywanie w gorącym lub mroźnym środowisku. 
2 Rozgrzanie metalu: Sprawia, że metal staje się tak gorący, że rani każdego, kto go dotknie. 
3 Piekące światło: Promień zadaje 1k8 obrażeń/dwa poziomy, a nieumarłym więcej. 
4 Ognista tarcza: Atakujące cię istoty otrzymują obrażenia od ognia; jesteś chroniony przed 

gorącem i zimnem. 
5 Ogniste uderzenie: Boski ogień rani wrogów (1k6 obrażeń/poziom). 
6 Ogniste nasiona: Żołędzie i jagody stają się granatami i bombami. 
7 Słoneczny promień: Promień oślepia i powoduje 4k6 obrażeń. 
8 Słoneczny wybuch: Oślepia wszystkich w promieniu 3 m i zadaje 6k6 obrażeń. 
9 Pryzmatyczna sfera: Jak pryzmatyczna ściana, ale otacza dookoła. 

DOMENA SZCZĘŚCIE 
Zesłana moc: Zyskujesz moc uśmiech fortuny, z której możesz korzystać raz dziennie. Ta zdolność 
nadzwyczajna pozwala ci powtórzyć jeden właśnie wykonany rzut, zanim prowadzący stwierdzi, czy 
jego wynik oznacza sukces, czy porażkę. Musisz zaakceptować rezultat uzyskany w drugim rzucie, 
nawet jeśli będzie on gorszy od pierwszego wyniku. 

Zaklęcia domeny szczęście 
1 Tarcza entropii: Wymierzone w ciebie ataki dystansowe chybiają – masz 20% szans, że ich 

unikniesz. 
2 Wspomożenie: +1 do testów ataków i rzutów obronnych na strach; 1k8 tymczasowych pw 

+1/poziom (maks. +10). 
3 Ochrona przed energią: Absorbuje 12 obrażeń/poziom spowodowanych przez energię 

konkretnego rodzaju. 
4 Swoboda działania: Podmiot porusza się normalnie pomimo ograniczeń. 
5 Złamanie zaklęcia: Uwalnia podmiot od oczarowań, klątw, petryfikacji i przemian. 
6 Zmylenie kierunku: Czyni cię niewidzialnym i tworzy twoją iluzoryczną kopię. 
7 Odbicie czaru: Odbija 1k4+6 poziomów czarów na osobę, która rzuciła zaklęcie. 
8 Chwilowe olśnienie: Zyskujesz premię z olśnienia do jednego testu ataku, rzutu obronnego, 

testu umiejętności lub atrybutu. 
9 Cud D: Prośba o boską interwencję. 

DOMENA ŚMIERĆ 
Zesłana moc: Raz na dzień możesz użyć dotyku śmierci – zdolności nadnaturalnej mającej zabójczy 
efekt. Musisz wykonać udany atak dotykowy wręcz wymierzony w żywą istotę (wykorzystując zasady 
dotyczące zaklęć dotykowych). Następnie wykonujesz rzut 1k6 na każdy posiadany poziom w klasie 
kapłana. Jeżeli uzyskasz w sumie wynik przynajmniej równy aktualnej liczbie punktów wytrzymałości 
ofiary, ta ginie (bez rzutu obronnego). 

Zaklęcia domeny śmierć 
1 Wywołanie strachu: Jedna istota o maksymalnie 5 KW ucieka przez 1k4 rundy 
2 Ostatnie tchnienie: Zabija umierającą istotę; zyskujesz 1k8 tymczasowych pw, +2 do S i +1 

do poziomu. 
3 Ożywienie umarłego M: Tworzy nieumarłych – szkielety i zombich. 
4 Ochrona przed śmiercią: Zapewnia niepodatność na czary śmierci oraz efekty oparte na 

energii negatywnej. 
5 Zabicie żywego: Atak dotykowy zabija ofiarę. 
6 Stworzenie nieumarłych M: Tworzy ghoule, ghasty, mumie lub mohrgów. 
7 Zniszczenie K: Zabija ofiarę i niszczy jej zwłoki. 
8 Stworzenie potężniejszych nieumarłych M: Tworzy cienie, widma, widziadła lub pożeraczy. 
9 Wycie banshee: Zabija jedno stworzenie/poziom. 

DOMENA WIEDZA 
Zesłana moc: Do listy umiejętności klasowych swego kapłana dodaj wszystkie dziedziny Wiedzy. 
Rzucasz zaklęcia poznania na poziomie czarującego wyższym o +1. 

Zaklęcia domeny wiedza 
1 Wykrycie sekretnych drzwi: Ujawnia sekretne drzwi w zasięgu 18 m. 
2 Wykrycie myśli: Pozwala “wsłuchiwać się” w powierzchowne myśli. 
3 Jasnosłyszenie/jasnowidzenie: Pozwala przez 1 min./poziom słyszeć lub widzieć na 

odległość. 
4 Proroctwo M: Daje przydatną radę dotyczącą planowanych działań. 
5 Widzenie prawdy M: Pozwala ci widzieć wszystkie rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. 
6 Znalezienie ścieżki: Pokazuje najkrótszą drogę do jakiegoś miejsca. 
7 Znajomość legend M K: Pozwala ci poznać opowieści o osobie, miejscu lub rzeczy. 
8 Ujawnienie położenia: Ujawnia dokładne położenie istoty lub przedmiotu. 
9 Przezorność: “Szósty zmysł” ostrzega przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. 
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DOMENA WODA 
Zesłana moc: Odpędzanie lub niszczenie istot ognia, tak jak dobry kapłan odpędza nieumarłych. 
Karcenie, rozkazywanie lub pokrzepianie istot wody, tak jak zły kapłan karci nieumarłych. Zdolności 
tych możesz użyć tyle razy dziennie, ile wynosi twój modyfikator z Charyzmy +3. Ta zesłana moc to 
zdolność nadnaturalna. 

Zaklęcia domeny woda 
1 Nieprzenikniona mgła: Otacza cię mgła. 
2 Chmura mgły: Mgła ogranicza pole widzenia. 
3 Oddychanie wodą: Podmiot może oddychać pod wodą. 
4 Kontrolowanie wody: Unosi lub obniża poziom wody. 
5 Lodowa nawałnica: Grad zadaje 5k6 obrażeń stworzeniom na obszarze walca o średnicy 12 

m. 
6 Stożek zimna: 1k6/poziom obrażeń od zimna. 
7 Chmura kwasu: Opar powodujący obrażenia od kwasu. 
8 Ohydne usychanie: Powoduje 1k6/poziom obrażeń w promieniu 9 m 
9 Rój żywiołaków*: Przyzywa kilka żywiołaków. 
*Rzucany tylko jako czar wody. 

DOMENA WOJNA 
Zesłana moc: Otrzymujesz za darmo Biegłość w broni żołnierskiej dotyczącą ulubionego oręża 
bóstwa (jeśli jest to konieczne) oraz Skupienie na broni, również dotyczące ulubionego oręża bóstwa. 
 

Zaklęcia domeny wojna 
1 Magiczna broń: Broń zyskuje premię +1. 
2 Duchowa broń: Magiczna broń atakuje sama z siebie. 
3 Magiczna szata: Zbroja lub tarcza otrzymuje +1 z usprawnienia na cztery poziomy. 
4 Boska moc: Zyskujesz premię do ataku, +6 do S, i 1 pw/poziom. 
5 Ogniste uderzenie: Boski ogień rani wrogów (1k6 obrażeń/poziom). 
6 Bariera z ostrzy: Ściana ostrzy zadaje 1k6 obrażeń/poziom. 
7 Słowo mocy: oślepienie: Oślepia jedną istotę o 200 lub mniej pw. 
8 Słowo mocy: oszołomienie: Oszałamia jedną istotę o 150 lub mniej pw. 
9 Słowo mocy: zabicie: Zabija jedną istotę o 100 lub mniej pw. 

DOMENA ZIEMIA 
Zesłana moc: Odpędzanie lub niszczenie istot powietrza, tak jak dobry kapłan odpędza nieumarłych. 
Karcenie, rozkazywanie lub pokrzepianie istot ziemi, tak jak zły kapłan karci nieumarłych. Zdolności 
Tych możesz użyć tyle razy dziennie, ile wynosi twój modyfikator z Charyzmy +3. Ta zesłana moc to 
zdolność nadnaturalna. 

Zaklęcia domeny ziemia 
1 Magiczny kamień: Trzy kamienie stają się pociskami +1 i zadają 1k6 +1 obrażeń. 
2 Zmiękczenie ziemi i kamienia: Przemienia kamień w glinę, pył, piasek lub błoto. 
3 Kształtowanie kamienia: Nadaje kamieniowi dowolny kształt. 
4 Cierniste kamienie: Istoty w obszarze działania otrzymują 1k8 obrażeń i mogą ulec 

spowolnieniu. 
5 Ściana kamieni: Tworzy kamienną ścianę, którą można ukształtować. 
6 Kamienna skóra M: Pozwala ignorować 10 obrażeń na atak. 
7 Trzęsienie ziemi: Intensywne wstrząsy w promieniu 1,5 m/poziom. 
8 Żelazne ciało: Twoje ciało staje się żyjącym żelazem. 
9 Rój żywiołaków*: Przyzywa kilka żywiołaków. 
*Rzucany tylko jako czar ziemi. 

DOMENA ZŁO 
Zesłana moc: Rzucasz zaklęcia zła na poziomie czarującego wyższym o +1. 

Zaklęcia domeny zło 
1 Ochrona przed dobrem: +2 do KP i rzutów obronnych; zapobiega umysłowej kontroli; 

trzyma z dala żywiołaki i przybyszów. 
2 Profanacja M: Wypełnia obszar energią negatywną, wzmacniając nieumarłych. 
3 Magiczny krąg przeciw dobru: Jak czar ochrony, ale promień 3 m i 10 min./poziom. 
4 Przeklęta plaga: Rani i osłabia dobre istoty. 
5 Rozproszenie dobra: Premia +4 względem ataków dobrych istot. 
6 Stworzenie nieumarłych M: Tworzy ghoule, ghasty, mumie lub mohrgów. 
7 Bluźnierstwo: Zabija, paraliżuje, osłabia lub otumania ofiary, które nie są złe. 
8 Przeklęta aura K: +4 do KP, +4 odporności i OC 25 względem czarów dobra. 
9 Przyzwanie potwora IX*: Sprowadza pozaplanarne stworzenie, które walczy po twojej 

stronie. 
*Rzucany tylko jako czar zła. 

DOMENA ZNISZCZENIE 
Zesłana moc: Zyskujesz zdolność nadnaturalną ugodzenie, pozwalającą wykonać jeden atak wręcz 
z premią +4 do testu ataku i premią do testu obrażeń (w przypadku trafienia) równą poziomowi 
kapłana, który posiadasz. Przed wykonaniem ataku musisz zadeklarować, że wykorzystujesz tę moc. 
Możesz z niej korzystać raz dziennie. 

Zaklęcia domeny zniszczenie 
1 Zadawanie lekkich ran: Atak dotykowy, 1k8 obrażeń +1/poziom (maks. +5). 
2 Roztrzaskanie: Dźwiękowe wibracje powodują uszkodzenia przedmiotów lub kryształowych 

istot. 
3 Zakażenie: Zaraża ofiarę wybraną chorobą. 
4 Zadawanie krytycznych ran: Atak dotykowy, 4k8 obrażeń +1/poziom (maks. +20). 
5 Zadawanie lekkich ran, zbiorowe: Zadaje wielu istotom 1k8 obrażeń +1/poziom. 
6 Krzywda: Zadaje ofierze 10 obrażeń/poziom. 
7 Dezintegracja: Sprawia, że znika jedna istota lub przedmiot. 
8 Trzęsienie ziemi: Intensywne wstrząsy w promieniu 1,5 m/poziom. 
9 Implozja: Zabija jedną istotę/rundę. 

DOMENA ZWIERZĘTA 
Zesłana moc: Możesz raz dziennie wykorzystać rozmawianie ze zwierzętami jak zdolność 
czaropodobną. 
Do listy umiejętności klasowych swego kapłana dodaj Wiedzę (natura). 

Zaklęcia domeny zwierzęta 
1 Uspokojenie zwierzęcia: Uspokaja (2k4 + poziom) KW zwierząt. 
2 Unieruchomienie zwierzęcia: Paraliżuje jedno zwierzę na rundę/poziom. 
3 Zdominowanie zwierzęcia: Zwierzę będące ofiarą zaklęcia wykonuje bezgłośne mentalne 

rozkazy. 
4 Przyzwanie sojusznika natury IV*: Sprowadza istotę, by walczyła. 
5 Obcowanie z naturą: Poznanie terenu w promieniu 1,5 km/poziom. 
6 Powłoka ochrony przed życiem: 3-metrowe pole trzyma na odległość żyjące istoty. 
7 Zwierzęce kształty: Jeden sprzymierzeniec/poziom poliformuje się w wybrane zwierzę. 
8 Przyzwanie sojusznika natury VIII*: Sprowadza istotę, by walczyła. 
9 Zmiana kształtów K: Przemienia cię w dowolną istotę, a ponadto możesz raz w rundzie 

zmieniać kształty. 
*Pozwala przyzywać jedynie zwierzęta. 

 
Zaklęcia paladyna 
1-POZIOMOWE ZAKLĘCIA PALADYNA 
Błogosławieństwo: Sprzymierzeńcy otrzymują +1 do testów ataków i rzutów obronnych na strach. 
Boska łaska: Zyskujesz +1 na trzy poziomy do testów ataków i obrażeń. 
Cnota: Podmiot otrzymuje 1 tymczasowy pw. 
Leczenie lekkich ran: Leczy 1k8 obrażeń +1/poziom (maks. +5). 
Magiczna broń: Broń zyskuje premię +1. 
Ochrona przed chaosem/złem: +2 do KP i rzutów obronnych; zapobiega kontroli umysłowej; trzyma 

z dala żywiołaki i przybyszów. 
Odczytanie magii: Pozwala odczytywać zwoje i księgi zaklęć. 
Odporność: Podmiot otrzymuje +1 do rzutów obronnych. 
Odporność na żywioły: Umożliwia przebywanie w gorącym lub mroźnym środowisku. 
Pobłogosławienie broni: Broń staje się skuteczniejsza w walce ze złymi wrogami. 
Pobłogosławienie wody: Tworzy wodę święconą. 
Przywrócenie energii życiowej, słabsze: Rozprasza magiczne kary do atrybutów oraz pozwala 

odzyskać 1k4 punkty obniżonej wartości atrybutu. 
Stworzenie wody: Tworzy 7,5 litra/poziom czystej wody. 
Wykrycie nieumarłych: Ujawnia nieumarłych w zasięgu 18 m. 
Wykrycie trucizny: Wykrywa truciznę w jednej istocie lub przedmiocie. 

2-POZIOMOWE ZAKLĘCIA PALADYNA 
Mądrość sowy: Podmiot zyskuje +4 do Rzt na 1 min./poziom. 
Niewykrywalny charakter: Ukrywa charakter na 24 godziny. 
Odporność na energię: Pozwala zignorować 10 (lub więcej) obrażeń/atak spowodowanych przez 

energię konkretnego rodzaju. 
Opóźnienie działania trucizny: Powstrzymuje działanie trucizny, która nie krzywdzi podmiotu przez 

1 godzinę/poziom. 
Przełamanie paraliżu: Uwalnia jedną lub więcej istot spod działania paraliżu i efektów spowolnienia. 
Siła byka: Podmiot zyskuje +4 do S na 1 min./poziom. 
Splendor orła: Podmiot zyskuje +4 do Cha na 1 min./poziom. 
Strefa prawdy: Podmioty w zasięgu działania nie mogą kłamać. 

Tarcza dla przyjaciela K: Otrzymujesz połowę obrażeń podmiotu. 

3-POZIOMOWE ZAKLĘCIA PALADYNA 
Leczenie średnich ran: Leczy 2k8 obrażeń +1/poziom (maks. +10). 
Magiczna broń, potężniejsza: Premia +1/cztery poziomy (maks. +5). 
Magiczny krąg przeciw chaosowi: Jak ochrona przed chaosem, ale promień 3 m i 10 min./poziom. 
Magiczny krąg przeciw złu: Jak ochrona przed złem, ale promień 3 m i 10 min./poziom. 
Modlitwa: Sprzymierzeńcy otrzymują premię +1 do większości rzutów, a wrogowie podlegają karze –

1. 
Przełamanie klątwy: Uwalnia przedmiot lub osobę spod działania klątwy. 
Przełamanie ślepoty/głuchoty: Leczy normalne i magiczne dolegliwości tego rodzaju. 
Rozproszenie magii: Neguje działanie czarów i efektów magicznych. 
Światło dnia: Powołuje do istnienia jasne światło w promieniu 18 m. 
Ujawnienie kłamstw: Ujawnia zamierzone oszustwa. 
Uzdrowienie wierzchowca: Jak uzdrowienie, lecz dotyczy konia bojowego lub innego specjalnego 

wierzchowca. 

4-POZIOMOWE ZAKLĘCIA PALADYNA 
Leczenie poważnych ran: Leczy 3k8 obrażeń +1/poziom (maks. +15). 
Neutralizacja trucizny: Wywołuje w podmiocie niepodatność na truciznę; detoksykuje jad na lub 

w podmiocie. 
Ochrona przed śmiercią: Zapewnia niepodatność na czary śmierci oraz efekty oparte na energii 

negatywnej. 

Przywrócenie energii życiowej M: Przywraca poziom oraz wysączoną wartość atrybutu. 
Rozproszenie chaosu: Premia +4 względem ataków istot chaotycznych. 
Rozproszenie zła: Premia +4 względem ataków złych istot. 
Święty miecz: Broń staje się orężem +5 i zadaje +2k6 obrażeń złym przeciwnikom. 
Złamanie zaklęcia: Uwalnia podmiot od oczarowań, klątw, petryfikacji i przemian. 
Znak sprawiedliwości: Wskazana czynność spowoduje zadziałanie klątwy, która wpłynie na podmiot. 

 
Zaklęcia tropiciela 
1-POZIOMOWE ZAKLĘCIA TROPICIELA 
Alarm: Strzeże obszaru przez 2 godziny/poziom. 
Długi krok: Zwiększa twoją szybkość o 3 m. 
Magiczny kieł: Jedna naturalna broń podmiotu otrzymuje premię +1 do testów ataków i obrażeń. 
Odczytanie magii: Pozwala odczytywać zwoje i księgi zaklęć. 
Odporność na energię: Pozwala zignorować 10 (lub więcej) obrażeń/atak spowodowanych przez 

energię konkretnego rodzaju. 
Odporność na żywioły: Umożliwia przebywanie w gorącym lub mroźnym środowisku. 
Oplątanie: Rośliny oplątują wszystkich w promieniu 12 m. 
Opóźnienie działania trucizny: Powstrzymuje działanie trucizny, która nie krzywdzi podmiotu przez 

1 godzinę/poziom. 
Przejście bez śladu: Jeden podmiot/poziom nie pozostawia śladów. 
Przyzwanie sojusznika natury I: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Rozmawianie ze zwierzętami: Potrafisz się komunikować ze zwierzętami. 
Skok: Podmiot otrzymuje premię do testów Skakania. 
Ukrycie przed zwierzętami: Zwierzęta nie są w stanie wyczuć jednego podmiotu/poziom. 
Uspokojenie zwierzęcia: Uspokaja (2k4 + poziom) KW zwierząt. 
Wykrycie zwierząt lub roślin: Wykrywa zwierzęta lub rośliny danego gatunku. 
Wykrycie trucizny: Wykrywa truciznę w jednej istocie lub przedmiocie. 
Wykrycie wnyków i jam: Ujawnia naturalne lub prymitywne pułapki. 
Zauroczenie zwierzęcia: Jedno zwierzę staje się twoim przyjacielem. 
Zwierzęcy posłaniec: Posyła malutkie zwierzę do konkretnego miejsca. 

2-POZIOMOWE ZAKLĘCIA TROPICIELA 
Gąszcz cierni: Istoty na obszarze działania otrzymują 1k4 obrażenia i mogą zostać spowolnione. 
Gracja kota: Podmiot zyskuje +4 do Zr na 1 min./poziom. 
Korowa skóra: Zapewnia usprawnienie +2 (lub więcej) do naturalnego pancerza. 
Leczenie lekkich ran: Leczy 1k8 obrażeń +1/poziom (maks. +5). 
Mądrość sowy: Podmiot zyskuje +4 do Rzt na 1 min./poziom. 
Ochrona przed energią: Absorbuje 12 obrażeń/poziom spowodowanych przez energię konkretnego 

rodzaju. 
Przyzwanie sojusznika natury II: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Rozmawianie z roślinami: Możesz rozmawiać z normalnymi roślinami i stworzeniami roślinnymi. 
Ściana wiatru: Zatrzymuje strzały, mniejsze istoty oraz gazy. 
Unieruchomienie zwierzęcia: Paraliżuje jedno zwierzę na rundę/poziom. 
Wnyki: Tworzy pułapkę. 
Wytrzymałość niedźwiedzia: Podmiot zyskuje +4 do Bd na 1 min./poziom. 
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3-POZIOMOWE ZAKLĘCIA TROPICIELA 
Chodzenie po wodzie: Podmiot maszeruje po wodzie jak po stałym gruncie. 
Drzewny kształt: Przez godzinę/poziom wyglądasz dokładnie niczym drzewo. 
Leczenie średnich ran: Leczy 2k8 obrażeń +1/poziom (maks. +10). 
Magiczny kieł, potężniejszy: Jedna naturalna broń podmiotu otrzymuje +1/trzy poziomy do testów 

ataków i obrażeń (maks. +5). 
Neutralizacja trucizny: Wywołuje w podmiocie niepodatność na truciznę; detoksykuje jad na lub 

w podmiocie. 
Odpychanie robactwa: Owady, pająki i inne robactwo trzymają się na dystans 3 m. 
Pomniejszenie zwierzęcia: Zmniejsza jedno chętne zwierzę. 
Przełamanie choroby: Leczy wszystkie choroby, na które cierpi podmiot. 
Przyzwanie sojusznika natury III: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Rozkazywanie roślinom: Narzuca działania jednej lub większej liczbie istot roślinnych. 
Widzenie w ciemnościach: Umożliwia widzenie w całkowitych ciemnościach na zasięg 18 m. 
Wzrastanie roślin: Powiększa rośliny i zwiększa zbiory. 
Zmniejszanie roślin: Zmniejsza rozmiar lub powstrzymuje rozwój normalnych roślin. 

4-POZIOMOWE ZAKLĘCIA TROPICIELA 
Powiększenie zwierzęcia: Podwaja rozmiar jednego zwierzęcia/dwa poziomy. 
Obcowanie z naturą: Poznanie terenu w promieniu 1,5 km/poziom. 
Leczenie poważnych ran: Leczy 3k8 obrażeń +1/poziom (maks. +15). 
Swoboda działania: Podmiot porusza się normalnie pomimo ograniczeń. 

Niewykrywalność M: Ukrywa podmiot przed poznaniem i szpiegowaniem. 
Przyzwanie sojusznika natury IV: Sprowadza istotę, by walczyła. 
Drzewny krok: Przechodzenie pomiędzy drzewami rosnącymi w dużej odległości. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Alarm 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1, Trp 1 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Emanacja o promieniu 6 metrów i środku w jakimś punkcie przestrzeni 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten wznieca mentalny lub słyszalny alarm za każdym razem, gdy istota rozmiaru malutkiego lub 
większa wkroczy na chroniony teren bądź też dotknie jego granicy. Stworzenie, które wypowie hasło 
(ustalane w chwili rzucania zaklęcia) nie uruchomi alarmu. Ty decydujesz w chwili rzucania czaru, 
czy alarm będzie miał postać mentalną, czy słyszalną. 
Alarm mentalny: Ta wersja czaru ostrzega ciebie (i tylko ciebie), dopóki przebywasz w promieniu 1,5 
kilometra od chronionego obszaru. Odczuwasz mentalne, pojedyncze “dzyń”, które budzi cię 
z normalnego snu, ale w żaden sposób nie wpływa na koncentrację. Zaklęcie cisza nie ma wpływu na 
tę wersję alarmu. 
Alarm słyszalny: W tej postaci czar tworzy dźwięk dzwoneczka, który dobrze słyszą wszyscy 
w promieniu 18 metrów od chronionego obszaru. Każde drzwi blokujące rozchodzenie się dźwięków 
zmniejszają wspomniany dystans o 3 metry, a każda materialna ściana o 6 metrów. W całkowitej ciszy 
dzwonienie słychać słabo nawet w odległości 54 metrów. Dźwięk brzmi przez rundę. Istoty znajdujące 
się na obszarze działania zaklęcia cisza jednak go nie słyszą. 
Stworzenia eteryczne i astralne nie uruchamiają alarmu. 
Można sprawić, by alarm miał charakter permanentny, wykorzystując do tego celu zaklęcie 
utrwalenie. 
Koncentrator wtajemniczeń: Dzwoneczek i kawałek bardzo cienkiego srebrnego drutu. 

Analiza dweomeru 
Poznanie 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jeden przedmiot lub istota na poziom czarującego 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Rozróżniasz wszystkie zaklęcia i właściwości magiczne, które posiada istota czy przedmiot lub które 
na nie wpływają. W każdej rundzie możesz w akcji darmowej zbadać jedno stworzenie bądź rzecz, ale 
musisz dany obiekt widzieć. W przypadku przedmiotu magicznego poznajesz jego działanie, sposób 
aktywowania poszczególny funkcji (jeśli go to dotyczy) oraz liczbę niewykorzystanych ładunków 
(jeżeli takowe posiada). W przypadku przedmiotu lub istoty dysponującej aktywnie działającym 
czarami, poznajesz wszystkie zaklęcia, ich efekty oraz poziomy czarującego. 
Trzymany przez kogoś przedmiot ma prawo do rzutu obronnego na Wolę, jeśli posiadająca go osoba 
tego sobie życzy. Sukces oznacza, że niczego się o nim nie dowiedziałeś – z wyjątkiem informacji 
uzyskanych dzięki zwykłej obserwacji. Na przedmiot, który wykonał udany rzut obronny, przez 24 
godziny nie wpłynie żadna inna analiza dweomeru. 
Analiza dweomeru nie działa, jeśli zastosuje się ten czar względem artefaktu. 
Koncentrator: Malutka rubinowa lub szafirowa soczewka osadzona w niewielkiej złotej oprawce. 
Klejnot musi być warto co najmniej 1500 sz. 

Antypatia 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 8, Drd 9 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 godzina 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedno miejsce (maksymalnie sześcian o krawędzi 3 m/poziom) lub jeden przedmiot 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Sprawiasz, że jakiś przedmiot lub miejsce emanują magicznymi wibracjami, które odpychają 
specyficzny rodzaj inteligentnych istot lub stworzenia o danym charakterze – zależnie od twojej 
decyzji. Musisz dokładnie określić typ bytów, o które ci chodzi, nie wystarczy bowiem podać ich 
podtypu. Analogicznie powinieneś również podać ewentualny charakter stworzeń, które mają być 
odpychane. 
Istoty danego rodzaju lub posiadające wskazany charakter czują przemożną potrzebę opuszczenia 
obszaru lub unikania obiektu. Przymus nakazuje im oddalić się od danego miejsca lub przedmiotu, 
unikać go i od niego stronić. Dopóki zaklęcie będzie działało, nie zechcą powrócić do danego obszaru. 
Stworzenie, które wykona udany rzut obronny, może pozostać w danym miejscu czy dotknąć 
przedmiotu, ale czyniąc to, czuje dyskomfort, który obniża wartość jego Zręczności o 4 punkty. 
Antypatia kontruje i rozprasza sympatię. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Nasączona octem grudka ałunu. 

Azyl 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Cza/Zak 9, Kap 7 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty przedmiot 
Czas działania: Permanentnie do wyładowania 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Nasączasz potężną magią specjalnie do tego celu przygotowany przedmiot. W efekcie zyskuje on moc 
natychmiastowego przetransportowania do ciebie jego posiadacza, bez względu na dzielącą was 
odległość, pod warunkiem, iż znajdujecie się na tym samym planie. Po takiej modyfikacji przedmiotu 
musisz go z własnej woli ofiarować jakiemuś stworzeniu i poinformować je jednocześnie, jakie słowo 
rozkazu aktywuje magię. Korzystając z mocy przedmiotu, podmiot zaklęcia wypowiada wspomniane 
hasło, w tym samym czasie niszcząc przedmiot (jest to akcja standardowa). Dzięki temu zostaje 
natychmiast przeniesiony w twoje pobliże, wraz ze wszystkim, co ma na sobie i co dźwiga 
(maksymalnie ciężar wyposażenia może być równy dużemu obciążeniu). Magia nie wpływa na żadne 
inne stworzenia, z wyjątkiem chowańca osoby dotykającej przedmiotu. 
W czasie rzucania zaklęcia możesz je zmodyfikować tak, że to ty zostaniesz przeniesiony do punktu 
położonego w promieniu 3 metrów od posiadacza przedmiotu, gdy ten go zniszczy i wypowie słowo 
rozkazu. W chwili zadziałania azylu będziesz miał ogólne pojęcie o miejscu pobytu właściciela 
zmodyfikowanej przez ciebie rzeczy oraz sytuacji, w jakiej się znalazł. Niemniej po rzuceniu czaru 
w ten sposób nie masz wyboru i zostajesz przeniesiony – czy tego chcesz, czy nie. 
Komponent materialny: Specjalnie przygotowany przedmiot, do wykonania którego potrzebne są m.in. 
klejnoty warte przynajmniej 1500 sz. 

Bariera z ostrzy 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Dobro 6, Kap 6, Wojna 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
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Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Ściana wirujących ostrzy długości 6 m/poziom lub krąg wirujących ostrzy o promieniu 1,5 m 

na dwa poziomy; w obu wypadkach 6 m wysokości 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę lub neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten powołuje do istnienia nieruchomą, pionową kurtynę wirujących ostrzy stworzonych z czystej 
mocy. Każda istota, która przejdzie przez taką ścianę, otrzymuje 1k6 obrażeń na poziom czarującego 
(maksymalnie 15k6) – udany rzut obronny na Refleks zmniejsza ich liczbę o połowę. 
Jeśli rzucając niniejszy czar, postawisz barierę w miejscu, w którym znajdują się jakieś istoty, każda 
z nich otrzyma obrażenia tak, jakby przechodziła przez ścianę. Wszystkie mają prawo uniknąć ostrzy 
(i znaleźć się po wybranej przez siebie stronie bariery), w wyniku czego nie otrzymują żadnych 
obrażeń po udanym rzucie obronnym na Refleks. 
Bariera z ostrzy zapewnia osłonę (premia +4 do KP, premia +2 do rzutów obronnych na Refleks) 
względem wykonywanych przez nią ataków. 

Barwny wzór 
Iluzje (Wzorzec) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Kolorowe światła w fali o promieniu 6 m 
Czas działania: Koncentracja + 2 rund 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
W powietrzu tańczy wzorzec bezkształtnych, połyskujących barw, które wpływają na każdego, kto 
znajdzie się w obszarze funkcjonowania zaklęcia. Oddziałuje on na tyle Kostek Wytrzymałości istot, 
ile wynosi twój poziom czarującego (maksymalnie 20). W pierwszej kolejności wpływa na stworzenia 
o najmniejszej liczbie KW. Jeżeli kilka istot ma tyle samo KW, ofiarami efektu padają najpierw te, 
które znajdują się najbliżej punktu początkowego czaru. Zaklęcie działa tylko na te stworzenia, którym 
nie powiedzie się rzut obronny. KW niewystarczające do tego, by zadziałać na jakąś istotę, zostają 
stracone. Efekt czaru zależy zaś od liczby Kostek Wytrzymałości ofiary. 
6 lub mniej: Ofiara jest nieprzytomna przez 1k4 rundy, potem oszołomiona przez 1k4 rund, 
a następnie zdezorientowana przez 1k4 rundy (w przypadku nieżyjących istot brak przytomności 
należy traktować jak oszołomienie). 
od 7do 12: Ofiara jest oszołomiona przez 1k4 rundy, a następnie zdezorientowana przez 1k4 rundy. 
13 lub więcej: Ofiara jest zdezorientowana przez 1k4 rundy. 
Barwny wzór nie wpływa na ślepe istoty 
Komponent materialny: Mały kryształowy pryzmat. 

Bezpieczne schronienie 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M, K; patrz opis 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Struktura na planie kwadratu o boku 6 m 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Przywołujesz chatynkę lub domeczek wykonany z materiałów powszechnie dostępnych w miejscu, 
w którym rzucasz czar. Podłoga jest pozioma, czysta i sucha. We wszystkich aspektach budyneczek 
przypomina zwykłą chatę wyposażoną w wytrzymałe drzwi, dwoje okien z okiennicami oraz mały 
kominek. 
W domku nie ma żadnego źródła ciepła czy zimna (innego niż naturalna izolacja). A zatem należy go 
ogrzać jak zwykłe mieszkanie. Z kolei wyjątkowy upał będzie niekorzystnie wpływał na przebywające 
w nim istoty. Domek zapewnia natomiast swego rodzaju bezpieczeństwo, bowiem bez względu na 
materiały, z jakich go wykonano, ma wytrzymałość zwykłego kamiennego budynku i tak jak on opiera 
się płomieniom. Nie sposób również przebić ścian chatynki normalnymi pociskami (ale miotanymi 
przez machiny oblężnicze lub gigantów – już tak). 
Drzwi, okiennice, a nawet kominek są zabezpieczone przed intruzami – pierwsze dwa za pomocą 
mistycznego zamku, a ostatni przez żelazną kratę na samym szczycie wąskiego komina. Ponadto te trzy 
miejsca chroni zaklęcie alarm. Wreszcie na czas istnienia domeczku przywołujesz niewidocznego 

służącego, który się tobą opiekuje. 
Bezpieczne schronienie jest prymitywnie umeblowane w osiem prycz, stół na kozłach, osiem 
taboretów oraz biurko. 
Komponent materialny: Sześcienny odłamek kamienia, skruszony wapień, kilka ziaren piasku, kilka 
kropel wody i kilka drewnianych drzazg. Dodać należy również komponenty potrzebne do czaru 
niewidoczny służący (sznurek i kawałek drewna), jeśli ma się on znaleźć w chatce. 
Koncentrator: Koncentrator zaklęcia alarm (dzwoneczek i kawałek bardzo cienkiego srebrnego drutu), 
jeśli ma on chronić chatkę. 

Bluźnierstwo 
Wywoływanie [Dźwięk, Zło] 
Poziom: Kap 7, Zło 7 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 12 m 
Obszar: Istoty o charakterze innym niż zły w fali o promieniu 12 m i środku w tobie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Każda istota, która ma charakter inny niż zły, a która znajdzie się na obszarze działania bluźnierstwa, 
ponosi następujące efekty. 
 
Liczba KW Efekt 
Równa poziomowi czarującego Otumanienie 
Maksymalnie poziom czarującego –1 Wycieńczenie, otumanienie 
Maksymalnie poziom czarującego –5 Sparaliżowanie, wycieńczenie, otumanienie 
Maksymalnie poziom czarującego –10 Zabicie, sparaliżowanie, wycieńczenie, otumanienie 
 
Efekty zachodzą jednocześnie i się kumulują. Ofiary nie mają prawa do rzutu obronnego, 
pozwalającego ich uniknąć. 
Otumanienie: Istota przez 1 rundę nie może wykonywać żadnych działań, choć normalnie się broni. 
Wycieńczenie: Na 2k4 rundy wartość Siły istoty spada o 2k6 punktów. 
Sparaliżowanie: Istota przez 1k10 minut jest sparaliżowana i bezradna. 
Zabicie: Żyjące istoty umierają. Nieumarli zostają zniszczeni. 
Ponadto jeśli rzucając niniejsze zaklęcie, znajdujesz się na rodzinnym planie, wszystkie istoty 
pozaplanarne, które nie są złe, zostają natychmiast wygnane do swych ojczystych wymiarów i nie 
mogą powrócić przez co najmniej 24 godziny. Efekt ten ma miejsce bez względu na to, czy stworzenie 
słyszy bluźnierstwo. Wygnanie neguje udany rzut obronny na Wolę (z karą –4). 
Bluźnierstwo nie wpływa na istoty, których liczba Kostek Wytrzymałości przekracza twój poziom 
czarującego. 

Błogosławieństwo 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Kap 1, Pal 1 

Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 15 m 
Obszar: Ty i wszyscy sprzymierzeńcy w 15-metrowym rozprysku o środku w tobie 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Błogosławieństwo napełnia twoich towarzyszy odwagą. Każdy sprzymierzeniec otrzymuje premię 
z morale +1 do testów ataków oraz rzutów obronnych na efekty strachu. 
Błogosławieństwo kontruje i rozprasza obawę. 

Błogosławione jagody 
Przemiany 
Poziom: Drd 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: 2k4 dotknięte świeże jagody 
Czas działania: Jeden dzień/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Rzucając niniejszy czar na garść świeżych jagód, sprawiasz, że 2k4 z nich stają się magiczne. Zarówno 
ty, jak i każdy inny druid co najmniej 3. poziomu potraficie natychmiast odkryć, które owoce znalazły 
się pod wpływem zaklęcia. Każda odmieniona jagoda odżywia średnie stworzenie tak, jakby spożyło 
normalny posiłek. Zjedzony owoc leczy ponadto 1 obrażenie. Niemniej jedna istota w ciągu 24 godzin 
może wyleczyć w ten sposób maksymalnie tylko 8 ran. 

Błyskawica 
Wywoływanie [Elektryczność] 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 36 m 
Obszar: 36-metrowa linia 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Uwalniasz potężne wyładowanie energii elektrycznej zadające każdej istocie, która znajdzie się 
w obszarze jego działania, 1k6 obrażeń od elektryczności na poziom czarującego (maksymalnie 10k6). 
Początek błyskawicy znajduje się na opuszkach twoich palców. 
Błyskawica podpala materiały łatwopalne i powoduje uszkadzenie przedmiotów, które znajdą się na jej 
drodze. Jest w stanie roztopić metal o niskiej temperaturze topnienia, m.in. ołów, złoto, miedź, srebro 
czy brąz. Jeżeli przeszkoda ograniczająca błyskawicę ulegnie w efekcie jej działania zniszczeniu, może 
ona polecieć dalej, poza barierę (pod warunkiem, że zasięg jest wystarczająco duży). W przeciwnym 
razie zatrzyma się na takiej barierze, jak efekt każdego innego czaru. 
Komponent materialny: Kawałek futra oraz bursztynowy, kryształowy lub szklany pręt. 

Boska łaska 
Wywoływanie 
Poziom: Kap 1, Pal 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 minuta 
 
Powołując się na siłę i mądrość bóstwa, do testów ataków bronią i zadanych nią obrażeń zyskujesz 
premię ze szczęścia +1 na trzy poziomy czarującego (przynajmniej +1, maksymalnie +3). Premia ta 
nie dotyczy ran zadawanych przez czary. 

Boska moc 
Wywoływanie 
Poziom: Kap 4, Wojna 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 runda/poziom 
 
Powołując się na boską moc patrona, zwiększasz siłę i biegłość bojową. Twoja bazowa premia do 
ataku staje się równa twojemu poziomowi postaci (możesz z tego powodu zyskać dodatkowe ataki), 
zyskujesz premię z usprawnienia +6 do Siły oraz 1 tymczasowy punkt wytrzymałości na poziom 
czarującego. 

Brzuchomówstwo 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Zrozumiałe dźwięki, zwykle wypowiedź 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji) 
Odporność na czary: Nie 
 
Sprawiasz, że twój głos (lub dowolny inny dźwięk, który potrafisz z siebie wydać za pomocą głosu) 
zdaje się pochodzić z innego miejsca. Możesz mówić w dowolnym znanym ci języku. Każdy, kto 
słyszy te dźwięki i wykona udany rzut obronny, rozpozna, że są iluzją (ale nadal będzie je słyszał). 
Koncentrator: Zwinięty pergamin tworzący stożek. 

Burza zemsty 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Drd 9, Kap 9 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Efekt: Chmura o promieniu 108 m 
Czas działania: Koncentracja (maksymalnie 10 rund) (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to tworzy ogromną czarną chmurę burzową, w której rozbłyskują gromy i którą wstrząsają 
odgłosy grzmotów. Każda istota, która się pod nią znajdzie, musi wykonać rzut obronny na 
Wytrwałość – nieudany oznacza ogłuszenie na 1k4 x 10 minut. 
Jeśli nie będziesz się koncentrował na tym czarze po jego rzuceniu, zakończy on swe działanie. Jeżeli 
jednak pozostaniesz skupiony, w kolejnych rundach powstaną dodatkowe, opisane dalej efekty. Każdy 
z nich ma miejsce w twojej turze. 
Druga runda: Na obszarze działania zaklęcia pada kwaśny deszcz, powodujący 1k6 obrażeń od kwasu 
(bez prawa do rzutu obronnego). 
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Trzecia runda: Sprowadzasz z chmury sześć błyskawic i decydujesz, gdzie uderzą. W ten sam cel 
może trafić tylko jedna z nich. Każda błyskawica zadaje 10k6 obrażeń od elektryczności. Trafiona 
istota ma prawo do rzutu obronnego na Refleks – udany oznacza, że otrzymuje połowę ran. 
Czwarta runda: Na obszarze pada grad powodujący 5k6 obrażeń miażdżonych (bez prawa do rzutu 
obronnego). 
Od piątej do dziesiątej rundy: Widoczność ogranicza fioletowy deszcz miotany podmuchami wiatru. 
Uniemożliwia on korzystanie z wszelkiego typu wzroku, włącznie z widzeniem w ciemnościach, poza 
zasięg 1,5 metra. Istoty w odległości 1,5 metra posiadają ukrycie (ataki podlegają ryzyku chybienia 
20%). Stworzenia znajdujące się dalej korzystają z całkowitego ukrycia (ryzyko chybienia 50%, 
a ponadto atakujący nie może zlokalizować celu za pomocą zmysłu wzroku) szybkość maleje o 3/4. 
Oczywiście ataki dystansowe są na obszarze burzy niemożliwe. Istota rzucająca czar musi wykonać 
test Koncentracji o ST równej ST rzutu obronnego na burzę zemsty + poziom rzucanego zaklęcia – 
nieudany oznacza, iż czar został utracony. 

Celny cios 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Patrz opis 
 
Na krótki czas zyskujesz intuicyjny wgląd w najbliższą przyszłość związaną z twoim następnym 
atakiem. Kolejny test ataku (jeśli będzie on miał miejsce przed końcem następnej rundy) wykonujesz 
z premią z olśnienia +20. Ponadto nie musisz się liczyć z ryzykiem chybienia spowodowanym 
ukryciem celu. 
Koncentrator: Niewielka drewniana replika tarczy łuczniczej. 

Charakter oręża 
Przemiany [patrz opis] 
Poziom: Kap 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty oręż lub 50 pocisków (stykających się ze sobą w chwili rzucania czaru) 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Charakter oręża sprawia, że zwykła broń staje się bronią chaotyczną, dobrą, praworządną lub złą – 
zależnie od twojej decyzji. Oręż, któremu nadano charakter, pozwala przebić redukcję obrażeń istot 
pewnego rodzaju. Czar ten nie ma wpływu na broń obdarzoną już jakimś charakterem. 
Nie możesz rzucić tego zaklęcia na broń naturalną, jak choćby uderzenie bez broni. 
Czyniąc broń chaotyczną, dobrą, praworządną lub złą, sprawiasz, że charakter oręża jest zaklęciem 
odpowiednio chaotycznym, dobrym, praworządnym bądź złym. 

Chatka 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 6 m 
Efekt: Kula o promieniu 6 m i środku w miejscu, w którym się znajdujesz 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Tworzysz wokół siebie nieruchomą, nieprzezroczystą sferę mocy dowolnego wybranego przez ciebie 
koloru. Połowa jej znajduje się ponad powierzchnią ziemi, a druga wewnatrz niej (przenika przez nią). 
Wraz z tobą wewnątrz tego pola znaleźć się może do dziewięciu średnich istot, które mają prawo 
wchodzić i wychodzić ze sfery. Jednakże zaklęcie dobiega końca, gdy ty ją opuścisz. 
W chatce panuje temperatura 20 stopniu Celsjusza, jeśli na zewnątrz jest od –20 do 40 stopni 
Celsjusza. W przypadku gdy poza sferą temperatura spadnie poniżej –20 lub wzrośnie powyżej 40 
stopni Celsjusza, w środku temperatura również zmaleje lub zwiększy się na zasadzie stopień za 
stopień. Chatka zapewnia również ochronę przed żywiołami – deszczem, pyłem czy burzą piaskową. 
Jest też w stanie oprzeć się wichrom o sile mniejszej niż huragan (120,5+ km/h), który ją niszczy, tak 
jak i potężniejsze podmuchy. 
Wnętrze chatki to półkula. Wypowiedziawszy krótki rozkaz, możesz je słabo rozjaśnić lub zgasić 
światło, zależnie od chęci. Jak wspomniano wcześniej, pole mocy z zewnątrz jest nieprzejrzyste, ale od 
wewnętrznej strony okazuje się przezroczyste. Pociski, broń oraz efekty czarów przechodzą przez 
sferę, nie naruszając jej w żaden sposób, lecz przebywających w środku z zewnątrz nie widać 
(korzystają z całkowitego ukrycia). 
Komponent materialny: Mały, kryształowy paciorek, który pęka, gdy kończy się czas działania czaru 
i gdy chatka ulega rozproszeniu. 

Chmura mgły 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 2, Drd 2, Woda 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m poziom) 
Efekt: Mgła w fali o promieniu 6 m, wysoka na 6 m 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Z punktu, który wyznaczasz, zaczyna kłębić się chmura mgły. Opary uniemożliwiają korzystanie 
z wszelkiego typu wzroku, włącznie z widzeniem w ciemnościach, poza zasięg 1,5 metra. Istoty 
w odległości 1,5 metra posiadają ukrycie (ataki podlegają ryzyku chybienia 20%). Stworzenia 
znajdujące się dalej korzystają z całkowitego ukrycia (ryzyko chybienia 50%, a ponadto atakujący nie 
może zlokalizować celu za pomocą zmysłu wzroku). 
Średni wiatr (16,5+ km/h) rozwiewa mgłę w 4 rundy, a silny (31,5+ km/h) w 1 rundę. 
Czar ten nie działa pod wodą. 

Chmura kwasu 
Przywoływanie (Tworzenie) [Kwas] 
Poziom: Cza/Zak 6, Woda 7 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Mgła w fali o promieniu 6 m, wysoka na 6 m 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 

Chmura kwasu tworzy masę mglistych oparów podobnych do tych, jakie powstają w wyniku zaklęcia 
gęsta mgła. Ponadto spowalnia istoty i ogranicza ich pole widzenia. Przede wszystkim jednak o jej 
szkodliwości decyduje kwasowość. Począwszy od chwili rzucenia czaru, w każdej rundzie, w twojej 
turze, mgła zadaje 2k6 obrażeń od kwasu każdej istocie i przedmiotowi, który się w niej znajduje. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Szczypta wysuszonego, sproszkowanego groszku 
wymieszanego ze sproszkowanym zwierzęcym kopytem. 

Chodzenie po wodzie 
Przemiany [Woda] 
Poziom: Kap 3, Trp 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Jedna dotknięta istota/poziom 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Istota, na którą rzucisz to zaklęcie, może się poruszać po każdej cieczy tak, jakby to było twarde 
podłoże, a zatem przejść po błocie, oliwie, śniegu, ruchomych piaskach, wodzie bieżącej, lodzie, 
a nawet lawie, ponieważ jej stopy unoszą się około 3-5 centymetrów nad powierzchnią (warto 
pamiętać, że stworzenia przechodzące ponad roztopioną magmą otrzymują obrażenia z racji 
przebywania blisko źródła znacznego gorąca). Podmiot czaru może chodzić, biegać, szarżować czy 
w inny sposób poruszać się po takiej powierzchni, traktując ją jak normalną ziemię. 
Jeśli rzucisz ten czar pod wodą (lub jeżeli podmiot będzie częściowo lub w całości zanurzony w jakiejś 
cieczy), poddana jego działaniu istota zacznie się unosić ku powierzchni w tempie 18 metrów na rundę 
i będzie się przemieszczać, dopóki na niej nie stanie. 

Chwilowe olśnienie 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 8, Szczęście 8 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 godzina/poziom lub do wyładowania 
 
Czar ten obdarza cię potężnym szóstym zmysłem. W trakcie jego działania możesz wykorzystać efekt, 
który powoduje. Zaklęcie zapewnia premię z olśnienia równą twojemu poziomowi czarującego 
(maksymalnie +25) do jednego test ataku, spornego testu atrybutu lub umiejętności bądź do rzutu 
obronnego. Zamiast tego możesz zastosować premię z olśnienia do swego KP względem jednego 
ataku (nawet jeśli jesteś nieprzygotowany). Uaktywnienie wspomnianego efektu nie wymaga 
poświęcenia akcji; możesz to uczynić nawet w turze innej istoty. Niemniej musisz się zdecydować na 
wykorzystanie chwilowego olśnienia, zanim wykonasz rzut, na który ma wpłynąć (lub wykona go 
MP). Czar kończy swe działanie, gdy użyjesz premii. 
W tym samym czasie możesz się znajdować pod działaniem tylko jednego chwilowego olśnienia. 

Chwytająca dłoń 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 7, Siła 7 
Komponenty: W, S, K/KO 
 
Czar ten działa jak powstrzymująca dłoń, z tą jednak różnicą, iż ręka toczy również walkę w zwarciu 
z przeciwnikiem, którego wybierzesz. Chwytająca dłoń ma prawo do jednego ataku w zwarciu na 
rundę. Jej premia do ataku wykonywanego, by doprowadzić do kontaktu, wynosi twój poziom 
czarującego + twój modyfikator z Intelektu, Roztropności lub Charyzmy (odpowiednio w przypadku 
czarodzieja, kapłana lub zaklinacza), +10 za wartości Siły ręki (31) oraz –1 za to, że dłoń jest dużego 
rozmiaru. Dłoń ma taką samą premię do zwarcia, z tą jednak różnicą, iż zamiast –1 otrzymuje 
modyfikator +4 za duży rozmiar. Dłoń trzyma ofiarę, ale nie rani jej w trakcie zwarcia. Skierowanie 
czaru na nowy cel to akcja ruchu. 
Chwytająca dłoń może również wykonywać szarżę byka jak mocarna dłoń, lecz z premią +16 do testu 
Siły (+10 za Siłę 35, +4 za duży rozmiar i premia +2 za szarżę, którą zawsze otrzymuje) oraz 
powstrzymywać jak powstrzymująca dłoń. 
Kapłani rzucający ten czar nadają mu nazwę od imienia swego bóstwa. 
Koncentrator wtajemniczeń: Skórzana rękawica. 

Ciało w kamień 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Ofiara oraz wszelki niesiony przez nią ekwipunek przemienia się w bezrozumny, bezwładny posąg. 
Jeśli powstała w wyniku tego zaklęcia statua ulegnie uszkodzeniu – jej fragment zostanie odłamany 
itp. – istota (nawet po powrocie do pierwotnego stanu) podlega takim samym obrażeniom czy 
deformacjom. Ofiara niniejszego zaklęcia nie jest martwa, ale nie wygląda na żywą, nawet jeśli ktoś 
przyjrzy się jej za pomocą czarów w rodzaju obserwacji śmierci. 
Niniejszy czar wpływa tylko na istoty cielesne. 
Komponent materialny: Wapno, woda i ziemia. 

Ciemność 
Wywoływanie [Ciemność] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2, Kap 2 
Komponenty: W, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty przedmiot 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten sprawia, że wokół przedmiotu w promieniu 6 metrów panuje półmrok. Wszystkie istoty na 
tym obszarze korzystają z ukrycia (ryzyko chybienia 20%). Nawet stworzenia, które normalnie widzą 
w takich warunkach (za pomocą widzenia w ciemnościach czy widzenia w słabym świetle) podlegają 
na terenie działania magicznej ciemności ryzyku chybienia. 
Normalne źródła światła (takie jak pochodnie, świeczki i latarnie) nie rozświetlą obszaru ciemności. 
To samo dotyczy zaklęć światła niższego poziomu. Ciemność jednakże nie wpływa na czary światła 
wyższego poziomu. 
Jeżeli rzucisz ciemność na niewielki przedmiot, który następnie schowasz pod nieprzepuszczające 
światła przykrycie, jej efekt ulegnie zablokowaniu aż do momentu wyjęcia przedmiotu. 
Ciemność kontruje i rozprasza zaklęcia światła tego samego i niższego poziomu. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kłębek sierści nietoperza oraz kropla smoły lub grudka węgla. 

Cienie 
Iluzje (Cień) 
Poziom: Cza/Zak 9 
 
Czar ten działa jak przywoływanie poprzez cienie, ale naśladuje zaklęcia przywoływania czarodzieja 
oraz zaklinacza 8. i niższego poziomu. Iluzyjne przywoływania powodują 4/5 (80%) obrażeń, 
a nieraniące efekty wpływają na postacie, które w nie nie wierzą, z szansą 80%. 
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Cierniste kamienie 
Przemiany [Ziemia] 
Poziom: Drd 4, Ziemia 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Jeden kwadrat o boku 3 m/poziom 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Refleks częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Za sprawą tego czaru kamieniste podłoże, kamienną podłogę i podobną powierzchnię pokrywają 
zlewające się z nią, długie, ostre kolce. Cierniste kamienie spowalniają tempo przemieszczania się 
przez obszar ich działania oraz powodują obrażenia. 
Każda istota, która pieszo przemierza obszar działania czaru, porusza się z 1/2 szybkości. Otrzymuje 
ponadto 1k8 obrażeń kłutych na każde pokonane 1,5 metra ciernistych kamieni. Jeżeli odniesie rany, 
musi również wykonać rzut obronny na Refleks – nieudany oznacza, że tak poraniła sobie stopy i nogi, 
iż porusza się z 1/2 szybkości naziemnej. Tę karę do prędkości należy brać pod uwagę przez 24 
godziny lub dopóki na rannego ktoś nie rzuci zaklęcia leczenie (za sprawą którego odzyska on również 
punkty wytrzymałości). Karę może też anulować inna istota, która będzie przez 10 minut opatrywać 
rany i której powiedzie się test Leczenia o ST równej ST rzutu obronnego na niniejszy czar. 
Ciernistych kamieni nie da się zneutralizować za pomocą umiejętności Unieszkodliwiania 
mechanizmów. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju ciernistych kamieni trudno wykryć. Łotrzyk (i tylko on) może je 
znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a ST tego działania wynosi 25 + poziom czaru, czyli 29 
w przypadku ciernistych kamieni. 

Cisza 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 2, Kap 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Emanacja o promieniu 6 m i środku w istocie, przedmiocie lub punkcie w przestrzeni 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis lub brak (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak; patrz opis lub Nie (przedmiot) 
 
Kiedy rzucisz niniejszy czar, na obszarze jego działania zapada całkowita cisza. Wszelkie dźwięki 
zostają zatrzymane. Prowadzenie rozmów jest niemożliwe; nie da się rzucać zaklęć z komponentami 
werbalnymi; żaden odgłos jakiegokolwiek rodzaju i pochodzenia nie opuści obszaru ciszy, nie dostanie 
się doń i przez niego nie przejdzie. Czar ten można rzucić na dowolny punkt w przestrzeni. Efekt jest 
nieruchomy, chyba że zaklęcie rzucono na poruszający się (lub poruszany przez kogoś) obiekt. 
A zatem można je rzucić na stworzenie, a wówczas efekt emanuje wokół niego i porusza się wraz 
z nim. Niechętna ciszy istota może wykonać rzut obronny na Wolę – udany neguje ten efekt; ma też 
prawo wykorzystać odporność na czary, jeżeli takową posiada. Przedmioty, które znajdują się 
w posiadaniu jakiegoś stworzenia, i magiczne wyposażenie emitujące dźwięki również mają prawo 
skorzystać z rzutów obronnych i odporności na czary. Prawo to nie przysługuje jednak obiektom, 
których nikt nie trzyma, oraz punktom w przestrzeni. Niniejszy czar zapewnia też ochronę przed 
atakami dźwiękowymi i opartymi na języku. 

Cnota 
Przemiany 
Poziom: Kap 0, Drd 0, Pal 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min. 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot zyskuje 1 tymczasowy punkt wytrzymałości. 

Cud 
Wywoływanie 
Poziom: Kap 9, Szczęście 9 
Komponenty: W, S, PD; patrz opis 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Patrz opis 
Cel, efekt lub obszar: Patrz opis 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Cudu w zasadzie nie rzucasz, a o niego prosisz. Mówisz, co chciałbyś, by się stało, i prosisz swe 
bóstwo (lub potęgę, do której modlisz się o czary), żeby wstawiło się za tobą w tej kwestii. 
Za sprawą niniejszego czaru możesz uzyskać następujące efekty. 
• Skopiować dowolne zaklęcie kapłana poziomu 8. lub niższego (włącznie ze wszystkimi czarami, do 

których masz dostęp poprzez swoje domeny). 
• Skopiować dowolne zaklęcie poziomu 7. lub niższego. 
• Cofnąć szkodliwe efekty wielu czarów, takich jak ogłupienie czy obłęd. 
• Powołać do istnienia dowolny inny efekt, którego poziom potęgi nie przekracza podanych 

wcześniej ograniczeń. 
 
Jeżeli cud będzie miał jeden z opisanych wcześniej efektów, jego rzucenie nie wymaga poświęcenia 
punktów doświadczenia. 
Zamiast tego kapłan może wyrazić znacznie istotniejszą prośbę. Takie rzucenie cudu kosztuje 5000 
PD, ponieważ w zaklęcie angażujesz niezwykle potężne boskie energie. Oto przykład działania takich 
imponujących cudów. 
• Odwrócenie przebiegu bitwy poprzez wskrzeszenie poległych sojuszników, by dalej toczyli walkę. 
• Przeniesienie ciebie i twoich sojuszników wraz z całym waszym wyposażeniem poprzez planarną 

barierę do innego wymiaru w konkretne, wybrane miejsce, i to bez najmniejszego ryzyka błędu. 
• Uratowanie miasta przed trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, powodzią lub inną wielką 

katastrofą naturalną. 
 
Należy pamiętać, że każda prośba niezgodna z naturą bóstwa (lub sprzeczna z jego charakterem) 
zostanie odrzucona. 
Skopiowane zaklęcie umożliwia normalne rzuty obronne i pozwala na zwykłe użycie odporności na 
czary (tyle że ST rzutu obronnego odpowiada zaklęciu 9. poziomu). W przypadku gdy za pomocą 
cudu duplikujesz czar wymagający poświęcenia PD, musisz ponieść ten koszt. Jeśli kopiujesz zaklęcie 
wymagające komponentu materialnego wartości przynajmniej 100 sz, musisz go posiadać. 
Koszt PD: 5000 PD (w przypadku niektórych zastosowań cudu; patrz wcześniej). 

Czarne macki 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Fala o promieniu 6 m 

Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to przywołuje “pole” gumowatych czarnych macek, z których każda ma długość 3 metrów. 
Te falujące odnóża wystrzeliwują wprost z ziemi, podłogi i dowolnej innej powierzchni znajdującej się 
pod nogami, nawet z wody. Macki chwytają i owijają się wokół każdej istoty, która wjedzie w obszar 
działania czaru. Trzymają ofiary z dużą siłą i miażdżą je. 
Każda istota znajdująca się na obszarze działania czaru musi wykonać test zwarcia sporny z testem 
zwarcia macek. Odnóża atakujące ofiarę należy traktować jak duże stworzenie o bazowej premii do 
ataku równej twojemu poziomowi czarującego i Sile wartości 19. A zatem modyfikator ich testu 
zwarcia wynosi twój poziom czarującego +8. Macki są niepodatne na obrażenia wszelkiego rodzaju. 
Kiedy odnóża znajdą się w zwarciu z ofiarą, w każdej rundzie w twojej turze wykonują test zwarcia, 
w wyniku którego zadają 1k6+4 obrażeń miażdżonych. Macki miażdżą, dopóki czas działania zaklęcia 
nie dobiegnie końca lub złapana istota się nie wyrwie. 
Macki atakują każde stworzenie, które wejdzie na obszar działania czaru. Ponadto istoty, które nie 
toczą zwarcia z odnóżami, mogą się poruszać przez wspomniany obszar tylko z 1/2 normalnej 
prędkości. 
Komponent materialny: Kawałek macki ogromnej ośmiornicy lub ogromnej kałamarnicy. 

Deszcz kolorów 
Iluzje (Wzorzec) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 4,5 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: Natychmiastowy; patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojej dłoni wystrzeliwuje stożek jaskrawych, nakładających się na siebie kolorów. Istoty, które 
znajdą się na jego obszarze, padają ofiarą oszołomienia, być może zostają oślepione, a nawet tracą 
przytomność. Efekt zaklęcia zależy od KW stworzenie w stożku. 
2 KW lub mniej: Istota jest nieprzytomna, oślepiona i oszołomiona przez 2k4 rundy, następnie 
oślepiona i oszołomiona przez 1k4 rundy, a potem oszołomiona przez 1 rundę (przytomność tracą 
tylko żyjące stworzenia). 
3 lub 4 KW: Stworzenie jest oślepione i oszołomione przez 1k4 rundy, a potem oszołomione przez 1 
rundę. 
5 lub więcej KW: Istota jest oszołomiona przez 1 rundę. 
Deszcz kolorów nie wpływa na stworzenia, które nie posiadają zmysłu wzroku. 
Komponent materialny: Szczypta piasku lub proszku koloru czerwonego, żółtego i niebieskiego. 

Deszcz ze śniegiem 
Przywoływanie (Tworzenie) [Zimno] 
Poziom: Cza/Zak 3, Drd 3 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Walec (promień 12 m, wysokość 6 m) 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Deszcz ze śniegiem uniemożliwia korzystanie z wszelkiego typu wzroku (włącznie z widzeniem 
w ciemnościach) na obszarze, na którym pada. Ponadto ziemię (lub inną powierzchnię) na tym terenie 
pokrywa lód. Istoty mogą chodzić po obszarze działania czaru z 1/2 normalnej naziemnej szybkości, 
wykonując udane testy Zachowania równowagi o ST 10. Nieudany oznacza, iż w danej rundzie 
stworzenie w ogóle nie może się poruszyć, a porażka o 5 lub więcej świadczy o upadku (szczegółowe 
informacje znajdziesz w opisie umiejętności Zachowanie równowagi). 
Deszcz ze śniegiem gasi pochodnie i małe płomienie. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Szczypta pyłu i kilka kropel wody. 

Dezintegracja 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 6, Zniszczenie 7 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Promień 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojego palca wskazującego wystrzeliwuje cienki zielony promień, którym trafiasz zamierzony cel, 
jeśli powiedzie ci się atak dotykowy dystansowy. Każda istota trafiona promieniem otrzymuje 2k6 
obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 40k6). Ofiara, której punkty wytrzymałości w wyniku 
działania zaklęcia spadną do 0 lub poniżej, ulega całkowitej dezintegracji – pozostaje po niej tylko 
miałki pył. Czar nie wpływa na wyposażenie istoty poddanej jego działaniu. 
Używając tego czaru względem przedmiotu, sprawisz, że promień zdezintegruje nieżyjącą materię 
o objętości sześcianu o krawędzi 3 metrów. A zatem całkowitemu zniszczeniu ulegnie tylko część 
nawet bardzo dużej rzeczy lub struktury. Promień wpływa również na obiekty w całości złożone 
z efektu działania mocy, takie jak mocarna dłoń lub ściana mocy, lecz nie na magiczne efekty 
w rodzaju klosza niewrażliwości czy pola antymagii. 
Na stworzenie czy obiekt, któremu powiódł się rzut obronny na Wytrwałość, niniejsze zaklęcie 
wpływa tylko częściowo, powodując 5k6 obrażeń (bądź uszkodzeń). Jeśli jednak zadane rany 
wystarczą, by punkty wytrzymałości ofiary spadły do co najmniej 0, ulega ona całkowitej 
dezintegracji. 
Zaklęcie działa tylko na pierwsze stworzenie lub obiekt trafiony przez promień. A zatem rzucając ten 
czaru możesz wpłynąć tylko na jeden cel. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Magnetyt i szczypta pyłu. 

Dezorientacja 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 4, Oszustwa 4 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Wszystkie istoty w rozprysku o promieniu 4,5 m 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to sprawia, że jego ofiary są zdezorientowane, przez co nie mogą samodzielnie podejmować 
decyzji i wykonywać działań. Na początku każdej tury podmiotu, w każdej rundzie działania czaru, 
wykonaj rzut k%, a wynik sprawdź w pobliskiej tabeli. 
 

k% Zachowanie 
01-10 Zaatakowanie istoty, która rzuciła ten czar, za pomocą broni do walki wręcz lub 

dystansowej (lub zbliżenie się do niej, jeśli atak jest niemożliwy). 
11-20 Normalne. 
21-50 Bełkotanie bez sensu i niemożność podjęcia innych działań. 
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51-70 Ucieczka od istoty, która rzuciła ten czar, z możliwie największą szybkością. 
71-100 Zaatakowanie najbliższej istoty (w tym przypadku chowańca traktuje się jako część 

ofiary). 
 
Zdezorientowana istota, która nie może wykonać wylosowanej czynności, tylko bełkocze bez sensu. 
Przeciwnicy atakujący ofiary tego czaru nie zyskują specjalnych korzyści. Każda zdezorientowana 

osoba, która zostanie zaatakowana, automatycznie w swojej następnej turze atakuje takiego 
przeciwnika (pod warunkiem, że wciąż jeszcze znajduje się pod wpływem zaklęcia). Trzeba 
zaznaczyć, że zdezorientowana istota nie wykonuje ataków okazyjnych w żadnego adwersarza, 
którego atakowaniu się nie poświęca (albo z racji swej ostatniej akcji, albo ponieważ została przez 
niego zaatakowana). 
Materialny komponent wtajemniczeń: Zestaw trzech łupin orzecha. 

Dezorientacja, słabsza 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 1 
Komponenty: W, S, KO 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: 1 runda 
 
Czar ten wywołuje trwające 1 rundę zdezorientowanie, którego ofiarą pada jedna istota. W opisie 
zaklęcia dezorientacja (patrz wcześniej) znajdziesz dokładne efekty tego stanu. 

Dłoń maga 
Przemiany 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jeden niemagiczny, nietrzymany przedmiot o wadze 2,5 kg 
Czas działania: Koncentracja 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Wskazujesz przedmiot palcem, po czym unosisz go i poruszasz nim na odległość, zgodnie ze swoją 
wolą. W akcji ruchu możesz przesunąć obiekt na dystans 4,5 metra w dowolnym kierunku. Działanie 
czaru dobiega końca, gdy przedmiot wydostanie się poza zasięg zaklęcia. 

Długi krok 
Przemiany 
Poziom: Drd 1, Podróże 1, Trp 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
 
Zaklęcie to zwiększa twoją szybkość naziemną o 3 metry (modyfikację tę należy traktować jak premię 
z usprawnienia). Nie wpływa ono jednak na inne sposoby poruszania się, takie jak rycie, wspinanie, 
latanie czy pływanie. 
Komponent materialny: Garść ziemi. 

Długotrwały lot 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
 
Czar ten działa jak zaklęcie latanie, z tą jednak różnicą, że z szybkością 12 metrów (ewentualnie 9 
metrów, gdy podmiot nosi średni bądź ciężki pancerz albo dźwiga średnie lub duże obciążenie) 
i przeciętną zwrotnością. Wykorzystując niniejsze zaklęcie do podróży na dłuższy dystans, możesz 
stosować pośpiech, nie ryzykując stłuczeń (jednakże forsowny marsz wymaga wykonywania testów 
Budowy). To oznacza, iż lecąc przez 8 godzin, pokonasz 96 kilometrów (lub 72 kilometry przy 
prędkości 9 metrów). 

Długotrwały obraz 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
 
Czar ten działa jak milczący obraz, ale jego efekt obejmuje iluzje wzrokowe, dźwiękowe, zapachowe 
i cieplne, a ponadto ułuda realizuje zaplanowany przez ciebie program. Nie musisz się na niej 
koncentrować. Jeśli chcesz, elementem ułudy może być zrozumiała wypowiedź. 
Komponent materialny: Kłębek wełny oraz kilka ziarenek piasku. 

Dotyk chłodu 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Dotknięta istota lub istoty (do jednej/poziom) 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje lub Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar sprawia, że twoja dłoń zaczyna jarzyć się błękitnie – wystarczy, że dotkniesz nią jakąś żyjącą 
istotę, by rozchwiać jej siły życiowe. Każdy dotyk oznacza użycie energii negatywnej powodującej 
1k6 obrażeń. Dotknięta ofiara musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza 
obniżenie Siły o 1 punkt. Ten atak dotykowy wręcz możesz wyprowadzać maksymalnie raz na 
poziom. 
Nieumarli, których dotkniesz, nie otrzymują żadnych ran, ale muszą wykonać rzut obronny na Wolę – 
nieudany oznacza ucieczkę (jakby ogarnęła je panika) przez 1k4 rundy +1 runda na poziom 
czarującego. 

Dotyk głupoty 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Nie 
Odporność na czary: Tak 
 
Dotknięcie wystarczy, by obniżyć umysłowy potencjał podmiotu. Twój udany atak dotykowy wręcz 
powoduje karę 1k6 do wartości Intelektu, Roztropności i Charyzmy ofiary. Kara ta nie może obniżyć 
żadnej z tych wartości poniżej 1. 

Niniejsze zaklęcie uniemożliwia ofierze rzucanie przynajmniej części (a być może i wszystkich) 
czarów, jeżeli wartość atrybutu związanego z czarowaniem spadnie poniżej minimalnej wartości 
pozwalającej rzucać zaklęcia danego poziomu. 

Dotyk ghoula 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty żyjący humanoid 
Czas działania: 1k6+2 rund 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten nasącza cię negatywną energią, dzięki której na czas jego działania paraliżujesz jednego 
żyjącego humanoida, jeśli trafisz go atakiem dotykowym wręcz. 
Sparaliżowana ofiara śmierdzi padliną, przez co wszystkie żyjące istoty (poza tobą) w fali o promieniu 
3 metrów ulegają osłabieniu (Wytrwałość neguje). Zaklęcie neutralizacja trucizny neguje efekt 
osłabienia. Smród nie wpływa na stworzenia niepodatne na działanie trucizn. 
Komponent materialny: Skrawek materiału odcięty od ubrania ghoula albo szczypta ziemi z leża tego 
nieumarłego. 

Dotyk wampira 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy/1 godzina; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Jeśli powiedzie ci się atak dotykowy wręcz, zadajesz 1k6 obrażeń na dwa poziomy czarującego 
(maksymalnie 10k6). Jednocześnie otrzymujesz tymczasowe punkty wytrzymałości w liczbie równej 
ranom zadanym przez ten czar. Nie możesz w ten sposób zyskać więcej niż aktualne punkty 
wytrzymałości ofiary +10 – co zresztą ją zabija. Tak zyskane tymczasowe punkty wytrzymałości 
znikają po upływie 1 godziny. 

Dotyk zmęczenia 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Przesyłasz dotykiem energię negatywną, wywołując w ofierze zmęczenie. Trafienie jej wymaga 
udanego ataku dotykowego. Podmiot natychmiast staje się zmęczony i pozostaje takim przez czas 
działania czaru. 
Niniejszy czar nie wpływa na stworzenia, które już są zmęczone. W odróżnieniu od zwykłego 
zmęczenia, efekt ten się kończy, gdy minie czas działania zaklęcia. 
Komponent materialny: Kropla potu. 

Natychmiastowe przyzwanie 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Patrz opis 
Cel: Jeden przedmiot ważący 5 kg lub mniej, którego najdłuższa krawędź wynosi maksymalnie 1,8 

metra 
Czas działania: Permanentnie do wyładowania 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Sprowadzasz nieżyjący przedmiot z właściwie dowolnego miejsca. Pojawia się on wprost w twojej 
ręce. 
Po pierwsze, musisz umieścić na przedmiocie mistyczny znak. Następnie rzucasz niniejsze zaklęcie, 
które magicznie zapisuje niewidzialne miano tego przedmiotu na szafirze wartym przynajmniej 
1000 sz. Od teraz możesz przyzwać ową rzecz, wypowiadając specjalne słowo (ustalasz je w chwili 
rzucania zaklęcia) i krusząc klejnot. Przedmiot pojawia się natychmiast w twojej dłoni. Tylko ty 
możesz w ten sposób użyć klejnotu. 
Jeżeli przedmiot znajduje się w posiadaniu innej istoty, zaklęcie nie działa. Jednakże dzięki niemu 
zyskujesz wiedzę o tym, kim jest właściciel oraz mniej więcej gdzie przebywa w chwili przyzwania. 
Napis na klejnocie jest niewidzialny. Nikt poza tobą nie może go odczytać, chyba że wykorzysta czar 
odczytanie magii. 
Przedmiot możesz przyzwać z innego planu, ale tylko pod warunkiem, że nie znalazł się on 
w posiadaniu innej istoty. 
Komponent materialny: Szafir wart co najmniej 1000 sz. 

Drzewny krok 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Drd 5, Trp 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 godzina/poziom lub do wykorzystania; patrz opis 
 
Zyskujesz zdolność wchodzenia w drzewa i poruszania się od jednego z nich do następnego – 
wszystkie muszą być żywe, należeć do tego samego gatunku oraz mieć obwód dostatecznie duży, byś 
się zmieścił w środku. Wchodząc, na przykład, do dębu, natychmiast poznajesz położenie wszystkich 
innych dębów w zasięgu transportu (patrz dalej); możesz teraz zdecydować, czy chcesz się przenieść 
do któregoś z nich, czy wolisz wyjść z drzewa, do którego wszedłeś. Masz prawo przejść do 
dowolnego drzewa danego gatunku, które znajduje się w zasięgu transportu – patrz tabela. 
 
Gatunek drzewa Zasięg transportu 
Dąb, jesion, cis 900 metrów 
Wiąz, lipa 600 metrów 
Inne liściaste 450 metrów 
Wszystkie iglaste 300 metrów 
Wszystkie inne 160 metrów 
 
Możesz wejść w drzewo maksymalnie raz na poziom czarującego (przejście z jednego drzewa do 
drugiego uznaje się za ruch wewnątrz pierwszego z nich). Zaklęcie utrzymuje się, dopóki nie skończy 
się czas jego działania lub nie wyjdziesz z drzewa. Każdy transport od drzewa do drzewa to akcja 
całorundowa. 
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Możesz pozostać w drzewie i nie przenosić się do innego, ale kiedy czar dobiegnie końca, zostaniesz 
wypchnięty z pnia. Jeżeli roślina, w której się ukryłeś, zostanie ścięta lub spalona, zginiesz – chyba że 
ją opuścisz, zanim proces jej niszczenia dobiegnie końca. 

Drzewny kształt 
Przemiany 
Poziom: Drd 2, Trp 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
 
Za sprawą tego czaru przybierasz postać żywego drzewa lub krzewu bądź też martwego pnia drzewa 
wyposażonego w niewielką liczbę gałęzi (zawsze zyskujesz duży rozmiar). Nawet dokładne badanie 
z bliska nie pozwoli odkryć, że za rośliną kryje się żywa istota. Wszelkie testy wykażą, że naprawdę 
jesteś drzewem czy krzewem, choć wykrycie magii ujawni słabą aurę zaklęcia ze szkoły przemian. 
W formie drzewa możesz obserwować wszystko, co dzieje się wokół ciebie, jakbyś miał normalną 
postać. Zmianie nie ulegają twoje punkty wytrzymałości oraz premie do rzutów obronnych. Zyskujesz 
natomiast premię z naturalnego pancerza +10 do KP, ale masz za to Zręczność efektywnej wartości 0, 
a szybkość równą 0 metrów. W postaci drzewa jesteś niepodatny na trafienia krytyczne. Wraz z tobą 
w roślinę zmienia się ubranie, które masz na sobie, i dźwigane przez ciebie wyposażenie. 
Możesz przerwać drzewny kształt w akcji darmowej (a nie w akcji standardowej). 

Drzwi poprzez wymiary 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4, Podróże 4 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Cel: Ty i dotknięte przedmioty lub inne dotknięte chętne istoty 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak i Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Nie i tak (przedmiot) 
 
Natychmiast przenosisz się z miejsca, w którym aktualnie przebywasz, do innego znajdującego się 
w zasięgu. Zawsze pojawiasz się dokładnie w wybranym punkcie. Musisz tylko docelowe miejsce albo 
po prostu zwizualizować, albo dokładnie określić kierunek i odległość. Po rzuceniu niniejszego czaru 
nie możesz wykonać żadnych akcji aż do swej następnej tury. Masz prawo wziąć ze sobą przedmioty, 
jeśli ich ciężar nie przekracza twojego maksymalnego obciążenia. Możesz również zabrać ze sobą 
jedną chętną istotę (wraz z wyposażeniem i przedmiotami o ciężarze nie większym niż jej maksymalne 
obciążenie) na trzy poziomy czarującego, ale musi ona być średniego lub mniejszego rozmiaru; 
zamiast niej możesz też przenieść jej odpowiednik – duże stworzenie należy traktować jak dwa 
średnie, wielkie jak dwa duże i tak dalej. Wszystkie istoty, które chcesz przetransportować, winny być 
ze sobą w kontakcie, a przynajmniej jedną z nich musisz dotykać. 
Jeśli pojawisz się w miejscu zajętym przez materialny obiekt, otrzymujesz 1k6 obrażeń i zostajesz 
wypchnięty do najbliższej pustej przestrzeni w promieniu 30 metrów od celu podróży (oba te efekty 
dotyczą również istot, które zabrałeś ze sobą). Jeżeli w promieniu 30 metrów nie ma takiego miejsca, 
otrzymujesz 2k6 ran i zostajesz wypchnięty do pustej przestrzeni w promieniu 300 metrów (dotyczy to 
również innych podróżników). W przypadku gdy i takie miejsce nie istnieje, otrzymujesz 4k6 obrażeń 
(takie same rany otrzymują również ci, których zabrałeś ze sobą), a czar po prostu zawodzi. 

Duchowa broń 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Kap 2, Wojna 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Magiczna broń z mocy 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to powołuje do istnienia broń z mocy, która atakuje przeciwników na odległość (zależnie od 
tego, jak nią pokierujesz). Trafiona takim orężem postać otrzymuje 1k8 obrażeń od mocy +1 na trzy 
poziomy czarującego (maksymalnie +5 na 15. poziomie). Broń przyjmuje kształt ulubionego oręża 
twego bóstwa, broni, która ma dla ciebie duże znaczenie, lub po prostu symbolicznej (patrz dalej). Ma 
taki sam zasięg zagrożenia krytycznym i mnożnik krytyczny jak prawdziwa zwykła broń. Oręż ten 
atakuje wskazanych przez ciebie wrogów. W rundzie, w której rzucisz niniejszy czar, wyprowadza 
atak po raz pierwszy, a następnie w każdej następnej rundzie, w twojej turze, podejmuje kolejny. 
Premia do ataku broni odpowiada twojej bazowej premii do ataku (być może z tego powodu 
w następnych rundach poza pierwszą oręż zdoła wykonać więcej ataków niż jeden) plus twój 
modyfikator z Roztropności. Oręż atakuje jak czar, a nie jak broń, a zatem, na przykład, potrafi ranić 
stworzenia posiadające redukcję obrażeń. Ponieważ jest to efekt działania mocy, trafia ona istoty 
bezcielesne bez ryzyka chybienia związanego z niematerialnością. 
Broń zawsze atakuje z twojego kierunku, ale nie może flankować przeciwników jak normalne istoty 
i nie umożliwia sprzymierzeńcom flankowania. Ponadto na oręż nie wpływają posiadane przez ciebie 
atuty ani twoje akcje bojowe. Kiedy oręż oddala się poza zasięg zaklęcia bądź znika ci z pola 
widzenia, powraca do ciebie i zawisa obok. 
W każdej rundzie poza pierwszą możesz w akcji ruchu skierować broń na nowy cel. Jeśli tego nie 
zrobisz, oręż będzie atakował tę samą istotę co w poprzedniej rundzie. W każdej rundzie, w której 
zmieniasz cel broni, atakuje ona tylko raz. W kolejnych rundach walki z tym samym celem może 
wykonać więcej ataków, zależnie od tego, czy pozwala na to twoja bazowa premia do ataku. 
Nawet jeśli duchowa broń jest orężem dystansowym, wykorzystujesz nie jej normalny przyrost 
zasięgu, a zasięg niniejszego zaklęcia. Również w przypadku takiej broni zmiana celu to akcja ruchu. 
Duchowej broni nie można zaatakować ani uszkodzić atakiem fizycznym, ale działają na nią 
rozproszenie magii, dezintegracja, kula unicestwienia oraz berło niszczenia magicznych przedmiotów. 
Jej KP względem ataków dotykowych równa się 12 (10 + premia z rozmiaru malutkiego przedmiotu). 
Jeśli cel duchowej broni posiada odporność na czary, podczas pierwszego jej ataku wykonujesz test 
poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego). Jeśli nie uda ci się przebić orężem odporności na 
czary, zaklęcie ulega rozproszeniu. W przeciwnym wypadku broń normalnie wpływa na daną istotę 
przez czas działania czaru. 
Broń, która pojawia się za sprawą tego zaklęcia, jest najczęściej repliką osobistego oręża twego 
bóstwa. Kapłan, który nie oddaje czci bogu czy bogini, otrzymuje broń związaną z jego charakterem. 
Neutralny kapłan, który nie posiada bóstwa, może stworzyć duchową broń odwołującą się do 
dowolnego charakteru, jeżeli tylko w danej chwili postępuje zgodnie z nim. Oto oręż związany 
z konkretnym charakterem. 
Chaos: Topór wojenny “Głownia Przemian” 
Dobro: Młot bojowy “Młot Sprawiedliwości” 
Prawo: Długi miecz “Miecz prawdy” 
Zło: Lekki korbacz “Zguba Dusz”. 

Ekran 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Cza/Zak 8, Oszustwa 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Sześcian o krawędzi 9 m/poziom (K) 
Czas działania: 24 godziny 
Rzut obronny: Brak lub Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji); patrz opis 
Odporność na czary: Nie 

 
Niniejszy czar łączy w sobie kilka elementów i tworzy potężne zabezpieczenie przed magicznym 
szpiegowaniem oraz bezpośrednią obserwacją. Rzucając to zaklęcie, ustalasz, co będzie można 
zobaczyć na jego obszarze. Tworzoną iluzję musisz określić pojęciami ogólnymi. Kiedy już ustalisz 
wygląd iluzji, nie możesz go zmienić. 
Próby magicznego szpiegowania obszaru działania ekranu automatycznie wykrywają wybrany przez 
ciebie obraz – i to bez prawa do rzutu obronnego. Efekty słuchowe i wzrokowe pasują do stworzonej 
iluzji. 
Bezpośrednia obserwacja może doprowadzić do rzutu obronnego (jak w przypadku normalnych iluzji), 
rzecz jasna jeśli jest jakiś powód, by nie uwierzyć w obraz. Niemniej wkroczenie na obszar iluzji nie 
oznacza jej anulowania i nie musi zezwalać na rzut obronny – zakładając, że ukryte przez ekran istoty 
starają się trzymać z dala od ofiar iluzji. 

Eksplozja dźwięków 
Wywoływanie [Dźwięk] 
Poziom: Brd 2, Kap 2 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Fala o promieniu 3 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Na obszarze czaru wybucha straszliwa kakofonia dźwięków. Każde przebywające na nim stworzenie 
otrzymuje 1k8 obrażeń od dźwięku i musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza 
oszołomienie na 1 rundę. 
Istoty, które nie słyszą kakofonii, nie ulegają oszołomieniu, ale otrzymują obrażenia. 
Koncentrator wtajemniczeń: Instrument muzyczny. 

Elaborat maga 
Przemiany 
Poziom: Wiz 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Natychmiastowy 
 
Natychmiast przypominasz sobie jeden czar poziomu 5. lub niższego, którego użyłeś w ciągu 
minionych 24 godzin. Wspomniane zaklęcie musiałeś w owym czasie faktycznie rzucić. 
Przypomniany czar trafia do twojej pamięci tak, jakbyś go przygotował w normalny sposób. 
Jeżeli zaklęcie, które sobie przypomniałeś, wymaga komponentów materialnych, musisz je posiadać – 
w przeciwnym razie nie dasz rady go rzucić. Nie możesz użyć takiego czaru, dopóki nie zdobędziesz 
stosownych komponentów. 

Eteryczność 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 9, Kap 9 
Zasięg: Dotykowy; patrz opis 
Cele: Ty i jedna dotknięta istota na trzy poziomy 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten działa jak eteryczny spacer, z tą jednak różnicą, iż eteryczny stajesz się nie sam, ale wraz 
z innymi chętnymi istotami trzymającymi się za ręce (oraz ich wyposażeniem). Poza tobą na Plan 
Eteryczny może się przenieść jedno stworzenie na trzy poziomy czarującego. Kiedy podmioty staną 
się eteryczne, nie muszą pozostawać blisko siebie. 
Kiedy czas działania niniejszego zaklęcia dobiegnie końca, wszystkie istoty, które znalazły się pod 
jego wpływem, powracają z Planu Eterycznego do materialnej egzystencji. 

Eteryczny spacer 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 7, Kap 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
 
Ty oraz twoje wyposażenie stajecie się eteryczni. Przez czas działania niniejszego zaklęcia znajdujesz 
się w miejscu zwanym Planem Eterycznym, który współistnieje z normalnym fizycznym Planem 
Materialnym. Kiedy czar przestaje funkcjonować, powracasz do normalnej fizycznej egzystencji. 
Eteryczna istota jest niewidzialna i niecielesna. Może się poruszać w każdym kierunku, nawet w górę 
i w dół, lecz tylko z 1/2 normalnej szybkości. Jako istota niecielesna, ma prawo wędrować przez 
przedmioty materialne oraz przez żyjące istoty. Eteryczne stworzenie widzi i słyszy wszystko, co 
dzieje się na Planie Materialnym, ale jawi mu się to jako szare i ulotne. Jego wzrok oraz słuch na 
Planie Materialnym działają tylko na dystans 18 metrów. 
Na istotę eteryczną wpływają normalnie efekty mocy oraz odrzucania, gdyż rozciągają się one z Planu 
Materialnego na Eteryczny, lecz nie na odwrót. Nie może ona atakować stworzeń materialnych, 
a rzucane przez nią zaklęcia wpływają tylko na inne byty eteryczne. Niektóre materialne stworzenia 
i przedmioty posiadają ataki lub wykorzystują efekty wpływające na Plan Eteryczny. 
Eteryczna istota traktuje inne eteryczne stworzenia i obiekty, jakby były materialne. 
Jeżeli w chwili, gdy czar zakończy działanie, będziesz się znajdował w materialnym przedmiocie 
(takim jak ściana), zostaniesz wypchnięty do najbliższej otwartej przestrzeni, otrzymując przy okazji 
1k6 obrażeń na każde pokonane w ten sposób 1,5 metra. 

Fale wyczerpania 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Nie 
Odporność na czary: Tak 
 
Fale negatywnej energii sprawiają, że wszystkie żyjące istoty w obszarze działania czaru stają się 
wyczerpane. Niniejsze zaklęcie nie wpływa na stworzenia, które już są wyczerpane. 

Fale zmęczenia 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 9 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Nie 
Odporność na czary: Tak 
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Fale negatywnej energii sprawiają, że wszystkie żyjące istoty w obszarze działania czaru stają się 
zmęczone. Niniejsze zaklęcie nie wpływa na stworzenia, które już są zmęczone. 

Fałszywe życie 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 godzina/poziom lub do wyładowania; patrz opis 
 
Wykorzystujesz moc nieżycia, zapewniając sobie ograniczoną zdolność wymknięcia się śmierci. 
Rzuciwszy zaklęcie, otrzymujesz tymczasowe punkty wytrzymałości w liczbie 1k10 +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +10). 
Komponent materialny: Niewielka ilość alkoholu lub innego wydestylowanego napoju, którym 
w czasie rzucania zaklęcia rysujesz symbole na ciele. Kiedy ciecz wyparuje, znaków nie widać. 

Fałszywy obraz 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5, Oszustwa 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Obszar: Emanacja o promieniu 12 m 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Każdy czar ze szkoły poznanie (szpiegowanie) użyty po to, by ujrzeć coś znajdującego się na obszarze 
działania niniejszego zaklęcia, wykazuje tylko fałszywe obrazy (analogicznie do czaru zaawansowany 

obraz), o których decydujesz podczas czarowania. Dopóki czas działania zaklęcia nie dobiegnie końca, 
możesz się skupiać i zmieniać fałszywe obrazy tak, jak ci się podoba. Jeśli się nie koncentrujesz, 
obrazy pozostają nieruchome. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Drobno zmielony nefryt wart przynajmniej 250 sz, który 
rozsypujesz po obszarze działania zaklęcia. 

Fazowe drzwi 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 7, Podróże 8 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Eteryczny otwór o wymiarach 1,5 m na 2,4 m, głębokości 3 m plus 1,5 m na trzy poziomy 
Czas działania: Jedno użycie na dwa poziomy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten tworzy eteryczny otwór w drewnianej, gipsowej lub kamiennej ścianie, ale nie w wykonanej 
z innych substancji. Fazowe drzwi są niewidzialne i niedostępne dla każdego poza tobą. Tylko ty 
możesz korzystać z powstałego za ich sprawą przejścia. Wchodząc w fazowe drzwi, znikasz, by 
pojawić się po drugiej ich stronie. Jeżeli chcesz, możesz zabrać ze sobą jedną istotę (rozmiaru 
średniego lub mniejszą), co jednakże liczy się jako dwukrotne użycie drzwi. Przez fazowe drzwi nie 
przedostaje się światło, dźwięk ani efekty czarów. Nie widzisz też, co jest po drugiej stronie, dopóki 
ich nie użyjesz. A zatem niniejszy czar umożliwia ucieczkę, choć niektóre stworzenia mogą 
z łatwością ruszyć w pościg. Klejnot widzenia oraz podobna magia ujawniają obecność fazowych 

drzwi, lecz nie pozwalają z nich skorzystać. 
Fazowe drzwi podlegają działaniu rozproszenia magii. Jeżeli w chwili rozproszenia ktoś się w nich 
znajduje, zostaje on wyrzucony, jakby był pod wpływem efektu przejścia w ścianie. 
Możesz umożliwić innym istotom korzystanie z fazowych drzwi – po prostu ustalając warunki ich 
uruchomienia (poziom ich trudności sam ustalasz). Masz prawo je oprzeć na imieniu stworzenia, jego 
tożsamości lub charakterze, ale pozostałe warunki muszą zależeć od widzialnych czynności lub cech. 
Nierozróżnialne elementy – takie jak poziom, klasa, Kostki Wytrzymałości czy punkty wytrzymałości 
– nie mogą zostać użyte w tym celu. 
Fazowym drzwiom można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 

Gąszcz cierni 
Przemiany 
Poziom: Drd 3, Trp 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Jeden kwadrat o boku 3 m/poziom 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Refleks częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Wszelka roślinność porastająca obszar działania czaru staje się niezwykle twarda i ostra, choć jej 
wygląd nie ulega zmianie. Tam, gdzie ziemia jest naga, w opisany tu sposób funkcjonują korzenie. 
Zwykle gąszcz cierni można rzucić na dowolnym otwartym obszarze poza budynkiem – z wyjątkiem 
terenu pokrytego wodą, lodem oraz grubą warstwą śniegu; nie da się go użyć również na pustyni 
piaszczystej i na nagiej skale. 
Każda istota, która porusza się pieszo w obszarze działania czaru, otrzymuje 1k4 kłute obrażenia na 
każde pokonane 1,5 metra gąszczu cierni. Jeżeli odniesie rany, musi ponadto wykonać rzut obronny na 
Refleks – nieudany oznacza, że tak poraniła sobie stopy i nogi, iż porusza się z 1/2 szybkości 
naziemnej. Tę karę do prędkości należy brać pod uwagę przez 24 godziny lub dopóki na rannego ktoś 
nie rzuci zaklęcia leczenie (za sprawą którego odzyska on również punkty wytrzymałości). Karę może 
też anulować inna istota, która będzie przez 10 minut opatrywać rany poszkodowanego i której 
powiedzie się test Leczenia o ST równej ST rzutu obronnego na niniejszy czar. 
Gąszczu cierni nie da się zneutralizować za pomocą umiejętności Unieszkodliwiania mechanizmów. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju gąszczu cierni trudno wykryć. Łotrzyk (i tylko on) może je 
znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a ST tego działania wynosi 25 + poziom czaru, czyli 28 
w przypadku gąszczu cierni druida, a ST 27 – tropiciela. 

Gęsta mgła 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas działania: 1 min./poziom 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten działa jak chmura mgły, ale opary są tak gęste, że każda istota porusza się w nich 
z prędkością 1,5 metra, bez względu na normalną szybkość; ponadto podlega ona karze –2 do 
wszystkich testów ataków i obrażeń. Kłęby uniemożliwiają również efektywne wykorzystanie broni 
dystansowej (z wyjątkiem ataków promieniami i podobnych). Stworzenie lub przedmiot, który 
wpadnie w gęstą mgłę, zostaje spowolniony, w efekcie czego każde 3 metry oparów, przez które 
spada, zmniejszają o 1k6 obrażenia wynikające z upadku. Istota, która przebywa w gęstej mgle, nie 
może wykonać 1,5-metrowego kroku. 
W odróżnieniu od normalnej mgły, opary te zdoła rozwiać tylko potężny wiatr (46,5+ km/h), co 
zajmuje mu 1 rundę. 
Gęstej mgle można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. Jeżeli takie opary 
rozwieje wiatr, odtwarzają się one w 10 minut. 

Komponent materialny: Szczypta wysuszonej, sproszkowanej śliwki i sproszkowanego zwierzęcego 
kopyta. 

Glif strażniczy 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 

Cel lub obszar: Dotknięty przedmiot lub do 0,5 m2/poziom 
Czas działania: Permanentnie do wyładowania (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie (przedmiot) i tak; patrz opis 
 
Czar ten tworzy potężną inskrypcję raniącą każdego, kto wejdzie w chroniony obszar, przekroczy go, 
tudzież otworzy przedmiot lub wejście do zabezpieczonego miejsca. Glif strażniczy może bronić 
mostu, przejścia lub portalu, bądź też stać się pułapką na skrzyni czy pudełku i tak dalej. 
Osobiście ustalasz warunki funkcjonowania zabezpieczenia. Zwykle ofiarą magii glifu pada każda 
istota, która wkroczy na dany obszar lub otworzy dany przedmiot, nie wypowiedziawszy hasła (które 
określasz w chwili rzucania czaru). Zamiast tego (bądź jako uzupełnienie do hasła) ten magiczny 
symbol można nakierować na cechy fizyczne (takie jak wzrost czy waga) oraz typ, podtyp czy gatunek 
istoty. Glif da się także dostroić względem dobra, zła, prawa lub chaosu. Może też przepuszczać istoty 
wyznające taką samą jak ty religię. Nie masz jednakże prawa uwzględniać ich klasy, Kostek 
Wytrzymałości czy poziomów. Glif reaguje na istoty niewidzialne, ale osoby przechodzące obok 
w postaci eterycznej nie uruchamiają go. Na tym samym obszarze nie można umieścić kilku takich 
symboli. Jednakże jeśli sekretarzyk wyposażony jest w trzy szuflady, każdą można zabezpieczyć 
oddzielnym glifem. 
Rzucając niniejsze zaklęcie, tkasz wokół strażniczego znaku sieć linii błyszczących słabym światłem. 
Glifowi możesz nadać dowolny kształt i dopasować go do każdej powierzchni, jeśli tylko nie 
przekraczasz stosownego dla ciebie ograniczenia obszaru w metrach kwadratowych. Kiedy 
zakończysz rzucanie czaru, magiczny symbol oraz wspomniana sieć stają się prawie zupełnie 
niewidzialne. 
Na glif nie sposób wpłynąć i nie da się go też ominąć za sprawą fizycznych lub magicznych badań 
i testów, ale za to można go rozproszyć. Zmylenie kierunku, polimorfia oraz niewykrywalność (a także 
podobne magiczne efekty) pozwalają go oszukać. Jednakże niemagiczne przebranie i tym podobne na 
nic się w tej kwestii nie zdadzą. 
Odczytanie magii pozwala zidentyfikować glif strażniczy po udanym teście Czarostwa o ST 13. Takie 
rozpoznanie symbolu nie wyładowuje go, a zapewnia podstawowe informacje o jego naturze (wersja, 
rodzaj zadawanych obrażeń, jaki czar w nim umieszczono). 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju glifu strażniczego trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 28 w przypadku glifu strażniczego. 
W zależności od tego, jaką wersję niniejszego zaklęcia wybierzesz, glif albo wybucha, raniąc 
intruzów, albo uruchamia czar. 
Wybuchający glif: W tej wersji zaklęcia magiczny symbol zadaje 1k8 obrażeń na dwa poziomy 
czarującego (maksymalnie 5k8) intruzowi oraz wszystkim w promieniu 1,5 metra wokół niego. 
Zależnie od twojej decyzji (podejmujesz ją w chwili rzucania czaru), rany powoduje dźwięk, 
elektryczność, kwas, ogień lub zimno. Każda ofiara wybuchającego glifu ma prawo do rzutu 
obronnego na Refleks – udany oznacza, że otrzymuje tylko połowę obrażeń. Na ten efekt wpływa 
odporność na czary. 
Glif z czarem: W magicznym znaku możesz umieścić dowolny znany ci raniący czar poziomu 3. lub 
niższego. Wszystkie zależne od poziomu cechy zaklęcia zależą od twojego poziomu czarującego 
w chwili rzucania glifu. Jeśli czar wpływa na jakiś cel, będzie nim intruz. Jeżeli działa na określonym 
lub bezkształtnym obszarze, środkiem efektu będzie intruz. W przypadku zaś, gdy zaklęcie przyzywa 
jakieś istoty, pojawiają się one możliwie najbliżej intruza i atakują go. Rzuty obronne oraz odporność 
na czary działają normalnie, z tym że ST zależy od poziomu zaklęcia umieszczonego w glifie. 
Komponent materialny: Glif “rysujesz” za pomocą kadzidła, które musisz posypać sproszkowanym 
diamentem wartości przynajmniej 200 sz. 

Glif strażniczy, potężniejszy 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 6 
 
Czar ten działa jak glif strażniczy, z tą jednak różnicą, iż jego wybuch powoduje do 10k8 obrażeń i że 
można w nim umieścić zaklęcie 6. lub niższego poziomu. 
Komponent materialny: Glif “rysujesz” za pomocą kadzidła, które musisz posypać sproszkowanym 
diamentem wartości przynajmniej 400 sz. 

Głęboka drzemka 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
 
Czar ten działa jak uśpienie, z tą jednak różnicą, że wpływa na 10 KW istot. 

Głębsza ciemności 
Wywoływanie [Ciemność] 
Poziom: Kap 3 
Czas działania: Jeden dzień/poziom (P) 
 
Czar ten działa jak ciemność, z tą jednak różnicą, iż półmrok rozciąga się w promieniu 18 metrów 
i trwa dłużej. 
Światło dnia wniesione w obszar głębszej ciemności (i na odwrót) ulega tymczasowej negacji, a zatem 
na obszarze, gdzie efekty takich czarów się na siebie nakładają, panują naturalnie przeważające 
warunki świetlne. 
Głębsza ciemności kontruje i rozprasza zaklęcia światła tego samego i niższego poziomu, takie jak 
światło dnia oraz światło. 

Gniew porządku 
Wywoływanie [Praworządność] 
Poziom: Prawo 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Istoty inne niż praworządne w rozprysku na obszarze sześcianu o krawędzi 9 m 
Czas działania: Natychmiastowy (1 runda); patrz opis 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Wykorzystujesz potęgę prawa i godzisz nią wrogów. Przyjmuje ona postać trójwymiarowej siateczki 
energii. Niniejszy czar krzywdzi tylko istoty chaotyczne i neutralne (niepraworządne). 
Zaklęcie zadaje każdej chaotycznej istocie na obszarze działania 1k8 obrażeń na dwa poziomy 
czarującego (maksymalnie 5k8), a chaotycznym przybyszom 1k6 obrażeń na poziom czarującego 
(maksymalnie 10k6). Takie stworzenia zostają również otumanione na 1 rundę. Udany rzut obronny na 
Wolę zmniejsza liczbę ran o połowę i neguje efekt otumanienia. 
Stworzeniom, które nie są ani chaotyczne, ani praworządne, czar zadaje tylko połowę obrażeń. Nie 
podlegają one również otumanieniu. Takie istoty po udanym rzucie obronnym na Wolę otrzymują 
połowę ran (czyli 1/4 liczby uzyskanej w rzucie). 
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Gnilnik 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Drd 9, Rośliny 9 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Trzy lub więcej gnilników, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie; patrz opis 
Czas działania: Siedem dni lub siedem miesięcy (P); patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to tworzy 1k4+2 gnilniki o 11 KW każdy. Istoty te chętnie wesprą cię w walce, wykonają 
konkretną misję lub będą ci służyć jako ochroniarze. Pozostają z tobą przez siedem dni lub dopóki ich 
nie odeślesz. Jeśli jednak któremuś z nich nakażesz stróżować, czas działania czaru wynosić będzie 
siedem miesięcy. W tym przypadku gnilniki mogą strzec konkretnego miejsca lub obiektu. Nie mogą 
wówczas wyjść poza zasięg działania niniejszego zaklęcia, który liczy się od punktu, w jakim się 
pojawiły. 
Gnilniki mają normalną odporność na ogień (jak zwykli przedstawiciele tego gatunku), ale tylko 
wówczas, gdy pada deszcz lub znajdują się w okolicy bagnistej lub wilgotnej. 

Gracja kota 
Przemiany 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2, Drd 2, Trp 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Istota, na którą wpłynie to zaklęcie, zyskuje na gracji, gibkości oraz koordynacji ruchów. Czar 
zapewnia jej premię z usprawnienia +4 do Zręczności, odpowiednio wpływając na KP, rzuty obronne 
na Refleks oraz wszelkie zastosowanie modyfikatora ze Zręczności. 
Komponent materialny: Kłębek kociej sierści. 

Gracja kota, zbiorowa 
Przemiany 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6, Drd 6 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota/poziom, a żadne dwie takie istoty nie mogą się znajdować dalej od siebie niż 9 m 
 
Czar działa jak gracja kota, z tą jednak różnicą, iż wpływa na wiele istot. 

Heroizm 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Niniejsze zaklęcie budzi w jednej istocie wielką odwagę i chęć do bitwy. Podmiot otrzymuje premię 
z morale +2 do testów ataków, rzutów obronnych oraz testów umiejętności. 

Heroizm, potężniejszy 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 6 
Czas działania: 1 min./poziom 
 
Czar ten działa jak heroizm, z tą jednak różnicą, iż istota zyskuje premię z morale +4 do testów 
ataków, rzutów obronnych oraz testów umiejętności. Ponadto staje się niepodatna na efekty strachu 
i otrzymuje 1 tymczasowy punkt wytrzymałości na twój poziom czarującego (maksymalnie 20). 

Hipnotyczny wzór 
Iluzje (Wzorzec) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W (tylko Brd), S, M; patrz opis 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Kolorowe światła w fali o promieniu 3 m 
Czas działania: Koncentracja + 2 rundy 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
W powietrzu pojawia się w delikatny wzorzec mieniących się barw, który fascynuje wszystkie istoty 
znajdujące się na jego obszarze. Rzuć 2k4 i dodaj swój poziom czarującego (maksymalnie 10), aby 
określić całkowitą liczbę Kostek Wytrzymałości stworzeń, na które wpłynie niniejsze zaklęcie. 
W pierwszej kolejności jego ofiarą padają istoty o najmniejszym KW. W przypadku stworzeń o tej 
samej liczbie Kostek Wytrzymałości, czar wpływa najpierw na te znajdujące się najbliżej punktu 
początkowego. KW niewystarczające do tego, by zadziałać na jakąś istotę, zostają stracone. Ofiary 
czaru ulegają fascynacji, do której przyczynia się barwny wzorzec, dlatego też stworzenia pozbawione 
zmysłu wzroku są niepodatne na to zaklęcie. 
Komponent werbalny: Czarodziej i zaklinacz nie muszą wypowiadać słów, gdy rzucają hipnotyczny 

wzór. Bard natomiast musi śpiewać, grać na instrumencie lub recytować wiersz – to w jego wypadku 
komponent werbalny niniejszego czaru. 
Komponent materialny: Płonące kadzidło lub kryształowy walec wypełniony fosforyzującą substancją. 

Hipnoza 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Kilka żyjących istot, z których żadne dwie nie mogą znajdować się w odległości większej niż 

9 m od siebie 
Czas działania: 2k4 rund (P) 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Za sprawą gestów i monotonnej inkantacji fascynujesz znajdujące się w pobliżu ciebie istoty, które 
zatrzymują się i wpatrują w ciebie otępiałe. Możesz wykorzystać uwagę, którą na tobie skupiły, by 
twoje sugestie i prośby budziły dodatkowe zaufanie, przez co z większym prawdopodobieństwem 
zostaną spełnione. Rzuć 2k4, aby określić całkowitą liczbę Kostek Wytrzymałości stworzeń, na które 
wpłynie zaklęcie. W pierwszej kolejności jego ofiarą padają istoty o najmniejszym KW. Czar działa 
tylko na te stworzenia, które cię słyszą lub widzą, ale nie muszą cię rozumieć, aby ulec fascynacji. 
Jeżeli użyjesz hipnozy w walce, każda istota zyskuje premię +2 do rzutu obronnego. Jeśli zaś chcesz ją 

rzucić na jedno stworzenie, a w pobliżu nie toczy się żadne starcie, jego rzut obronny podlega karze –
2. 
Ofiara zafascynowana za sprawą tego zaklęcia reaguje tak, jakby miała do ciebie nastawienie lepsze 
o dwa stopnie. Dzięki temu możesz zwrócić się do zahipnotyzowanego stworzenia z jedną krótką 
i rozsądną prośbą, jeśli oczywiście potrafisz się z nim porozumieć. Nawet kiedy czar dobiegnie końca, 
jego ofiara zachowuje nowe nastawienie względem ciebie, ale tylko w związku z ową konkretną 
prośbą. 
Istota, której nie powiódł się rzut obronny, nie pamięta, że padła ofiarą zaklęcia. 

Identyfikacja 
Poznanie 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1, Magia 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 godzina 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Jeden dotknięty przedmiot 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten pozwala określić wszystkie magiczne właściwości jednego przedmiotu magicznego, a zatem 
także sposoby aktywacji jego funkcji (jeśli dotyczy) oraz liczbę niewykorzystanych ładunków 
(również jeżeli dotyczy). 
Identyfikacja nie działa względem artefaktów. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Perła wartości co najmniej 100 sz, którą po sproszkowaniu 
miesza się z winem za pomocą sowiego pióra; tak powstałą substancję wypijasz przed rzuceniem 
zaklęcia. 

Iluzoryczna ściana 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Obraz o wymiarach 30 cm na 3 m na 3 m 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji) 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten powołuje do istnienia iluzję ściany, podłogi, sufitu lub podobnej powierzchni. Kiedy ktoś 
ogląda taki obiekt, wydaje się on jak najbardziej realny. Niemniej fizyczne przedmioty przenikają 
iluzję. Jeśli za pomocą tego zaklęcia ukryto wilczy dół, pułapkę lub zwykłe drzwi, wszystkie 
umiejętności pozwalające wykrywać takie pułapki bez użycia wzroku działają normalnie. Dotyk oraz 
próba przeszukania danego miejsca ujawnią prawdziwą naturę powierzchni, choć nie zlikwidują iluzji. 

Iluzoryczne pismo 
Iluzje (Złudzenie) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 minuta lub dłużej; patrz opis 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jeden dotknięty przedmiot o wadze nieprzekraczającej 5 kg 
Czas działania: Jeden dzień/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zapisujesz instrukcje lub inne informacje na pergaminie, papierze czy innym materiale, na którym da 
się notować. Iluzoryczne pismo wygląda tak, jakby było magiczne lub wykonane w obcym języku. 
Odczytać zapiski potrafi tylko osoba (lub osoby) wskazana przez ciebie w chwili rzucania czaru. Dla 
innych istot pozostają niezrozumiałe, choć iluzjonista bez trudu rozpozna, że to iluzoryczne pismo. 
Kiedy zapiski próbuje odczytać nieuprawnione do tego stworzenie, uruchamia potężny efekt iluzyjny. 
Wykonuje wówczas rzut obronny – udany oznacza, iż tylko odwraca wzrok nieco skonfundowane; 
porażka natomiast świadczy o tym, że pada ofiarą sugestii (trwającej tylko 30 minut), którą 
umieszczasz w iluzorycznym piśmie w chwili jego rzucenia. Zwykle sugestia brzmi “Zamknij książkę 
i odejdź”, “Zapomnij o istnieniu tej książki” itp. Udane rozproszenie magii sprawia, że znika 
iluzoryczne pismo oraz sekretna wiadomość, jaką nim zapisano. Niemniej ukrytą informację można 
odczytać, wykorzystując kombinację czarów widzenie prawdy oraz odczytanie magii lub rozumienie 

języków. 
Czas rzucania zaklęcia zależy od tego, jak długą wiadomość chcesz zapisać, ale zawsze będzie to co 
najmniej 1 minuta. 
Komponent materialny: atrament na bazie ołowiu (kosztujący przynajmniej 50 sz). 

Implozja 
Wywoływanie 
Poziom: Kap 9, Zniszczenie 9 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna cielesna istota/runda 
Czas działania: Koncentracja (do 4 rund) 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Wywołujesz niszczycielski rezonans w ciele istoty (jeśli je posiada, rzecz jasna). W każdej rundzie, 
w której się koncentrujesz, sprawiasz, że jedno stworzenie zapada się w sobie i ginie (jest to efekt 
natychmiastowy, a zatem nie można go rozproszyć). 
Daną istotę możesz obrać za cel tylko raz przy każdym rzuceniu niniejszego czaru. 
Implozja nie wpływa na stworzenia w postaci gazowej i bezcielesne. 

Imponująca posiadłość maga 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Pozawymiarowa posiadłość o objętości trzech sześcianów o krawędzi 3 m/poziom (K) 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Przywołujesz pozawymiarową rezydencję, do której prowadzi tylko jedno wejście z planu, na jakim 
rzuciłeś czar. Wspomniane wejście migocze słabo w powietrzu, a ma 1,2 metra szerokości i 2,4 metra 
wysokości. Do rezydencji wkroczyć mogą tylko wskazane przez ciebie istoty. Kiedy zaś ty do niej 
wejdziesz, portal zamyka się za tobą i staje niewidzialny. Możesz go oczywiście w dowolnym 
momencie otworzyć z drugiej strony. Osoby, które wejdą do rezydencji, trafiają do wspaniałego foyer, 
skąd mogą przejść do wielu różnych komnat. Powietrze w tym domostwie jest czyste, świeże i ciepłe. 
Masz prawo dowolnie zaplanować pomieszczenia, pod warunkiem, iż ich wielkość nie przekroczy 
ograniczeń efektu czaru. Rezydencja jest umeblowana i zaopatrzona w wystarczająco dużo 
pożywienia, by dało się wydać bankiet złożony z dziewięciu dań dla 12 osób na poziom czarującego. 
Przy wejściu na każdą wchodzącą do domostwa osobę czeka na wpół przezroczysta służba w liberii, 
gotowa na każde skinienie – funkcjonuje ona jak niewidoczni służący (w liczbie maksymalnie dwóch 
na poziom czarującego), ale jest widzialna oraz może poruszać się tylko po rezydencji. 
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Ponieważ do rezydencji można wejść jedynie przez specjalny portal, panujące na zewnątrz warunki nie 
mają na nią wpływu, a czynniki wewnętrzne nie oddziałują na rozciągający się poza domostwem plan. 
Koncentrator: Miniaturowy portal wyrzeźbiony z kości słoniowej, kawałek wypolerowanego marmuru 
oraz srebrna łyżeczka (każdy z tych przedmiotów ma wartość 5 sz). 

Jasnosłyszenie/jasnowidzenie 
Poznanie (Szpiegowanie) 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3, Wiedza 3 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Efekt: Magiczny czujnik 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Jasnosłyszenie/jasnowidzenie powołuje do istnienia w konkretnym miejscu magiczny czujnik, dzięki 
któremu możesz słyszeć lub widzieć (twój wybór) niemal dokładnie tak, jakbyś się tam znalazł. Nie 
musisz martwić się o linię pola widzenia ani linię efektu, ale lokalizacja powinna być ci znana – w grę 
wchodzi więc miejsce znajome lub oczywiste. Czujnik nie może się poruszyć z wybranego miejsca, 
ale masz prawo go obracać w dowolnym kierunku, jak tylko sobie zażyczysz. W odróżnieniu od 
innych zaklęć szpiegujących, to nie pozwala wykorzystywać poprzez czujnik magicznie lub 
nadnaturalnie wzmocnionych zmysłów. Jeżeli w wybranym miejscu panują całkowite ciemności, nic 
nie widzisz. Jeśli jednak mrok jest naturalny, dostrzegasz kształty w promieniu 3 metrów wokół środka 
efektu zaklęcia. Jasnosłyszenie/jasnowidzenie funkcjonuje tylko na tym planie egzystencji, na którym 
się aktualnie znajdujesz. 
Koncentrator wtajemniczeń: Mały róg (na potrzeby jasnosłyszenia) lub szklane oko (do 
jasnowidzenia). 

Języki 
Poznanie 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 3, Kap 4 
Komponenty: W, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to zapewnia dotkniętej istocie umiejętność mówienia i rozumienia języka dowolnego 
inteligentnego stworzenia, bez względu na to, czy posługuje się ono rasową mową czy regionalnym 
dialektem. Podmiot czaru może jednocześnie mówić tylko w jednym języku, choć potrafi zrozumieć 
kilka. Niniejsze zaklęcie nie umożliwia jednakże porozumiewania się ze stworzeniami, które w ogóle 
nie mówią, a podmiot zaklęcia porozumiewa się z innymi stworzeniami tylko w granicach obszaru, na 
którym słychać jego głos. Języki nie zmieniają w żaden sposób nastawienia istot względem stworzenia, 
na które je rzucono. 
Językom można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Gliniana piramidka, którą rozbijasz, wypowiadając komponent 
werbalny. 

Kamienna skóra 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 4, Drd 5, Siła 6, Ziemia 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom lub do wyładowania 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Chroniona tym czarem istota zyskuje odporność na ciosy, cięcia, kłucia, uderzenia itp. i otrzymuje 
redukcję obrażeń 10/adamantyt (ignoruje pierwsze 10 obrażeń za każdym razem, gdy zostaje zraniona 
przez broń; oręż z adamantytu przebija tę redukcję). Kiedy czar zapobiegnie w sumie 10 obrażeniom 
na poziom czarującego (maksymalnie 150), jego działanie dobiega końca. 
Komponent materialny: Granitowy i diamentowy pył (wart 250 sz), którym prószy się skórę podmiotu. 

Kamień w ciało 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna spetryfikowana istota lub walec kamienia o średnicy od 30 do 90 cm i wysokości do 3 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (przedmiot); patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Za sprawą niniejszego czaru spetryfikowana istota powraca do normalnego stanu, odzyskując życie 
i dobytek. Aby przeżyć ów proces, musi wykonać udany rzut obronny na Wytrwałość o ST 15. 
Zaklęcie przywraca zwykły stan jednej istocie dowolnego rozmiaru. 
Czar może też przemienić blok kamienia w cielistą substancję. Takie ciało jest bezwładne 
i pozbawione życia, chyba że jego kreator ma dostęp do sił życiowych lub magicznej energii (a zatem, 
na przykład, zaklęcie przemieni kamiennego golema w cielesnego, ale zwykły posąg stanie się 
zwłokami). Kamień w ciało wpływa na obiekt mieszczący się w walcu o średnicy od 30 do 90 
centymetrów i wysokości do 3 metrów. Jeśli skała zajmuje większą przestrzeń, czar działa na tę jej 
część, którą obejmuje wspomniany obszar. 
Komponent materialny: Szczypta ziemi i kropla krwi. 

Kąśliwy wzrok 
Nekromancja [Zło] 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: 1 runda na trzy poziomy; patrz opis 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
W każdej rundzie możesz obrać za cel jedną żywą istotę, którą atakujesz falą złej potęgi. W zależności 
od KW ofiary możesz uzyskać do trzech efektów. 
 
KW Efekt 
10 lub więcej Osłabienie 
5-9 Panika, osłabienie 
4 lub mniej Śpiączka, panika, osłabienie 
 
Efekty mają miejsce jednocześnie i się kumulują. 
Osłabienie: Ciało ofiary przeszywa nagły ból i gorączka. Osłabiona, podlega karze –2 do testów 
ataków, obrażeń zadawanych przez broń, rzutów obronnych oraz testów umiejętności i atrybutów. 

Pozostaje osłabiona przez 10 minut na poziom czarującego. Niniejszego efektu nie można zanegować 
za pomocą czarów przełamanie choroby lub uzdrowienie, ale przełamanie klątwy skutkuje. 
Panika: Ofiara jest przez 1k4 rundy ogarnięta paniką, a kiedy ta dobiega końca, jest przez 10 minut na 
poziom czarującego wstrząśnięta. Ponadto jeśli w tym czasie znajdziesz się w jej polu widzenia, 
automatycznie znów ogarnie ją panika. Jest to efekt strachu. 
Śpiączka: Ofiara zapada w katatoniczną śpiączkę trwającą 10 minut na poziom czarującego. W tym 
czasie nie da się jej zbudzić w żaden sposób, poza rozproszeniem efektu. Nie jest to efekt uśpienia, 
a zatem elfy nie są nań niepodatne. 
Czar działa przez 1 rundę na trzy poziomy czarującego. W każdej rundzie poza pierwszą musisz 
poświęcić akcję ruchu, aby obrać jakiegoś wroga na cel. 

Klatka mocy 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Klatka z krat (sześcian o krawędzi 6 m) lub cela bez okien (sześcian o krawędzi 3 m) 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Ten potężny czar powołuje do istnienia nieruchome, niewidzialne, sześcienne więzienie, na które 
składają się albo kraty z mocy, albo ściany z mocy (zależnie od twojej decyzji). 
Istoty na obszarze działania zaklęcia zostają schwytane i zamknięte, chyba że są zbyt duże, by 
zmieścić się w klatce mocy – w takim przypadku czar automatycznie zawodzi. Teleportacja oraz inne 
formy podroży astralnej pozwalają się ofierze uwolnić, ale ściany czy kraty z mocy rozciągają się na 
Plan Eteryczny, uniemożliwiając wyrwanie się za pomocą podróży eterycznej. 
Analogicznie do czaru ściana mocy, klatka mocy opiera się rozproszeniu magii, ale jest wrażliwa na 
zaklęcie dezintegracja, a zniszczyć ją można również za pomocą kuli unicestwienia czy berła 

niszczenia magicznych przedmiotów. 
Okratowana klatka: Ta wersja czaru powołuje do istnienia sześcienną (krawędź długości 6 metrów) 
klatkę stworzoną z prętów z mocy (funkcjonujących podobnie jak ściany mocy). Kraty mają średnicę 
ponad 1 centymetra i umieszczone są w odległości około 1 centymetra od siebie. Z klatki uciec może 
każda istota zdolna przecisnąć się przez tak mały otwór. Inne zostają uwięzione. Zamkniętej istoty nie 
da się zaatakować bronią, chyba że ta zmieści się pomiędzy kratami. Jednakże nawet względem 
takiego oręża (wliczając w to strzały i podobne ataki dystansowe) uwięzione stworzenie posiada 
osłonę. Przez otwory między kratami przechodzą wszelkie czary oraz broń oddechowa. 
Cela bez okien: Ta wersja zaklęcia powołuje do istnienia sześcian o krawędzi 3 metrów, do którego 
nie ma wejścia i z którego nie można się wydostać. Wszystkie sześć ścian celi powstało z mocy. 
Komponent materialny: Rubinowy pył wartości 1500 sz, który rzucasz w powietrze i który znika 
podczas rzucania czaru. 

Klon 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S, M, K 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Jeden klon 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten powołuje do istnienia bezwładny duplikat istoty. Jeśli oryginał zostanie zabity, jego dusza 
natychmiast przenosi się do klonu, tworząc “zastępstwo” (oczywiście tylko wówczas, gdy dusza jest 
wolna i chce powrócić). Fizyczne pozostałości pierwowzoru – jeżeli jakieś są – stają się “magicznie 
obojętne”, przez co nie można im przywrócić życia. W przypadku jednakże, gdy życie oryginału 
dobiegło naturalnego końca (to znaczy, śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych), wszelkie próby 
klonowania automatycznie zawodzą. 
Stworzenie duplikatu wymaga posiadania kawałka ciała (nie włosów, paznokci, łusek) o objętości co 
najmniej 15 centymetrów sześciennych, oczywiście “pobranego” z żyjącego oryginału. Wspomniany 
kawałek ciała nie musi być świeży, ale należy zabezpieczyć go przed gniciem. Po rzuceniu zaklęcia 
klon musi się rozwijać w laboratorium przez 2k4 miesiące. 
Dusza oryginału natychmiast po jego śmierci przenosi się do klonu. Duplikat jest rzecz jasna fizycznie 
taki sam jak pierwowzór. Posiada też taką samą osobowość oraz identyczne wspomnienia. 
W pozostałych aspektach kopię należy traktować jak oryginał, któremu przywrócono życie, a zatem 
traci ona jeden poziom lub 2 punkty Budowy (jeśli był bohaterem 1. poziomu). Jeżeli w wyniku 
wspomnianej zmiany Budowy wartość owego atrybutu spadłaby do 0, niniejsze zaklęcie zawiedzie. 
W przypadku gdy oryginał utracił poziomy, zanim pobrano próbkę jego ciała, i zmarł na niższym 
poziomie niż byłby klon, kopia oiągnie poziom o jeden niższym niż poziom pierwowzoru w chwili 
śmierci. 
Niniejsze zaklęcie kopiuje jedynie ciało i umysł oryginału, nie jego ekwipunek. 
Duplikat może się rozwijać za życia oryginału, ale gdy dusza tego ostatniego jest niedostępna, 
uzyskuje się tylko pozbawiony duszy, bezwładny kawałek mięsa, który zgnije, jeśli się go nie 
zabezpieczy. 
Komponent materialny: Kawałek ciała oraz przeróżne substancje laboratoryjne (koszt 1000 sz). 
Koncentrator: Specjalne wyposażenie laboratorium (koszt 500 sz). 

Klosz niewrażliwości 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 6 
 
Czar ten działa jak słabszy klosz niewrażliwości, z tą jednak różnicą, iż wpływa również na zaklęcia 
i efekty czaropodobne 4. poziomu. 

Klosz niewrażliwości, słabszy 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 3 m 
Obszar: Sferyczna emanacja o promieniu 3 m i środku w tobie 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten sprawia, że otacza cię nieruchoma, migocząca słabą poświatą magiczna sfera, która wyklucza 
działanie wszystkich efektów 3. i niższego poziomu. Obszar działania lub efekt każdego takiego 
zaklęcia nie funkcjonuje w słabszym kloszu niewrażliwości. Wspomniane czary nie wpływają na żaden 
cel znajdujący się w kloszu. Ograniczenie działania dotyczy zdolności czaropodobnych i zaklęć oraz 
efektów czaropodobnych, do których powstania przyczyniły się przedmioty. Niemniej z magicznego 
klosza i przez niego można rzucić każdy czar. Ponadto nie wpływa on na zaklęcia 4. i wyższego 
poziomu oraz na czary, które działają w chwili jego powstania. Klosz niewrażliwości da się zniszczyć 
kierunkowym rozproszeniem magii, ale nie obszarowym. Możesz wchodzić i wychodzić z klosza bez 
żadnych ograniczeń. 
Trzeba pamiętać, że efekty czarów ulegają zakłóceniu tylko wtedy, gdy znajdą się na obszarze klosza, 
a i tak nie zostają wówczas rozproszone, a jednie stłumione. 
Jeżeli poziom zaklęcia zależy od klasy, na potrzeby blokowania efektów przez słabszy klosz 

niewrażliwości pod uwagę należy brać poziom stosowny dla osoby rzucającej dany czar. 
Komponent materialny: Szklany lub kryształowy paciorek, który pęka w momencie, gdy czas działania 
niniejszego zaklęcia dobiega końca. 



 152  

Kołatka 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedne drzwi, skrzynia lub kufer o powierzchni nieprzekraczającej 1 m²/poziom 
Czas działania: Natychmiastowy; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Kołatka otwiera drzwi – zatrzaśnięte, zabarykadowane, zamknięte na zamek czy przy użycia czaru 
zamknięcie drzwi lub mistyczny zamek, a także sekretne drzwi, skrzynie czy kufry – zamknięte 
normalnie lub przemyślnie. Rozluźnia także spawy, kajdany i łańcuchy (pod warunkiem, że służą one 
do zamknięcia jakiegoś przedmiotu). 
Jeżeli użyjesz kołatki do otwarcia drzwi zamkniętych na mistyczny zamek, nie usuwasz go – przestaje 
on działać na 10 minut. We wszystkich pozostałych aspektach drzwi same z siebie się nie zamykają 
i nie zatrzaskują. 
Kołatka nie unosi natomiast zwodzonych mostów i podobnych zabezpieczeń (takich jak spuszczana 
krata). Nie wpływa także na liny, pnącza i tym podobne. Efekt działania czaru zależy zaś od obszaru 
jego działania. Każde rzucenie niniejszego zaklęcia neguje dwa sposoby uniemożliwiające otwarcie 
czy wejście. 

Kołysanka 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Żyjące istoty w rozprysku o promieniu 3 m 
Czas działania: Koncentracja + 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Każda istota na obszarze działania niniejszego zaklęcia musi wykonać rzut obronny na Wolę – 
nieudany oznacza, że staje się śpiąca i nieuważna. Objawia się to karą –5 do testów Nasłuchiwania 
i Spostrzegawczości oraz karą –2 do rzutów obronnych na Wolę na efekty uśpienia. Kołysanka działa, 
dopóki się koncentrujesz oraz jeszcze przez 1 rundę na poziom czarującego po przerwaniu skupienia. 

Konsekracja 
Wywoływanie [Dobro] 
Poziom: Kap 2 
Komponenty: W, S, M, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Emanacja o promieniu 6 m 
Czas działania: 2 godziny/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten błogosławi obszar, nasączając go pozytywną energią. Każdy test Charyzmy wykonywany 
w celu odpędzania nieumarłych na tym terenie otrzymuje premię uświęconą +3. Wszyscy nieumarli 
wkraczający na obszar konsekracji odczuwają pewne niedogodności, które objawiają się karą –1 do 
testów ataków, obrażeń oraz rzutów obronnych. Na tym terenie nie można również tworzyć 
nieumarłych ani ich do niego przyzywać. 
Jeśli na obszarze konsekracji znajduje się ołtarz, kapliczka lub inny trwały element poświęcony twemu 
bóstwu, panteonowi lub sprzymierzonej potędze wyższej, podane wcześniej modyfikatory ulegają 
podwojeniu (premia uświęcona +6 do testów odpędzania, kara –2 dla nieumarłych). 
Jeżeli natomiast na obszarze konsekracji znajduje się ołtarz, kapliczka lub inny trwały element 
poświęcony bóstwu, panteonowi lub potędze wyższej niezwiązanej z twoim patronem, czar powoduje 
przeklęcie danego terenu, co oznacza odcięcie go od bogini, boga czy innego bytu. Ta opcja nie 
zapewnia premii i nie nakłada na nieumarłych kar, które opisano wcześniej. 
Konsekracja kontruje i rozprasza profanację. 
Komponent materialny: Flakon wody święconej i 2,5 kilograma srebrnego proszku (wartego 25 sz), 
który rozsypuje się po obszarze działania czaru. 

Kontakt z innym planem 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Koncentracja 
 
Wysyłasz swój umysł na inny plan egzystencji (Plan Żywiołu lub inny, jeszcze bardziej oddalony), aby 
uzyskać rady i informacje od przebywających tam bytów (w pobliskiej tabeli znajdziesz możliwe 
konsekwencje i wyniki tej próby). Odpowiadają one w języku, który znasz, lecz niechętnie nawiązują 
kontakt i wypowiadają się oszczędnie (“Tak”, “Nie”, “Możliwe”, “Nigdy”, “Nieistotne” lub podobnie, 
ale zawsze tylko jednym słowem). Podtrzymanie czaru wymaga koncentracji (akcja standardowa). 
Możesz zadać jedno pytanie na rundę, a byt z innego wymiaru odpowiada w tej samej rundzie. Masz 
prawo zadać jedno pytanie na każde dwa poziomy czarującego. 
Kontakt z umysłami przebywającymi bardzo daleko od twego rodzimego planu egzystencji zwiększa 
ryzyko zmniejszenia twojej Charyzmy i Intelektu. Bardziej prawdopodobne jednak, że byty znajdujące 
się w większej odległości od twojego wymiaru będą znały poprawną odpowiedź. Kiedy dotrzesz już na 
Plany Zewnętrzne, efekt zależy od potęgi bytu, z którym się skontaktowałeś (losowa odpowiedź 
uzyskana w tabeli zależy od jego osobowości). 
W rzadkich wypadkach ten czar ze szkoły poznanie bywa blokowany przez jakieś bóstwa lub siły. 
Plan Uniknięcie 

zmniejszenia 
Int/Cha  

Dobra 
odpowiedź 

Nie 
wiem 

Kłamst
wo 

Losowa 
odpowiedź 

Plan Żywiołu ST 7/1 tydzień 01-34 35-62 63-83 84-100 
(odpowiedni) (ST 7/1 tydzień) (01-68) (69-

75) 
(76-98) (99-100) 

Plan 
Pozytywnej/Negaty
wnej Energii 

ST 8/1 tydzień 01-39 40-65 66-86 87-100 

Plan Astralny ST 9/1 tydzień 01-44 45-67 68-88 89-100 
Plan Zewnętrzny, 
półbóstwo 

ST 10/2 tygodnie 01-49 50-70 71-91 92-100 

Plan Zewnętrzny, 
pomniejsze bóstwo 

ST 12/3 tygodnie 01-60 61-75 76-95 96-100 

Plan Zewnętrzny, 
pośrednie bóstwo 

ST 14/4 tygodnie 01-73 74-81 82-98 99-100 

Plan Zewnętrzny, 
większe bóstwo 

ST 16/5 tygodni 01-88 89-90 91-99 100 

 
Uniknięcie zmniejszenia Int/Cha: Wykonujesz test Intelektu o podanej ST – nieudany oznacza, że 
zmniejszeniu ulega twój Intelekt i Charyzma, w obu wypadkach do 8 na czas działania czaru; 
w efekcie nie możesz rzucać czarów wtajemniczeń. Intelekt i Charyzma ulegają zmniejszeniu 
w chwili, gdy zadajesz pierwsze pytanie i nie otrzymujesz odpowiedzi (informacje w nawiasach 

dotyczą pytań odnoszących się do odpowiedniego Planu Żywiołu). 
Rezultat udanego kontaktu: Ustalenie rezultatów podanych w tabeli zależy od wyniku rzutu k%. 
Dobra odpowiedź: Otrzymujesz dobrą, poprawną, jednowyrazową odpowiedź. Jeśli na pytanie nie da 
się odpowiedzieć w ten sposób, otrzymujesz losową odpowiedź. 
Nie wiem: Byt odpowiada ci, że nie wie. 
Kłamstwo: Byt świadomie podaje ci fałszywą odpowiedź. 
Losowa odpowiedź: Byt próbuje kłamać, ale ponieważ nie zna poprawnej odpowiedzi, zmyśla. 

Kontrolowanie nieumarłych 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Do 2 KW/poziom nieumarłych, z których dwaj nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

większej niż 9 m 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten umożliwia ci krótkotrwałą kontrolę nad działaniami jednego lub większej liczby nieumarłych. 
Rozkazy wypowiadasz, a stworzenia rozumieją cię bez względu na język, jakim się posługujesz. 
Nawet jeżeli słowna komunikacja jest niemożliwa, kontrolowani nieumarli nie będą cię atakować. Gdy 
zaklęcie przestaje działać, jego podmioty zachowują się normalnie. Inteligentni nieumarli pamiętają, 
co robili, gdy ich kontrolowałeś. 
Komponent materialny: Kawałeczek kości i surowego mięsa. 

Kontrolowanie pogody 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 7, Drd 7, Kap 7, Powietrze 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut; patrz opis 
Zasięg: 3 km 
Obszar: Koło o promieniu 3 km i środku w tobie; patrz opis 
Czas działania: 4k12 godzin; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zmieniasz pogodę w okolicy. Rzucenie czaru zajmuje 10 minut, a przez kolejne 10 minut efekty 
wchodzą w życie. Masz prawo zmieniać aurę stosownie do panującego klimatu i bieżącej pory roku. 
 
Pora roku Możliwa pogoda 
Wiosna Tornado, burza z piorunami, deszcz ze śniegiem, gorąco 
Lato Ulewny deszcz, upał, gradobicie 
Jesień Zimna lub ciepła pogoda, mgła, mżawka 
Zima Mróz, zamiecie, odwilż 
Późna zima Wiatry o sile huraganu lub wczesna wiosna (na wybrzeżu) 
 
Kontrolujesz ogólne cechy pogodowe, takie jak siła i kierunek wiatru. Nie jesteś w stanie wpływać na 
poszczególne elementy aury – na przykład na to, gdzie uderzy piorun czy jaka będzie dokładna droga 
tornada. Kiedy ustalisz, jakie warunki atmosferyczne mają zajść, pogoda będzie się zmieniać powoli, 
a nie szybko, i cały proces zajmie 10 minut. Aura pozostanie bez zmian przez czas działania czaru lub 
do momentu, gdy poświęcisz akcję standardową na ustalenie nowych warunków (które wejdą w pełni 
w życie znów po 10 minutach). W tym samym czasie nie mają prawa zdarzyć się sprzeczne warunki 
pogodowe. 
Kontrolowanie pogody umożliwia przegnanie zjawisk atmosferycznych (naturalnych i nie tylko) oraz 
tworzenie ich. 
Kiedy niniejszy czar rzuci druid, czas działania zaklęcia ulega podwojeniu, a wpływa ono na obszar 
koła o promieniu 4,5 kilometra. 

Kontrolowanie roślin 
Przemiany 
Poziom: Drd 8, Rośliny 8 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Do 2 KW/poziom istot roślinnych, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie 

w odległości przekraczającej 9 m 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten umożliwia ci krótkotrwałą kontrolę nad działaniami jednej lub większej liczby istot roślinny. 
Rozkazy wypowiadasz, a stworzenia rozumieją cię bez względu na język, jakim się posługujesz. 
Nawet jeżeli słowna komunikacja jest niemożliwa, kontrolowane istoty roślinne nie będą cię atakować. 
Gdy zaklęcie przestaje działać, jego podmioty zachowują się normalnie. 
Stworzenia ignorują rozkazy samobójcze lub prowadzące do samozniszczenia. 

Kontrolowanie wiatrów 
Przemiany [Powietrze] 
Poziom: Drd 5, Powietrze 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 12 m/poziom 
Obszar: Walec o promieniu 12 m/poziom i wysokości 12 m 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Nie 
 
Zmieniasz siłę wiatrów w okolicy. Możesz sprawić, że będą wiały w konkretnym kierunku lub 
w specyficzny sposób oraz nadać im więcej czy mniej siły. Nowy kierunek i siła wiatru utrzymują się 
przez czas działania czaru lub do chwili, gdy zdecydujesz się wprowadzić zmiany, co wymaga 
koncentracji. Masz prawo stworzyć “oko” (o średnicy maksymalnie 24 metrów) całkowitego spokoju 
w samym środku obszaru działania zaklęcia. Możesz również zmniejszyć obszar do dowolnego walca 
nieprzekraczającego dostępnego ci limitu. 
Kierunek wiatru: Możesz wybrać jeden z czterech podstawowych wzorców, które będą funkcjonować 
na obszarze działania czaru. 
• Podmuchy z dołu, od środka ku granicom zewnętrznym, o równej sile we wszystkich kierunkach. 
• Podmuchy z góry, od granic zewnętrznych ku środkowi, o równej sile we wszystkich kierunkach, 

skręcający gwałtownie ku górze przed dotarciem do centralnego “oka”. 
• Rotacja, za sprawą której wiatry wieją w kręgu wokół środka w kierunku zgodnym lub przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara. 
• Podmuchy wiejące w jednym kierunku przez cały obszar, od jednej granicy do przeciwnej. 
 
Siła wiatru: Na każde trzy poziomy czarującego możesz zwiększyć lub zmniejszyć siłę wiatru o jeden 
stopień. W każdej rundzie, w swojej turze, istota znajdująca się na obszarze działania wiatru musi 
wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza, że ponosi efekty przebywania na 
wietrznym terenie. 
Silny wiatr (31,5+ km/h) utrudnia żeglowanie. 
Potężny wiatr (46,5+ km/h) powoduje uszkodzenia mniejszych budynków i statków. 
Wichura (76,5+ km/h) zrzuca większość latających istot z nieba, wyrywa mniejsze drzewa, obala 
lekkie drewniane konstrukcje, zrywa dachy i zagraża statkom. 
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Huragan (120,5+ km/h) niszczy drewniane budynki, czasem wyrywa nawet duże drzewa i zatapia 
większość statków. 
Tornado (280,5+ km/h) niszczy wszystkie nieumocnione budynki, a często także wyrywa duże 
drzewa. 

Kontrolowanie wody 
Przemiany [Woda] 
Poziom: Cza/Zak 6, Drd 4, Kap 4, Woda 4 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Woda o objętości 3 m/poziom na 3 m/poziom na 0,6 m/poziom (K) 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
W zależności od wersji czaru, jaką wybierzesz, pozwala on albo podnieść, albo obniżyć poziom wody. 
Obniżenie poziomu wody: Ta wersja sprawia, że głębokość wody lub podobnej cieczy maleje o 0,6 
metra na poziom czarującego (do minimalnej głębokości 2,5 centymetra). Obniżenie następuje na 
obszarze kwadratu o boku długości 3 metry x poziom czarującego. Na obszarze rozległych i głębokich 
akwenów – na przykład na oceanie – niniejsze zaklęcie może wytworzyć wir, który wciąga statki 
i podobne obiekty, wystawiając je na poważne niebezpieczeństwo i na czas działania czaru 
uniemożliwiając im odpłynięcie w normalny sposób. Jeżeli tę wersję czaru rzucisz na żywiołaka wody 
lub inną istotę silnie związaną z wodą, działa on jak zaklęcie spowolnienie (Wola neguje). 
Kontrolowanie wody nie wpływa na inne stworzenia. 
Podniesienie poziomu wody: Za sprawą tej wersji głębokość wody lub podobnej cieczy rośnie, 
analogicznie jak w przypadku obniżenia poziomu malała. Łodzie wyniesione na stworzony przez to 
zaklęcie garb spływają po jego zboczu. Jeżeli na obszarze czaru znajduje się brzeg rzeki, plaża lub 
podobnie blisko położony ląd, woda może się na niego rozlać. 
W obu wersjach masz prawo o połowę zmniejszyć szerokość lub długość zasięgu, by dwukrotnie 
zwiększyć wysokość obszaru działania czaru (redukujesz jeden z poziomych wymiarów na rzecz 
pionowego). 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kropla wody (w przypadku podniesienia poziomu wody) lub 
szczypta pyłu (na potrzeby obniżenia poziomu wody). 

Korowa skóra 
Przemiany 
Poziom: Drd 2, Rośliny 2, Trp 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Za sprawą tego zaklęcia skóra stworzenia twardnieje, zapewniając mu premię z usprawnienia +2 do 
jego istniejącej premii z naturalnego pancerza. Wspomniana premia z usprawnienia rośnie o 1 na 
każde trzy poziomy czarującego powyżej 3., aż do a maksymalnie +5 na 12. poziomie czarującego. 
Uzyskana za sprawą korowej skóry premia z usprawnienia kumuluje się z premią z naturalnego 
pancerza podmiotu, lecz nie z innymi premiami z usprawnienia do naturalnego pancerza. Istota 
pozbawiona naturalnego pancerza posiada efektywną premię z naturalnego pancerza równą +0. 

Koszmar 
Iluzje (Złudzenie) [Wpływający na umysł, Zło] 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Nieskończony 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Na wybraną istotę zsyłasz okropne i niepokojące złudzenia. Musisz podać imię ofiary lub w inny 
sposób dokładnie ją wskazać. Koszmar uniemożliwia odpoczynek podczas snu i powoduje 1k10 
obrażeń. Ofiara niniejszego czaru jest zmęczona i nie może przez najbliższe 24 godziny odzyskiwać 
zaklęć wtajemniczeń. 
Trudność rzutu obronnego zależy od tego, jak dobrze znasz ofiarę i jaka fizyczna więź cię z nią łączy 
(jeśli w ogóle jakaś istnieje). 
 
Znajomość Modyfikator rzutu obronnego na Wolę  

Żadna1 +10 

Z drugiej ręki (słyszałeś o ofierze) +5 
Z pierwszej ręki (spotkałeś ofiarę) +0 
Dobra (znasz dobrze ofiarę) –5 
1 Jeśli nie znasz ofiary, musisz mieć z nią jakiś kontakt. 
 
Kontakt Modyfikator rzutu obronnego na Wolę 
Podobizna lub obrazek –2 
Należący do ofiary przedmiot lub część garderoby –4 
Część ciała, kłębek włosów, kawałek paznokcia itp. –10 
 
Jeśli w czasie, gdy rzucasz na ofiarę koszmar, ktoś rzuci nań rozproszenie zła, twój czar ulegnie 
rozproszeniu, ty zaś będziesz oszołomiony przez 10 minut na poziom czarującego używającego 
rozproszenia zła. 
Jeżeli ofiara koszmaru nie śpi w chwili, gdy niniejszy czar zaczyna działać, możesz albo przerwać 
rzucanie zaklęcia (co je kończy), albo wprowadzić się w trans, dopóki ofiara nie uśnie – a wówczas 
zostajesz wyrwany z letargu i możesz dokończyć czarowanie. W przypadku gdy coś przerwie trans, 
musisz wykonać test Koncentracji, tak jakbyś rzucał zaklęcie – nieudany oznacza, że koszmar dobiegł 
końca. 
W transie pozostajesz nieświadomy otoczenia i tego, co się wokół ciebie dzieje. Jesteś bezbronny 
zarówno fizycznie, jak i mentalnie (na przykład, twoje rzuty obronne zawsze kończą się 
niepowodzeniem). 
Istoty, które nie śpią (jak choćby elfy, lecz nie półelfy) lub nie śnią, są niepodatne na niniejszy czar. 

Krajobrazowa halucynacja 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Jeden sześcian o krawędzi 9 m/poziom (K) 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji) 
Odporność na czary: Nie 
 
Sprawiasz, że naturalny teren wygląda, pachnie i wydaje dźwięki jak zupełnie inne, ale normalne 
miejsce. Konstrukcje, wyposażenie oraz stworzenia w zasięgu działania czaru nie zostają ukryte i ich 
wygląd nie ulega zmianie. 
Komponent materialny: Kamień, gałązka i kawałek zielonej rośliny. 

Krasomówstwo 
Przemiany 
Poziom: Brd 3 
Komponenty: S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
 
Twoje wypowiedzi stają się bardziej płynne i wiarygodne. Otrzymujesz premię +30 do testów 
Blefowania wykonywanych w celu przekonania innych do prawdziwości twoich słów (niniejsza 
premia nie wpływa na inne wykorzystanie wspomnianej umiejętności, takie jak finta w walce, 
odwrócenie uwagi w celu umożliwienia ukrycia czy przekazanie sekretnej wiadomości). 
Jeżeli ktoś użyje względem ciebie efektu magicznego, który wykrywa kłamstwa lub zmusza do 
mówienia prawdy, zadziała on tylko wówczas, gdy taka osoba wykona udany test poziomu 
czarującego (1k20 + poziom czarującego) o ST 15 + twój poziom czarującego. W przeciwnym razie 
nie wykryje ona kłamstw i nie zmusi cię do mówienia prawdy. 

Krąg śmierci 
Nekromancja [Śmierć] 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Kilka żyjących istot w rozprysku o promieniu 12 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Krąg śmierci gasi życiowe siły żyjących istot, zabijając je od razu. 
Zaklęcie to powoduje śmierć żyjących istot o w sumie 1k4 KW na poziom czarującego (maksymalnie 
20k4). Najpierw wpływa na stworzenia mające najmniej KW. W przypadku stworzeń o tej samej 
liczbie KW, jego ofiarą padają najpierw te, które znajdują się bliżej punktu początkowego rozprysku. 
Czar nie działa na istoty mające co najmniej 9 KW. Liczba Kostek Wytrzymałości niewystarczająca, 
by wpłynąć na stworzenie, zostaje zmarnowana. 
Komponent materialny: Proszek ze zmiażdżonej czarnej perły wartej najmniej 500 sz. 

Krąg teleportacji 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Cza/Zak 9 
Komponenty: W, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Krąg o promieniu 1,5 m, który teleportuje uaktywniające go stworzenia 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Na ziemi lub innej poziomej powierzchni tworzysz krąg, który przenosi do wyznaczonego miejsca – 
na tej samej zasadzie co potężniejsza teleportacja – każde stworzenie, które w nim stanie. Nie możesz 
zmienić celu wyznaczonego dla danego kręgu. Zaklęcie zawodzi, jeśli ustawisz je tak, by 
teleportowało stworzenia do wnętrza trwałego przedmiotu; do miejsca, którego nie znasz i którego 
opisu nie posiadasz albo też na inny plan. 
Sam krąg jest bardzo delikatny i niemal niedostrzegalny. Jeśli chcesz powstrzymać stworzenia przed 
jego przypadkową aktywacją, musisz go w jakiś sposób oznaczyć. 
Krąg teleportacji może zyskać charakter permanentny dzięki zaklęciu utrwalenie. W takim przypadku, 
jeśli zostanie zneutralizowany, przez 10 minut jest nieaktywny, a potem znów działa normalnie. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju kręgu teleportacji trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 34 w przypadku kręgu teleportacji. 
Komponent materialny: Bursztynowy pył, którym posypujesz krąg (koszt 1000 sz). 

Krzyk 
Wywoływanie [Dźwięk] 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 9 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje lub Refleks neguje (przedmiot); patrz opis 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Wydajesz z siebie rozdzierający uszy wrzask, który ogłusza i rani istoty. Każde stworzenie znajdujące 
się na obszarze zaklęcia ulega ogłuszeniu na 2k6 rund i otrzymuje 5k6 obrażeń od dźwięku. Udany 
rzut obronny neguje ogłuszenie i zmniejsza liczbę ran o połowę. Wszelkie wystawione na działanie 
tego czaru kruche lub kryształowe przedmioty oraz kryształowe istoty otrzymują 1k6 obrażeń od 
dźwięku na poziom czarującego (maksymalnie 15k6). Stworzenie ma prawo do rzutu obronnego na 
Wytrwałość (udany zmniejsza liczbę ran o połowę). Z kolei istota trzymająca kruche przedmioty może 
zanegować ich uszkodzenie, wykonując udany rzut obronny na Refleks. 
Czar krzyk nie funkcjonuje na obszar działania zaklęcia cisza. 

Krzyk, potężniejszy 
Wywoływanie [Dźwięk] 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S, K 
Zasięg: 18 m 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje lub Refleks neguje (przedmiot); patrz opis 
 
Czar ten działa jak krzyk, ale stworzenia w stożku otrzymują 10k6 obrażeń od dźwięku (lub 1k6 
obrażeń od dźwięku na poziom czarującego, maksymalnie 20k6, w przypadku wystawionych na jego 
działanie kruchych lub kryształowych przedmiotów oraz kryształowych istot). Ponadto powoduje on 
trwające 1 rundę oszołomienie oraz ogłuszenie na 4k6 rund. Istoty na obszarze stożka, które wykonają 
udany rzut obronny na Wytrwałość, negują efekt oszołomienia oraz zmniejszają o połowę czas 
ogłuszenia i liczbę obrażeń. Stworzenie trzymające kruche przedmioty może zanegować ich 
uszkodzenie, wykonując udany rzut obronny na Refleks. 
Koncentrator wtajemniczeń: Mały róg z metalu lub kości słoniowej. 

Krzywda 
Nekromancja 
Poziom: Kap 6, Zniszczenie 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola zmniejsza o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten wyzwala energię negatywną, która zadaje dotkniętej istocie 10 obrażeń na poziom 
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czarującego (do maksymalnie 150 ran na 15. poziomie). Udany rzut obronny pozwala zmniejszyć 
liczbę ran o połowę. W żadnym jednak wypadku krzywda nie jest w stanie obniżyć punktów 
wytrzymałości ofiary do mniej niż 1. 
Krzywda rzucona na nieumarłego działa niczym uzdrowienie. 

Kształtowanie drewna 
Przemiany 
Poziom: Drd 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 

Cel: Dotknięty kawałek drewna o objętości maksymalnie 0, 27 m3 + 0,027 m3/poziom 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Możesz uformować istniejący kawałek drewna, nadając mu dowolny kształt odpowiadający twoim 
potrzebom i za pomocą tego czaru możesz radę wykreować prymitywne skrzynie, drzwi i tak dalej, ale 
wysoki poziom szczegółowości nie jest możliwy. Ponosisz przy tym ryzyko 30%, że obiekt, w którego 
skład weszły ruchome części, nie będzie działał. 

Kształtowanie kamienia 
Przemiany [Ziemia] 
Poziom: Cza/Zak 4, Drd 3, Kap 3, Ziemia 3 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 

Cel: Dotknięty kamień lub kamienny przedmiot o objętości maksymalnie 0, 27 m3 + 0,027 

m3/poziom 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Możesz uformować kawałek kamienia, nadając mu dowolny kształt odpowiadający twoim potrzebom, 
i w ten sposób za pomocą tego czaru dasz radę wykreować prymitywne skrzynie, drzwi i tak dalej, ale 
wysoki poziom szczegółowości nie jest możliwy. Próby takie obciążone są też ryzykiem 30% na to, że 
obiekt, w którego skład weszły ruchome części, nie będzie działał. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Miękka glina, której należy nadać mniej więcej taki kształt, jaki 
w zamierzeniu ma uzyskać kamienny przedmiot. Następnie dotyka się nią obiektu, na który zaklęcie 
ma zadziałać, jednocześnie wypowiadając komponent werbalny. 

Kuglarstwo 
Uniwersalna 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 3 m 
Cel, efekt lub obszar: Patrz opis 
Czas działania: 1 godzina 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Kuglarstwo to pomniejsze sztuczki, za sprawą których nowicjusze w czarodziejstwie ćwiczą się 
w sztuce. Rzuciwszy niniejsze zaklęcie, możesz przez 1 godzinę tworzyć proste efekty magiczne. Są 
one bardzo podstawowe i mają duże ograniczenia. Kuglarstwo pozwala powoli unieść nieożywiony 
przedmiot o wadze do 0,5 kilograma. Za jego sprawą możesz w rundę pokolorować, oczyścić lub 
poplamić przedmiot objętości sześcianu o krawędzi 30 centymetrów. Kuglarstwo ochładza również, 
ociepla, aromatyzuje lub przyprawia 0,5 kilograma materii nieożywionej. Nie jest natomiast w stanie 
powodować obrażeń i wpływać na koncentrację istot rzucających czary. Masz jednakże prawo za jego 
sprawą tworzyć małe przedmioty, choć będą one wyglądały sztucznie i prymitywnie i będą niezwykle 
kruche, więc nie mogą służyć za narzędzia, broń czy komponenty do zaklęć. Kuglarstwo wreszcie jest 
za słabe, by kopiować efekty innych czarów. Na dodatek każda zmiana dotycząca przedmiotu (poza 
poruszeniem go, oczyszczeniem lub ubrudzeniem) utrzymuje się tylko przez 1 godzinę. 

Kula ognista 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Fala o promieniu 6 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to powoduje wybuch płomieni, któremu towarzyszy niski huk i który zadaje 1k6 obrażeń od 
ognia na poziom czarującego (maksymalnie 10k6) – ich ofiarą pada każda istota na obszarze kuli 

ognistej. Uszkodzeniu ulegają również nietrzymane i niechronione przedmioty (otrzymują tyle samo 
obrażeń). Wybuch prawie w ogóle nie zmienia ciśnienia w okolicy. 
Wskazując palcem kierunek, ustalasz miejsce (odległość i wysokość w stosunku do ciebie), w którym 
nastąpi wybuch kuli ognistej. Z wycelowanego palca wystrzeliwuje święcąca kulka wielkości grochu, 
leci do wskazanego punktu i tu eksploduje, jeśli wcześniej nie uderzy w materialne ciało lub twardą 
barierę (co również powoduje wybuch). Jeżeli chcesz posłać kulkę przez niewielkie przejście, jak 
choćby otwór strzelniczy, musisz w nie “trafić”, wykonując udany atak dotykowy dystansowy – 
w przeciwnym razie uderzy ona w przeszkodę i wybuchnie przedwcześnie. 
Kula ognista podpala łatwopalne przedmioty i powoduje uszkodzenia wszystkich obiektów 
znajdujących się na obszarze jej działania. Topi metale o niskiej temperaturze topnienia, a zatem m.in. 
ołów, złoto, miedź, srebro czy brąz. Jeżeli przeszkoda ograniczająca obszar wybuchu ulegnie w jego 
efekcie zniszczeniu, płomienie mogą się rozlać dalej, poza barierę (pod warunkiem, że obszar 
działania jest wystarczająco duży). W przeciwnym razie kula ognista zatrzyma się na takiej barierze, 
jak efekt każdego innego czaru. 
Komponent materialny: Kulka z odchodów nietoperza i siarki. 

Kula ognista z opóźnionym zapłonem 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 7 
Czas działania: 5 rund lub mniej; patrz opis 
 
Czar ten działa jak kula ognista, z tą jednak różnicą, że jest potężniejszy, a wybuch może nastąpić 
nawet w 5 rund po jego rzuceniu. Wybuch płomieni powoduje 1k6 obrażeń od ognia na poziom 
czarującego (maksymalnie 20k6). 
Stworzona przez niniejsze zaklęcie świecąca kulka wybucha natychmiast lub, jeśli chcesz, 
w maksymalnie 5 rund po rzuceniu czaru. Liczbę rund, o które eksplozja będzie opóźniona, ustalasz 
podczas czarowania. Ustalonego czasu nie masz prawa zmienić, ale może on ulec skróceniu, gdy ktoś 
dotknie kulki (patrz dalej). Jeśli zdecydujesz się opóźnić wybuch, wspomniana świecąca kulka będzie 
spoczywać stosownie długo w miejscu, w którym nastąpi eksplozja. Każda istota ma prawo ją chwycić 
i użyć niczym broni rzucanej (przyrost zasięgu 3 metry). Jeżeli stworzenie złapie kulkę i poruszy nią 
na rundę przed wybuchem, istnieje ryzyko 25%, że w tym właśnie momencie nastąpi eksplozja. 

Kwasowa strzała 
Przywoływanie (Tworzenie) [Kwas] 

Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Efekt: Jedna kwasowa strzała 
Czas działania: 1 runda + 1 runda na trzy poziomy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Z twojej ręki wystrzeliwuje magiczna kwasowa strzała, która leci w kierunku celu. Trafienie go 
wymaga udanego ataku dotykowego dystansowego. Strzała powoduje 2k4 rany od kwasu i żadnych 
obrażeń od rozprysku. Na każde trzy poziomy czarującego (maksymalnie do 18.) kwas – jeżeli nie 
zostanie w jakiś sposób zneutralizowany – działa przez dodatkową rundę, zadając w niej kolejne 2k4 
obrażenia. 
Komponent materialny: Sproszkowany liść rabarbaru i żołądek żmii. 
Koncentrator: Strzałka. 

Labirynt 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Wyganiasz ofiarę do pozawymiarowego labiryntu planów mocy. W każdej rundzie w swojej turze 
może ona uciec, wykonując udany test Intelektu o ST 20 – jest to akcja całorundowa. Jeśli ofierze nie 
uda się zbiec, labirynt i tak znika po 10 minutach, wyrzucając ją. 
Ofiara, która ucieknie z labiryntu lub opuści go po 10 minutach, pojawi się w miejscu, gdzie rzucono 
na nią niniejszy czar. Jeżeli daną przestrzeń wypełniają przedmioty materialne, trafi do najbliższej 
wolnej przestrzeni. 
Zdolności i czary pozwalające poruszać na obszarze planu – takie jak teleportacja oraz drzwi poprzez 

wymiary – nie pomagają w ucieczce z labiryntu. Zamiana planów pozwala jednakże przenieść się do 
dowolnego dostępnego za jej sprawą wymiaru. 
Czar labirynt nie wpływa na minotaury. 

Laska czaru 
Przemiany 
Poziom: Drd 6 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty drewniany drąg 
Czas działania: Permanentnie do wyładowania (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Magazynujesz w drewnianym drągu jeden czar, który możesz normalnie rzucić. W kiju może być 
przechowywane tylko jedno zaklęcie. Ponadto masz prawo posiadać tylko jedną laskę czaru 

jednocześnie. Wolno ci rzucić zmagazynowane w drągu zaklęcie, tak jakbyś je zwyczajnie 
przygotował, ale nie wlicza się go do twego dziennego limitu zaklęć. Wszelkie stosowne komponenty 
materialne potrzebne do rzucenia owego zaklęcia musisz wykorzysta,ć przygotowując je do 
przechowania w lasce czaru. 
Koncentrator: Drąg, w którym zmagazynujesz czar. 

Latanie 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 3, Podróże 3 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot niniejszego czaru lata z szybkością 18 metrów (lub 12 metrów, jeśli nosi średni bądź ciężki 
pancerz lub dźwiga średnie bądź duże obciążenie). Może się wznosić z połową prędkości, a opadać 
z podwójną. Posiada dobrą zwrotność. Korzystanie z czaru latanie wymaga takiego samego skupienia 
jak chodzenie, a zatem podmiot może normalnie atakować i rzucać czary. Ma także prawo szarżować, 
ale już nie biegać. Nie może natomiast unieść w powietrze ciężaru przekraczającego maksymalne 
obciążenie plus ewentualny pancerz, który ma na sobie. 
Jeżeli czas działania zaklęcia dobiegnie końca, gdy podmiot znajduje się w powietrzu, magia będzie 
się rozwiewać powoli. W efekcie przez 1k6 rund spada on w tempie 18 metrów na rundę. Jeśli w tym 
czasie wyląduje na ziemi, nic mu się nie stanie. W przeciwnym razie nastąpi upadek z wysokości, jaka 
pozostała mu do pokonania – i za każde 3 metry upadku otrzyma 1k6 ran. Ponieważ rozproszenie 
efektywnie kończy działanie niniejszego czaru, podmiot w opisany wcześniej sposób opada, jeśli 
latanie ulegnie rozproszeniu, lecz nie zanegowaniu przez pole antymagii. 
Koncentrator wtajemniczeń: Pióro ze skrzydła dowolnego ptaka. 

Leczenie drobnych ran 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Drd 0, Kap 0 
 
Czar ten działa jak leczenie lekkich ran, z tą jednak różnicą, iż leczy tylko 1 punkt obrażeń. 

Leczenie krytycznych ran 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Brd 4, Drd 5, Kap 4, Leczenie 4 
 
Czar ten działa jak leczenie lekkich ran, z tą jednak różnicą, iż leczy 4k8 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +20). 

Leczenie krytycznych ran, zbiorowe 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 8, Leczenie 8, Drd 9 
 
Czar ten działa jak zbiorowe leczenie lekkich ran, z tą jednak różnicą, iż leczy 4k8 obrażeń +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +40). 

Leczenie lekkich ran 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Brd 1, Drd 1, Kap 1, Leczenie 1, Pal 1, Trp 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola zmniejsza o połowę (nieszkodliwy); patrz opis 



 155  

Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy); patrz opis 
 
Kładąc rękę na żywej istocie, nasycasz ją energią pozytywną, lecząc w ten sposób 1k8 obrażeń +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +5). 
Ponieważ nieumarłych “ożywia” energia negatywna, czar ten zadaje im obrażenia, zamiast ich leczyć. 
Takie istoty mają prawo wykorzystać swą odporność na czary i wykonać rzut obronny na Wolę (udany 
oznacza otrzymanie połowy ran). 

Leczenie lekkich ran, zbiorowe 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Brd 5, Drd 6, Kap 5, Leczenie 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

przekraczającej 9 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola zmniejsza o połowę (nieszkodliwy) lub Wola zmniejsza o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) lub Tak; patrz opis 
 
Wykorzystujesz pozytywną energię, by uleczyć każdej wybranej istocie 1k8 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +25). 
Tak jak wszystkie inne zaklęcia leczenia, również zbiorowe leczenie lekkich ran zadaje nieumarłym 
obrażenia, zamiast ich kurować. Każda tego rodzaju istota, na którą niniejszy czar zadziała, może 
wykonać rzut obronny na Wolę – udany oznacza, że otrzymuje tylko połowę ran. 

Leczenie poważnych ran 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Brd 3, Drd 4, Kap 3, Leczenie 3, Pal 4, Trp 4 
 
Czar ten działa jak leczenie lekkich ran, z tą jednak różnicą, iż leczy 3k8 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +15). 

Leczenie poważnych ran, zbiorowe 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Drd 8, Kap 7 
 
Czar ten działa jak zbiorowe leczenie lekkich ran, z tą jednak różnicą, iż leczy 3k8 obrażeń +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +35). 

Leczenie średnich ran 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Brd 2, Drd 3, Kap 2, Leczenie 2, Pal 3, Trp 3 
 
Czar ten działa jak leczenie lekkich ran, z tą jednak różnicą, iż leczy 2k8 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +10). 

Leczenie średnich ran, zbiorowe 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Brd 6, Drd 7, Kap 6 
 
Czar ten działa jak zbiorowe leczenie lekkich ran, z tą jednak różnicą, iż leczy 2k8 obrażeń +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +30). 

Lewitacja 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty lub bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Ty lub jedna chętna istota bądź przedmiot (o całkowitej wadze do 50 kg/poziom) 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Lewitacja pozwala tobie, innej istocie lub przedmiotowi unosić się w górę i w dół, zależnie do twojej 
woli. Stworzenie, na które rzucasz niniejszy czar, musi chętnie poddać się jego działaniu. Przedmiotu 
z kolei nikt nie może trzymać lub musi się on znajdować w posiadaniu istoty chętnej lewitacji. 
Mentalnie kierujesz podmiot tego zaklęcia w górę lub w dół, poruszając go na dystans maksymalnie 6 
metrów w rundzie; jest to dla ciebie akcja ruchu. Nie masz prawa poruszać podmiotem w poziomie. 
Niemniej może się on, na przykład, poruszać wzdłuż urwiska czy też odpychać od sufitu (zwykle 
w taki sposób porusza się z szybkością równą 1/2 naziemnej). 
Lewitująca istota, która atakuje bronią do walki wręcz lub dystansową, staje się coraz mniej stabilna. 
Dlatego też jej pierwszy atak podlega karze –1 do testu ataków, drugi karze –2 i tak dalej, aż do 
maksimum –5. Cała runda poświęcona na odzyskanie równowagi sprawia, że kara spada znów do –1. 
Koncentrator: Skórzana pętelka lub kawałek złotego drucika wygiętego w kształt miseczki z długim 
uchwytem na końcu. 

Lodowa nawałnica 
Wywoływanie [Zimno] 
Poziom: Cza/Zak 4, Drd 4, Woda 5 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Walec (promień 6 m, wysokość 12 m) 
Czas działania: 1 cała runda 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to wznieca magiczną burzę gradową, która szaleje przez jedną rundę i zadaje wszystkim 
istotom na obszarze działania zaklęcia 3k6 obrażeń miażdżonych oraz 2k6 obrażeń od zimna. Do 
wszystkich testów Nasłuchiwania wykonywanych na terenie efektu lodowej nawałnicy stosuje się karę 
–4. Ponadto szybkość naziemna wszystkich istot na obszarze jej działania spada o połowę. Kiedy czas 
działania zaklęcia dobiegnie końca, grad znika, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów poza 
zadanymi ranami. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Szczypta pyłu i kilka kropel wody. 

Lustrzane odbicie 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty; patrz opis 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
 
Czar ten sprawia, że pojawia się kilka twoich iluzyjnych kopii, utrudniających wrogom celowanie 
w ciebie. Ułudy pozostają blisko ciebie, dopóki nie znikną w wyniku trafienia. 
Lustrzane odbicie tworzy 1k4 obrazy plus jeden na trzy poziomy czarującego (do maksymalnie 
w sumie ośmiu odbić). Ułudy znajdują się obok ciebie i są od ciebie oddzielone. Pozostają blisko 
siebie – każda w odległości przynajmniej 1,5 metra od innego odbicia. Możesz wchodzić w lustrzane 

odbicia i przez nie przechodzić. Kiedy zaś się od nich oddzielisz, obserwatorzy nie mogą za pomocą 
wzroku lub słuchu odróżnić ciebie od ułud powstałych za sprawą tego czaru. Co więcej, odbicia mogą 

się poruszać również przez siebie. Naśladują także twoje działania – udają rzucanie zaklęcia, gdy ty to 
robisz; piją mikstury, jeśli ty je spożywasz; lewitują, gdy się unosisz w powietrzu i tak dalej. 
Wrogowie, którzy próbują cię zaatakować lub rzucić na ciebie czar, muszą wybrać jeden cel spośród 
kilku niczym się od siebie nieróżniących istot. Uogólniając, należy ustalić losowo, czy przeciwnik 
trafił w prawdziwy cel, czy w ułudę. Udane trafienie odbicia niszczy je. KP ułudy wynosi 10 + twój 
modyfikator z rozmiaru + twój modyfikator ze Zr. Odbicia zdają się normalnie reagować na czary 
obszarowe (a zatem po zadziałaniu kuli ognistej wyglądają na poparzone lub martwe). 
Poruszając się, zlewasz się z ułudami i giniesz pośród nich, przez co wrogowie, którzy odkryli, że 
dany cel jest realny, znów zostaną oszukani. 
Odbicia oszukują tylko tych atakujących, którzy je widzą. A zatem jeżeli jesteś niewidzialny lub 
przeciwnik zamknie oczy, niniejsze zaklęcie nie będzie miało efektu (niemożność patrzenia powoduje 
takie same kary jak oślepienie). 

Magiczna aura 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1, Magia 1 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jeden dotknięty przedmiot o wadze nieprzekraczającej 2,5 kg/poziom 
Czas działania: Jeden dzień/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Zmieniasz aurę przedmiotu tak, że zaklęcia wykrycia (i czary o podobnych możliwościach) wykazują, 
że ma on właściwości magiczne, choć w rzeczywistości ich nie posiada, lub odwrotnie. W tym drugim 
przypadku, zależnie od twej decyzji, może to być aura konkretnego przedmiotu lub efekt wybranego 
czaru. 
Jeżeli na przedmiot z magiczną aurą jakaś osoba rzuci identyfikację lub zbada go w podobny sposób, 
to – po udanym rzucie obronnym na Wolę – odkryje, iż aura jest fałszywa i pozna prawdziwe cechy 
danej rzeczy. W przypadku nieudanego rzutu obronnego uwierzy w prawdziwość aury i żadne 
dodatkowe testy nie wyjawią jej prawdziwej natury magii obiektu. 
Jeśli aura przedmiotu znajdującego się pod wpływem magicznej aury jest szczególnie potężna (na 
przykład, w artefaktach), niniejszy czar nie działa. 
Uwaga: Magiczna broń, tarcza czy zbroja muszą być mistrzowsko wykonane, a zatem wykuty 
w normalny sposób miecz wykazujący magiczną aurę wyda się podejrzany. 
Koncentrator: Skrawek jedwabiu, który rozpościerasz nad przedmiotem mającym znaleźć się pod 
wpływem zaklęcia. 

Magiczna broń 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 1, Kap 1, Pal 1, Wojna 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta broń 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Magiczna broń obdarza oręż premią z usprawnienia +1 do testów ataków i obrażeń (wspomniana 
premia z usprawnienia nie kumuluje się z premią +1 do testów ataków mistrzowsko wykonanej broni). 
Nie możesz rzucić niniejszego zaklęcia na oręż naturalny, taki jak uderzenie bez broni (w odróżnieniu 
od magicznego kła). Uderzenie bez broni mnicha jest traktowane jak broń, a zatem można je 
wzmocnić mocą tego zaklęcia. 

Magiczna broń, potężniejsza 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 3, Kap 4, Pal 3 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jeden oręż lub 50 pocisków (stykających się ze sobą w chwili rzucania czaru) 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Czar ten działa jak magiczna broń, z tą jednak różnicą, iż premia z usprawnienia do testów ataków 
i obrażeń jest równa +1 na cztery poziomy czarującego (maksymalnie +5). 
Zamiast tego za pomocą niniejszego czaru możesz wpłynąć na maksymalnie 50 strzał, bełtów lub 
pocisków do procy. Amunicja winna być tego samego typu i zebrana w jednym miejscu (w jednym 
kołczanie czy innym pudełku). Czar przestaje działać na wszelkie użyte pociski, strzały, bełty itd., ale 
nie na broń rzucaną (na potrzeby niniejszego zaklęcia shuriken należy traktować jak pocisk, a nie oręż 
rzucany). 
Materialny komponent wtajemniczeń: Sproszkowany wapień i węgiel. 

Magiczna charakteryzacja 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota na dwa poziomy, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
Czas działania: 12 godzin (P) 
Rzut obronny: Wola neguje lub Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji) 
Odporność na czary: Tak lub Nie; patrz opis 
 
Czar ten działa jak przebranie, ale pozwala zmieniać wygląd innych osób. Po śmierci istoty, które 
znalazły się pod wpływem niniejszego zaklęcia, powracają do normalnego wyglądu. 
Stworzenia niechętne temu zaklęciu mogą zanegować jego działanie, wykonując udany rzut obronny 
na Wolę lub skutecznie wykorzystując odporność na czary. 

Magiczna szata 
Przemiany 
Poziom: Kap 3, Siła 3, Wojna 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta zbroja lub tarcza 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Obdarzasz zbroję lub tarczę premią z usprawnienia w wysokości +1 na cztery poziomy czarującego 
(maksymalnie +5 na 20. poziomie). Na potrzeby niniejszego zaklęcia ubranie należy traktować jak 
zbroję niezapewniającą premii do KP. 
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Magiczne usta 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota lub przedmiot 
Czas działania: Permanentnie do wyładowania 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Niniejszy czar obdarza wybrany przedmiot lub istotę czarodziejskimi ustami, które pojawiają się nagle 
i wypowiadają wiadomość, gdy tylko zajdą specyficzne wydarzenia. Wspomniana wiadomość może 
liczyć maksymalnie 25 słów w dowolnym znanym ci języku, a dostarczenie jej nie ma prawa zająć 
więcej niż 10 minut. Usta nie mogą wypowiadać komponentów werbalnych, słów rozkazu ani 
aktywować efektów magicznych. Poruszają się natomiast stosownie do wypowiadanych słów. 
A zatem, jeżeli umieścisz je na posągu, będzie się wydawało, że to jego usta się poruszają. Oczywiście 
możesz w nie wyposażyć też drzewo, kamień i dowolny inny przedmiot czy istotę. 
Zaklęcie zaczyna działać, gdy zajdą specyficzne warunki, które ustalasz podczas jego rzucania. Sam 
określasz ich szczegółowość, ale możesz wykorzystać jedynie widoczne i słyszalne elementy. Czar 
reaguje na wszystko, co wydaje się zgodne z opisem, a zatem można go oszukać za pomocą przebrania 
i iluzji. Normalna ciemność nie neguje czynników wizualnych, ale magiczna ciemność lub 
niewidzialność już tak. Czynniki dźwiękowe natomiast neguje ciche poruszanie się lub magiczna cisza. 
Wspomniane słyszalne bodźce mogą być nastawione na odgłosy natury ogólnej, na specyficzne 
dźwięki lub na wypowiedziane słowo. Czar uruchomić może każde działanie, które jest widzialne lub 
słyszalne. Magiczne usta nie są w stanie rozróżniać charakteru, poziomu, Kostek Wytrzymałości 
i klasy postaci, chyba że informuje o tym jej strój. 
Zasięg, w jakim może mieć miejsce czynnik uruchamiający zaklęcie, wynosi 4,5 metra na poziom 
czarującego, a zatem na 6. poziomie możesz nakazać magicznym ustom zareagować na coś, co 
wydarzy się w promieniu 27 metrów. Bez względu na ograniczenie dystansu, czar reaguje tylko na 
widzialne lub słyszalne czynniki znajdujące się w polu widzenia bądź zasięgu słuchu. 
Magicznym ustom można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Komponent materialny: Kawałeczek plastra miodu i nefrytowy pył wartości 10 sz. 

Magiczny kamień 
Przemiany 
Poziom: Drd 1, Kap 1, Ziemia 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Do trzech dotkniętych kamyków 
Czas działania: 30 minuty lub do wyładowania 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Przemieniasz maksymalnie trzy kamyki, które nie są większe od pocisków do procy. Niniejsze 
zaklęcie nada im dodatkowego impetu, gdy ktoś nimi rzuci lub je wystrzeli. W pierwszym przypadku 
mają one przyrost zasięgu 6 metrów. Jeżeli zaś ktoś wystrzeli je z procy, należy je traktować jak 
zwykłe pociski do niej (przyrost zasięgu 15 metrów). Niniejszy czar obdarza kamyki premią 
z usprawnienia +1 do testów ataków i obrażeń. Używająca ich osoba wykonuje normalny test ataku 
dystansowego. Kamyk, który trafi w cel, zadaje 1k6+1 obrażeń (wliczono już zapewnianą przez czar 
premię z usprawnienia), a 2k6+2 rany nieumarłym. 

Magiczny kieł 
Przemiany 
Poziom: Drd 1, Trp 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Magiczny kieł nadaje broni naturalnej premię z usprawnienia +1 do testów ataków i obrażeń. Czar 
wpływa na ataki pięścią, walnięcia, ugryzienia oraz wszelki inny oręż naturalny (zaklęcie nie zmienia 
zadawanych przez uderzenie bez broni stłuczeń na zabójcze obrażenia). 
Magicznemu kłowi można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 

Magiczny kieł, potężniejszy 
Przemiany 
Poziom: Drd 3, Trp 3 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
 
Czar ten działa jak magiczny kieł, z tą jednak różnicą, iż premia z usprawnienia do testów ataków 
i obrażeń jest równa +1 na cztery poziomy czarującego (maksymalnie +5). 
Zamiast tego możesz nadać wszelkiej broni naturalnej danej istoty premię z usprawnienia +1 (bez 
względu na twój poziom czarującego). 
Potężniejszy magiczny kieł można uczynić permanentnym za pomocą zaklęcia utrwalenie. 

Magiczny kostur 
Przemiany 
Poziom: Drd 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jedna dotknięta niemagiczna dębowa maczuga lub drąg 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Twoja niemagiczna maczuga lub drąg zmienia się w broń z premią z usprawnienia +1 do ataków 
i obrażeń (w przypadku drągu to magiczne usprawnienie dotyczy obu końców oręża). Zadaje wówczas 
obrażenia, jakby była o dwie kategorie rozmiaru większa (a zatem mała maczuga lub drąg powoduje 
1k8 obrażeń, średnia 2k6, a duża 3k6) oraz +1 z racji premii z usprawnienia. Efekty te zachodzą tylko 
wówczas, gdy ty dzierżysz broń – w przeciwnym razie oręż zachowuje się tak, jakby żaden czar na 
niego nie działał. 

Magiczny krąg przeciw chaosowi 
Odrzucanie [Praworządność] 
Poziom: Cza/Zak 3, Kap 3, Pal 3, Prawo 3 
 
Czar ten działa jak magiczny krąg przeciw złu, z tą tylko różnicą, że jest podobny do ochrony przed 

chaosem, a nie ochrony przed złem, oraz że więzi sprowadzone istoty, które nie są praworządne. 

Magiczny krąg przeciw dobru 
Odrzucanie [Zło] 
Poziom: Cza/Zak 3, Kap 3, Zło 3 
 

Czar ten działa jak magiczny krąg przeciw złu, z tą tylko różnicą, że jest podobny do ochrony przed 

dobrem, a nie ochrony przed złem, oraz że więzi sprowadzone istoty, które nie są złe. 

Magiczny krąg przeciw prawu 
Odrzucanie [Chaos] 
Poziom: Chaos 3, Cza/Zak 3, Kap 3 
 
Czar ten działa jak magiczny krąg przeciw złu, z tą tylko różnicą, że jest podobny do ochrony przed 

prawem, a nie ochrony przed złem, oraz że więzi sprowadzone istoty, które nie są chaotyczne. 

Magiczny krąg przeciw złu 
Odrzucanie [Dobro] 
Poziom: Cza/Zak 3, Dobro 3, Kap 3, Pal 3 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Obszar: Emanacja o promieniu 3 m wokół dotkniętej istoty 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Nie; patrz opis 
 
Wszystkie istoty w obszarze korzystają z efektu czaru ochrona przed złem. Na teren działania czaru 
nie mogą też wkroczyć przyzwane istoty o charakterze innym niż dobry. Niemniej, aby utrzymać 
stworzenie poza obszarem, musisz pokonać jego odporność na czary (analogicznie do trzeciej funkcji 
ochrony przed złem). Premia z odporności i odbicia oraz ochrona przed wpływem mentalnym działa 
cały czas, bez względu na odporność na czary przeciwnika. 
Istnieje też alternatywna wersja tego zaklęcia, którą możesz wybrać w chwili jego rzucania. Masz 
bowiem prawo zwrócić magiczny krąg przeciw złu nie na zewnątrz, ale do środka. W tym drugim 
przypadku zaklęcie pęta na maksymalnie 24 godziny na poziom czarującego istoty, które nie są dobre 
i które zostały sprowadzone (choćby za pomocą zaklęć słabsze planarne spętanie, planarne spętanie 

czy potężniejsze planarne spętanie), ale tylko pod warunkiem, że sprowadzające zaklęcie rzucisz 
w rundę po magicznym kręgu. Dana istota nie może przekroczyć granic kręgu. Jeżeli jest za duża, by 
zmieścić się w obszarze działania zaklęcia, będzie ono funkcjonować jak zwykła ochrona przed złem 

i tylko względem tego stworzenia. 
Magiczny krąg jako pułapka pozostawia wiele do życzenia, ponieważ w procesie jego rzucania należy 
utworzyć pierścień, sypiąc sproszkowane srebro, a jeśli ktoś lub coś przerwie ów srebrny krąg, czar 
natychmiast dobiega końca. Uwięziona istota nie może wprawdzie sama bezpośrednio lub pośrednio 
naruszyć pierścienia, ale mają prawo to uczynić inne osoby. Jeżeli sprowadzone stworzenie posiada 
odporność na czary, ma prawo raz dziennie wypróbować pułapkę. W przypadku gdy nie uda ci się 
pokonać odporności na czary uwięzionego, ten wyrywa się i niszczy krąg. Istota, która potrafi 
poruszać się między wymiarami (za sprawą drzwi poprzez wymiary, eteryczności, migotania, projekcji 

astralnej, przejścia światem cieni, teleportacji, wrót czy zamiana planów lub podobnych zdolności) 
może po prostu opuścić srebrny pierścień, stosując odpowiednią moc. Jesteś jednak w stanie zapobiec 
takiej pozawymiarowej ucieczce, rzucając na stworzenie zakotwiczenie w wymiarze, oczywiście zanim 
owa istota zacznie działać. Jeżeli ci się to uda, efekt zakotwiczenia w wymiarze będzie utrzymywał się 
tak długo jak magiczny krąg. Musisz jeszcze pamiętać, że choć uwięziona istota nie może sięgnąć poza 
magiczny krąg, ma prawo korzystać z ataków dystansowych (broni dystansowej, czarów, magicznych 
zdolności i tym podobne) oraz celować nimi we wszystko poza kręgiem. 
Możesz dodatkowo zabezpieczyć magiczny krąg, uzupełniając go o specjalny diagram 
(dwuwymiarową figurę zamkniętą o nieprzerwanym obwodzie, wzmocnioną różnymi symbolami 
magicznymi). Namalowanie takiego wzoru zajmuje 10 minut i wymaga udanego testu Czarostwa o ST 
20. Nie znasz wyniku tego testu. Oczywiście nieudany test oznacza, że diagram nie działa. Rysując go, 
możesz wziąć 10, pod warunkiem jednak, że nie podlegasz presji czasu. Jak wspomniano, stworzenie 
diagramu zajmuje 10 minut, ale gdy masz wystarczająco dużo czasu – konkretnie 3 godziny i 20 minut 
– możesz wykorzystać zasadę 20. 
Udane narysowanie diagramu pozwala ci rzucić zakotwiczenie w wymiarze na magiczny krąg podczas 
rundy przed rzuceniem zaklęcia przyzywającego. Zakotwiczenie będzie utrzymywać sprowadzone 
istoty w magicznym kręgu przez 24 godziny na poziom czarującego. W przypadku wzmocnienia 
zaklęcia diagramem, uwięzione stworzenie nie ma prawa korzystać z odporności na czary, a ponadto 
żadna z jego zdolności i żaden z ataków nie zdoła przebić się przez wspomniany wzór. Jeżeli istota 
próbuje wyrwać się z pułapki za pomocą testu Charyzmy (patrz czar słabsze planarne spętanie), jego 
ST zwiększa się o 5. Jeśli zaś cokolwiek naruszy diagram – nawet słomka na jego obwodzie – 
natychmiast zostaje ona uwolniona. Niemniej, jak wspomniano wcześniej, uwięziona istota nie może 
sama naruszyć wzoru – ani pośrednio, ani bezpośrednio. 
Czar ten nie kumuluje się z ochroną przed złem i na odwrót. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Nieco sproszkowanego srebra, za pomocą którego na podłodze 
lub ziemi rysujesz koło o średnicy 90 centymetrów wokół zabezpieczanej istoty. 

Magiczny pocisk 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Do pięciu istot, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości większej niż 4,5 m 

od siebie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojego palca wystrzeliwuje pocisk magicznej energii, który bezbłędnie trafia w cel i zadaje 1k4+1 
obrażeń od mocy. 
Pocisk trafia nieomylnie, nawet jeśli cel toczy walkę wręcz lub posiada osłonę czy ukrycie mniejsze 
niż całkowite. Nie możesz jednakże wybierać w tym charakterze konkretnych części ciała ofiary. 
Ponadto niniejszy czar nie jest w stanie uszkodzić nieożywionych przedmiotów. 
Na każde dwa poziomy czarującego powyżej 1. zyskujesz dodatkowy pocisk – czyli wystrzeliwujesz 
dwa na 3., trzy na 5., cztery na 7. oraz maksymalnie pięć na 9. i wyższym. Jeżeli używasz kilku 
pocisków, możesz razić nimi jeden cel lub kilka. Niemniej pojedynczy pocisk masz prawo wystrzelić 
tylko w jedną istotę. 
Wybierasz cele, zanim wykonasz testy obrażeń i sprawdzisz działanie odporności na czary 
potencjalnych ofiar. 

Magiczny słój 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom lub póki nie wrócisz do własnego ciała 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Rzucając czar, umieszczasz swoją duszę w klejnocie lub dużym krysztale (zwanym magicznym 

słojem), pozostawiając ciało bez życia. Następnie możesz próbować przejąć kontrolę nad pobliskim 
ciałem, zmuszając przebywającą w nim duszę, by przeniosła się do magicznego słoja. Masz prawo 
powrócić do klejnotu lub kryształu (w efekcie uwięziona dusza powróci do swego ciała) i spróbować 
opętać kolejne ciało. Czar dobiega końca, kiedy odeślesz duszę z powrotem do własnego ciała, 
opróżniając pojemnik. 
Magiczny słój musi znajdować się w zasięgu zaklęcia, ty zaś musisz znać jego położenie, lecz nie 
potrzebujesz go widzieć, ani tworzyć łączącej cię z nim linii efektu. Jeżeli spełnisz owe warunki, 
możesz rzucić niniejszy czar. Kiedy za sprawą tego zaklęcia przeniesiesz duszę do słowa, twoje ciało 
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będzie martwe – a przynajmniej na takie będzie wyglądało. 
Znajdując się w magicznym słoju, potrafisz wyczuć i zaatakować wszelkie siły życiowe na tym samym 
planie egzystencji i w promieniu 3 metrów na poziom czarującego. Nie potrzebujesz linii efektu 
łączącej pojemnik z istotami. Nie możesz określać dokładnego rodzaju lub położenia owych stworzeń. 
Jeśli wyczuwasz grupę istot, potrafisz wykryć różnicę 4 i więcej Kostek Wytrzymałości pomiędzy jej 
członkami, a także stwierdzić, czy ich siły życiowe są zasilane energią pozytywną, czy negatywną (w 
tym drugim wypadku chodzi rzecz jasna o nieumarłych; tylko rozumni nieumarli posiadają dusze – lub 
nimi są). 
Próbę opętania ciała (wymaga ona poświęcenia akcji całorundowej) blokuje ochrona przed złem lub 
podobne zabezpieczenie. Jeżeli niechronionemu tak stworzeniu nie powiedzie się rzut obronny na 
Wolę, przejmujesz jego ciało i zmuszasz duszę, by przeniosła się do magicznego słoja. Jeśli nie uda ci 
się opętać wybranej istoty, twoje siły życiowe pozostaną w klejnocie czy krysztale, a kolejne rzuty 
obronne niedoszłej ofiary automatycznie zakończą się sukcesem, jeśli znów spróbujesz ją opanować. 
Jeżeli opętanie się powiedzie, twoje siły życiowe przejmują ciało ofiary, a jej siły życiowe zostają 
uwięzione w magicznym słoju. Zachowujesz Intelekt, Roztropność, Charyzmę, poziom, klasę, bazową 
premię do ataku, bazowe premie do rzutów obronnych, charakter i zdolności umysłowe. Ciało 
natomiast zachowuje Siłę, Zręczność, Budowę, punkty wytrzymałości, naturalne i automatyczne 
zdolności. Ciało wyposażone w dodatkowe kończyny nie pozwala ci na wykonanie większej liczby 
ataków niż normalnie (ani na skuteczniejszą walkę dwoma orężami). Nie masz prawa wykorzystywać 
jego nadzwyczajnych i nadnaturalnych zdolności. Zaklęcia oraz zdolności czaropodobne istoty nie 
pozostają związane z ciałem. 
W akcji standardowej możesz przenieść się z ciała do magicznego słoja, jeśli ten jest w zasięgu. Przy 
okazji odsyłasz uwięzioną duszę z powrotem do jej ciała. Jak wspomniano, niniejszy czar kończy 
działanie, gdy przeniesiesz swe siły życiowe z powrotem do własnego ciała. 
W przypadku gdy ciało zostanie zabite, powracasz do magicznego słoja, jeżeli ten znajduje się 
w zasięgu. Siły życiowe opętanej przez ciebie istoty odchodzą wówczas w niebyt (co oznacza dla niej 
śmierć). Jeżeli natomiast ciało zostanie zabite poza zasięgiem czaru, ty i twoja ofiara giniecie. 
Wszelkie siły życiowe, które nie mają dokąd się udać, należy uznać za zniszczone. 
Jeśli czar dobiegnie końca w chwili, kiedy znajdujesz się w magicznym słoju, powracasz do własnego 
ciała (bądź giniesz, gdy znajduje się on poza zasięgiem lub został zniszczony). Jeżeli zaklęcie 
zakończy się, kiedy przebywasz w ciele ofiary, powracasz do własnego (lub giniesz, gdy to znajduje 
się poza zasięgiem), a jej dusza również powraca z magicznego słoja do właściwego ciała (bądź ginie, 
gdy jest poza zasięgiem). 
Zniszczenie klejnotu kończy działanie zaklęcia. Niniejszy czar można rozproszyć, używając 
rozproszenia względem magicznego słoja albo ciała ofiary. 
Koncentrator: Klejnot lub kryształ o wartości 100 sz. 

Mamidło 
Iluzje (Cień) 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M, PD 
Czas rzucania: 12 godzin 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Jedna skopiowana istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Mamidło tworzy iluzyjną kopię istoty. Ten ukształtowany z lodu lub śniegu duplikat jest częściowo 
realny. Wygląda tak samo jak oryginał, ale posiada tylko 1/2 jego poziomów lub Kostek 
Wytrzymałości (i stosowne do tego punkty wytrzymałości, atuty, rangi w umiejętnościach oraz 
specjalne zdolności). Nie możesz stworzyć mamidła bytu, którego liczba Kostek Wytrzymałości lub 
poziomów jest dwa razy większa od twojego poziomu czarującego. Podczas rzucania niniejszego 
zaklęcia wykonujesz test Przebierania, od którego wyniku zależy, na ile kopia przypomina oryginał. 
Istota znająca pierwowzór może rozpoznać oszustwo, wykonując udany test Spostrzegawczości sporny 
z twoim testem Przebierania, lub test Wyczucia pobudek o ST 20. 
Mamidło cały czas znajduje się pod twoimi rozkazami. Nie łączy was więź telepatyczna, zatem 
komendy musisz wydawać normalnie. Nie ma sposobu, by mamidło stało się potężniejsze – nie 
awansuje na poziomy i nie rozwija swych zdolności. Jeżeli liczba jego punktów wytrzymałości 
spadnie do przynajmniej 0 lub ulegnie zniszczeniu z innego powodu, zmienia się na powrót w śnieg 
czy lód, po czym roztapia się bez śladu. Mamidło da się natomiast naprawić – trzeba na to poświęcić 
przynajmniej 24 godziny, pracując w kompletnie wyposażonym magicznym laboratorium i płacąc 
100 sz za przywrócony punkt wytrzymałości. 
Komponent materialny: Czar rzuca się na kukłę ze śniegu lub lodu, w której umieszcza się fragment 
ciała kopiowanej istoty (włos, paznokieć itp.). Ponadto zaklęcie wymaga użycia sproszkowanego 
rubinu wartego 100 sz na KW kreowanego mamidła. 
Koszt PD: 100 PD na KW kreowanego mamidła (minimum 1000 PD). 

Mądrość sowy 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 2, Drd 2, Kap 2, Pal 2, Trp 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Istota, na którą rzucasz ten czar, staje się mądrzejsza. Zaklęcie zapewnia premię z usprawnienia +4 do 
Roztropności, z której należy korzystać w przypadku wszystkich umiejętności opartych na tym 
atrybucie oraz we wszystkich innych wypadkach, gdy używa się modyfikatora z tego atrybutu. 
Kapłani, druidzi, paladyni i tropiciele (oraz inne klasy rzucające czary dzięki Roztropności), którzy 
znajdą się pod działaniem mądrości sowy, nie zyskują dodatkowych czarów, ale wzrasta ST rzutów 
obronnych na ich zaklęcia. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kilka piór lub szczypta odchodów sowy. 

Mądrość sowy, zbiorowa 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 6, Drd 6, Kap 6 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

przekraczającej 9 m 
 
Czar ten działa jak mądrość sowy, ale wpływa na wiele istot. 

Miażdżąca dłoń 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 9, Siła 9 
Komponenty: W, S, M, K/KO 
 
Zaklęcie to działa jak powstrzymująca dłoń, z tą jednak różnicą, iż ręka powstrzymuje, popycha lub 
miażdży jednego wybranego przez ciebie wroga. 
Miażdżąca dłoń potrafi toczyć z przeciwnikiem zwarcie jak chwytająca dłoń. Jej premia do zwarcia 
wynosi twój poziom czarującego + twój modyfikator z Intelektu, Roztropności lub Charyzmy 
(odpowiednio w przypadku czarodzieja, kapłana lub zaklinacza), +12 za wartości Siły ręki (35) oraz 
+4 za to, że dłoń jest dużego rozmiaru. Po udanym teście zwarcia z wrogiem, dłoń powoduje 2k6+12 
obrażeń (zabójczych, nie stłuczeń). 
Miażdżąca dłoń może również powstrzymywać wrogów jak powstrzymująca dłoń oraz wykonywać 
szarżę byka jak mocarna dłoń, lecz z premią +18 do testu Siły. 
Skierowanie czaru na nowy cel to akcja ruchu. 
Kapłani rzucający ten czar nadają mu nazwę od imienia swego bóstwa. 

Materialny komponent wtajemniczeń: Skorupka jajka. 
Koncentrator wtajemniczeń: Rękawiczka ze skóry węża. 

Miecz maga 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jeden miecz 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to powołuje do istnienia migoczącą płaszczyznę mocy przypominającą miecz. Oręż atakuje 
dowolnego przeciwnika w zasięgu, jeśli tego oczywiście chcesz, począwszy do rundy, w której 
rzuciłeś czar. Miecz atakuje wskazany cel raz w rundzie, w twojej turze. Ma premię do ataku 
odpowiadającą twojemu poziomowi czarującego + twoja premia z Int lub Cha (odpowiednio 
w przypadku czarodzieja lub zaklinacza) i dodatkowo premia z usprawnienia +3. Oręż to efekt mocy, 
a zatem może ranić istoty eteryczne i bezcielesne. Zadaje zaś 4k6+3 obrażenia od mocy. Jego zasięg 
zagrożenia krytykiem to 19-20, a mnożnik krytycznego x2. 
Miecz zawsze atakuje z twojego kierunku. Nie zyskuje premii z flankowania i nie pomaga w jej 
uzyskaniu. Jeżeli znajdzie się poza zasięgiem czaru, zniknie z twojego pola widzenia, a gdy 
przestajesz nim kierować, powraca do ciebie i zawisa w powietrzu. 
W każdej rundzie po pierwszej możesz w akcji standardowej wskazać mieczowi nowy cel. Jeśli tego 
nie zrobisz, będzie on atakował ofiarę z pierwszej rundy. 
Miecza nie można atakować fizycznie i nie zniszczy się go tą drogą. Wpływają na niego jednak 
rozproszenie magii, dezintegracja, kula unicestwienia czy berło niszczenia magicznych przedmiotów. 
KP miecza jest równe 13 (10; premia z rozmiaru +0, jest to bowiem przedmiot średniego rozmiaru; 
premia z odbicia +3). 
Jeżeli atakowana istota posiada odporność na czary, należy ją sprawdzić w chwili, gdy miecz maga 

trafi ją po raz pierwszy. W przypadku gdy odporność na czary nie zostanie przebita, zaklęcie ulegnie 
rozproszeniu. Jeśli zaś uda ci się ją pokonać, miecz przez czas działania czaru funkcjonuje normalnie 
względem danej istoty. 
Koncentrator: Miniaturowy platynowy miecz o rękojeści i głowicy z miedzi oraz cynku. Koszt 
skonstruowania takiego przedmiotu to 250 sz. 

Migotanie 
Przemiany 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
 
„Migoczesz”, przeskakując pomiędzy Planem Materialnym a Eterycznym. Wyglądasz przez to tak, 
jakbyś szybko i losowo to pojawiał się, to znikał. 
Migotanie powoduje kilka następujących efektów. 
Wymierzone w ciebie ataki fizyczne obciążone są ryzykiem chybienia 50%, ale przeciwnikom nie 
przydaje się atut Walka na oślep, ponieważ jesteś eteryczny, a nie tylko niewidzialny. Jeżeli atak jest 
w stanie dosięgnąć istoty eteryczne, ryzyko chybienia wynosi 20% (jak w przypadku ukrycia), 
podobnie jak w sytuacji, gdy atakujący widzi istoty niewidzialne (natomiast przeciwnik, który 
zarówno widzi, jak i potrafi uderzyć stworzenia eteryczne, ponosi ryzyko chybienia 0% – a zatem go 
to nie dotyczy). Analogicznie również twoje ataki obciążone są ryzykiem chybienia 20%, ponieważ 
czasami stajesz się eteryczny akurat w momencie, gdy wyprowadzasz cios. 
Każdy wycelowany w ciebie czar obciąża ryzyko 50% na to, iż zawiedzie, chyba że atakujący potrafi 
celować w niewidzialne, eteryczne stworzenia. Z kolei w przypadku zaklęć, które ty rzucasz, ryzyko 
wynosi 20%, ponieważ należy przyjąć, że zaczną działać, gdy będziesz eteryczny, a wówczas wpłyną 
na Plan Materialny. 
Kiedy znajdujesz się pod wpływem migotania, otrzymujesz tylko połowę obrażeń z ataków 
obszarowych (ale pełne rany, jeśli efekt rozciąga się na Plan Eteryczny). Ponadto atakujesz jak istoty 
niewidzialne (z premią +2 do testów ataków), ignorując premię ze Zręczności do KP celu. 
Otrzymujesz także tylko połowę obrażeń od upadku, ponieważ spadasz jedynie, gdy jesteś materialny. 
Znajdując się pod wpływem niniejszego czaru, możesz przechodzić przez przedmioty materialne (ale 
przez nie nie widzisz). Na każde 1,5 metra materii, którą pokonujesz, ponosisz ryzyko 50%, że 
staniesz się materialny. Jeśli tak się zdarzy, zostajesz wypchnięty do najbliższej otwartej przestrzeni; 
otrzymujesz jednakże 1k6 obrażeń na każde 1,5 metra takiej podróży. Poruszasz się zaś tylko z 3/4 
normalnej szybkości (ponieważ na Planie Eterycznym prędkość maleje o 50%, a połowę czasu 
spędzasz tam, drugą zaś połowę jesteś materialny). 
Ponieważ połowę czasu spędzasz na Planie Eterycznym, widzisz, a nawet jesteś w stanie atakować 
istoty eteryczne, wchodzisz też z nimi w interakcje, mniej więcej tak samo jak ze stworzeniami 
materialnymi. 
Eteryczna istota jest niewidzialna i bezcielesna, a ponadto może się poruszać w każdym kierunku – 
również w górę i w dół. Jako stworzenie bezcielesne możesz przenikać przedmioty materialne, w tym 
także żyjące istoty. Eteryczna istota jest w stanie słyszeć i widzieć, co się dzieje na Planie 
Materialnym, lecz wszystko jawi się jej jako szare i nierzeczywiste. Zmysł wzroku i słuchu na Planie 
Materialnym jest ograniczony do 18 metrów. Efekty mocy i odrzucania wpływają na nią normalnie, 
rozciągają się bowiem z Planu Materialnego na Eteryczny, lecz nie na odwrót. Eteryczna istota nie ma 
prawa atakować stworzeń materialnych, a czary rzucone w eteryczności wpływają tylko na obiekty 
eteryczne. Niektóre materialne stworzenia i przedmioty posiadają ataki lub wykorzystują efekty 
wpływające na Plan Eteryczny. Traktuj inne eteryczne istoty i przedmioty jak materialne. 

Milczący obraz 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Efekt: Wizualna ułuda o wielkości nieprzekraczającej czterech sześcianów o krawędzi 3 m + jeden 

sześcian o krawędzi 3 m/poziom (K) 
Czas działania: Koncentracja 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji) 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to powołuje do istnienia wizualną iluzję przedmiotu, stworzenia lub mocy, zgodną z twoimi 
wyobrażeniami. Za jego pomocą nie stworzysz dźwięków, zapachów ani efektów cieplnych 
i dotykowych. Możesz poruszać obrazem w granicach rozmiaru efektu czaru. 
Koncentrator: Kłębek wełny. 

Miraż 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Obszar: Jeden sześcian o krawędzi 6 m/poziom (K) 
Czas działania: Koncentracja +1 godzina/poziom (P) 
 
Czar ten działa jak krajobrazowa halucynacja, z tą jednak różnicą, że za jego sprawą dowolny obszar 
może wyglądać inaczej niż naprawdę. Iluzja obejmuje efekty dźwiękowe, wzrokowe, dotykowe 
i zapachowe. W odróżnieniu od krajobrazowej halucynacji, niniejsze zaklęcie pozwala zmienić 
wygląd konstrukcji (a nawet dodać budynki, jeśli takowe nie istnieją). Jednakże za jego pomocą nie 
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można przebierać, ukrywać czy tworzyć istot (choć mogą one ukrywać się pośród iluzji, tak jakby to 
było prawdziwe miejsce). 

Mistyczne oko 
Poznanie (Szpiegowanie) 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Nieskończony 
Efekt: Magiczny czujnik 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Tworzysz niewidzialny magiczny czujnik, który przesyła ci wizualne informacje. Masz prawo 
wykreować mistyczne oko w dowolnym miejscu, które widzisz, ale może ono opuścić twoje pole 
widzenia. Porusza się z prędkością 9 metrów na rundę (90 metrów na minutę), gdy obserwuje obszar 
przed sobą niczym humanoid (patrzy przede wszystkim na podłogę) lub 3 metrów na rundę (30 
metrów na minutę), jeżeli jednocześnie bada ściany i sufity oraz podłogę. Widzi wszystko dokładnie 
tak jak ty, jakbyś znalazł się w danym miejscu. 
Dopóki czar działa, oko może się poruszać w dowolnym kierunku. Nie jest w stanie pokonywać 
materialnych barier, ale zdoła się przecisnąć przez otwór lub przestrzeń średnicy co najmniej 2,5 
centymetra. Oko nie może przenieść się na inny plan egzystencji, nawet przechodząc przez wrota czy 
podobny magiczny portal. 
Aby używać mistycznego oka, musisz się koncentrować. Jeśli tego nie robisz, pozostaje ono 
bezwładne, dopóki znów się nie skupisz. 
Komponent materialny: Kłębek sierści nietoperza. 

Mistyczny wzrok 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
 
Czar ten sprawia, że twoje oczy świecą na niebiesko. Ważniejsze jest jednak to, iż pozwala ci on 
widzieć magiczne aury znajdujące się w odległości do 36 metrów od ciebie. Efekt ten jest podobny do 
efektu zaklęcia wykrycie magii, lecz mistyczny wzrok nie wymaga koncentracji, a ponadto pozwala 
szybciej ustalać położenie i potęgę aur. 
Znasz położenie i siłę wszystkich aur magicznych znajdujących się w zasięgu działania mistycznego 

wzroku. Potęga aury zależy od poziomu funkcjonującego zaklęcia lub od poziomu czarującego 
przedmiotu, co podano w opisie wykrycia magii. Jeżeli przedmiot lub istota z aurą znajdują się 
w twoim polu widzenia, możesz wykonać test Czarostwa – udany pozwala określić szkołę magii 
(jeden test na aurę; ST 15 + poziom czaru lub 15 + 1/2 poziomu czarującego dla efektów niebędących 
zaklęciami). 
Jeśli skupisz się na konkretnej istocie znajdującej się w odległości do 36 metrów od ciebie i poświęcisz 
akcję standardową, ustalisz, czy posiada one jakieś zdolności czaropodobne lub umiejętność rzucania 
zaklęć, a także, czy korzysta z magii objawień, czy wtajemniczeń (zdolności czaropodobne uznaje się 
za magię wtajemniczeń). Poznasz też siłę najpotężniejszego zaklęcia lub zdolności czaropodobnej, 
której stworzenie to może aktualnie użyć. 
Można sprawić, że mistyczny wzrok będzie miał charakter permanentny, wykorzystując do tego celu 
zaklęcie utrwalenie. 

Mistyczny wzrok, potężniejszy 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 7 
 
Czar ten działa jak mistyczny wzrok, z tą jednak różnicą, że automatycznie poznajesz, jakie zaklęcie 
lub magiczny efekt aktywnie wpływa na istotę lub przedmiot, który widzisz. 
Potężniejszy mistyczny wzrok nie pozwala identyfikować przedmiotów magicznych. 
W odróżnieniu od mistycznego wzroku, tego czaru nie można uczynić permanentnym za pomocą 
zaklęcia utrwalenie. 

Mistyczny zamek 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 

Cel: Dotknięte drzwi, skrzynia lub portal; maksymalny rozmiar to 2,7 m2/poziom 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten, rzucony na drzwi, skrzynię lub portal, magicznie je zamyka. Sam masz prawo swobodnie 
omijać zabezpieczenie stworzone przez mistyczny zamek, nie wpływając nań. Jednakże inne istoty, aby 
otworzyć drzwi czy zamknięty przedmiot, muszą albo użyć siły, albo udanie zastosować rozproszenie 

magii lub kołatkę (ten ostatni czar nie usuwa mistycznego zamka, a tylko tłumi jego działanie na 10 
minut). Niniejsze zaklęcie sprawia, że do normalnej ST wyłamania drzwi czy portalu należy dodać 10. 
Komponent materialny: Złoty pył wart 25 sz. 

Mistyczny znak 
Uniwersalna 
Poziom: Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 0 m 

Efekt: Jeden prywatny znak lub runa, mieszczący się na obszarze 0,1 m2 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten pozwala ci zapisać prywatny znak lub runę, na które składa się maksymalnie sześć symboli. 
Pismo może być widoczne lub niewidzialne. Mistyczny znak umożliwia umieszczenie runy na 
dowolnym materiale nie niszcząc go w żaden sposób. Jeśli symbol jest niewidzialny, zaklęcie wykrycie 

magii sprawia, że zaczyna świecić i staje się widoczny, choć wcale nie musi być przez to zrozumiały. 
Zobaczenie niewidzialnego, widzenie prawdy oraz klejnot widzenia i szata oczu również pozwalają 
ujrzeć niewidzialny mistyczny znak. Natomiast odczytanie magii ujawnia, jakie zapisano w nim słowa 
(jeżeli w ogóle miało to miejsce). Znaku nie da się rozproszyć, a usunąć może go twórca lub czar 
wymazywanie. Jeśli mistyczny znak umieszczono na żywej istocie, zwykłe “zużycie” sprawi, że efekt 
powoli rozwieje się w ciągu miesiąca. 
Mistycznym znakiem należy oznaczyć przedmiot przed rzuceniem nań czaru natychmiastowe 

przyzwanie (szczegóły znajdziesz w opisie tego ostatniego zaklęcia). 

Młot chaosu 
Wywoływanie [Chaos] 
Poziom: Chaos 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 

Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Rozprysk o promieniu 6 m 
Czas działania: Natychmiastowy (1k6 rund); patrz opis 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Uwalniasz potęgę chaosu, którą godzisz wrogów. Przybiera ona postać wielobarwnego wybuchu 
energii – skaczącej i odbijającej się raz po raz rykoszetem. Zaklęcie to rani tylko praworządne 
i neutralne istoty (nie chaotyczne). 
Czar zadaje 1k8 obrażeń na dwa poziomy czarującego (maksymalnie 5k8) istotom praworządnym (a 
1k6 obrażeń na poziom czarującego, maksymalnie 10k6, praworządnym przybyszom) i spowalnia je 
na 1k6 rund. Spowolniona istota ma prawo w swojej turze tylko do pojedynczej akcji ruchu lub akcji 
standardowej, ale nie obu (i nie może wykonywać akcji całorundowych). Ponadto podlega karze –1 do 
testów ataków, KP oraz rzutów obronnych na Refleks. Porusza się z 1/2 normalnej prędkości 
(zaokrąglając w dół do najbliższej wielokrotności 1,5 metra), co wpływa na odległość skakania jak 
zwykłe zmniejszenie szybkości. Udany rzut obronny na Wolę zmniejsza obrażenia o połowę i neguje 
efekt spowolnienia. 
Istotom, które nie są ani praworządne, ani chaotyczne, zaklęcie zadaje tylko połowę obrażeń. Nie 
spowalnia ich również. Istoty takie mogą dodatkowo zmniejszyć otrzymywane obrażenia o połowę (do 
1/4), wykonując udany rzut obronny na Wolę. 

Mocarna dłoń 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, K 
 
Czar ten działa jak powstrzymująca dłoń, z tą jednak różnicą, iż mocarna dłoń ściga i odpycha 
wskazanego przez ciebie przeciwnika. Traktuj wspomniany atak jak szarżę byka z premią +14 do testu 
Siły (+8 za Siłę 27, +4 za duży rozmiar i premia +2 za szarżę, którą zawsze otrzymuje). Ręka za 
każdym razem porusza się wraz z wrogiem i odpycha go na możliwie daleki dystans, bez ograniczenia 
ewentualnie wynikającego z jej szybkości. Skierowanie czaru na nowy cel to akcja ruchu. 
Nawet bardzo silna istota nie jest w stanie zepchnąć dłoni ze swej drogi, ponieważ ta zawsze staje 
pomiędzy tobą a przeciwnikiem. Wróg może natomiast przepchnąć na ciebie rękę, wykonując udany 
manewr szarży byka. 
Koncentrator: Wytrzymała rękawica wykonana ze skóry lub grubego materiału. 

Modlitwa 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Kap 3, Pal 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 12 m 
Obszar: Wszyscy sprzymierzeńcy i wrogowie w rozprysku o promieniu 12 m i środku w tobie 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Sprowadzasz pomyślność na siebie i sprzymierzeńców, jednocześnie zsyłając na wrogów 
nieprzychylność. Ty oraz każdy twój towarzysz zyskujecie premię ze szczęścia +1 do testów ataków, 
obrażeń zadawanych przez broń, rzutów obronnych oraz testów umiejętności. Jednocześnie wszyscy 
twoi przeciwnicy podlegają karze –1 do tych samych rzutów i testów. 

Modyfikacja pamięci 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda; patrz opis 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Sięgasz do umysłu podmiotu i modyfikujesz maksymalnie 5 minut jego wspomnień na jeden 
z następujących sposobów. 
 
• Usuwasz wspomnienia o wydarzeniu, którego podmiot właśnie doświadcza. W ten sposób niniejsze 

zaklęcie neguje zauroczenia, zadania/misje, sugestie oraz podobne czary. 
• Pozwalasz podmiotowi niezwykle dokładnie przypomnieć sobie wydarzenie, którego doświadczył. 
• Zmieniasz szczegóły wydarzenia, którego podmiot doświadczył. 
• Tworzysz wspomnienie wydarzenia, którego podmiot nigdy nie doświadczył. 
 
Rzucenie niniejszego zaklęcia zajmuje 1 rundę. Jeżeli podmiotowi nie uda się rzut obronny, spędzasz 
maksymalnie 5 minut (okres równy czasowi trwania wspomnień, jakie pragniesz zmodyfikować) na 
wizualizacji reminiscencji, które chcesz zmienić. W przypadku gdy coś przerwie ci koncentrację, 
zanim skończysz ową czynność, lub jeśli podmiot zdoła oddalić się poza zasięg, zaklęcie zostaje 
stracone. 
Zmodyfikowana pamięć nie musi wpłynąć na działania podmiotu, szczególnie jeżeli wspomnienia 
stoją w sprzeczności z jego naturalnymi skłonnościami. Nielogiczne modyfikacje istota odsuwa od 
siebie, uznając je za sen lub wspomnienie zamglone przez zbyt dużą ilość wypitego wina. 

Nadanie zdolności czarowania 
Wywoływanie 
Poziom: Kap 4, Magia 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota; patrz opis 
Czas działania: Permanentnie do wyładowania (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Przenosisz na inną istotę część przygotowanych czarów oraz zdolność do ich rzucania. Zaklęciami 
możesz w ten sposób obdarzyć tylko stworzenie o Intelekcie wartości przynajmniej 5 i o Roztropności 
wartości co najmniej 9, masz jednak prawo przenieść na nie tylko czary kapłana ze szkół odrzucanie, 
poznanie i przywoływanie (leczenie). Liczba i poziom zaklęć, które podmiot może otrzymać, zależy 
od jego Kostek Wytrzymałości – nawet kilkakrotne użycie nadania zdolności czarowania nie zmieni 
tego limitu. 
 
KW podmiotu Liczba nadawanych czarów 
2 i mniej Jeden czar 1. poziomu 
3-4 Jeden lub dwa czary 1. poziomu 
5 i więcej Jeden lub dwa czary 1. poziomu i jeden czar 2. poziomu 
 
Zmienne właściwości zaklęcia (zasięg, czas działania, obszar i tak dalej) zależą od twojego poziomu, 
a nie od poziomu podmiotu nadania zdolności czarowania. 
Kiedy rzucisz niniejsze zaklęcie, nie możesz przygotować nowego 4-poziomowego, dopóki podmiot 
nie wykorzysta czaru, jakim go obdarzyłeś, nie zginie lub nie zakończysz nadania zdolności 

czarowania. W tym czasie odpowiadasz przed swym bóstwem czy zasadami za to, w jaki sposób 
zaklęcie, którym kogoś obdarzyłeś, zostało wykorzystane. 
Jeżeli liczba dostępnych ci zaklęć 4. poziomu spadnie poniżej aktualnej liczby aktywnych nadań 
zdolności czarowania, rozproszeniu ulega ostatnie z nich. 
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Podmiot nadania zdolności czarowania, który chce rzucić zaklęcie z komponentem werbalnym, musi 
umieć mówić. Jeśli pragnie zaś rzucić czar z komponentem materialnym lub koncentratorem, musi 
dany przedmiot posiadać. 

Nałożenie klątwy 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 4, Kap 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Nakładasz na ofiarę klątwę. Wybierz jeden z trzech następujących efektów. 
• –6 do wartości atrybutu (minimum 1). 
• Kara –4 do testów ataków, rzutów obronnych oraz testów umiejętności i atrybutów. 
• W każdej turze ofiara ma szansę 50%, że działa normalnie; w przeciwnym razie nie robi nic. 
 
Masz również prawo wymyślić własną klątwę, nie może ona jednakże być potężniejsza od tych 
opisanych wcześniej. 
Klątwy nałożonej mocą tego zaklęcia nie da się rozproszyć, a zdjąć ją można za pomocą cudu, 
ograniczonego życzenia, przełamania klątwy, złamania zaklęcia lub życzenia. 
Nałożenie klątwy kontruje przełamanie klątwy. 

Naprawa 
Przemiany 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0, Drd 0, Kap 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 3 m 
Cel: Jeden przedmiot o wadze nieprzekraczającej 0,5 kg 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Niniejszy czar naprawia niewielkie pęknięcia, uszkodzenia lub rozdarcia przedmiotów (lecz nie 
wpływa na wypaczenia, powodowane choćby przez zaklęcie wypaczenie drewna). W przypadku 
elementów metalowych zespawaniu ulega jedno pęknięcie. Popękane w wielu miejscach przedmioty 
ceramiczne lub drewniane naprawa zlepia i łączy tak, że są niczym nowe. Niniejszy czar zaszyje też 
dziurę w skórzanej sakwie lub bukłaku, naprawi też przedmiot magiczny, ale nie odtworzy jego 
magicznych właściwości. Nie zdoła natomiast nareperować połamanych magicznych bereł, lasek 
i różdżek. Nie ma także wpływu na istoty (wliczając w to konstrukty). 

Neutralizacja trucizny 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Brd 4, Drd 3, Kap 4, Pal 4, Trp 3 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 

Cel: Dotknięta istota lub przedmiot o objętości do 0,027 m3/poziom 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Oczyszczasz z toksyn dotknięte stworzenie lub przedmiot. Zatrute stworzenie nie cierpi dłużej od 
efektów działania trucizny, a wszystkie tymczasowe efekty dobiegają końca. Czar jednakże nie neguje 
efektów natychmiastowych, takich jak utrata punktów wytrzymałości czy czasowe obniżenie wartości 
atrybutu, a także tych efektów, które nie kończą się same z siebie. 
Podmiot zaklęcia jest także niepodatny na wszelkie trucizny, których ofiarą padnie przez czas 
działania tego czaru. W odróżnieniu od opóźnienia działania trucizny, efekty jadów nie zostają 
opóźnione o czas działania zaklęcia – stworzenie nie musi wykonywać rzutów obronnych na efekty 
toksyn, których ofiarą padnie podczas funkcjonowania czaru. 
Zaklęcie to neutralizuje na czas swego działania toksyny w jadowitych istotach oraz trujących 
przedmiotach, jeśli tak zadecyduje postać, która je rzuci. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Bryłka węgla. 

Nienaruszalna sfera 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Sfera o średnicy 30 cm/poziom o środku w istocie 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Refleks neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten sprawia, że migocząca sfera mocy otacza wybraną istotę (musi się ona zmieścić w kuli 
o średnicy zależnej od poziomu). Podmiot pozostaje w niej przez czas działania czaru. Sfera nie może 
ulec uszkodzeniu, chyba że za sprawą berła niszczenia magicznych przedmiotów czy berła negacji, 
czaru dezintegracja bądź kierunkowego rozproszenia magii. Wspomniane efekty niszczą ją, nie 
krzywdząc zamkniętej w środku istoty. Przez sferę nie może się nic przedostać – ani ze środka, ani do 
środka, ale podmiot niniejszego czaru oddycha normalnie. Może próbować się wyrwać, ale sfery nie 
sposób poruszyć za sprawą siły fizycznej – tak stosując ją z zewnątrz, jak i od środka. 
Komponent materialny: Półsfera z czystego kryształu i pasująca do niej półsfera z gumy arabskiej. 

Niepodatność na czar 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 4, Ochrona 4, Siła 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Istota, na którą rzucisz to zaklęcie, jest niepodatna na efekt jednego wybranego czaru (4. lub niższego 
poziomu) na cztery twoje poziomy. W efekcie zyskuje odporność na czary, której nie sposób pokonać, 
ale dotyczy to tylko kilku wybranych zaklęć. Oczywiście owa niepodatność nie zabezpiecza przed 
zaklęciami, względem których odporność na czary nie ma zastosowania. Niepodatność na czar chroni 
przed zaklęciami, efektami czaropodobnymi przedmiotów magicznych oraz wrodzonymi zdolnościami 
czaropodobnymi istot. Nie zabezpiecza podmiotu przed zdolnościami nadnaturalnymi 
i nadzwyczajnymi, takimi jak broń oddechowa czy ataki wzrokowe. Zapewnia ochronę przed 
konkretnym czarem, a nie przed całą domeną lub szkołą czy grupą czarów o podobnym efekcie. 
Na istotę może wpływać tylko jedna niepodatność na czar lub potężniejsza niepodatność na czar. 

Niepodatność na czar, potężniejsza 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 8 

 
Zaklęcie to działa jak niepodatność na czar, ale zapewnia ochronę przed zaklęciami 8. lub niższego 
poziomu. 
Na istotę może wpływać tylko jedna niepodatność na czar lub potężniejsza niepodatność na czar. 

Nieprzenikniona mgła 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 1, Drd 1, Kap 1, Powietrze 1, Woda 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 6 m 
Efekt: Mgła w fali o promieniu 6 m, wysoka na 6 m 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Otaczają cię mgliste opary, które od chwili powstania się nie poruszają. Uniemożliwiają one 
korzystanie z wszelkiego typu wzroku, włącznie z widzeniem w ciemnościach, poza zasięg 1,5 metra. 
Istoty w odległości 1,5 metra posiadają ukrycie (ataki podlegają ryzyku chybienia 20%). Stworzenia 
znajdujące się dalej korzystają z całkowitego ukrycia (ryzyko chybienia 50%, a atakujący nie może 
zlokalizować celu za pomocą zmysłu wzroku). 
Średni wiatr (16,5+ km/h) – jak choćby ten stworzony za sprawą zaklęcia podmuch wiatru – rozwiewa 
mgłę w 4 rundy, a silny (31,5+ km/h) w 1 rundę. Kula ognista, ogniste uderzenie i podobne czary 
wypalają mgłę na obszarze swego działania. Ściana ognia natomiast wypala opary na obszarze, na 
którym powoduje obrażenia. 
Czar ten nie działa pod wodą. 

Nieustający płomień 
Wywoływanie [Światło] 
Poziom: Cza/Zak 2, Kap 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty przedmiot 
Efekt: Magiczne płomienie niewydzielające ciepła 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Z przedmiotu, którego dotykasz, wystrzeliwuje płomień dający tyle światła, co pochodnia. Ogień 
wygląda jak zwykły, ale nie wydziela ciepła i nie spala tlenu. Nieustający płomień można zakryć 
i schować, lecz nie da się go zdusić czy ugasić. 
Czary światła kontrują i rozpraszają zaklęcia ciemności tego samego i niższego poziomu. 
Komponent materialny: Przedmiot, z którego ma wystrzelić płomień, posypujesz rubinowym pyłem 
(wartości 50 sz). 

Niewidoczny służący 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jeden niewidzialny, bezmyślny, bezkształtny służący 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Za pomocą tego czaru tworzysz niezwykłego służącego – niewidzialną, bezmyślną, bezkształtną moc, 
która wykona proste, zlecone przez ciebie zadania. Postać taka może przynosić przedmioty, otwierać 
niezablokowane drzwi, podsuwać krzesła oraz czyścić i naprawiać sprzęty. Nie potrafi wykonywać 
kilku czynności naraz, ale jeśli jej nakażesz, będzie powtarzać wybraną czynność raz po raz, dopóki 
będziesz w zasięgu. Może otwierać normalne drzwi, szuflady, wieka i tym podobne. Jej Siła ma 
efektywną wartość 2 (jest zatem w stanie unieść ciężar 10 kilogramów, a ciągnąć 50 kilogramów), 
a porusza się z szybkością 4,5 metra. Może też uruchamiać pułapki i podobne mechanizmy, ale jest 
w stanie przyłożyć nacisk równoważny 10 kilogramom, a to zwykle za mało, by reagujące na nacisk 
płyty czy inne urządzenia zadziałały. Nie potrafi wykonać zadania wymagającego testu umiejętności 
o ST przekraczającej 10 lub wykorzystania umiejętności, z których nie da się korzystać bez 
wyszkolenia. 
Służący nie może atakować w żaden sposób. Nie ma prawa wykonać testu ataku. Nie da się go zabić, 
ale rozwiewa się, gdy otrzyma 6 obrażeń w wyniku ataków obszarowych (nie ma prawa wykonywać 
na nie rzutów obronnych). Przestaje też istnieć, gdy poślesz go poza zasięg działania niniejszego czaru 
(liczony od twojego aktualnego położenia). 
Komponent materialny: Kawałek sznurka i drewna. 

Niewidzialność 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2, Oszustwa 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty lub dotykowy 
Cel: Ty lub istota bądź obiekt o wadze nieprzekraczającej 50 kg/poziom 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) lub Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) lub tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Dotknięta istota (lub przedmiot) staje się niewidzialna i znika z pola widzenia (włącznie z widzeniem 
w ciemnościach). Jeżeli podmiot ma jakieś wyposażenie, znika ono wraz z nim. Jeśli rzucisz niniejszy 
czar na wybraną osobę, ani ty, ani twoi sprzymierzeńcy nie zdołacie jej zobaczyć, chyba że normalnie 
to potraficie lub użyjecie odpowiedniej do tego celu magii. 
Upuszczone lub położone przez niewidzialnego przedmioty stają się widzialne. Z kolei rzeczy, które 
podnosi i chowa pod ubraniem lub w kieszeniach – znikają. Tylko światło nigdy nie staje się 
niewidzialne, choć jego źródło może zniknąć (w efekcie światło nie ma widocznego źródła). Wszelkie 
części przedmiotów, które niesie podmiot niniejszego czaru, a które mają długość przekraczającą 3 
metry, stają się widzialne. 
Oczywiście podmiot niewidzialności nie znajduje się w magicznej ciszy, a zatem niektóre czynności, 
jakie wykonuje, pozwalają go wykryć (kiedy na przykład przejdzie przez kałużę). Czar kończy swe 
działanie, gdy istota, na którą wpływa, zaatakuje jakieś stworzenie. Na potrzeby niewidzialności za 
atak uznaje się każde zaklęcie wycelowane w przeciwnika bądź obejmujące go obszarem lub efektem 
(to, kto jest wrogiem, zależy od punktu widzenia niewidzialnego). Czynności skierowane przeciw 
przedmiotom, których nikt nie trzyma, nie kończą działania niewidzialności. Niebezpośredni atak 
również nie neguje niniejszego czaru. A zatem niewidzialny może otwierać drzwi, rozmawiać, jeść, 
wchodzić po schodach, przyzywać potwory i nakazywać im atak, odcinać liny podtrzymujące most, na 
którym znajdują się wrogowie, uruchamiać pułapki na odległość, otwierać komórki z psami oraz 
wypuszczać je na przeciwników i tak dalej. Jeżeli jednak podmiot niniejszego czaru zaatakuje 
bezpośrednio, staje się natychmiast widzialny wraz z całym swoim wyposażeniem. Warto pamiętać, że 
takie czary jak błogosławieństwo, które wpływają jedynie na sojuszników, nie uznaje się za atak 
przerywający działanie niewidzialności, nawet jeśli wrogowie znajdą się na obszarze ich działania. 
Niewidzialności można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie, lecz tylko 
w przypadku, gdy pod jej wpływem znajdzie się przedmiot. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Rzęsa zatopiona w kawałku gumy arabskiej. 
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Niewidzialność, potężniejsza 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S 
Cel: Ty lub dotknięta istota 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
 
Czar ten działa jak niewidzialność, z tą jednak różnicą, iż atak podmiotu nie kończy działania zaklęcia. 

Niewidzialność, zbiorowa 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Cele: Dowolna liczba istot, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

większej niż 54 m 
 
Czar ten działa jak niewidzialność, z tą jednak różnicą, iż efekt porusza się wraz z grupą i ulega 
negacji, gdy jeden z jej członków zaatakuje. Poszczególne istoty znajdujące się pod wpływem 
niniejszego zaklęcia nie widzą siebie nawzajem. Czar przestaje działać na stworzenie, które oddali się 
o więcej niż 54 metry od najbliższego członka grupy (jeśli zaklęcie wpływa na dwie istoty, 
niewidzialność traci ta, która się oddali; jeżeli obie się poruszają, czar przestaje działać na nie 
jednocześnie, gdy dystans przekroczy 54 metry). 
Komponent materialny: Rzęsa zatopiona w kawałku gumy arabskiej. 

Niewykrywalność 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 3, Trp 4, Oszustwa 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota lub przedmiot 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Chronioną niewykrywalnością istotę trudno wykryć zaklęciami poznania, takimi jak 
jasnosłyszenie/jasnowidzenie, zlokalizowanie przedmiotu czy czary wykrycia. Zapobiega ona również 
ustalaniu położenia za pomocą przedmiotów magicznych w rodzaju kryształowej kuli. Ktoś, kto 
próbuje przy użyciu czaru poznania lub przedmiotu zbadać chroniony podmiot, musi wykonać udany 
test poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) o ST równej 11 + poziom czarującego, który 
rzucił niewykrywalność. W przypadku gdy niniejsze zaklęcie rzuciłeś sam na siebie lub na przedmiot, 
który znajduje się w twoim posiadaniu, ST wynosi 15 + twój poziom czarującego. 
Niewykrywalność rzucona na istotę chroni zarówno ją, jak i jej wyposażenie. 
Komponent materialny: Szczypta diamentowego pyłu wartości 50 sz. 

Niewykrywalny charakter 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 1, Kap 2, Pal 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota lub przedmiot 
Czas działania: 24 godziny 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Zaklęcie to ukrywa charakter przedmiotu lub istoty, chroniąc go przed wszelkimi formami poznania. 

Obawa 
Oczarowania (Przymus) [Strach, Wpływający na umysł] 
Poziom: Kap 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 15 m 
Obszar: Wszyscy wrogowie w promieniu15 m 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Obawa napełnia twoich wrogów strachem i wątpliwościami. Każda istota, na którą wpłynie, podlega 
karze –1 do testów ataków oraz karze –1 do rzutów obronnych na efekty strachu 
Obawa kontruje i rozprasza błogosławieństwo. 

Obcowanie 
Poznanie 
Poziom: Kap 5 
Komponenty: W, S, M, KO, PD 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 runda/poziom 
 
Kontaktujesz się z bóstwem – lub jego przedstawicielami – i zdajesz pytanie, na które można 
odpowiedzieć po prostu “Tak” lub “Nie” (kapłan, który nie oddaje czci żadnemu bóstwu, kontaktuje 
się z bogiem lub boginią o podobnych poglądach). Masz prawo zadać jedno takie pytanie na poziom 
czarującego. Odpowiedź, jaką otrzymujesz, jest poprawna, ale w granicach wiedzy bóstwa. 
Dozwolona bywa również odpowiedź “Nieokreślone”, ponieważ nawet najpotężniejsze byty 
zamieszkujące Plany Zewnętrzne nie wiedzą wszystkiego. W przypadku gdy jednowyrazowa 
odpowiedź mogłaby wprowadzić w błąd lub byłaby sprzeczna z interesami bóstwa, prawdopodobnie 
odpowie ono krótkim zdaniem (pięć lub mniej słów). 
Za pomocą tego czaru w najlepszym razie uzyskasz informacje, dzięki którym łatwiej przyjdzie ci 
podjąć decyzję. Pamiętaj jednak, że byty, z którymi nawiązujesz kontakt, mają własne cele i będą 
odpowiadać tak, by wspierać własne plany. Zaklęcie dobiegnie końca, jeśli będziesz się ociągał, 
poświęcisz rozmowie o odpowiedziach lub zajmiesz się czymś innym. 
Komponent materialny: Woda święcona (lub przeklęta) i kadzidła. 
Koszt PD: 100 PD. 

Obcowanie z naturą 
Poznanie 
Poziom: Drd 5, Trp 4, Zwierzęta 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Natychmiastowy 
 
Jednoczysz się z naturą, dzięki czemu zyskujesz wiedzę dotyczącą otoczenia. Natychmiast 
otrzymujesz informacje dotyczące trzech tematów spośród następujących: ziemia oraz ukształtowanie 
terenu, rośliny, minerały, akweny wodne, istoty, uogólniona populacja zwierząt, obecność stworzeń 

leśnych, obecność potężnych stworzeń nienaturalnych, a nawet ogólny stan naturalnego otoczenia. 
W terenie, na zewnątrz budynków, czar działa w promieniu 1,5 km na poziom czarującego. 
W naturalnych obszarach pod powierzchnią ziemi – w pieczarach, jaskiniach itd. – promień maleje do 
30 metrów na poziom czarującego. Zaklęcie nie funkcjonuje na obszarze, w którym naturę zastąpiono 
konstrukcjami lub osadami, a zatem w sztucznych podziemiach i osadach. 

Obłęd 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Istota, która znajdzie się pod działaniem tego czaru, pada ofiarą permanentnego efektu dezorientacji 

(analogicznie do zaklęcia o tej samej nazwie). 
Przełamanie klątwy nie usunie obłędu, ale cud, ograniczone życzenie, potężniejsze przywrócenie 

energii życiowej, uzdrowienie lub życzenie – już tak. 

Obserwacja śmierci 
Nekromancja [Zło] 
Poziom: Kap 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 9 m 
Obszar: Emanacja w kształcie stożka 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Za pomocą plugawego wzroku uzyskanemu dzięki potędze nieżycia potrafisz określić stan 
znajdujących się w zasięgu czaru istot będących na skraju śmierci. Natychmiast wiesz, czy stworzenie 
w obszarze działania zaklęcia jest martwe, ma nadwątlone siły (żyje, ale jest ranne i zostało mu 3 lub 
mniej punktów wytrzymałości) czy walczy ze śmiercią (żyje i ma 4 bądź więcej punktów 
wytrzymałości), czy też jest nieumarłe, albo ani żywe, ani umarłe (dotyczy konstruktów). Obserwacja 

śmierci przebija się przez każdy czar i zdolność pozwalającą istocie udawać śmierć. 

Ochrona przed chaosem 
Odrzucanie [Praworządność] 
Poziom: Cza/Zak 1, Kap 1, Pal 1, Prawo 1 
 
Czar ten działa jak ochrona przed złem, ale premie z odbicia i z odporności dotyczą istot 
chaotycznych, a podmiotu nie mogą dotykać chaotyczne przyzwane stworzenia. 

Ochrona przed czarami 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 8, Magia 8 
Komponenty: W, S, M, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Maksymalnie jedna dotknięta istota na cztery poziomy 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot zyskuje premię z odporności +8 do rzutów obronnych na zaklęcia i zdolności czaropodobne 
(lecz nie na zdolności nadnaturalne i nadzwyczajne). 
Komponent materialny: Diament wart przynajmniej 500 sz, który kruszysz, a powstałym proszkiem 
posypujesz podmioty. 
Koncentrator: Jeden diament wart 1000 sz na każdą istotę, którą chcesz chronić tym czarem. Każdy 
podmiot musi przez czas działania zaklęcia nosić taki klejnot. Jeśli go straci, czar przestaje na niego 
wpływać. 

Ochrona przed dobrem 
Odrzucanie [Zło] 
Poziom: Cza/Zak 1, Kap 1, Zło 1 
 
Czar ten działa jak ochrona przed złem, ale premie z odbicia i z odporności dotyczą istot dobrych, 
a podmiotu nie mogą dotykać dobre przyzwane stworzenia. 

Ochrona przed energią 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 3, Drd 3, Kap 3, Ochrona 3, Szczęście 3, Trp 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom lub do wyładowania 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Ochrona przed energią zapewnia tymczasową niepodatność na wybrany typ energii (dźwięk, 
elektryczność, kwas, ogień lub zimno), który wybierasz w chwili rzucania czaru. Zaklęcie ulega 
wyładowaniu, gdy wchłonie 12 obrażeń od danej energii na poziom czarującego (do maksymalnie 120 
na 10. poziomie). 
Uwaga: Ochrona przed energią nakłada się (a nie kumuluje) z odpornością na energię. Jeśli daną 
istotą chronią oba te zaklęcia, czar ochrony wchłania obrażenia aż do wyczerpania. 

Ochrona przed prawem 
Odrzucanie [Chaos] 
Poziom: Chaos 1, Cza/Zak 1, Kap 1 
 
Czar ten działa jak ochrona przed złem, ale premie z odbicia i z odporności dotyczą istot 
praworządnych, a podmiotu nie mogą dotykać praworządne przyzwane stworzenia. 

Ochrona przed strzałami 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom lub do wyładowania 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
Chroniona tym czarem istota zyskuje odporność na broń dystansową – ma ona postać redukcji obrażeń 
10/magia względem takiego oręża (należy zaznaczyć, że niniejsze zaklęcia nie zapewnia podmiotowi 
zdolności do ranienia stworzeń o podobnej redukcji obrażeń). Ochrona przed strzałami dobiega końca 
i ulega wyładowaniu, gdy zapobiegnie 10 obrażeniom na poziom czarującego (maksymalnie 100). 
Koncentrator: Kawałek skorupy żółwia. 
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Ochrona przed śmiercią 
Nekromancja 
Poziom: Drd 5, Kap 4, Pal 4, Śmierć 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot niniejszego zaklęcia staje się niepodatny na zaklęcia śmierci, magiczne efekty zabójcze, 
wysączenie energii oraz efekty oparte na energii negatywnej. 
Zaklęcie to nie usuwa poziomów negatywnych, którym podmiot już podlega. Nie wpływa również na 
rzut obronny wykonywany w 24 godziny po zyskaniu negatywnego poziomu. 
Niniejszy czar nie zapewnia ochrony przed atakami innego rodzaju, nawet jeśli prowadzą one do 
śmierci. 

Ochrona przed złem 
Odrzucanie [Dobro] 
Poziom: Cza/Zak 1, Dobro 1, Kap 1, Pal 1 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Nie; patrz opis 
 
Zaklęcie to chroni podmiot przed atakami złych istot, przed mentalną kontrolą oraz przed 
przyzwanymi stworzeniami. Powołuje do istnienia magiczną barierę wokół postaci, w odległości około 
30 centymetrów. Zapora porusza się wraz z ową postacią, powodując trzy istotne efekty. 
Po pierwsze, podmiot zyskuje premię z odbicia +2 do KP i premię z odporności +2 do rzutów 
obronnych. Obie należy brać pod uwagę przypadku ataków złych istot i wykorzystywanych przez nie 
efektów. 
Po drugie, bariera blokuje wszelkie próby opętania chronionej istoty (choćby za sprawą magicznego 

słoja) lub narzucenia jej mentalnej kontroli (co obejmuje efekty oczarowania (zauroczenia) oraz 
oczarowania (przymusu), które zapewniają długotrwałą kontrolę nad ofiarą, jak na przykład 
zdominowanie osoby). Niniejszy czar nie zabezpiecza podmiotu przed obraniem go za cel takiego 
efektu, ale tłumi ten ostatni przez czas swego działania. Jeżeli to zaklęcie dobiegnie końca, zanim 
rozwieje się efekt zapewniający kontrolę mentalną, korzystająca z niego istota może rozkazywać 
mentalnie podmiotowi. Analogicznie ochrona przed złem blokuje opętanie sił życiowych, lecz nie 
zapobiega mu, jeśli doszło do niego, zanim rzucono niniejszy czar. Warto zaznaczyć, że opisywane 
działanie funkcjonuje bez względu na charakter. 
Po trzecie, niniejsze zaklęcie zapobiega cielesnemu kontaktowi z przyzwanymi istotami. A zatem ataki 
bronią naturalną takich stworzeń zawodzą, jeśli wymagają dotknięcia podmiotu. Wyprowadzające je 
istoty zostają odepchnięte. Dobre przyzwane stworzenia są niepodatne na niniejszy efekt. Ochrona 
przed cielesnym kontaktem z przyzwanymi istotami kończy się w momencie, gdy podmiot zaatakuje 
którąś z nich lub spróbuje pchnąć barierę na przyblokowane stworzenie. Odporność na czary pozwala 
przełamać to zabezpieczenie i ewentualnie umożliwia dotknięcie chronionego. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Nieco sproszkowanego srebra, którym rysujesz na podłodze (lub 
ziemi) okrąg o średnicy 90 centymetrów wokół chronionego stworzenia. 

Ochrony i zabezpieczenia 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, M, K 
Czas rzucania: 30 minuty 
Zasięg: Wszędzie w obszarze, który ma zostać zabezpieczony 

Obszar: Do 18 m2/poziom (K) 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Patrz opis 
 
To potężne zaklęcie służy przede wszystkim do ochrony twojej siedziby. Zabezpiecza ono obszar 18 
metrów kwadratowych na poziom czarującego (wysokość do 6 metrów) ukształtowany zgodnie 
z twoim pragnieniem. Masz zatem prawo ochronić kilka pięter warowni, dzieląc obszar działania 
niniejszego zaklęcia. Chcąc rzucić czar, musisz znajdować się w dowolnym miejscu chronionego 
terenu. Zaklęcie powołuje do istnienia następujące magiczne efekty na obszarze działania. 
Mgła: Wszystkie korytarze zasnuwa mgła, uniemożliwiając korzystanie z każdego typu wzroku, 
włącznie z widzeniem w ciemnościach, poza zasięg 1,5 metra. Istoty w odległości 1,5 metra posiadają 
ukrycie (ataki podlegają ryzyku chybienia 20%). Stworzenia znajdujące się dalej korzystają 
z całkowitego ukrycia (ryzyko chybienia 50%, a ponadto atakujący nie może zlokalizować celu za 
pomocą zmysłu wzroku). Rzut obronny: Brak. Odporność na czary: Nie. 
Mistyczne zamki: Wszystkie drzwi na chronionym obszarze zostają zaopatrzone w mistyczne zamki. 

Rzut obronny: Brak. Odporność na czary: Nie. 
Pajęczyny: Wszelkie schody – od samego dołu do góry – zasnuwają sieci takie same jak powstają 
dzięki czarowi pajęczyna, z tą jednak różnicą, że po spaleniu lub rozerwaniu odtwarzają się w ciągu 10 
minut, pod warunkiem, iż ochrony i zabezpieczenia wciąż działają. Rzut obronny: Refleks neguje; 
patrz opis pajęczyny. Odporność na czary: Nie. 
Dezorientacja: W miejscach, w których trzeba dokonać wyboru – na przykład: na skrzyżowaniu 
korytarzy lub w łączących się przejściach – działa pomniejszy efekt przypominający dezorientację. Za 
jego sprawą istnieje szansa 50% na to, że intruzi będą wierzyć, iż podążają w przeciwnym kierunku 
niż ten, który naprawdę wybrali. Jest to wpływający na umysł efekt oczarowania. Rzut obronny: Brak. 
Odporność na czary: Tak. 
Znikające drzwi: Jedne drzwi na poziom czarującego ukrywa czar milczący obraz, przez co wyglądają 
niczym zwykła ściana. Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji). Odporność 
na czary: Nie. 
Ponadto możesz umieścić na obszarze działania zaklęcia jeden z następujących pięciu efektów 
magicznych. 
1. Tańczące światła w czterech korytarzach. Możesz ustalić prosty program, który będą powtarzały, 
dopóki działają ochrony i zabezpieczenia. Rzut obronny: Brak. Odporność na czary: Nie. 
2. Magiczne usta w dwóch miejscach. Rzut obronny: Brak. Odporność na czary: Nie. 
3. Śmierdząca chmura w dwóch miejscach. Opary pojawiają się we wskazanych przez ciebie 
miejscach. Jeśli rozwieje je wiatr, odtwarzają się po 10 minutach, pod warunkiem, że ochrony 

i zabezpieczenia wciąż działają. Rzut obronny: Wytrwałość neguje; patrz opis śmierdzącej chmury. 

Odporność na czary: Nie. 
4. Podmuch wiatru w jednym korytarzu lub komnacie. Rzut obronny: Wytrwałość neguje. Odporność 
na czary: Tak. 
5. Sugestia w jednym miejscu. Wybierasz miejsce o rozmiarze kwadratu o boku 1,5 metra. Każda 
istota, która do niego trafi lub przez nie przejdzie, padnie ofiarą mentalnej sugestii. Rzut obronny: 
Wola neguje. Odporność na czary: Tak. 
Cały zabezpieczony obszar emanuje silną magią ze szkoły odrzucanie. Udanie rzucone na konkretny 
efekt rozproszenie magii usuwa tylko jego. Udane rozłączenie maga niszczy działanie ochron 

i zabezpieczeń. 
Komponent materialny: Płonące kadzidło, niewielka ilość siarki i oliwy, związany sznurek, nieco krwi. 
Koncentrator: Srebrny pręcik. 

Oczyszczenie jedzenia i wody 
Przemiany 

Poziom: Drd 0, Kap 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 3 m 

Cel: 0,027 m3/poziom zanieczyszczonego jedzenia i wody 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Za sprawą tego czaru zepsute, zgniłe, zatrute lub w inny sposób skażone jedzenie oraz woda ulegają 
oczyszczeniu i nadają się do spożycia. Niniejsze zaklęcie nie zapobiega późniejszemu naturalnemu 
rozkładowi. Oczyszczenie jedzenia i wody niszczy przeklętą wodę oraz jedzenie i picie o podobnym 
znaczeniu, ale nie ma wpływu na istoty oraz na eliksiry magiczne. 
Uwaga: Waga wody to mniej więcej 1 kilogram na litr, a litr ma objętość decymetra sześciennego. 

Odbicie czaru 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 7, Magia 7, Szczęście 7 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Do wyczerpania lub 10 min./poziom 
 
Wycelowane w ciebie zaklęcia i efekty czaropodobne czar odbija w stronę tego, kto ich użył, ale 
wpływa tylko na zaklęcia, których jesteś celem. Zaklęcia, które wpływają na obszar lub mają efekt, nie 
zostają odbite. Czar ten nie zatrzymuje też zaklęć o zasięgu dotykowym. 
Odbiciu ulega od 7 do 10 (1k4+6) poziomów czarów. Dokładna ich liczba nie jest ci znana. Kiedy 
zaklęcie zostaje odbite, jego poziom zmniejsza aktualną liczbę poziomów, które zostaną odbite. 
Jeśli staniesz się celem zaklęcia wyższego poziomu niż pozostała ci liczba poziomów odbijanych 
czarów, zostanie ono tylko częściowo odbite. Należy odjąć pozostałe ci poziomy od poziomu zaklęcia, 
którego ofiarą padasz, a następnie uzyskany wynik podzielić przez poziom tego ostatniego – w ten 
sposób ustala się, jaka część efektu przebiła się przez odbicie. W przypadku zaklęć raniących, ty 
i osoba, która rzuciła na ciebie czar, otrzymujecie stosowną część obrażeń. W przypadku zaklęć, które 
nie powodują ran, każdy z was ponosi proporcjonalne ryzyko tego, iż padnie ofiarą danego czaru. 
Jeśli i ty, i rzucający na ciebie zaklęcia przeciwnik znajdujecie się pod wpływem odbicia czaru, 
powstaje pole rezonansowe – wówczas wynik starcia określa się za pomocą rzutu i przy użyciu 
pobliskiej tabeli. 
 
k% Efekt 
01-70 Czar rozwiewa się bez efektu. 
71-80 Czar wpływa na was obu z pełnym efektem. 
81-97 Oba odbicia przestają działać na 1k4 minuty. 
98-100 Obaj zostajecie wypchnięci przez szczelinę na inny plan. 
 
Materialny komponent wtajemniczeń: Srebrne lusterko. 

Odczytanie magii 
Poznanie 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0, Drd 0, Kap 0, Pal 1, Trp 1 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 10 min./poziom 
 
Dzięki temu zakleciu możesz odcyfrować magiczne, w przeciwnym razie niezrozumiałe zapiski 
zamieszczone na różnych przedmiotach, takich jak książki, zwoje czy broń. Odczytując teksty, nie 
uwalniasz zawartej w nich magii, choć może tak się zdarzyć w przypadku przeklętego zwoju. Ponadto 
po rzuceniu niniejszego zaklęcia i rozszyfrowaniu magicznego zapisu masz prawo później go czytać 
bez konieczności sięgania po odczytanie magii. Tempo czytania wynosi jedną stronę (250 słów) na 
minutę. 
Za pomocą niniejszego zaklęcia i po udanym teście Czarostwa o ST 13 rozpoznajesz glif strażniczy; po 
udanym teście Czarostwa o ST 16 – potężniejszy glif strażniczy; po udanym teście Czarostwa o ST 10 
+ poziom czaru – każdy z symboli. 
Odczytaniu magii można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Koncentrator: Przejrzysty kryształowy lub mineralny graniastosłup. 

Oddychanie wodą 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 3, Drd 3, Kap 3, Woda 3 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Żyjące dotknięte istoty 
Czas działania: 2 godziny/poziom; patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Istoty, na które rzuciłeś czar, swobodnie oddychają wodą. Podziel jego czas działania równo pomiędzy 
wszystkie stworzenia, które dotknąłeś. 
Zaklęcie to nie uniemożliwia oddychania powietrzem. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Trzcinka lub słomka. 

Odesłanie 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 5, Kap 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedno pozaplanarne stworzenie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to zmusza istotę pozaplanarną do powrotu do odpowiedniego dla niej wymiaru, jeśli nie uda 
jej się specjalny rzut obronny na Wolę (ST = ST rzutu obronnego na czar – KW istoty + twój poziom 
czarującego). Jeżeli czar się powiedzie, stworzenie natychmiast znika, choć istnieje szansa 20% na to, 
że czar odeśle ofiarę na plan inny niż macierzysty. 

Odosobnienie 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jedno dotknięte chętne stworzenie lub przedmiot (maksymalnie sześcian o krawędzi 60 

cm/poziom) 
Czas działania: Jeden dzień/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Nie lub Tak (przedmiot) 
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Czar ten przede wszystkim uniemożliwia zaklęciom ze szkoły poznanie wykrycie i lokalizację istoty 
czy przedmiotu chronionego przez odosobnienie. Ponadto jego podmiot staje się niewidzialny dla 
wszelkich form wzroku (analogicznie jak w przypadku czaru niewidzialność). Trzeba jednakże 
pamiętać, że chroniony zaklęciem obiekt da się odkryć za pomocą dotyku lub zastosowaniu narzędzi. 
Istoty, na które działa odosobnienie, zapadają w śpiączkę i efektywnie znajdują się w stanie 
zatrzymania funkcji życiowych, dopóki czar się nie zakończy lub nie zostanie rozproszony. 
Uwaga: Udany rzut obronny na Wolę uniemożliwia wpływ odosobnienia na trzymane i magiczne 
przedmioty. Próba wykrywania podmiotu za sprawą zaklęć poznania czy ujrzenia go w zwykły sposób 
zawsze kończy się niepowodzeniem i nie wiąże się z żadnym rzutem obronnym. 
Komponent materialny: Rzęsa bazyliszka, guma arabska oraz 2 gramy wapna do bielenia. 

Odporność 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0, Drd 0, Kap 0, Pal 1 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 minuta 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Nasączasz podmiot magiczną energią, która chroni go przed szkodami, zapewniając premię 
z odporności +1 do rzutów obronnych. 
Odporności można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Miniaturowy płaszcz. 

Odporność na czary 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 5, Magia 5, Ochrona 5 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Istota zyskuje odporność na czary w wysokości 12 + twój poziom czarującego. 

Odporność na energię 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 2, Drd 2, Kap 2, Ogień 3, Pal 2, Trp 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
To zaklęcie ze szkoły odrzucanie zapewnia tymczasową ochronę przed wybranym typem energii 
(dźwiękiem, elektrycznością, kwasem, ogniem lub zimnem), który wybierasz w chwili rzucania czaru. 
Podmiot zyskuje odporność na wybrany typ energii w wysokości 10. Oznacza to, że za każdym razem, 
gdy otrzymuje obrażenia spowodowane przez daną energię (mającą naturalne lub magiczne źródło), 
ich liczbę należy zmniejszyć o 10, zanim rany wpłyną na punkty wytrzymałości. Wartość odporności 
na energię rośnie do 20 punktów na 7. poziomie i maksymalnie do 30 punktów na 11. Zaklęcie chroni 
podmiot oraz jego wyposażenie. 
Odporność na energię wpływa jedynie na obrażenia, a zatem podmiot niniejszego czaru może paść 
ofiarą efektów pobocznych. 
Uwaga: Odporność na energię nakłada się (a nie kumuluje) z ochroną przed energią. Jeśli daną istotę 
chronią oba te zaklęcia, czar ochrony wchłania obrażenia aż do wyczerpania. 

Odporność na żywioły 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 1, Drd 1, Kap 1, Pal 1, Słońce 1, Trp 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 24 godziny 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Istota chroniona za pomocą odporności na żywioły nie cierpi w gorącym lub mroźnym otoczeniu. Nie 
odnosi obrażeń w środowisku o temperaturze od –45 do 60 stopni Celsjusza; nie musi nawet 
wykonywać rzutów obronnych na Wytrwałość. W podobny sposób chroniony jest ekwipunek 
podmiotu niniejszego zaklęcia. 
Odporność na żywioły nie chroni przed obrażeniami od ognia i zimna. Nie pomaga również 
w zetknięciu z innymi niebezpieczeństwami środowiskowymi, takimi jak dym, brak powietrza i tym 
podobne. 

Odpychanie drewna 
Przemiany 
Poziom: Drd 6, Rośliny 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Biegnąca od ciebie emanacja w postaci 18-metrowej linii 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Biegnie od ciebie strumień energii, poruszający się w kierunku, który wybierzesz. Wszelkie drewniane 
obiekty, które znajdują się na drodze działania zaklęcia, zostają odepchnięte aż do granicy jego 
zasięgu. Czar nie wpływa na dobrze przymocowane przedmioty o średnicy przekraczającej 90 
centymetrów, ale na inne już tak. Z kolei przymocowane przedmioty o średnicy 90 centymetrów oraz 
mniejszej pękają w drzazgi, a ich kawałki unosi ze sobą strumień energii. Obiekty, na które działa 
niniejsze zaklęcie, przemieszczają się w tempie 12 metrów na rundę. 
Drewniane tarcze, włócznie, drzewce i rękojeści broni oraz strzały i bełty, a także podobne przedmioty 
również są odpychane i ciągną swych właścicieli (holowana istota może puścić trzymany przedmiot; 
jeśli stworzenie ciągnie tarcza, poluzowanie jej wymaga akcji ruchu, a upuszczenie akcji darmowej). 
Włócznia, którą wbito, by nie uniosła się pod wpływem tego czaru, zmienia się w drzazgi. Nawet 
magiczne przedmioty o drewnianych elementach ulegają odepchnięciu, choć efekt ten blokuje pole 

antymagii. 
Strumień energii biegnie w ustalonym kierunku przez czas działania czaru. Jego droga zostaje ustalona 
w chwili rzucenia odpychania drewna, potem zaś możesz poświecić się wykonywaniu innej czynności 
i nie musisz nim w żaden sposób kierować. 

Odpychanie metalu i kamienia 
Odrzucanie [Ziemia] 

Poziom: Drd 8 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: 18-metrowa linia biegnąca od ciebie 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten, podobnie jak odpychanie drewna, tworzy biegnący od ciebie strumień niewidzialnej, 
niematerialnej energii. Wszelkie metalowe lub kamienne obiekty, które znajdą się na drodze działania 
zaklęcia, zostają odepchnięte aż do granicy jego zasięgu. Czar nie wpływa na przymocowane 
przedmioty o średnicy przekraczającej 90 centymetrów oraz na przedmioty nieprzyczepione o wadze 
przekraczającej 250 kilogramów. Wszystko inne – w tym ożywione przedmioty, małe kamienie oraz 
stworzenia w zbrojach – zostaje odepchnięte. Przymocowane przedmioty o średnicy 90 centymetrów 
oraz mniejszej wyginają się i pękają, a ich kawałki unosi ze sobą fala energii. Obiekty, na które działa 
niniejsze zaklęcie, przemieszczają się w tempie 12 metrów na rundę. 
Metalowe zbroje, miecze i podobne przedmioty również są odpychane i ciągną swych właścicieli. 
Nawet magiczne przedmioty o metalowych elementach ulegają odepchnięciu, choć efekt ten blokuje 
pole antymagii. 
Strumień energii biegnie w ustalonym kierunku przez czas działania czaru. Jego droga zostaje ustalona 
w chwili rzucenia odpychania metalu i kamienia, potem zaś możesz poświecić się wykonywaniu innej 
czynności i nie musisz nim w żaden sposób kierować. 

Odpychanie robactwa 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 4, Drd 4, Kap 4, Trp 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 3 m 
Obszar: Emanacja o promieniu 3 m i środku w tobie 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Niewidzialna bariera utrzymuje robactwo na dystans. Nie są jej w stanie pokonać istoty wspomnianego 
typu o liczbie Kostek Wytrzymałości mniejszej niż 1/3 twojego poziomu. Robactwo o KW równym 
przynajmniej 1/3 twojego poziomu przebija się przez barierę po udanym rzucie obronnym na Wolę. 
Jednakże wówczas pokonanie zapory oznacza dla tych stworzeń 2k6 obrażeń. Ponadto nacisk na 
barierę powoduje ból, który odstrasza większość robactwa. 

Odrzucenie 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 6, Kap 7, Ochrona 7 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Do 3 m/poziom 
Obszar: Emanacja o środku w tobie i promieniu 3 m/poziom 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Otacza cię niewidzialne, ruchome pole, które trzyma istoty z daleka. W chwili rzucania niniejszego 
czaru decydujesz, jak owo pole ma być duże (aż do granicy wyznaczonej przez twój poziom). Każda 
istota przebywająca na jego obszarze lub wkraczająca doń musi wykonać rzut obronny. Nieudany 
oznacza, że przez czas działania czaru nie jest w stanie się do ciebie zbliżać. Akcje odpychanej istoty 
nie są ograniczone w żaden inny sposób. Może cię atakować bronią dystansową i czarami oraz 
walczyć z innymi stworzeniami. Jeżeli zbliżysz się do istoty, na którą wpływa niniejsze zaklęcie, nic 
się nie stanie (nie zostanie odepchnięta). Ma ona prawo wykonać atak wręcz, gdy zbliżysz się na tyle, 
by znaleźć się w jej zasięgu. W przypadku gdy najpierw oddali się od ciebie, a potem spróbuje zbliżyć, 
jej wysiłki spełzną na niczym, jeśli tylko pozostanie w obszarze działania odpychania. 
Koncentrator wtajemniczeń: Dwie małe żelazne sztabki połączone z dwoma posążkami psów – 
białego i czarnego; całość jest warta 50 sz. 

Odwrócenie grawitacji 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 7, Drd 8 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Maksymalnie jeden sześcian o krawędzi 3 m na dwa poziomy (K) 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten odwraca grawitację na obszarze swego działania, przez co wszystkie znajdujące się na nim 
nieprzymocowane przedmioty i istoty “spadają” do góry. W ciągu rundy osiągają one szczyt 
wspomnianego obszaru. Jeśli podczas owego upadku natrafią na barierę materialną (taką jak sufit), 
uderzą w nią w taki sam sposób, jakby normalnie spadały w dół, a nie w górę. Jeżeli przedmiot lub 
istota dociera do górnej granicy obszaru bez przeszkód, pozostaje w tym miejscu i lekko wibruje – 
póki czas działania zaklęcia dobiegnie końca, a wówczas przedmiot upada z powrotem na podłoże. 
Jeżeli stworzenie ma się czego złapać, może w chwili zadziałania zaklęcia wykonać rzut obronny na 
Refleks – udany oznacza, że zdołało się chwycić i nie spada ku górze. Istoty, które latają lub lewitują, 
oczywiście unikają takiego “upadku”. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Magnetyt i opiłki żelaza. 

Ogłupienie 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Jeśli istota, na którą rzucisz niniejsze zaklęcie, nie wykona udanego rzutu obronnego na Wolę, jej 
Intelekt i Charyzma spadają do wartości 1. Nie może wykorzystywać umiejętności opartych na tych 
atrybutach, rzucać czarów, rozumieć języków czy spójnie się komunikować. Wie jednakże, kto jest jej 
przyjacielem, i może podążać za nim, a nawet go bronić. Ofiara pozostaje w tym stanie, dopóki efektu 
ogłupienia nie zaneguje cud, ograniczone życzenie, uzdrowienie bądź życzenie. Istota, która rzuca 
czary wtajemniczeń – jak zaklinacz lub czarodziej – podlega karze –4 do rzutu obronnego. 
Komponent materialny: Garść glinianych, kryształowych, szklanych lub mineralnych kulek. 

Ognista burza 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Drd 7, Kap 8, Ogień 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Dwa sześciany o krawędzi 3 m na poziom (K) 
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Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Po rzuceniu niniejszego czaru na całym obszarze jego działania szaleją trzaskające płomienie. Nie 
niszczą one naturalnej roślinności, powierzchni ziemi oraz istot roślinnych, które zdecydujesz się 
wyłączyć spod wpływu ognistej burzy. Wszystkie inne stworzenia na obszarze otrzymują 1k6 obrażeń 
od ognia na poziom czarującego (maksymalnie 20k6). 

Ognista pułapka 
Odrzucanie [Ogień] 
Poziom: Drd 2, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty przedmiot 
Czas działania: Permanentnie do wyładowania (P) 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Ognista pułapka powoduje wybuch płomieni, gdy jakiś intruz otworzy chroniony czarem przedmiot. 
Zaklęcie to można rzucić na każdą rzecz, jaką da się otworzyć i zamknąć. 
Rzucając ognistą pułapkę, wybierasz na przedmiocie punkt, który będzie środkiem działania zaklęcia. 
Kiedy ktoś otworzy ów przedmiot, nastąpi wybuch płomieni o promieniu 1,5 metra wokół centrum 
czaru. Powodują one 1k4 obrażeń od ognia +1 na poziom czarującego (maksymalnie +20). Eksplozja 
nie niszczy w najmniejszym nawet stopniu przedmiotu chronionego za pomocą ognistej pułapki. 
Przedmiotu z ognistą pułapką nie może zabezpieczać żaden inny czar zamykający lub chroniący. 
Zaklęcie kołatka nie dezaktywuje ognistej pułapki. Natomiast nieudane rozproszenie magii nie 
powoduje wybuchu. 
Pod wodą niniejsze zaklęcie zadaje ofierze połowę ran i tworzy ogromną chmurę pary. 
Ty oraz każdy, do kogo dostroiłeś przedmiot chroniony ognistą pułapką w chwili jej rzucania, nie 
powodujecie eksplozji. Wspomniane dostrojenie zwykle polega na ustaleniu hasła, którym dzielisz się 
z przyjaciółmi. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju niniejszego czaru trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 27 w przypadku ognistej pułapki druida, a 29 w przypadku wersji wtajemniczeń 
niniejszego czaru. 
Komponent materialny: 25 gramów złotego pyłu (koszt 25 sz), którym posypujesz chroniony 
przedmiot. 

Ognista strzała 
Przemiany [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: 50 pocisków (stykających się ze sobą w chwili rzucania czaru) 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zmieniasz zwykłe pociski (strzały, bełty, shurikeny czy kamienie) w płomienne, w wyniku czego 
każdy z nich po udanym trafieniu zadaje dodatkowe 1k6 obrażeń od ognia. Ponadto podpalają one 
łatwopalne przedmioty i konstrukcje, lecz nie istoty. 
Komponent materialny: Kropla oliwy oraz kawałeczek krzemienia. 

Ognista tarcza 
Wywoływanie [Ogień lub Zimno] 
Poziom: Cza/Zak 4, Ogień 5, Słońce 4 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
 
Za sprawą tego czaru twoje ciało otaczają płomienie zadające rany każdej istocie, która trafi cię 
atakiem wręcz. Chronią cię one również przed atakami opartymi na zimnie lub ogniu (zależnie od 
twojej decyzji). 
Każde stworzenie atakujące cię za pomocą ciała lub broni trzymanej w dłoni powoduje normalne 
obrażenia, ale jednocześnie otrzymuje 1k6 ran +1 na poziom czarującego (maksymalnie +15). 
Wspomniane rany są spowodowane albo przez zimno (jeśli tarcza chroni przed atakami opartymi na 
ogniu), albo przez ogień (jeżeli chroni przed atakami opartymi na zimnie). W przypadku gdy atakujący 
posiada odporność na czary, stosuje się ją względem niniejszego efektu. Istoty dzierżące oręż 
o wyjątkowym zasięgu nie padają ofiarą wspomnianych obrażeń. 
Po rzuceniu tego zaklęcia wydaje się, iż dokonałeś całopalenia, ale płomienie są cienkie i wiotkie. 
Zapewniają o połowę słabsze oświetlenie niż zwykła pochodnia (3 metry). Ich kolor określa się 
losowo (50% szans na każdą z barw) – w przypadku zimnej tarczy są niebieskie lub zielone, a ciepłej: 
fioletowe lub niebieskie. Oto specjalne cechy każdej z wersji niniejszego czaru. 
Ciepła tarcza: Płomienie są ciepłe w dotyku. Otrzymujesz tylko połowę ran od ataków opartych na 
zimnie. Jeżeli taki atak zezwala na wykonanie rzutu obronnego na Refleks, w przypadku sukcesu nie 
otrzymujesz ran. 
Zimna tarcza: Płomienie są chłodne w dotyku. Otrzymujesz tylko połowę ran od ataków opartych na 
ogniu. Jeżeli taki atak zezwala na wykonanie rzutu obronnego na Refleks, w przypadku sukcesu nie 
otrzymujesz ran. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Nieco fosforu w przypadku ciepłej tarczy; żywy świetlik lub 
robaczek świętojański, bądź też odwłoki z czterech umarłych owadów tego rodzaju na potrzeby zimnej 
tarczy. 

Ogniste nasiona 
Przywoływanie (Tworzenie) [Ogień] 
Poziom: Drd 6, Ogień 6, Słońce 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Do czterech dotkniętych żołędzi lub ośmiu dotkniętych jagód ostrokrzewu 
Czas działania: 10 min./poziom lub do użycia 
Rzut obronny: Brak lub Refleks zmniejsza obrazenie o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
W zależności od wybranej przez ciebie wersji zaklęcia, albo przemieniasz żołędzie w broń 
spryskującą, którą możesz rzucać ty lub ktoś inny, albo z jagód ostrokrzewu tworzysz bomby, które 
wybuchają na twój rozkaz. 
Granaty z żołędzi: Przemieniasz do czterech żołędzi w specjalną broń spryskującą, którą można rzucić 
na maksymalnie 30 metrów. Trafienie zamierzonego celu wymaga udanego testu ataku dotykowego 
dystansowego. Żołędzie, wszystkie razem, zadają 1k6 obrażeń od ognia na poziom czarującego 
(maksymalnie 20k6), a liczbę zadawanych ran rozdzielasz pomiędzy nie, zależnie od potrzeby. 
Każdy żołądź wybucha, gdy uderzy w twardą powierzchnię. Poza zwykłymi obrażeniami od ognia 
powoduje 1 punkt na kostkę obrażeń od rozprysku, a ponadto zapala wszystkie łatwopalne materiały 
w promieniu 3 metrów. Istoty na owym obszarze mają prawo do rzutu obronnego na Refleks – udany 
zmniejsza ilość zadanych ran o połowę. Stworzeniu bezpośrednio trafionemu żołędziem nie 
przysługuje rzut obronny. 

Bomby z jagód ostrokrzewu: Przemieniasz do ośmiu jagód ostrokrzewu w specjalne bomby. Zwykle 
układa się je w wybranym miejscu, ponieważ są za lekkie, by efektywnie służyć jako broń rzucana (da 
się nimi cisnąć jedynie na 1,5 metra). Jeżeli znajdujesz się w odległości maksymalnie 60 metrów od 
jagód i wypowiesz słowo rozkazu, wszystkie wybuchną płomieniami, zadając każdej istocie 
znajdującej się w rozprysku o promieniu 1,5 metra 1k8 obrażeń od ognia +1 na poziom czarującego. 
Eksplozja podpala również wszystkie łatwopalne materiały w promieniu 1,5 metra. Istoty na obszarze 
wybuchu mają prawo do rzutu obronnego na Refleks – udany zmniejsza liczbę zadanych ran o połowę. 
Komponent materialny: Żołędzie lub jagody ostrokrzewu. 

Ogniste ostrze 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Drd 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Przypominający miecz snop 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojej dłoni wyrasta buchający czerwienią, gorący, ognisty snop długości 90 centymetrów. Władasz 
tym niby-ostrzem niczym sejmitarem, ale wykonujesz nim ataki dotykowe wręcz. Ogniste ostrze 
powoduje 1k8 obrażeń od ognia +1 na dwa poziom czarującego (maksymalnie +10). Ponieważ jest 
ono niematerialne, do zadawanych nim ran nie stosujesz modyfikatora z Siły. Ogniste ostrze może 
zapalić materiały łatwopalne, takie jak pergamin, słoma, suche patyki czy ubranie. 
Czar ten nie działa pod wodą. 

Ogniste uderzenie 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Drd 4, Kap 5, Słońce 5, Wojna 5 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Walec (promień 3 m, wysokość 12 m) 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Ogniste uderzenie tworzy pionową kolumnę buchających w dół bożych płomieni. Czar powoduje 1k6 
ran na poziom czarującego (maksymalnie 15k6). Połowa z nich to obrażenia od ognia, a drugą połowę 
powoduje boska moc, więc nie wpływają na nią odporności na ataki oparte na ogniu. 

Ograniczone życzenie 
Uniwersalna 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, PD 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Patrz opis 
Cel, efekt lub obszar: Patrz opis 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Ograniczone życzenie umożliwia ci wywołanie efektu niemal dowolnego rodzaju. Pozwala, na 
przykład, zrobić, co następuje: 
• Skopiować dowolne zaklęcie czarodzieja/zaklinacza poziomu 6. lub niższego, jeżeli nie pochodzi 

ono z twojej zakazanej szkoły. 
• Skopiować dowolne inne zaklęcie poziomu 5. lub niższego, jeżeli nie pochodzi ono z twojej 

zakazanej szkoły. 
• Skopiować dowolne zaklęcie czarodzieja/zaklinacza poziomu 5. lub niższego, nawet jeżeli jest ono 

z twojej zakazanej szkoły. 
• Skopiować dowolne inne zaklęcie poziomu 4. lub niższego, nawet jeżeli jest ono z twojej zakazanej 

szkoły. 
• Cofnąć szkodliwe efekty wielu czarów, takich jak zadanie/misja czy obłęd. 
• Powołać do istnienia dowolny inny efekt, którego poziom potęgi nie przekracza podanych 

wcześniej ograniczeń, jak choćby automatyczne trafienie jednej istoty w następnym ataku lub kara 
–7 do następnego rzutu obronnego. 

 
Skopiowane zaklęcie umożliwia normalne rzuty obronne i pozwala na zwykłe użycie odporności na 
czary (tyle że ST rzutu obronnego odpowiada zaklęciu 7. poziomu). W przypadku gdy za pomocą 
ograniczonego życzenia duplikujesz czar wymagający poświęcenia PD, płacisz albo stosowny koszt, 
albo 300 PD – pod uwagę należy brać wyższą wartość. Jeśli kopiujesz zaklęcie wymagające 
komponentu materialnego wartości przynajmniej 1000 sz, musisz go posiadać. 
Koszt PD: 300 PD lub więcej (patrz wcześniej). 

Ogromne robactwo 
Przemiany 
Poziom: Drd 4, Kap 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Do trzech przedstawicieli robactwa, z których żadnych dwu nie mogą się znajdować 

w odległości większej niż 9 m od siebie 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Przemieniasz trzy stonogi normalnego rozmiaru, dwa pająki normalnego rozmiaru lub jednego 
skorpiona normalnego rozmiaru w większą odmianę przedstawiciela tego rodzaju robactwa. 
Przemianie mogą ulec tylko stworzenia jednego typu (a zatem za jednym wykorzystaniem zaklęcia nie 
masz prawa wpłynąć na stonogę oraz pająka) i zawsze rozrasta się do takiego samego rozmiaru, który 
z kolei zależy od twojego poziomu; patrz pobliska tabela. 
Stworzone za sprawą tego zaklęcia ogromne robactwo nie próbuje cię skrzywdzić, ale kontrolujesz je 
tylko w granicach prostych rozkazów (“Atakuj”, “Broń”, “Stój” i tym podobne). Komendy nakazujące 
atakowanie konkretnych istot oraz pilnowania przed konkretnym niebezpieczeństwem są zbyt złożone, 
by zostały zrozumiane. Ogromne robactwo będzie atakowało wszystko, co znajduje się w pobliżu, 
chyba że otrzyma inny rozkaz. 
Poziom czarującego Rozmiar robactwa 
9 i niższy Średnie 
10-13 Duże 
14-17 Wielkie 
18-19 Olbrzymie 
20 i wyższy Kolosalne 

Ohydne usychanie 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 8, Woda 8 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Cele: Żyjące istoty, z których żadne dwie nie mogą znajdować się w odległości większej niż 18 m od 

siebie 
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Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Niniejszy czar sprawia, że wilgoć z ciał ofiar wyparowuje, co powoduje 1k6 obrażeń na poziom 
czarującego (maksymalnie 20k6). Niniejsze zaklęcie jest szczególnie niebezpieczne dla żywiołaków 
wody oraz istot roślinnych, którym zadaje nie 1k6, a 1k8 ran na poziom czarującego (maksymalnie 
20k8). 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kawałek gąbki. 

Oplątanie 
Przemiany 
Poziom: Drd 1, Rośliny 1, Trp 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Rośliny w fali o promieniu 12 m 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Refleks częściowo neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Trawy, chwasty, krzaki, a nawet drzewa skręcają się, owijają i oplatają stworzenia znajdujące się 
w zasięgu oraz wkraczające na obszar działania czaru. Rośliny mocno trzymają swe ofiary, które 
uznaje się za oplątane. Ich więzień może się wyrwać i poruszać z 1/2 normalnej szybkości, jeśli 
poświęci akcję całorundową i wykona udany test Siły o ST 20 lub Wyzwalania się o ST 20. 
Stworzenie, któremu powiedzie się rzut obronny na Refleks, nie jest oplątane, ale w obszarze działania 
niniejszego zaklęcia może się poruszać tylko z 1/2 normalnej prędkości. W każdej rundzie w twojej 
turze rośliny próbują raz jeszcze owinąć i opleść wszystkie istoty, które uniknęły oplątania lub się 
z niego wyrwały. 
Uwaga: Efekt niniejszego zaklęcia może ulec pewnym zmianom, stosownie do natury roślin 
oplatających ofiary. 

Opóźnienie działania trucizny 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Brd 2, Drd 2, Kap 2, Pal 2, Trp 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot zyskuje tymczasową niepodatność na trucizny. Dopóki czas działania niniejszego zaklęcia nie 
dobiegnie końca, nie wpłynie nań toksyna już znajdująca się w jego organizmie lub której ofiarą pada. 
Niniejsze zaklęcie nie cofa tych efektów trucizn, które już weszły w życie. 

Oręż na nieumarłych 
Przemiany 
Poziom: Kap 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Jedna broń do walki wręcz 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot); patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Czar ten sprawia, że broń do walki wręcz staje się niezwykle skuteczna w walce z nieumarłymi. Każda 
tego rodzaju istota trafiona przez wspomniany oręż musi wykonać rzut obronny na Wolę, jeżeli jego 
liczba KW jest równa lub mniejsza od twojego poziomu czarującego. Nieudany rzut obronny na Wolę 
oznacza, iż nieumarły został zniszczony. Względem tego efektu zniszczenia odporność na czary nie 
skutkuje. 

Ostatnie tchnienie 
Nekromancja [Śmierć, Zło] 
Poziom: Kap 2, Śmierć 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy/10 minut na KW podmiotu; patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Przejmujesz opuszczające istotę siły życiowe, które zwiększają twoją moc. Rzucając niniejsze 
zaklęcie, dotykasz żywego stworzenia mającego –1 lub mniej punktów wytrzymałości. Jeśli ofierze nie 
powiedzie się rzut obronny, umiera, a ty zyskujesz 1k8 tymczasowych punktów wytrzymałości 
i premię +2 do Siły. Ponadto twój efektywny poziom czarującego wzrasta o +1, co zwiększa efekty 
zależne od poziomu czarującego (ale nie zapewnia dostępu do większej liczby zaklęć). Wszystkie 
opisane korzyści utrzymują się przez 10 minut na KW żywej istoty, która padła ofiarą ostatniego 

tchnienia. 

Ostra krawędź 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna broń lub 50 pocisków (stykających się ze sobą w chwili rzucania czaru) 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Czar ten magicznie ostrzy broń, zwiększając jej zdolność zadawania znacznych ran. Za jego sprawą 
zasięg zagrożenia krytykiem ulega podwojeniu. A zatem zasięg zagrożenia 20 zmienia się na 19-20, 
zasięg zagrożenia 19-20 na 17-20, a zasięg zagrożenia 18-20 na 15-20. Niniejsze zaklęcie można 
rzucić jedynie na broń zadającą rany kłute lub cięte. Ostra krawędź wpływająca na strzały lub bełty 
kończy swe działanie, gdy dany pocisk zostanie użyty (bez względu na to, czy trafił w cel, czy nie). Na 
potrzeby tego czaru shuriken należy traktować jak strzałę, a nie broń rzucaną. 
Kilka efektów zwiększających zasięg zagrożenia krytykiem broni (choćby czar ostra krawędź i atut 
Doskonalsze trafienie krytyczne) się nie kumuluje. Ponadto nie możesz rzucić niniejszego czaru na 
broń naturalną, taką jak pazury. 

Otumanienie 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna humanoidalna istota o 4 lub mniej KW 
Czas działania: 1 runda 

Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
To zaklęcie ze szkoły oczarowania mąci umysł jednej humanoidalnej istoty o 4 lub mniejszej liczbie 
Kostek Wytrzymałości, powodując otumanienie. Czar nie wpływa na stworzenia o 5 i więcej KW. 
Otumaniona ofiara nie jest oszołomiona, a zatem atakujący ją przeciwnicy nie uzyskują żadnych 
korzyści. 
Komponent materialny: Kłębek wełny lub podobnej substancji. 

Otumanienie potwora 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna żywa istota o 6 lub mniej KW 
 
Czar ten działa jak otumanienie, ale wpływa na wszystkie żywe istoty, bez względu na ich typ. 
Zaklęcie nie wpływa na stworzenia o 7 i więcej KW. 

Otwarcie/zamknięcie 
Przemiany 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Przedmiot lub wejście o wadze nieprzekraczającej 15 kg, które można otworzyć lub zamknąć 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Otwierasz lub zamykasz (wybór należy do ciebie) drzwi, skrzynię, pudełko, okno, torbę, sakiewkę, 
beczkę, butelkę czy inny pojemnik. Jeżeli coś uniemożliwia taką operację (zamknięta zasuwka 
w drzwiach lub zamek w skrzyni), zaklęcie zawodzi. Czar ów pozwala otwierać lub zamykać 
przedmioty o wadze nieprzekraczającej 15 kilogramów, a zatem nie wpłynie na drzwi, skrzynie 
i podobne przedmioty przystosowane rozmiarami do olbrzymich istot. 
Koncentrator: Mosiężny klucz. 

Oziębienie metalu 
Przemiany [Zimno] 
Poziom: Drd 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Metalowe wyposażenie jednej istoty na dwa poziomy, ale żadne dwie istoty nie mogą się 

znajdować od siebie w odległości przekraczającej 9 m; lub 12,5 kg metalu/poziom znajdującego 
się w promieniu 9 metrów od siebie 

Czas działania: 7 rund 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Czar ten sprawia, że metal staje się niezwykle chłodny. Nietrzymany przez nikogo, niemagiczny metal 
nie ma prawa do rzutu obronnego. Magiczny natomiast może wykonać rzut obronny na to zaklęcie. 
Przedmiot znajdujący się w posiadaniu jakiejś istoty wykorzystuje albo jej premię do rzutu obronnego, 
albo własną – pod uwagę należy brać większą wartość. 
Istota, której ekwipunek zostanie oziębiony, otrzymuje obrażenia od zimna – całkowite, jeśli zaklęcie 
wpływa na pancerz lub na trzymane, dotykane, założone bądź niesione przedmioty o ciężarze równym 
co najmniej 1/5 jej wagi; minimalne (1 lub 2 punkty; patrz tabela), jeżeli stworzenie nie nosi 
metalowej zbroi bądź nie posiada metalowych przedmiotów o ciężarze przekraczającym 1/5 jego wagi. 
W pierwszej rundzie działania zaklęcia metal staje się chłodny i nieprzyjemny w dotyku, ale jeszcze 
nie zadaje obrażeń. Ten sam efekt ma miejsce również w ostatniej rundzie czasu działania. W drugiej 
rundzie (oraz w przedostatniej), lodowate zimno powoduje ból i obrażenia. W trzeciej, czwartej i piątej 
rundzie metal jest przerażająco mroźny i zadaje rany, jak podano w pobliskiej tabeli. 
 
Runda Temperatura metalu Obrażenia 
1 Zimny Żadne 
2 Lodowaty 1k4 punkty 
3-5 Mroźny 2k4 punkty 
6 Lodowaty 1k4 punkty 
7 Zimny Żadne 
 
Wszelkie ciepło na tyle intensywne, by zranić istotę, neguje spowodowane przez niniejszy czar 
obrażenia od zimna (i na odwrót) w stosunku “punkt za punkt”. Pod wodą oziębienie metalu nie 
powoduje ran, ale natychmiast wokół metalu, na które zaklęcie wpływa, formuje się lodowa pokrywa 
sprawiająca, że z łatwością utrzymuje się on na powierzchni wody. 
Oziębienie metalu kontruje i rozprasza rozgrzanie metalu. 

Ożywienie liny 
Przemiany 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jeden przypominający linę obiekt o długości do 15 m + 1,5 m/poziom; patrz opis 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Ożywiasz jeden podobny do liny przedmiot. Maksymalna długość zakłada, że lina ma średnicę 2,5 
centymetra. Zmniejsz ją o 50% za każde dodatkowe 2,5 centymetra grubości, a zwiększ również 
o 50% za każde zmniejszenie średnicy o 1/2. 
Oto możliwe rozkazy: “Zwiń się” (w kłębek), “Zwiń się i zwiąż”, “Utwórz pętlę”, “Utwórz pętlę 
i zwiąż”, “Zawiąż węzeł” oraz odwrotności wszystkich wymienionych (a zatem „Rozwiń się” itd.). 
W każdej rundzie możesz wydać tylko jeden rozkaz i będzie to akcja ruchu – analogicznie jak 
w przypadku kierowania aktywnym zaklęciem. 
Lina może się owinąć tylko wokół istoty lub przedmiotu znajdującego się w odległości do 30 
centymetrów od niej. Nie porusza się, wijąc, a zatem należy ją rzucić w pobliże wybranego celu, co 
wymaga udanego ataku dotykowego dystansowego (przyrost zasięgu 3 metry). Typowa lina konopna 
o grubości 2,5 centymetra ma 2 punkty wytrzymałości i KP 10, a rozerwanie jej wymaga udanego 
testu Siły o ST 23. Sznur nie powoduje obrażeń, ale może służyć za potykacz lub dodatkowe 
zabezpieczenie, bądź też oplątać przeciwnika, któremu nie powiedzie się rzut obronny na Refleks. 
Związana za pomocą niniejszego zaklęcia istota musi wykonać udany test Koncentracji o ST 15, aby 
rzucić czar. Oplątany może się uwolnić po udanym teście Wyzwalanie się o ST 20. 
Lina, a także zawiązane na niej supły nie są magiczne. 
Zaklęcie to zapewnia premię +2 do wszystkich testów Używania lin stosowanych przy wykorzystaniu 
sznura, na który go rzucono. 
Czar ten nie pozwala ożywiać przedmiotów, które jakaś istota posiada, trzyma w dłoniach lub niesie. 

Ożywienie przedmiotów 
Przemiany 
Poziom: Brd 6, Kap 6, Chaos 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
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Cele: Jeden mały przedmiot na poziom czarującego; patrz opis 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Obdarzasz nieożywione przedmioty możliwością poruszania się oraz pozorami życia. Każdy taki 
obiekt natychmiast atakuje wszystkich i wszystko, co mu wskażesz. Ożywić można każdy przedmiot 
wykonany z niemagicznego materiału. Możesz ożywić jeden mały lub mniejszy obiekt na poziom 
czarującego – bądź też odpowiednią liczbę większych przedmiotów, mając na uwadze, iż średni należy 
traktować jak 2 małe lub mniejsze; duży jak 4; wielki jak 8; olbrzymi jak 16; kolosalny wreszcie jak 
32. Wybrany cel lub cele możesz zmieniać, poświęcając na to akcję ruchu, tak jakbyś kierował 
aktywnym czarem. 
Czar ten nie pozwala ożywiać przedmiotów, które jakaś istota posiada, trzyma w dłoniach lub niesie. 
Ożywieniu przedmiotów można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 

Ożywienie roślin 
Przemiany 
Poziom: Drd 7, Rośliny 7 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna duża roślina na trzy poziomy czarującego lub wszystkie rośliny w zasięgu; patrz opis 
Czas działania: 1 runda/poziom lub 1 godzina/poziom; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Obdarzasz nieożywione rośliny możliwością poruszania się oraz pozorami życia. Każda taka istota 
natychmiast atakuje wszystkich i wszystko, co jej wskażesz. Ożywioną rośliną może zostać podmiot 
o odpowiedniej kategorii rozmiaru. Jesteś w stanie ożywić jedną dużą lub mniejszą roślinę na trzy 
poziomy czarującego – bądź też odpowiednią liczbę większych, mając na uwadze, iż wielką należy 
traktować jak 2 duże lub mniejsze; olbrzymią jak 4; kolosalną wreszcie jak 8. Wybrany cel lub cele 
możesz zmieniać, poświęcając na to akcję ruchu, tak jakbyś kierował aktywnym czarem. 
Stosuj statystyki ożywionych przedmiotów, z tą jednak różnicą, że rośliny rozmiarów mniejszych niż 
duży nie posiadają trwałości. 
Niniejszy czar nie wpływa ani na stworzenia roślinne, ani na nieżywą materię roślinna. 
Oplątanie: Masz również prawo wszystkim roślinom w zasięgu zaklęcia nadać tylko pewien stopień 
ruchliwości, dzięki czemu mogą owinąć się wokół istot przebywających na danym obszarze. To użycie 
niniejszego zaklęcia duplikuje efekt oplątania, przed którym nie chroni odporność na czary. Efekt 
utrzymuje się przez 1 godzinę na poziom czarującego. 

Ożywienie umarłego 
Nekromancja [Zło] 
Poziom: Cza/Zak 4, Kap 3, Śmierć 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Jedne lub więcej dotkniętych zwłok 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Ten czar sprawia, że kości i zwłoki zmarłych istot przemieniają się w nieumarłych – szkielety lub 
zombi – którzy wykonują wypowiedziane przez ciebie rozkazy. Nieumarli mogą za tobą podążać lub 
pozostać na jakimś obszarze i atakować każdego (bądź tylko wybrane stworzenia), kto weń wejdzie. 
Zwłoki pozostają ożywione, dopóki nie ulegną zniszczeniu (zniszczonych szkieletów i zombich nie 
można ponownie ożywić). 
Bez względu na rodzaj bytów, które tworzysz za pomocą niniejszego zaklęcia, rzucając jedno 
ożywienie umarłego, nie masz prawa powołać do istnienia więcej KW nieumarłych niż twój poziom 
czarującego pomnożony przez dwa (zaklęcie profanacja zwiększa ten limit dwukrotnie). 
Stworzeni mocą tego zaklęcia nieumarli pozostają pod twoją kontrolą dowolnie długo. Bez względu 
jednak na to, ile razy użyłeś ożywienie umarłego, możesz kontrolować tylko 4 KW nieumarłych na 
poziom czarującego. Jeśli przekroczysz tę liczbę, będziesz kontrolował wszystkie nowo powstałe 
istoty, ale uwolni się spod niej odpowiednia liczba wcześniej stworzonych nieumarłych (jednakże to ty 
decydujesz, które uwalniasz). Jeżeli jesteś kapłanem, nieumarłych, którymi władasz z racji mocy 
rozkazywania lub karcenia, nie wlicza się do wspomnianego limitu. 
Szkielety: Tych nieumarłych można tworzyć tylko ze zwłok lub kościotrupów, które są w niemal 
nienaruszonym stanie. Trup musi posiadać kości. Jeśli nieumarły powstanie ze zwłok, ciało odpadnie 
od kości. 
Zombi: Tych nieumarłych można tworzyć tylko z niemal nienaruszonych zwłok istot posiadających 
prawdziwą anatomię. 
Komponent materialny: W ustach lub oczodołach każdych zwłok musisz umieścić czarny onyks wart 
co najmniej 25 sz na Kostkę Wytrzymałości nieumarłego. Magia czaru przemienia klejnoty w nic 
niewarte, wypalone skorupy. 

Pajęcza wspinaczka 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 2, Drd 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot potrafi wspinać się na pionowe powierzchnie i poruszać po nich, a nawet po sufitach – 
dokładnie tak jak pająk. Jednak aby się tak przemieszczać, musi mieć wolne ręce. Podmiot zyskuje 
szybkość wspinania 6 metrów. Ponadto nie musi wykonywać testów Wspinaczki podczas 
pokonywania pionowych i poziomych powierzchni (nawet gdy porusza się do góry nogami). 
Zachowuje również premię ze Zręczności do Klasy Pancerza (jeśli jakąś posiada), a atakujący go 
wrogowie nie zyskują specjalnych premii. Podmiot zaklęcia nie może jednakże w trakcie wspinaczki 
używać akcji bieg. 
Komponent materialny: Kropla bituminu i żywy pająk, które podmiot musi zejść. 

Pajęczyna 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Pajęczyna w fali o promieniu 6 m 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Refleks neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten tworzy wielowarstwową plątaninę wytrzymałych, lepkich pasm, które więżą każdego, kto 
znajdzie się na ich obszarze. Powstałe za sprawą zaklęcia nici przypominają pajęczą sieć, są jednak 
grubsze oraz twardsze. Pajęczyna musi być przyczepiona do co najmniej dwóch przeciwległych 
obiektów – w innym wypadku pajęczyna zapadnie się w siebie i zniknie. Istoty pochwycone w sieć 
zostają oplątane przez lepkie nici. Atakowanie takich stworzeń nie powoduje oplątania. 
Wszystkie istoty znajdujące się na obszarze niniejszego zaklęcia muszą wykonać rzut obronny na 
Refleks. Udany oznacza, że stworzenie jest oplątane, ale może się poruszać, choć będzie to trudniejsze 

niż normalnie w takiej sytuacji (patrz dalej). Porażka w rzucie obronnym świadczy o tym, że istota nie 
tylko została oplątana, ale ponadto nie może opuścić zajmowanej przestrzeni. Uda się jej uwolnić, jeśli 
poświęci jedną rundę i wykona udany test Siły o ST 20 lub test Wyzwalania się o ST 25. Istota, która 
może się poruszać (wykonała udany rzut obronny na Refleks bądź test Siły lub Wyzwalania się), 
pozostaje oplątana, ale ma prawo bardzo powoli przedzierać się przez pajęczynę. W każdej rundzie, 
którą poświęci na ruch, musi wykonać nowy test Siły lub Wyzwalania się – pokona 1,5 metra na każdą 
wielokrotność 5 punktów, o które rezultat testu przekroczy 10. 
Już 1,5 metra pajęczyny pomiędzy atakującym a atakowanym zapewnia osłonę. Jeżeli dzieli ich 
przynajmniej 6 metrów, drugi z wymienionych ma całkowitą osłonę. 
Pasma pajęczyny są łatwopalne. Magiczny ognisty miecz przecina je równie łatwo, jak ręka pajęcze 
sieci. Dowolny ogień podpala pajęczynę i w rundę wypala jeden kwadrat o boku 1,5 metra. Wszelkie 
stworzenia na obszarze płomieni otrzymują 2k4 obrażenia od ognia. 
Pajęczynie można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. W takim przypadku, 
jeśli ktoś ją uszkodzi (lecz nie zniszczy), odrasta w 10 minut. 
Komponent materialny: Kawałek pajęczej sieci. 

Palec śmierci 
Nekromancja [Śmierć] 
Poziom: Cza/Zak 7, Drd 8 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Jesteś w stanie zabić jedną żywą istotę w zasięgu. Ofiara ma prawo do rzutu obronnego na Wytrwałość 
– udany pozwala odeprzeć czar, ale wówczas stworzenie otrzymuje 3k6 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +25), lecz nie umiera. Oczywiście może zginąć w wyniku ran, nawet jeśli 
powiedzie się mu rzut obronny. 

Pełzająca zagłada 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Drd 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy)/30 m; patrz opis 
Efekt: Jeden rój stonóg na dwa poziomy 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Wypowiadając słowa niniejszego zaklęcia, sprowadzasz kilka rojów stonóg (jeden na dwa poziomy 
czarującego, maksymalnie dziesięć rojów na 20. poziomie), które nie muszą się pojawić obok siebie. 
Możesz przyzwać roje w taki sposób, by stonogi zajmowały tę samą przestrzeń co inne istoty. Roje się 
nie poruszają i atakują stworzenia przebywające na obszarze, na którym się znajdują – chyba że 
rozkażesz (co wymaga poświęcenia akcji standardowej) pełzającej zagładzie, by się przemieściła. 
W akcji standardowej możesz nakazać dowolnej liczbie rojów poruszyć się w kierunku dowolnej 
ofiary znajdującej się w promieniu 30 metrów od ciebie. Nie masz prawa rozkazać stonogom, by 
oddaliły się od ciebie o więcej niż 30 metrów. Jeśli zaś ty odsuniesz się od któregoś z rojów na więcej 
niż 30 metrów, ten pozostanie w bezruchu, atakując wszystkie istoty przebywające na tym samym 
obszarze co on. Będziesz mógł mu jednak znowu rozkazywać, jeśli zbliżysz się ponownie na dystans 
nieprzekraczający 30 metrów. 

Piekące światło 
Wywoływanie 
Poziom: Kap 3, Słońce 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Promień 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Skupiasz boską potęgę promienia słońca, po czym wystrzeliwujesz z otwartej dłoni snop światła. 
Trafienie w wybrany cel wymaga udanego ataku dotykowego dystansowego. Istota uderzona tym 
promieniem światła otrzymuje 1k8 obrażeń na dwa poziomy czarującego (maksymalnie 5k8). 
Nieumarły odnosi 1k6 obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 10k6), a jeśli jest wrażliwy na 
jasne światło – 1k8 obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 10k8). Konstrukty oraz przedmioty 
nieożywione otrzymują tylko 1k6 obrażeń na dwa poziomy czarującego (maksymalnie 5k6). 

Pieśń niezgody 
Oczarowania (Przymus) [Dźwięk, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Istoty w fali o promieniu 6 m 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Za sprawą tego czaru wszystkie istoty w obszarze jego działania zwracają się przeciw sobie, nie 
zawsze atakując wrogów. W każdej rundzie ofiary mogą z 50% prawdopodobieństwem wyprowadzić 
atak w najbliższy cel (wykonuj rzuty określające zachowanie danego stworzenia w każdej rundzie, na 
początku jego tury). Istota, która nie atakuje najbliższego sąsiada, ma prawo w danej rundzie działać 
normalnie. 
Stworzenia, które pieśń niezgody zmusi do zaatakowania przyjaciół, wykorzystują w walce wszelkie 
dostępne metody, rzucają najbardziej zabójcze czary i stosują najlepszą taktykę. Nie krzywdzą tylko 
tych, którzy padli nieprzytomni. 

Pirotechnika 
Przemiany 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Cel: Jedno źródło ognia o objętości maksymalnie sześcianu o krawędzi 6 m 
Czas działania: 1k4+1 rund lub 1k4+1 rund po tym, jak istoty opuszczą chmurę dymu; patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje lub Wytrwałość neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak lub nie; patrz opis 
 
Pirotechnika przemienia ogień w wybuchające i oślepiające fajerwerki albo w gęstą chmurę duszącego 
dymu – zależnie od twojej decyzji dotyczącej wersji zaklęcia. 
Fajerwerki: Są to rozbłyskujące, ogniste, krótkotrwałe, następujące w powietrzu wybuchy barwnych, 
żarzących się świateł. W wyniku tego efektu istoty w promieniu 36 metrów od źródła ognia, które 
łączy z nim linia pola widzenia, ulegają na 1k4+1 rund oślepieniu (Wola neguje); może mu zapobiec 
odporność na czary. 
Chmura dymu: Ze źródła ognia unosi się chmura gryzącego dymu, rozciągająca się we wszystkich 
kierunkach w promieniu 6 metrów i istniejąca przez 1 rundę na poziom czarującego. Opary 
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uniemożliwiają korzystanie z wszelkiego typu wzroku, włącznie z widzeniem w ciemnościach. Każda 
istota przebywająca w chmurze podlega karze –4 do Siły i Zręczności (Wytrwałość neguje). 
Wspomniane efekty utrzymują się jeszcze przez 1k4+1 rund po tym, jak opary się rozwieją lub po tym, 
jak istota je opuści. W tym przypadku odporność na czary nie ma zastosowania. 
Komponent materialny: Czar wykorzystuje jedno źródło ognia, które natychmiast gaśnie. Ogień 
wielkości przekraczającej obszar sześcianu o krawędzi 6 metrów ulega tylko częściowemu ugaszeniu. 
W ten sposób nie da się zgasić płomieni magicznych. Istoty oparte na ogniu użyte na potrzeby tego 
czaru jako źródła płomieni otrzymują 1 obrażenie na poziom czarującego. 

Plaga insektów 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Drd 5, Kap 5 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Efekt: Jeden rój szarańczy na trzy poziomy, każdy z rojów musi sąsiadować z przynajmniej jednym 

innym 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Przyzywasz pewną liczbę rojów szarańczy (jeden na trzy poziomy, do maksymalnie sześciu na 18. 
poziomie). Musisz to zrobić w taki sposób, by każdy sąsiadował z przynajmniej jednym innym rojem 
(innymi słowy, roje muszą wypełnić ciągły obszar). Możesz przyzwać roje tak, by zajmowały tę samą 
przestrzeń co inne istoty. Każdy z nich atakuje stworzenia na obszarze, na którym się znajduje. 
Przyzwane roje nie poruszają się i nie ścigają uciekających istot. 

Planarne spętanie 
Przywoływanie (Sprowadzanie) [patrz opis słabszego planarnego spętania] 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S 
Cele: Maksymalnie trzej przybysze bądź żywiołaki o KW w sumie nieprzekraczającej 12, a żadne 

dwie takie istoty w chwili przybycia nie mogą się znajdować od siebie w odległości 
przekraczającej 9 m 

 
Czar ten działa jak słabsze planarne spętanie, ale możesz sprowadzić jedną istotę o KW 12 lub mniej, 
bądź też maksymalnie trzy stworzenia o sumie KW nieprzekraczającej 12. Każde z nich ma prawo do 
rzutu obronnego i niezależnie próbuje uciec. Musisz je też indywidualnie przekonywać, by ci 
pomogły. 

Planarne spętanie, potężniejsze 
Przywoływanie (Sprowadzanie) [patrz opis słabszego planarnego spętania] 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S 
Cele: Maksymalnie trzej sprowadzeni przybysze bądź żywiołaki o KW w sumie nieprzekraczającej 

18, a żadne dwie takie istoty w chwili przybycia nie mogą się znajdować w odległości większej 
niż 9 m od siebie 

 
Czar ten działa jak słabsze planarne spętanie, ale za jego sprawą możesz sprowadzić jedną istotę 
o KW 18 lub mniej bądź też maksymalnie trzy stworzenia o sumie KW nieprzekraczającej 18. Każde 
z nich ma prawo do rzutu obronnego i niezależnie próbuje uciec. Musisz je też indywidualnie 
przekonywać, by ci pomogły. 

Planarne spętanie, słabsze 
Przywoływanie (Sprowadzanie) [patrz opis] 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy); patrz opis 
Cel: Jeden przybysz bądź żywiołak o 6 lub mniej KW 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Nie i tak; patrz opis 
 
Rzucenie niniejszego zaklęcia wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ słabsze planarne spętanie 

zwabia stworzenie z innego wymiaru do specjalnie przygotowanej pułapki, która musi się znajdować 
w zasięgu działania czaru. Sprowadzona istota pozostaje uwięziona, dopóki nie zgodzi się oddać 
jakichś usług w zamian za wolność. 
Stworzenie pułapki wymaga, byś rzucił magiczny krąg skierowany do wewnątrz. Powinieneś znać typ 
istoty, która ma zostać spętana, ponieważ musisz go wymienić w procesie czarowania. Jeżeli chcesz 
sprowadzić konkretne stworzenie, masz obowiązek znać jego miano, którego używasz podczas 
rzucania niniejszego zaklęcia. 
Podmiot spętania ma prawo do rzutu obronnego na Wolę – sukces oznacza, że oparł się zaklęciu. 
Porażka z kolei świadczy o tym, iż istota zostaje natychmiast wciągnięta w pułapkę (odporność na 
czary nie chroni przed sprowadzeniem). Później może uciec za sprawą udanego wykorzystania 
odporności na czary względem testu twojego poziomu czarującego, dzięki podróży 
międzywymiarowej lub wykonując udany test Charyzmy (ST 15 + 1/2 twojego poziom czarującego + 
twój modyfikator z Cha). Ma prawo raz dziennie próbować każdej z tych metod ucieczki. Jeśli się 
uwolni, może albo uciec, albo cię zaatakować. Rzucenie na istotę zakotwiczenia w wymiarze zapobiega 
ucieczce drogą podróży międzywymiarowej. Możesz dodatkowo zabezpieczyć pułapkę, wykorzystując 
diagram sprowadzania (patrz magiczny krąg przeciw złu). 
Jeżeli spętana istota nie uwolni się z pułapki, możesz ją w niej trzymać, jak długo się odważysz. Masz 
prawo przekonywać ją do oddania ci jakiejś przysługi, opisując, co ma zrobić i, ewentualnie, oferując 
pewną nagrodę. W tym celu wykonujesz test Charyzmy sporny z jej testem Charyzmy; pierwszy 
z wymienionych podlega premii od +0 do +6, zależnie od natury zadania i nagrody. Jeżeli w teście 
spornym zwycięży spętane stworzenie, odmawia ono wykonania usługi. Co 24 godziny możesz albo 
ponawiać starą ofertę, albo przedkładać nową lub też próbować przekupić istotę w inny sposób. Cały 
proces masz prawo powtarzać, dopóki stworzenie nie obieca, że wykona zadanie, dopóki się nie 
uwolni lub dopóki nie zdecydujesz się go pozbyć za pomocą jakiegoś innego zaklęcia. Rzecz jasna 
istota odmówi wykonania zadania, którego nie zdoła wykonać, podobnie jak odrzuci wszelkie 
nierozsądne rozkazy. Jeżeli w teście Charyzmy wyrzucisz 1, spętane stworzenie uwalnia się i albo 
ucieka, albo cię atakuje. 
Wypełniwszy zleconą przez ciebie misję, stworzenie powraca tam, skąd je sprowadziłeś, gdy tylko 
poinformuje cię o sukcesie. Może jednakże później chcieć się na tobie zemścić. Jeżeli zlecisz mu 
zadanie, którego koniec nie został wskazany lub którego istota nie jest w stanie ukończyć, to słabsze 

planarne spętanie będzie działać przez maksymalnie dzień na poziom czarującego, a potem stworzenie 
ma szansę się uwolnić. Warto też zaznaczyć, iż sprytna ofiara niniejszego czaru potrafi ominąć 
niektóre instrukcje. 
Jeśli za pomocą czaru sprowadzania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, to zaklęcie staje się czarem odpowiedniego typu. 

Planarny sojusznik 
Przywoływanie (Sprowadzanie) [patrz opis słabszego planarnego sojusznika] 
Poziom: Kap 6 
Efekt: Jeden lub dwa sprowadzeni przybysze bądź żywiołaki o KW w sumie nieprzekraczającej 12, 

które w chwili pojawienia się nie mogą być od siebie oddalone o więcej niż 9 m 
 
Czar ten działa jak słabszy planarny sojusznik, z tą jednak różnicą, że możesz sprowadzić jedną istotę 
o KW 12 lub mniej bądź też dwa stworzenia o sumie KW nieprzekraczającej 12. Obaj sojusznicy 
zgadzają się ci pomóc i razem proszą o zapłatę za usługi. 
Koszt PD: 250 PD. 

Planarny sojusznik, potężniejszy 
Przywoływanie (Sprowadzanie) [patrz opis słabszego planarnego sojusznika] 
Poziom: Kap 8 
Efekt: Maksymalnie trzej sprowadzeni przybysze bądź żywiołaki o KW w sumie nieprzekraczającej 

18, a żadne dwie takie istoty w chwili przybycia nie mogą się znajdować od siebie w odległości 
przekraczającej 9 m 

 
Czar ten działa jak słabszy planarny sojusznik, z tą jednak różnicą, iż możesz sprowadzić jedną istotę 
o KW 18 lub mniej bądź też maksymalnie trzy stworzenia o sumie KW nieprzekraczającej 18. 
Wszyscy sojusznicy zgadzają się ci pomóc i razem proszą o zapłatę za usługi. 
Koszt PD: 500 PD. 

Planarny sojusznik, słabszy 
Przywoływanie (Sprowadzanie) [patrz opis] 
Poziom: Kap 4 
Komponenty: W, S, KO, PD 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jeden przybysz bądź żywiołak o 6 lub mniej KW 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Rzucając niniejszy czar, prosisz swe bóstwo, by przysłało ci wybranego przez siebie żywiołaka czy 
przybysza (o 6 lub mniej KW). Jeżeli nie służysz konkretnemu bogowi lub bogini, na twą prośbę 
odpowiada stworzenie o takiej samej jak ty filozofii i charakterze. Jeśli znasz imię jakiejś istoty, 
możesz o nią poprosić, wypowiadając owo imię w procesie rzucania czaru (choć może pojawić się 
ktoś inny). 
Masz prawo poprosić przybyłe stworzenie, by wykonało dla ciebie jedno zadanie, za co musisz mu 
zapłacić. Wspomniana praca może być bardzo prosta lub złożona, ale targowanie się o usługi wymaga 
jakiegoś sposobu komunikowania się. 
Przybyła istota w zamian za pomoc życzy sobie zapłaty, która może mieć różną postać: darowanie 
złota lub magicznych przedmiotów sprzymierzonej świątyni; wręczenie daru jakiemuś stworzeniu; 
wreszcie wykonanie jakiegoś zadania, które jest zgodne z charakterem i celami sprowadzonego 
sojusznika. Bez względu na rodzaj zapłaty, musisz ją wnieść, zanim istota zgodzi się w jakikolwiek 
sposób ci pomóc. Targi zajmują przynajmniej 1 rundę, a zatem sojusznik zacznie działać najwcześniej 
dopiero w rundę po przybyciu. 
Każde zadanie zajmujące 1 minutę na poziom czarującego wymaga zapłaty w wysokości 100 sz na 
KW sprowadzonego sojusznika. W przypadku usług pochłaniających 1 godzinę na poziom 
czarującego, istota prosi o 500 sz na KW. Długoterminowe zadania – wymagające poświęcenia 
przynajmniej 1 dnia na poziom czarującego – oznaczają opłatę w wysokości 1000 sz na KW. 
Za usługi, które nie wiążą się z ryzykiem, będziesz musiał zapłacić połowę podanej kwoty. Z drugiej 
jednak strony bardzo niebezpieczne zadania wymagają znaczniejszych nagród. Tylko nieliczne istoty 
(jeśli w ogóle jakieś) zgodzą się zrobić coś, co może prowadzić do samobójstwa (pamiętaj, że 
sprowadzone stworzenia naprawdę giną, w odróżnieniu od przyzwanych). Warto też pamiętać, że jeśli 
zadanie jest silnie związane z etosem i charakterem sojusznika, ma on prawo zrezygnować z zapłaty 
lub obniżyć ją o połowę. 
Sojusznik, który wypełnił misję, powraca na rodzinny plan (jeśli to możliwe i stosowne, najpierw 
powróci do ciebie, by zdać raport). Odchodzi również, gdy dobiegnie końca czas zawartej z nim 
umowy. 
Uwaga: Jeśli za pomocą czaru sprowadzania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie staje się czarem odpowiedniego typu. 
Koszt PD: 100 PD. 

Płaszcz chaosu 
Odrzucanie [Chaos] 
Poziom: Chaos 8, Kap 8 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 6 m 
Cele: Jedna istota/poziom w rozprysku o promieniu 6 m i środku w tobie 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot otacza losowy wzorzec barw, chroniący go przed atakami i zapewniający odporność na czary 
rzucane przez istoty praworządne. Ponadto praworządne stworzenia, które trafią podmiot, padają 
ofiarą dezorientacji. To zaklęcie odrzucania ma cztery efekty. 
Po pierwsze, każde chronione stworzenie otrzymuje premię z odbicia +4 do KP i premię z odporności 
+4 do rzutów obronnych. W odróżnieniu od ochrony przed prawem, korzyści z niniejszego zaklęcia 
stosuje się do wszystkich ataków, nie tylko tych wyprowadzanych przez istoty praworządne. 
Po drugie, każde chronione stworzenie zyskuje odporność na czary 25 względem zaklęć 
praworządnych i rzucanych przez istoty praworządne. 
Po trzecie, niniejszy czar odrzucania blokuje opętanie i mentalny wpływ dokładnie tak jak ochrona 

przed prawem. 
Po czwarte wreszcie, jeśli praworządnej istocie powiedzie się atak wręcz wymierzony w chroniony 
tym zaklęciem podmiot, pada ona na 1 rundę ofiarą dezorientacji (tak jak w przypadku zaklęcia 
dezorientacja efekt neguje udany rzut obronny na Wolę, jednak ST rzutu obronnego zależy od 
płaszcza chaosu). 
Koncentrator: Niewielki relikwiarz z jakimś świętym przedmiotem, o wartości co najmniej 500 sz. 

Płomienna otoczka 
Wywoływanie [Światło] 
Poziom: Drd 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Istoty i przedmioty w 1,5-metrowym rozprysku 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Podmioty otacza blada poświata, zarysowująca ich kontury i dająca tyle światła co świeczka. Istoty 
pod wpływem niniejszego zaklęcia nie mogą korzystać z ukrycia normalnie zapewnianego przez 
rozmycie, przemieszczanie, niewidzialność, ciemność (choć czary co najmniej 2. poziomu, takie jak 
ciemność, działają normalnie) oraz podobne efekty. Światło jest zbyt słabe, by w jakikolwiek specjalny 
sposób wpływać na nieumarłych i wrażliwych na światło mieszkańców mroku. Płomienna otoczka 

może być niebieska, zielona lub fioletowa – zależnie od decyzji, jaką podejmujesz w chwili jej 
rzucenia. Niniejszy czar nie krzywdzi istot i nie uszkadza przedmiotów, które znajdą się pod jego 
wpływem. 

Płomienny promień 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jeden lub więcej promieni 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
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Uderzasz w przeciwników ognistymi promieniami. Możesz wystrzelić jeden promień plus jeden 
dodatkowy na każde cztery poziomy powyżej 3. (maksymalnie trzy na 11. poziomie). Trafienie 
każdym z nich wymaga oddzielnego ataku dotykowego dystansowego, a każdy powoduje 4k6 obrażeń 
od ognia. Promienie możesz wystrzelić w tę samą istotę lub w kilka różnych, ale cele muszą 
znajdować się odległości maksymalnie 9 metrów od siebie. Ponadto strzelasz wszystkimi promieniami 
jednocześnie. 

Płonąca sfera 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 2, Drd 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Kula o średnicy 1,5 m 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Refleks neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Za sprawą tego czaru powołujesz do istnienia kulę ognia, która toczy się (z prędkością 9 metrów na 
rundę) we wskazane przez ciebie miejsce i zapala wszystko, w co uderzy. Częścią jej ruchu może być 
obniżenie się lub podskok na wysokość do 9 metrów, dzięki czemu może sięgnąć jakiegoś celu. Jeśli 
znajdzie się w tej samej przestrzeni co istota, przestaje się na rundę poruszać i zadaje danemu 
stworzeniu 2k6 obrażeń od ognia (udany rzut obronny na Refleks neguje te rany). Płonąca sfera 

przetacza się przez przeszkody o wysokości do 1,2 metra. Podpala materiały łatwopalne, których 
dotknie. Oświetla taki sam obszar jak pochodnia. 
Kula porusza się, dopóki aktywnie nią kierujesz (poświęcając na to akcję ruchu) – w przeciwnym razie 
pozostaje w miejscu i po prostu się pali. Można ją zgasić jak zwykły ogień tej samej wielkości. 
Powierzchnia kuli jest gąbczasta i elastyczna, przez co nie zadaje obrażeń innych jak od ognia. 
Płonąca sfera znika, jeżeli opuści zasięg zaklęcia. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Odrobina sadła, szczypta siarki i pył ze sproszkowanego żelaza. 

Płonące dłonie 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 1, Ogień 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 4,5 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Z koniuszków twoich palców wystrzeliwuje stożek piekących płomieni. Każda istota, która znajdzie 
się w ich obszarze, otrzymuje 1k4 obrażenia od ognia na poziom czarującego (maksymalnie 5k4). 
Łatwopalne materiały – takie jak ubrania, papier, pergamin czy cienkie drewno – ulegają zapaleniu, 
gdy dotkną ich płomienie. Bohater może ugasić płonące przedmioty, poświęcając na to akcję 
całorundową. 

Pobłogosławienie broni 
Przemiany 
Poziom: Pal 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta broń 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten sprawia, że broń skuteczniej rani złych wrogów. Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń 
złych istot i atakowania złych stworzeń bezcielesnych należy ją traktować jak oręż posiadający premię 
z usprawnienia +1 (choć zaklęcie tak naprawdę nie zapewnia premii z usprawnienia). Broń staje się 
ponadto dobra, przez co przebija redukcję obrażeń niektórych bytów (efekt ten znosi i tłumi inny 
charakter, jaki oręż może posiadać). Zaklęcie wpływa na pojedyncze strzały czy bełty, ale broń 
miotająca (taka jak łuki) nie przenosi korzyści na pociski, które są z niej wystrzeliwane. 
Ponadto w przypadku złego przeciwnika każde zagrożenie trafieniem krytycznym staje się 
automatycznie krytykiem. Efekt ten nie dotyczy broni, która już posiada jakąś magię wpływającą na 
trafienia krytyczne – choćby oręża ostrości czy migbłystalnego. 

Pobłogosławienie wody 
Przemiany [Dobro] 
Poziom: Kap 1, Pal 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 minuta 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty flakon z wodą 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Czar ten nasącza flakon (0,5 litra) z wodą energią pozytywną, przemieniając ją w wodę święconą. 
Komponent materialny: 2,5 kilograma sproszkowanego srebra (wartości 25 sz). 

Podmuch wiatru 
Wywoływanie [Powietrze] 
Poziom: Cza/Zak 2, Drd 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Efekt: Podmuch potężnego wiatru w linii biegnącej od ciebie do granicy zasięgu 
Czas działania: 1 runda 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten tworzy potężny podmuch wiatru (około 75 km/h), który biegnie od ciebie i wpływa na 
wszystko, co znajduje się na jego drodze. 
Malutkie i mniejsze istoty przebywające na ziemi zostają przewrócone, po czym turlają się przez 1k4 x 
3 metry (za każde 3 metry otrzymują 1k4 stłuczenia). Latające stworzenia takiego rozmiaru zostają 
zdmuchnięte na dystans 2k6 x 3 metrów (otrzymują 2k6 stłuczeń w wyniku uderzeń powiewów 
wiatru). 
Wiatr przewraca małe istoty, a jeśli latają, zdmuchuje je na odległość 1k6 x 3 metrów. 
Średnie stworzenia nie mogą poruszać się wbrew kierunkowi, w jakim wieje wiatr, a jeżeli unoszą się 
w powietrzu, zostają zdmuchnięte na dystans 1k6 x 1,5 metra. 
Duże i większe istoty mogą normalnie poruszać się na obszarze działania podmuchu wiatru. 
Podmuch wiatru nie może przenieść istoty poza zasięg, w jakim działa. 
Każda istota w obszarze działania niniejszego zaklęcia, bez względu na rozmiar, podlega karze –4 do 
testów ataków dystansowych i testów Nasłuchiwania. 
Podmuch wiatru automatycznie gasi świeczki, pochodnie i podobne niechronione płomienie. Sprawia 
też, że chronione – jak choćby latarnie – zaczynają się chwiać i gasną z szansą 50%. 
Poza wspomnianymi efektami podmuch wiatru wywołuje takie same efekty jak zwykły wiatr. Może 
poruszyć piasek czy pył, który będzie kłuł w oczy; rozdmuchać duży płomień; przewrócić delikatne 

płócienne daszki i zerwać draperie; wywrócić łódkę; zdmuchnąć gazy czy opary do granic zasięgu. 
Podmuchowi wiatru można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 

Pogawędka z kamieniem 
Poznanie 
Poziom: Drd 6 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom 
 
Zyskujesz zdolność rozmawiania z kamieniami, które informują cię, kto lub co ich dotykało oraz co 
ukrywają pod czy za sobą. Odpowiednio poproszone, głazy podają kompletny opis. Oczywiście punkt 
widzenia kamienia oraz jego wiedza i percepcja mogą sprawić, iż nie uzyskasz wiadomości, których 
poszukujesz. Masz natomiast prawo rozmawiać z kamieniem naturalnym i obrobionym. 

Pokuta 
Odrzucanie 
Poziom: Drd 5, Kap 5 
Komponenty: W, S, M, K, KO, PD 
Czas rzucania: 1 godzina 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten zdejmuje z podmiotu brzemię złych uczynków i przewin. Istota poszukująca pokuty musi 
naprawdę żałować karygodnych aktów, których się dopuściła, i pragnąć je naprawić. Jeśli popełniła 
zły czyn bezwiednie lub w wyniku przymusu, pokuta działa normalnie, a ty nie ponosisz żadnych 
kosztów. Jeżeli jednak pragnąca pokuty istota świadomie, umyślnie i z własnej woli dokonała 
karygodnego aktu, musisz wstawić się za nią u swego bóstwa (co wymaga poświęcenia 500 PD), aby 
zmazać jej przewiny. Niemniej wiele osób rzucających ten czar najpierw zleca podmiotowi jakąś misję 
(patrz zadanie/misja) lub wymyśla inny sposób odkupienia win – w ten sposób sprawdzają, czy 
skrucha jest prawdziwa, a dopiero potem sięgają po pokutę. 
Pokutę można rzucić w różnym celu, zależnie od wybranej wersji. 
Cofnięcie magicznej zmiany charakteru: Jeśli magicznie zmieniono charakter istoty, pokuta przywraca 
go do oryginalnego stanu bez kosztu w punktach doświadczenia. 
Przywrócenie klasy: Paladyn, który stracił swe klasowe właściwości, dopuszczając się złego czynu, 
może odzyskać paladyństwo dzięki niniejszemu zaklęciu. 
Przywrócenie kapłańskiej lub druidycznej umiejętności rzucania czarów: Kapłan lub druid, który 
rozgniewawszy bóstwo, stracił zdolność rzucania czarów, może odzyskać moc, uzyskując pokutę z rąk 
innego kapłana tego samego boga czy bogini bądź innego druida. Jeżeli wykroczenie było zamierzone, 
osoba rzucająca niniejsze zaklęcie traci 500 PD za wstawiennictwo. Jeśli było nieświadome, nie 
poświęca PD. 
Odkupienie lub kuszenie: Możesz rzucić to zaklęcie na istotę o przeciwnym charakterze, dając jej tym 
samym szansę na zmianę go tak, by odpowiadał twojemu. Potencjalny podmiot musi być cały czas 
obecny w trakcie procesu czarowania. Gdy ukończysz zaklęcie, decyduje on, czy zachować oryginalny 
charakter, czy przyjąć twoją ofertę i zmienić go. Żadne przymusy czy magiczne wpływy nie mogą 
skłonić podmiotu, by przybrał twój charakter, jeśli chce zachować swój. Ta wersja niniejszego 
zaklęcia nie wpływa na przybyszów i na istoty niezdolne do naturalnej zmiany charakteru. 
Choć opis czaru odwołuje się do złych czynów, pokuty można również użyć względem każdej istoty, 
która popełniła czyn przeciwny swemu charakterowi – nie ma znaczenia, czy był to akt zły, dobry, 
chaotyczny czy praworządny. 
Uwaga: Zwykle zmiana charakteru zależy od gracza. Użycie pokuty po prostu oferuje wiarygodny 
sposób, by postać nagle, drastycznie i definitywnie zmieniła swój charakter. 
Komponent materialny: Płonące kadzidło. 
Koncentrator: Oprócz świętego symbolu czy innego normalnego koncentratora objawień potrzebujesz 
modlitewnych paciorków (lub innych przedmiotów używanych podczas modlitwy, takich jak młynek 
czy książeczka) wartych co najmniej 500 sz. 
Koszt PD: Kiedy rzucasz czar na potrzeby istoty winnej świadomego dokonania złych czynów, 
ponosisz koszt 500 PD (patrz wcześniej). 

Pole antymagii 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 6, Kap 8, Magia 6, Ochrona 6 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 3 m 
Obszar: Emanacja o promieniu 3 m i środku w tobie 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Patrz opis 
 
Otacza cię niewidzialna, poruszająca się wraz z tobą bariera, wnętrze której jest nieczułe na działanie 
większości efektów magicznych, wliczając w to zaklęcia, zdolności czaropodobne oraz nadnaturalne. 
Jednocześnie uniemożliwia ona funkcjonowanie wszelkich magicznych przedmiotów oraz czarów, 
które znajdują się na jej obszarze. 
Pole antymagii tłumi (a nie rozprasza) wszelkie zaklęcia i efekty magiczne użyte w jego obszarze, 
wprowadzone do niego lub weń rzucone. Czas spędzony w polu antymagii wlicza się do czasu 
działania stłumionego zaklęcia. 
Przyzwane istoty każdego typu, a także bezcielesni nieumarli znikają, gdy znajdą się w polu 

antymagii. Pojawiają się w tym samym miejscu, gdy pole się przemieści. Czas, na jaki znikają, wlicza 
się do czas działania przywoływania, dzięki któremu przebywały w danym miejscu. Jeśli rzucisz pole 

antymagii na obszarze zajmowanym przez przyzwaną istotę posiadającą odporność na czary, musisz 
wykonać udany test poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) sporny z odpornością na czary 
– dane stworzenie zniknie tylko wówczas, gdy w nim zwyciężysz (pole antymagii nie wpływa na 
efekty natychmiastowego przywoływania, ponieważ magia de facto już nie działa, a utrzymuje się 
tylko jej skutek). 
Normalne istoty mogą wkroczyć na dany obszar, podobnie jak zwyczajne pociski. Ponadto, choć 
magia magicznego miecza przestaje w polu funkcjonować, pozostaje on orężem (i to mistrzowsko 
wykonanym). Niniejsze zaklęcie nie wpływa również na golemy i inne konstrukty, które nasączono 
magią w procesie kreacji i które potem są samowystarczalne (chyba że zostały przyzwane – w tym 
przypadku traktuje się je jak wszystkie przyzwane istoty). Pole antymagii nie oddziałuje też na 
żywiołaki, cielesnych nieumarłych oraz przybyszów, jeśli nie zostali przyzwani. Jednak może ono 
wpłynąć na zdolności czaropodobne i nadnaturalne takich istot, czasowo je negując. 
Dwa i więcej pól antymagii działających na tym samym obszarze nie wpływają na siebie nawzajem. 
Na niektóre zaklęcia – jak choćby na ścianę mocy, pryzmatyczną sferę czy pryzmatyczną ścianę – 
niniejszy czar również nie oddziałuje (patrz opisy poszczególnych zaklęć). Ponadto tego rodzaju 
magia śmiertelnych nie działa na artefakty oraz bóstwa. 
Jeśli jakieś stworzenie jest większe niż obszar działania pola antymagii, to niniejsze zaklęcie nie 
wpływa na tę jego część, która znajduje się poza barierą. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Szczypta sproszkowanego żelaza lub jego opiłków. 

Polimorfia 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Chętna dotknięta żywa istota 
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Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten działa jak przekształcenie siebie, ale przemienia chętny podmiot w inną żywą istotę. Podmiot 
może zmienić się w istotę tego samego rodzaju lub jedną z następujących: giganci, humanoidy, 
humanoidy-potwory, istoty baśniowe, magiczne bestie, robactwo, rośliny, śluzy, smoki, wynaturzenia 
oraz zwierzęta. Przybrany kształt nie może posiadać więcej Kostek Wytrzymałości niż wynosi twój 
poziom czarującego lub KW podmiotu (pod uwagę należy brać niższą wartość), do maksymalnie 15 
KW na 15. poziomie. Zaklęcie to nie pozwala przybierać form rozmiaru mniejszego od filigranowego 
ani postaci bezcielesny czy gazowych. Typ oraz podtyp (jeśli dotyczy) podmiotu zmienia się tak, by 
odpowiadał nowym kształtom. 
W chwili przemiany podmiot odzyskuje punkty wytrzymałości, tak jakby odpoczywał przez całą noc 
(nie leczy jednakże tymczasowo obniżonych wartości atrybutu i nie zyskuje innych korzyści 
wynikających z odpoczynku; zmiana z powrotem w naturalną postać również nie pozwala odzyskiwać 
punktów wytrzymałości). Jeśli zostanie zabity, powraca do oryginalnej postaci, ale pozostaje martwy. 
Podmiot zyskuje wartość Siły, Zręczności oraz Budowy nowej formy, ale zachowuje własny Intelekt, 
Roztropność i Charyzmę. Otrzymuje również wszystkie nadzwyczajne ataki specjalne nowej postaci, 
lecz nie jej nadzwyczajne cechy specjalne i zdolności nadnaturalne oraz czaropodobne. 
Istoty bezcielesne oraz gazowe są niepodatne na polimorfowanie, a stworzenia posiadające podtyp 
zmiennokształtny potrafią w akcji standardowej powrócić do formy naturalnej. 
Komponent materialny: Pusty kokon. 

Polimorfowanie dowolnego obiektu 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 8, Oszustwa 8 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 

Cel: Jedna istota lub jeden przedmiot niemagiczny o objętości do 2,7 m3/poziom 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (przedmiot); patrz opis 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Czar ten działa jak polimorfia, ale przemienia przedmiot lub istotę. Czas działania zaklęcia zależy od 
tego, do jak radykalnej przemiany doszło i jaka jest różnica pomiędzy formą naturalną a uzyskaną. Do 
jego ustalenia należy posłużyć się pobliską tabelą. 
 

Zmieniony podmiot... 
Współczynnik 

czasu działania1 
Pozostaje w tym samym królestwie (zwierząt, roślin, minerałów) +5 
Pozostaje w tej samej klasie (ssaki, grzyby, metale itp.) +2 
Zachowuje rozmiar +2 
Pozostał spokrewniony (jak gałązka z drzewem, sierść wilka z wilkiem itp.) +2 
Ma taki sam lub niższy Intelekt +2 
1 Dodaj do siebie wszystkie stosowne modyfikatory, a następnie sprawdź sumę w pobliskiej tabeli. 
 
Współczynnik czasu działania Czas działania Przykład przemiany 
0 20 minuty Kamyk w człowieka 
2 1 godzina Kukiełka w człowieka 
4 3 godziny Człowiek w kukiełkę 
5 12 godzin Jaszczurka w mantikorę 
6 2 dni Owca w wełniany płaszcz 
7 1 tydzień Ryjówka w mantikorę 
9+ Permanentnie Mantikora w ryjówkę 
 
W odróżnieniu od polimorfii, polimorfowanie dowolnego obiektu zapewnia istocie wartość Intelektu 
nowej formy. Jeśli oryginał nie posiadał wartości Roztropności lub Charyzmy, zyskuje je stosownie do 
nowej postaci. 
Obrażenia otrzymane w nowej formie mogą doprowadzić do kalectwa lub śmierci spolimorfowanej 
istoty. Uogólniając, do obrażeń i uszkodzeń dochodzi, gdy nową formę zmienia się przy użyciu siły 
fizycznej. 
Niniejszy czar nie pozwala przemieniać przedmiotów niemagicznych w magiczne. Nie wpływa 
również na przedmioty magiczne. 
Zaklęcie to nie umożliwia tworzenia substancji o dużej wartości, choćby miedzi, srebra, klejnotów, 
jedwabiu, złota, platyny, mithrilu czy adamantytu. Nie pozwala również kopiować specjalnych 
właściwości zimnego żelaza, dzięki któremu da się przebić redukcję obrażeń istot pewnego typu. 
Za sprawą tego czaru można natomiast duplikować efekty następujących czarów: ciało w kamień, 
kamień w ciało, polimorfia, przemiana błota w skałę, przemiana metalu w drewno, przemiana skały 

w błoto oraz szkodliwa polimorfia. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Rtęć, guma arabska i dym. 

Pomniejsze tworzenie 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 minuta 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Nietrzymany, niemagiczny przedmiot z nieożywionej roślinnej materii o objętości do 0,027 

m3/poziom 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Tworzysz niemagiczny, nietrzymany przez nikogo przedmiot z nieożywionej materii roślinnej. 
Objętość tworzonej rzeczy nie może przekraczać 0,027 metra sześciennego na poziom czarującego. 
Jeśli chcesz wykreować skomplikowany przedmiot, musisz wykonać udany test stosownej 
umiejętności. 
Próba użycia jakiegoś przedmiotu powołanego do istnienia mocą pomniejszego tworzenia jako 
komponentu materialnego sprawia, że zaklęcie się nie udaje. 
Komponent materialny: Kawałeczek materii, z której ma być wykonany przedmiot, jaki kreujesz za 
sprawą pomniejszego tworzenia. 

Pomniejszenie osoby 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna humanoidalna istota 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Za sprawą niniejszego zaklęcia humanoid ulega pomniejszeniu. Jego wzrost, szerokość i długość 
maleją o połowę, a waga spada do 1/8. Zmniejszeniu ulega również kategoria rozmiaru podmiotu – 
maleje o jedną. Zyskuje on ponadto premię z rozmiaru +2 do Zręczności, lecz podlega karze 
z rozmiaru –2 do Siły (minimum 1) oraz – z racji zmiany kategorii rozmiaru – zyskuje premię +1 do 
testów ataków i KP. 
Mały humanoid po zmianie rozmiaru staje się malutki, zajmuje przestrzeń kwadratu o boku 0,75 metra 

i posiada naturalny zasięg 0 (co oznacza, że musi wejść na pole przeciwnika, by go zaatakować). Duży 
humanoid z kolei maleje do rozmiaru średniego, zajmuje przestrzeń kwadratu o boku 1,5 metra 
i posiada naturalny zasięg 1,5 metra. Niniejsze zaklęcie nie wpływa na szybkość stworzenia. 
Wszelkie wyposażenie niesione przez istotę lub założone przez nią również ulega pomniejszeniu. Broń 
do walki wręcz i miotająca, która znajdzie się pod wpływem niniejszego zaklęcia, powoduje mniejsze 
obrażenia. Magiczne właściwości pomniejszonego ekwipunku nie ulegają zmianie. Pomniejszony 
przedmiot, który przestanie znajdować się w posiadaniu podmiotu, natychmiast powraca do 
normalnych rozmiarów. Oznacza to, że broń rzucana powoduje normalne rany, a pociski zadają 
obrażenia zależne od rozmiaru oręża, z jakiego je wystrzelono. 
Kilka magicznych efektów zmniejszających rozmiar się nie kumuluje. 
Pomniejszenie osoby kontruje i rozprasza powiększenie osoby. 
Pomniejszeniu osoby można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Komponent materialny: Szczypta sproszkowanego żelaza. 

Pomniejszenie osoby, zbiorowe 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 4 
Cel: Jedna humanoidalna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować dalej niż 9 m 

od siebie 
 
Czar ten działa jak pomniejszenie osoby, ale wpływa na wiele istot. 

Pomniejszenie zwierzęcia 
Przemiany 
Poziom: Drd 2, Trp 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jedno chętne zwierzę rozmiaru małego, średniego, dużego lub wielkiego 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten działa jak pomniejszenie osoby, ale wywiera wpływ na jedno chętne zwierzę. Musisz 
pamiętać przy tym o stosownym zmniejszeniu obrażeń zadawanych przez naturalną broń zwierzęcia. 

Pomniejszy obraz 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Czas działania: Koncentracja +2 rund 
 
Czar ten działa jak milczący obraz, z tą tylko różnicą, iż pozwala stworzyć dźwięki, ale nie zrozumiałą 
mowę. 

Pomocna dłoń 
Wywoływanie 
Poziom: Kap 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 7,5 km 
Efekt: Widmowa dłoń 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Tworzysz widmowy obraz dłoni, który wysyłasz na poszukiwanie istoty znajdującej się w promieniu 
7,5 kilometra. Ręka kiwa na wybrane stworzenie i prowadzi je, jeśli zechce ono za nią podążyć. 
Kiedy kończysz rzucać niniejszy czar, dłoń pojawia się tuż przed tobą. Wówczas określasz, o jaką 
istotę ci chodzi, opisując jej wygląd, w tym rasę, płeć oraz aparycję, lecz nie masz prawa podać tak 
niejasny czynników jak poziom, klasa czy charakter. Gdy skończysz, dłoń wyrusza na poszukiwanie 
stworzenia, które odpowiada opisowi. To, ile czasu jej to zajmie, zależy od odległości, jaka dzieli ją od 
poszukiwanej istoty. 
 
Odległość Czas lokalizacji 
30 m lub mniej 1 runda 
300 m 1 minuta 
1,5 km 10 minut 
3 km 1 godzina 
4,5 km 2 godziny 
6 km 3 godziny 
7,5 km 4 godziny 
 
Kiedy dłoń zlokalizuje już stworzenie, zaczyna do niego machać, zachęcając, by podążało za nią. Jeśli 
istota odpowiada na wezwanie, ręka wskazuje w twoim kierunku i prowadzi ją do ciebie możliwie 
najkrótszą dostępną drogę. Dłoń dryfuje w odległości 3 metrów przed stworzeniem, a porusza się 
z szybkością do 72 metrów na rundę. Kiedy doprowadzi do ciebie pożądaną istotę, znika. 
Podmiot niniejszego czaru nie musi podążać za dłonią ani odnosić się do ciebie w jakiś szczególny 
sposób. Jeśli nie chce iść za ręką, ta będzie na niego machać przez czas działania zaklęcia, po czym 
zniknie. Jeżeli czar dobiegnie końca w czasie, gdy podmiot będzie do ciebie zmierzał, dłoń zniknie, 
a wówczas musi on samodzielnie znaleźć do ciebie drogę. 
Jeżeli w promieniu 7,5 kilometra znajduje się więcej niż jedna istota odpowiadająca opisowi, ręka 
zlokalizuje najbliższą. Jeśli znalezione stworzenie nie będzie chciało za nią podążyć, nie wyruszy na 
poszukiwanie kolejnego. 
W przypadku gdy po 4 godzinach poszukiwań na obszarze w promieniu 7,5 kilometra dłoń nie 
znajdzie istoty pasującej do opisu, wróci do ciebie i rozłoży palce (wskazując, że nikogo nie 
odnalazła), a po chwili zniknie. 
Widmowa dłoń nie posiada formy fizycznej. Jest niewidzialna dla każdego z wyjątkiem ciebie 
i potencjalnego podmiotu. Nie może brać udziału w walce ani wykonywać innych czynności poza 
lokalizowaniem istoty i sprowadzeniem jej do ciebie. Nie przenika przez przedmioty materialne, ale 
potrafi przelewać się przez małe szczeliny i otwory. Nie może się oddalić od miejsca, w którym się 
pojawiła, na odległość przekraczającą 7,5 kilometra. 

Porażający uścisk 
Wywoływanie [Elektryczność] 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota lub przedmiot 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Twój udany atak dotykowy wręcz powoduje 1k6 obrażeń od elektryczności na poziom czarującego 
(maksymalnie 5k6). Atakując przy użyciu niniejszego zaklęcia, otrzymujesz premię +3 do testów 
ataków, jeżeli przeciwnik ma na sobie metalową zbroję (lub sam jest z metalu, dźwiga dużo metalu 
i tym podobne). 

Poruszenie ziemi 
Przemiany [Ziemia] 
Poziom: Cza/Zak 6, Drd 6 
Komponenty: W, S, M 
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Czas rzucania: Patrz opis 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Ziemia maksymalnie na obszarze kwadratu o boku 225 m i głębokości do 3 m (K) 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Jak sama nazwa wskazuje, niniejszy czar porusza ziemię (błoto, ił, piasek), najprawdopodobniej 
powodując zawalenie się nasypów i nabrzeży, zmianę wyglądu i położenia wzgórz oraz ruch wydm 
i tak dalej. W żadnym wypadku nie wpływa jednak na formacje skalne – nie mogą one zostać 
przewrócone ani poruszone. Czas rzucania zaklęcia zależy od obszaru, na jakim ma ono zadziałać. 
Rzucenie czaru na każdy kwadrat o boku 45 metrów (i o głębokości do 3 metrów) zajmuje 10 minut. 
A zatem użycie zaklęcia na maksymalnym obszarze – 225 metrów na 225 metrów – wymaga 
poświęcenia 4 godzin i 10 minut. 
Niniejszy czar nie powoduje powstania szczelin w powierzchni ziemi. Tworzy natomiast pofalowane, 
łagodne grzbiety i niecki. Ziemia reaguje na działanie magii z płynnością lodowca, dopóki nie zostaną 
osiągnięte zamierzone efekty. Zaklęcie nie wpływa na drzewa, budynki, formacje skalne i tym 
podobne elementy w inny sposób niż w wyniku zmiany w wysokości i topografii. 
Zaklęcia tego nie można użyć do tworzenia tuneli. Działa ono również zbyt powolnie, by za jego 
pomocą uwięzić lub zasypać jakąś istotę. Jego podstawowe zastosowanie to kopanie lub zasypywanie 
fos czy okopów, bądź też modyfikowanie pola bitwy, zanim się ona zacznie. 
Niniejsze zaklęcie nie wpływa w żaden sposób na stworzenia ziemi. 
Komponent materialny: Wymieszane w małej torebce gleby różnego rodzaju (glina, ił czy piasek) oraz 
żelazne ostrze. 

Porywający taniec 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 8 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: 1k4+1 rund 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Podmiot niniejszego czaru odczuwa nieprzeparte pragnienie tańca, do którego zresztą od razu się 
rzuca, wykonując stosowne figury i kroki, włącznie ze stepowaniem. Zaklęcie uniemożliwia ofierze 
wykonywanie innych czynności – może tylko pląsać i podrygiwać w miejscu. W efekcie podlega karze 
–4 do Klasy Pancerza oraz karze –10 do rzutów obronnych na Refleks, a także nie może korzystać 
z premii do KP zapewnianej przez trzymaną tarczę. Tańczący prowokuje ataki okazyjne w każdej 
rundzie, w swojej turze. 

Posąg 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Zaklęcie to zmienia w kamienny posąg podmiot i jego ekwipunek oraz ubranie. W takiej postaci istota 
zyskuje trwałość 8, ale zachowuje własne punkty wytrzymałości. 
Podmiot normalnie może korzystać ze zmysłów wzroku, słuchu i węchu, lecz nie musi jeść ani 
oddychać. Jego odczucia są natomiast ograniczone do tego, co jest w stanie wpłynąć na twardą niczym 
granit substancję tworzącą ciało istoty pod wpływem posągu. A zatem ukruszenie drobnego kawałka 
to ledwie draśnięcie, ale już urwanie ramienia oznacza poważne obrażenia. 
Podmiot może powrócić do normalnej postaci, wykonać jakąś czynność, a potem natychmiast przybrać 
formę posągu (akcja darmowa) – oczywiście dopóki czas działania zaklęcia nie dobiegł końca. 
Komponent materialny: Wapno, piasek i kropla wody, wszystko wymieszane żelaznym pręcikiem, 
takim jak gwóźdź czy kolec. 

Postać gazowa 
Przemiany 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3, Powietrze 3 
Komponenty: S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Chętna dotknięta cielesna istota 
Czas działania: 2 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Podmiot (oraz jego wyposażenie) staje się niematerialny, mglisty i przezroczysty. Materialna zbroja 
(włącznie z naturalnym pancerzem) przestaje chronić, ale nadal należy brać pod uwagę rozmiar, 
Zręczność, premię z odbicia oraz premię z pancerza zapewnianą przez efekty mocy. Podmiot zyskuje 
też redukcję obrażeń 10/magia i niepodatność na trucizny oraz trafienia krytyczne. W postaci gazowej 
nie może natomiast atakować i rzucać czarów z komponentami werbalnymi, somatycznymi, 
materialnymi lub koncentratorami (jednakże nie wyklucza to korzystania z zaklęć przygotowanych 
przy użyciu atutów Unieruchomienie czaru, Wyciszenie czaru czy Wyzbycie się składników). Traci on 
także w tej formie zdolności nadnaturalne. Jeśli w chwili przemiany w postać gazową miał gotowy do 
użycia czar dotykowy, ten wyładowuje się, nikomu nie czyniąc krzywdy. 
Istota w postaci gazowej nie jest w stanie biegać, ale może latać z szybkością 3 metrów (doskonała 
zwrotność). Przez czas działania czaru potrafi przedostawać się przez dziurki i wąskie przejścia, nawet 
przez szczeliny, transportując wszystko, co ma na sobie i trzyma w rękach. Niemniej na podmiot 
wpływa wiatr, a poza tym nie może wejść do wody czy innej cieczy. Nie jest także w stanie używać 
przedmiotów materialnych i aktywować ich, nawet jeśli ma je ze sobą w postaci gazowej. Aktywne 
przedmioty, które ma przy sobie, nadal funkcjonują, choć w niektórych wypadkach nic to nie daje. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kawałek gazy i smuga dymu. 

Potężniejszy/potężniejsze (nazwa czaru/zaklęcia) 
Każdy czar, którego nazwa rozpoczyna się od słowa potężniejszy lub potężniejsze, umieszczono w tym 
rozdziale w kolejności zależnej od drugiego wyrazu w nazwie. A zatem opisy potężniejszych zaklęć 
znaleźć można nieopodal tych, na których je oparto. Oto czary, które posiadają potężniejsze wersje: 
glif strażniczy, krzyk, magiczna broń, magiczny kieł, mistyczny wzrok, niewidzialność, planarne 

spętanie, planarny sojusznik, przywoływanie poprzez cienie, przywrócenie energii życiowej, rozkaz, 

rozproszenie magii, szpiegowanie, teleportacja, wścibskie oczy oraz wywoływanie poprzez cienie. 

Powiększenie osoby 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 1, Siła 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna humanoidalna istota 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 

Czar ten sprawia, że humanoid natychmiast się rozrasta – jego wzrost zwiększa się dwukrotnie, a waga 
ośmiokrotnie. Zwiększeniu ulega również kategoria rozmiaru podmiotu – rośnie o jedną. Zyskuje on 
ponadto premię z rozmiaru +2 do Siły, lecz podlega karze z rozmiaru –2 do Zręczności (minimum 1) 
oraz – z racji zmiany kategorii rozmiaru – karze –1 do testów ataków i KP. 
Jeśli przestrzeń, w której przebywa istota, jest zbyt mała, by osiągnęła ona stosowny rozmiar, 
przybiera największą możliwą wielkość i może wykonać test Siły (wykorzystując zwiększoną wartość 
tego atrybutu) – udany pozwala zniszczyć barierę w procesie rozrostu. Nieudany oznacza, że materiał 
otaczający podmiot ogranicza go, ale nie czyni mu żadnej krzywdy. A zatem tego zaklęcia nie można 
wykorzystywać do miażdżenia stworzeń poprzez zwiększanie ich rozmiaru. 
Wszelkie wyposażenie niesione przez istotę lub przez nią założone również ulega powiększeniu. Broń 
do walki wręcz i miotająca, która znajdzie się pod wpływem niniejszego zaklęcia, powoduje większe 
obrażenia. Powiększony przedmiot, który przestanie znajdować się w posiadaniu podmiotu, 
natychmiast powraca do normalnych rozmiarów. Oznacza to, że broń rzucana powoduje normalne 
rany, a pociski zadają obrażenia zależne od rozmiaru oręża, z jakiego je wystrzelono. Magiczne 
właściwości powiększonego ekwipunku nie ulegają zmianie. 
Kilka magicznych efektów zwiększających rozmiar się nie kumuluje. 
Powiększenie osoby kontruje i rozprasza pomniejszenie osoby. 
Powiększeniu osoby można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Komponent materialny: Szczypta sproszkowanego żelaza. 

Powiększenie osoby, zbiorowe 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 4 
Cel: Jedna humanoidalna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie 

w odległości większej niż 9 m 
 
Czar ten działa jak powiększenie osoby, z tą jednak różnicą, iż wpływa na wiele istot. 

Powiększenie zwierzęcia 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 5, Drd 5, Trp 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Maksymalnie jedno zwierzę (olbrzymie lub mniejsze) na dwa poziomy, z których żadne nie 

może się znajdować w odległości przekraczającej 9 m od siebie 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Pewna liczba zwierząt dwukrotnie zwiększa wielkość, a ośmiokrotnie ciężar. W wyniku tej przemiany 
rozmiar stworzenia wzrasta o jedną kategorię, zapewniając premię z rozmiaru +8 do Siły i premię 
z rozmiaru +4 do Budowy (czyli dodatkowe 2 punkty wytrzymałości na KW), lecz powodując karę 
z rozmiaru –2 do Zręczności. Również istniejąca premia z naturalnego pancerza zwierzęcia rośnie o 2. 
Przemiana wpływa także na modyfikator stworzenia do KP, testy ataków oraz bazowe obrażenia. 
Zajmowana przez zwierzę przestrzeń oraz jego zasięg odpowiadają nowemu rozmiarowi, lecz 
szybkość nie ulega zmianie. 
Czar zapewnia ponadto podmiotowi redukcję obrażeń 10/magia oraz premię z odporności +4 do 
rzutów obronnych. 
Jeśli przestrzeń, w której przebywa zwierzę, jest zbyt mała, by osiągnęło stosowny rozmiar, przybiera 
ono największą możliwą wielkość i może wykonać test Siły (wykorzystując zwiększoną wartość tego 
atrybutu) – udany pozwala zniszczyć barierę w procesie rozrostu. Nieudany oznacza, że materiał 
otaczający podmiot ogranicza go, ale nie czyni mu żadnej krzywdy. A zatem tego zaklęcia nie można 
wykorzystywać do miażdżenia zwierząt poprzez zwiększanie ich rozmiaru. 
Wszelkie wyposażenie niesione przez zwierzę lub na nie założone również ulega powiększeniu, ale 
bez wpływu na ewentualne magiczne właściwości ekwipunku. Powiększony przedmiot, który 
przestanie znajdować się w posiadaniu podmiotu, natychmiast powraca do normalnych rozmiarów. 
Czar ten nie umożliwia wpływu na powiększone zwierzę i nie zapewnia żadnego sposobu 
rozkazywania mu. 
Kilka magicznych efektów zwiększających rozmiar się nie kumuluje. 

Powłoka ochrony przed roślinami 
Odrzucanie 
Poziom: Drd 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 3 m 
Obszar: Emanacja o promieniu 3 m i środku w tobie 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Powłoka ochrony przed roślinami powołuje do istnienia niewidzialną, poruszającą się barierę 
chroniącą wszystkie znajdujące się na jej obszarze istoty przed atakami stworzeń roślinnych 
i ożywionych roślin. Jeśli bariera przyciśnie stworzenie, które ją odpycha, kończy się działanie 
zaklęcia. 

Powłoka ochrony przed życiem 
Odrzucanie 
Poziom: Drd 6, Kap 6, Zwierzęta 6 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: 3 m 
Obszar: Emanacja o promieniu 3 m i środku w tobie 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Powołujesz do istnienia poruszające się, półsferyczne pole, którego nie zdoła pokonać większość 
żyjących istot. Efekt ten trzyma na dystans gigantów, humanoidy, humanoidy-potwory, istoty 
baśniowe, magiczne bestie, robactwo, rośliny, śluzy, smoki, wynaturzenia oraz zwierzęta, ale nie 
konstrukty, żywiołaki, przybyszów i nieumarłych. 
Zaklęcie to można wykorzystywać tylko defensywnie, a nie ofensywnie. Jeśli bariera przyciśnie 
stworzenie, które ją odpycha, kończy się działanie zaklęcia. 

Powstrzymująca dłoń 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: 3-metrowa ręka 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten powołuje do istnienia magiczną dłoń rozmiaru dużego. Pojawia się ona pomiędzy tobą 
a twoim adwersarzem. Dryfująca, pozbawiona ciała ręka pozostaje pomiędzy wami, bez względu na 
to, jak się poruszasz i jak przeciwnik próbuje ją obejść. Dłoń zapewnia ci osłonę (+4 KP) względem 
tego wroga. Nic nie jest w stanie jej oszukać – „przylepia się” do wybranego przeciwnika, ignorując 
ciemność, niewidzialność, polimorfowanie oraz wszelkie inne próby ukrycia czy przebrania, ale nie 
ściga adwersarza. 
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Powstrzymująca dłoń ma około 3 metrów wysokości i mniej więcej tyle szerokości, gdy rozprostuje 
palce, oraz tyle punktów wytrzymałości co ty w pełnym zdrowiu oraz KP 20 (–1 rozmiar, +11 
naturalny). Otrzymuje obrażenia jak normalna istota, ale nie wpływa na nią większość magicznych 
efektów niepowodujących ran. 
Dłoń nigdy nie prowokuje ataków okazyjnych ze strony przeciwników. Nie może pokonać ściany 

mocy, ani wkroczyć na pole antymagii. Podlega całkowitemu efektowi pryzmatycznej ściany oraz 
pryzmatycznej sfery. Niszczą ją dezintegracja i udane rozproszenie magii. Wykonuje rzuty obronne jak 
osoba, która ją stworzyła. 
Każda istota o wadze nieprzekraczającej 1000 kilogramów, która próbuje przepchnąć dłoń, porusza się 
z 1/2 normalnej prędkości. Ręka nie jest w stanie spowolnić szybkości stworzenia ważącego ponad 
1000 kilogramów, ale wpływa na jego ataki. 
Skierowanie czaru na nowy cel to akcja ruchu. 
Koncentrator: Miękka rękawiczka. 

Pozbawienie sił 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Promień energii negatywnej 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Wypowiadasz mroczną inkantację i wskazujesz ofiarę palcem, z którego wystrzeliwuje czarny 
promień trzeszczącej energii negatywnej tłumiącej życiowe siły trafionej żywej istoty (co wymaga 
z twojej strony udanego ataku dotykowego dystansowego). Udane użycie niniejszego zaklęcia nakłada 
na stworzenie 1k4 poziomy negatywne. 
Ofiara, która ma tyle samo negatywnych poziomów co KW, umiera. Każdy negatywny poziom 
nakłada na istotę karę –1 do testów ataków, rzutów obronnych, testów umiejętności i atrybutów oraz 
efektywnego poziomu (na potrzeby określania potęgi, czasu działania, ST oraz innych szczegółów 
dotyczących czarów oraz zdolności specjalnych). Ponadto ofiara rzucająca zaklęcia traci jeden czar lub 
jedną komórkę na czar z najwyższego dostępnego poziomu. Negatywne poziomy się kumulują. 
Jeżeli ofiara zaklęcia przeżyje, negatywne poziomy rozwiewają się po upływie godziny na twój 
poziom czarującego (maksymalnie 15 godzin). Zwykle poziomy negatywne powodują permanentne 
wysączenie poziomów ofiary, jednakże te spowodowane przez pozbawienie sił nie utrzymują się 
wystarczająco długo. 
Nieumarły trafiony tym promieniem otrzymuje na 1 godzinę 1k4 x 5 tymczasowych punktów 
wytrzymałości. 

Poznanie kierunku 
Poznanie 
Poziom: Brd 0, Drd 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Natychmiastowy 
 
Natychmiast odkrywasz, w którym kierunku w stosunku do twojego aktualnego położenia znajduje się 
północ. Niniejszy czar działa efektywnie w każdym miejscu, w którym istnieje “północ”, ale nie może 
funkcjonować w środowisku pozaplanarnym. Świadomość, gdzie leży północ, jest dokładna tylko 
w chwili rzucenia poznania kierunku – potem możesz się zgubić, jeżeli nie istnieje jakiś punkt 
odniesienia, którego będziesz się trzymać. 

Prawdziwe zmartwychwstanie 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 9 
Czas rzucania: 10 minut 
 
Zaklęcie to działa jak wskrzeszenie, ale możesz dzięki niemu przywrócić życie istocie, która nie żyje 
od maksymalnie 10 lat na poziom czarującego. Prawdziwe zmartwychwstanie zdoła ożywić nawet 
takie stworzenie, którego ciało uległo całkowitemu niemal zniszczeniu – jeżeli tylko dasz radę 
jednoznacznie wskazać zmarłego (najczęściej stosowana metoda to wypowiedzenie daty śmierci oraz 
miejsca urodzin i zgonu). 
Kiedy ukończysz czar, istota, na którą go rzucasz, powraca między żywych z całkowitą liczbą 
punktów wytrzymałości, pełna wigoru i zdrowa, nie tracąc żadnych przygotowanych zaklęć ani 
poziomów czy punktów Budowy. 
Za pomocą prawdziwego zmartwychwstania da się przywrócić życie istocie zabitej w wyniku 
zabójczego efektu lub przemienionej w nieumarłego, a następnie zniszczonej. Działa ono również 
w przypadku żywiołaków oraz przybyszów, lecz nie przynosi efektu w przypadku konstruktów 
i nieumarłych. 
Nawet prawdziwe zmartwychwstanie nie zdoła przywrócić życia istocie, która umarła ze starości. 
Komponent materialny: Woda święcona, którą zraszasz podmiot, oraz diamenty w sumie warte 
przynajmniej 25 000 sz. 

Profanacja 
Wywoływanie [Zło] 
Poziom: Kap 2, Zło 2 
Komponenty: W, S, M, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Emanacja o promieniu 6 m 
Czas działania: 2 godziny/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten nasącza obszar energią negatywną. Każdy test Charyzmy wykonywany w celu odpędzania 
nieumarłych na tym terenie podlega karze bluźnierczej –3. Każdy nieumarły wkraczający na obszar 
profanacji otrzymuje premię bluźnierczą +1 do testów ataków, obrażeń oraz rzutów obronnych. 
Nieumarli tworzeni na tym obszarze lub przyzywani do niego zyskują +1 punkt wytrzymałości na 
KW. 
Jeśli na obszarze profanacji znajduje się ołtarz, kapliczka lub inny trwały element poświęcony 
twojemu bóstwu, panteonowi lub sprzymierzonej potędze wyższej, podane wcześniej modyfikatory 
ulegają podwojeniu (kara bluźniercza –6 do testów odpędzania, premia bluźniercza +2 oraz +2 punkty 
wytrzymałości na KW dla nieumarłych na tym obszarze). Nie możesz jednak objąć tą zasadą obszaru, 
na którym znajduje się podobny obiekt poświęcony bóstwu niebędącemu twoim patronem. Ponadto 
każdy, kto na terenie działania profanacji rzuci ożywienie umarłego, może stworzyć dwa razy więcej 
nieumarłych niż normalnie (to znaczy 4 KW na poziom czarującego zamiast 2 KW na poziom 
czarującego). 
Jeżeli natomiast na obszarze profanacji znajduje się ołtarz, kapliczka lub inny trwały element 
poświęcony bóstwu, panteonowi lub potędze wyższej niezwiązanej z twoim patronem, niniejszy czar 
powoduje przeklęcie danego terenu, co oznacza, że zostaje on odcięty od bogini, boga czy innego 
bytu. Ta opcja nie zapewnia premii i nie nakłada kar, które opisano wcześniej. 
Profanacja kontruje i rozprasza konsekrację. 
Komponent materialny: Flakon wody przeklętej i 2,5 kilograma srebrnego proszku (wartego 25 sz), 
który rozsypuje się po obszarze działania czaru. 

Projekcja astralna 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 9, Kap 9, Podróże 9 

Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 30 minuty 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Ty plus jedna chętna dotknięta istota na dwa poziomy czarującego 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten uwalnia twego ducha z fizycznego ciała, dzięki czemu możesz dokonać projekcji astralnego 
ciała do innego planu. Możesz zabrać ze sobą astralne postacie innych chętnych istot, pod warunkiem 
jednakże, iż podmioty te tworzą z tobą krąg w chwili rzucania zaklęcia. Owi towarzysze podróży są od 
ciebie zależni i muszą cały czas być blisko ciebie. Jeżeli coś ci się przydarzy podczas podróży, zostaną 
uwięzieni w miejscu, w którym ich zostawiłeś. 
Dokonujesz projekcji swego astralnego ja na Plan Astralny, pozostawiając ciało fizyczne na Planie 
Materialnym w stanie zatrzymania funkcji życiowych. Czar ten sprawia, że we wspomnianym 
wymiarze pojawia się twoja astralna kopia wraz ze wszystkim, co posiadasz i masz na sobie. Ponieważ 
Plan Astralny styka się z wieloma innymi wymiarami egzystencji, możesz swobodnie podróżować 
astralnie pomiędzy nimi. Chcąc wkroczyć do któregoś z nich, opuszczasz Plan Astralny, formując 
nowe ciało fizyczne (i wyposażenie) w wymiarze, do jakiego postanowiłeś przejść. 
Kiedy przebywasz na Planie Astralnym, twoje ciało astralne jest cały czas połączone z fizycznym za 
pomocą srebrnej nici. Jeśli zostanie ona przerwana, giniesz – tak astralnie, jak i fizycznie. Na szczęście 
srebrną nić niełatwo jest zniszczyć. Kiedy w innym wymiarze powstanie nowe ciało, bezcielesna 
srebrna nić pozostaje niewidzialna, ale łączy się z owym organizmem. Jeśli wspomniane drugie ciało 
lub astralna forma zginie, nić po prostu powraca do ciała spoczywającego na Planie Materialnym, 
wydobywając je ze stanu zatrzymania funkcji życiowych. Choć projekcje astralne mogą funkcjonować 
na Planie Astralnym, wpływają jedynie na istoty bytujące we wspomnianym wymiarze; fizyczne ciało 
trzeba zmaterializować na innym planie. 
Ty i twoi towarzysze możecie w nieskończoność podróżować przez Plan Astralny. Wasze ciała po 
prostu czekają na powrót waszych duchów w stanie zatrzymania funkcji życiowych. Niniejsze zaklęcie 
funkcjonuje zaś, dopóki nie zdecydujesz się zakończyć jego działania lub doprowadzi do tego jakieś 
wydarzenie zewnętrzne – choćby rzucenie rozproszenia magii na ciało fizyczne lub formę astralną, 
zerwanie srebrnej nici lub zniszczenie fizycznego ciała na Planie Materialnym (co cię zabija). 
Komponent materialny: Hiacynt wart co najmniej 1000 sz oraz sztabka srebra warta 5 sz na każdą 
osobę, na którą czar ma zadziałać. 

Projekcja duplikatu 
Iluzje (Cień) 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Jeden duplikat z cienia 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji) 
Odporność na czary: Nie 
 
Sięgasz na Plan Cieni po energię, z której tworzysz prawie realną, iluzyjną wersję samego siebie. 
Kopia wygląda, brzmi i pachnie jak ty, ale jest niematerialna. Naśladuje twoje działania (włączając 
w to wypowiedzi), chyba że nakażesz jej robić coś innego (a to wymaga poświęcenia akcji ruchu). 
Masz prawo patrzeć oczami duplikatu i słyszeć jego uszami, jakbyś stał w miejscu, w którym on się 
znajduje. W swojej turze możesz w akcji darmowej przeskakiwać pomiędzy własnymi zmysłami 
a zmysłami kopii, jednakże gdy korzystasz z jej zmysłów, twoje ciało uznaje się za oślepione 
i ogłuszone. 
Jeżeli chcesz, każdy czar o zasięgu dotykowym lub większym może zaczynać się w twoim ciele lub 
w duplikacie. Kopia jednakże nie ma prawa rzucać na siebie żadnych zaklęć z wyjątkiem iluzji. Czary 
normalnie działają na inne podmioty i ofiary, mimo że zaczynają się w duplikacie. 
Duplikat wpływa na przedmioty tak, jakby udał im się rzut obronny na Wolę. 
Przez cały czas z kopią musi cię łączyć linia efektu. Jeżeli zostanie ona przerwana, niniejsze zaklęcie 
dobiega końca. Jeżeli wykorzystasz drzwi poprzez wymiary, teleportację, zamianę planów lub 
podobny czar, który powoduje nawet chwilowe zerwanie linii efektu, projekcja duplikatu się 
zakończy. 
Komponent materialny: Mała kopia ciebie (laleczka), której stworzenie kosztuje 5 sz. 

Promień chłodu 
Wywoływanie [Zimno] 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Promień 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojej dłoni wystrzeliwuje niebiesko-biały promień lodowatego powietrza, który trafia w cel, gdy 
powiedzie ci się atak dotykowy dystansowy. Trafione stworzenie otrzymuje 1k6 obrażeń od zimna na 
poziom czarującego (maksymalnie 25k6). 
Koncentrator: Niewielki ceramiczny stożek lub graniastosłup. 

Promień mrozu 
Wywoływanie [Zimno] 
Poziom: Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Promień 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojego palca wskazującego wystrzeliwuje lodowaty, zamrażający powietrze promień, który trafia 
w wybrany cel, jeśli powiedzie ci się atak dotykowy dystansowy. Ugodzona ofiara otrzymuje 1k3 
obrażenia od zimna. 

Promień osłabienia 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Promień 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojej ręki wystrzeliwuje świecący płomień, który trafia w wybrany cel, jeśli powiedzie ci się atak 
dotykowy dystansowy. Ugodzona ofiara podlega karze do Siły równej 1k6 +1 na dwa poziomy 
czarującego (maksymalnie 1k6+5). W efekcie działania niniejszego zaklęcia wartość owego atrybutu 
nie może spaść poniżej 1. 
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Promień wyczerpania 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Promień 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojego palca wskazującego wystrzeliwuje czarny promień, który trafia w wybrany cel, jeśli 
powiedzie ci się atak dotykowy dystansowy. Ugodzona ofiara ulega natychmiastowemu wyczerpaniu 
utrzymującemu się przez czas działania czaru. Udany rzut obronny na Wytrwałość oznacza, że istota 
jest tylko zmęczona. Stworzenie, które już jest zmęczone, ulega wyczerpaniu. 
Niniejszy czar nie wpływa na istoty, które już są wyczerpane. W odróżnieniu od zwykłego zmęczenia 
i wyczerpania, efekty te dobiegają końca wraz z czasem działania zaklęcia. 
Komponent materialny: Kropla potu. 

Promyk nadziei 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Jedna żywa istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Niniejszy czar budzi w podmiotach ogromne nadzieje. Każda istota, która znajdzie się pod jego 
wpływem, otrzymuje premię z morale +2 do rzutów obronnych, testów ataków, atrybutów, 
umiejętności oraz obrażeń zadawanych przez broń. 
Promyk nadziei kontruje i rozprasza przejmującą rozpacz. 

Proroctwo 
Poznanie 
Poziom: Kap 4, Wiedza 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Natychmiastowy 
 
Czar podobny do przepowiedni, ale znacznie potężniejszy. Proroctwo obdarza cię użytecznymi radami 
w odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego celu, wydarzenia czy aktywności, która będzie miała 
miejsce w ciągu tygodnia. Rada może być prosta i mieć postać krótkiej wypowiedzi, ale może również 
być zagadkowym wierszem lub omenem. 
Jeśli twoja drużyna nie postąpi zgodnie ze zdobytymi dzięki proroctwu informacjami, warunki mogą 
ulec zmianie do tego stopnia, że pozyskana wizja przestanie być przydatna. 
Bazowa szansa na poprawne proroctwo wynosi 70% + 1% na poziom czarującego, maksymalnie 90%. 
Jeżeli rzut się nie powiedzie, wiesz, że zaklęcie zawiodło, chyba że działa specyficzna magia 
fałszująca informacje. 
Tak jak w przypadku przepowiedni, do wszystkich proroctw, które rzuca jedna osoba i które dotyczą 
tej samej kwestii, stosuje się wynik rzutu kostkami uzyskany podczas pierwszego użycia tego zaklęcia. 
Komponent materialny: Kadzidło i ofiara właściwa dla twojej religii, razem warte co najmniej 25 sz. 

Pryzmatyczna sfera 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 9, Ochrona 9, Słońce 9 
Komponenty: W 
Zasięg: 3 m 
Efekt: Sfera o promieniu 3 m i środku w tobie 
 
Czar ten działa jak pryzmatyczna ściana, ale tworzy nieruchomą, nieprzezroczystą sferę migoczącego, 
wielokolorowego światła, która otacza cię i chroni przed wszystkimi formami ataku. Powierzchnia kuli 
lśni wszystkimi barwami widzialnego spektrum. 
Efekt oślepienia w przypadku niniejszego zaklęcia wpływa na stworzenia posiadające mniej niż 8 KW 
i trwa 2k4 x 10 minut. 
Możesz wchodzić i wychodzić z pryzmatycznej sfery oraz pozostawać w jej pobliżu, niczego nie 
ryzykując. Jeśli zaś przebywasz w środku, powierzchnia kuli blokuje wszelkie próby przerzucenia 
czegoś przez nią (wliczając w to czary). Inne istoty mogą cię zaatakować lub przejść przez sferę, 
ponosząc efekty działania każdego koloru, jeden po drugim. 
Zazwyczaj powołujesz do istnienia tylko górną półsferę, jako że znajdujesz się w jej środku, a zatem 
dolna połówka znajduje się w powierzchni, na której stoisz. 
Kolory sfery mają takie same efekty jak barwy pryzmatycznej ściany. 
Pryzmatyczną sferę można utrwalić za pomocą zaklęcia utrwalenie. 

Pryzmatyczna ściana 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Ściana długości 1,2 m/poziom, wysokości 0,6 m/poziom 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Patrz opis 
 
Zaklęcie to powołuje do istnienia pionową, nieprzezroczystą ścianę, a tak naprawdę płaszczyznę 
z migoczącego, wielokolorowego światła, która chroni przed wszystkimi formami ataku. Ściana 
błyszczy siedmioma barwami, z których każda ma inny efekt oraz funkcjonowanie. Jest nieruchoma, 
ale możesz przez nią przechodzić oraz pozostawać w jej pobliżu, niczego nie ryzykując. Wielość barw 
oślepia natomiast na 2k4 rundy pozostałe stworzenia o mniej niż 8 KW, jeśli znajdą się one 
w odległości 6 metrów od ściany. 
Ściana może mieć maksymalnie długość 1,2 metra na poziom czarującego, a wysokość 0,6 metra na 
poziom czarującego. Jeżeli rzucisz zaklęcie tak, by pryzmatyczna ściana pojawiła się w przestrzeni 
zajmowanej przez jakąś istotę, zmarnujesz czar. 
Każda barwa ściany ma inny, specjalny efekt. W pobliskiej tabeli znajdziesz informacje o tych 
kolorach oraz o ich kolejności, a także o efektach, jakie wywołują u istot próbujących cię zaatakować 
lub przejść przez ścianę. W tabeli podano też, jaka magia neguje daną barwę. 
Ścianę można zniszczyć barwa po barwie, stosując różne efekty magiczne. Przeciwnik musi usunąć 
pierwszy kolor, a dopiero później może się zabrać za drugi – i tak dalej. Berło niszczenia magicznych 

przedmiotów oraz czar rozłączenie maga niszczą pryzmatyczną ścianę, ale pole antymagii nie jest 
w stanie jej przełamać. Rozproszenie magii oraz potężniejsze rozproszenie magii nie zdołają 
rozproszyć ściany ani niczego, co znajduje się za nią. Na efekty niniejszego zaklęcia wpływa 
odporność na czary, lecz test poziomu czarującego trzeba wykonywać na każdy z istniejących 
kolorów. 
Pryzmatyczną ścianę można uczynić permanentną za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
 

Kolor Kolejno
ść 

Efekt koloru Negowany 
przez 

Czerwony  Pierwszy Zatrzymuje niemagiczną broń dystansową. 
Zadaje 20 obrażeń od ognia (Refleks redukuje 
o połowę). 

Stożek zimna 

Pomarańczo
wy 

Drugi  Zatrzymuje magiczną broń dystansową. 
Zadaje 40 obrażeń od kwasu (Refleks redukuje 
o połowę). 

Podmuch 

wiatru 

Żółty  Trzeci  Zatrzymuje trucizny, gazy oraz efekty petryfikujące. 
Zadaje 80 obrażeń od elektryczności (Refleks 
redukuje o połowę) 

Dezintegracja 

Zielony  Czwarty  Zatrzymuje broń oddechową. 
Trucizna (zabijająca; Wytrwałość częściowo neguje 
– obniżenie Bd o 1k6). 

Przejście 

w ścianie 

Niebieski  Piąty  Zatrzymuje efekty poznania oraz ataki mentalne. 
Przemiana w kamień (Wytrwałość neguje). 

Magiczny 

pocisk 

Indygo  Szósty  Zatrzymuje wszystkie czary. 
Obłąkanie, jak czar obłęd (Wola neguje). 

Światło dnia 

Fioletowy Siódmy  Pole energii niszczy wszystkie przedmioty i efekty.1 
Wysłanie istot na inny plan (Wola neguje). 

Rozproszenie 

magii 

1 Fioletowa barwa ma taki efekt, że pozostałe kolory wydają się zbędne. Niemniej przedstawiono 
również ich działanie, ponieważ niektóre magiczne przedmioty są w stanie wytworzyć analogiczne 
efekty, lecz tylko jednej konkretnej barwy. Ponadto odporność na czary może sprawić, że jakiś kolor 
nie zadziała na daną istotę (patrz wcześniej). 

Pryzmatyczny deszcz 
Wywoływanie 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Za sprawą tego czaru z twojej ręki wystrzeliwuje siedem migoczących, splecionych ze sobą, 
wielokolorowych snopów światła. Każdy z nich ma inną moc. Istoty znajdujące się na obszarze 
działania czaru automatycznie ulegają oślepieniu na 2k4 rundy, jeśli mają 8 KW lub mniej. Ponadto 
każda z nich zostaje losowo trafiona jednym lub większą liczbą snopów, które powodują dodatkowe 
efekty. 
 
1k8 Kolor snopa Efekt 
1 Czerwony  20 obrażeń od ognia (Refleks redukuje 

o połowę) 
2 Pomarańczowy 40 obrażeń od kwasu (Refleks redukuje 

o połowę) 
3 Żółty  80 obrażeń od elektryczności (Refleks redukuje 

o połowę) 
4 Zielony  Trucizna (zabijająca; Wytrwałość częściowo 

neguje – obniżenie Bd o 1k6) 
5 Niebieski  Przemiana w kamień (Wytrwałość neguje) 
6 Indygo  Obłąkanie, jak czar obłęd (Wola neguje) 
7 Fioletowy  Wysłanie na inny plan (Wola neguje) 
8 Trafienie dwoma snopami; rzuć dwa razy, ignorując wynik 8. 

Przebranie 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1, Oszustwa 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
 
Czar ten sprawia, że wyglądasz inaczej – dotyczy to również stroju, zbroi, broni i wyposażenia. 
Możesz wydawać się o 30 centymetrów wyższy lub niższy, grubszy albo chudszy. Nie masz jednakże 
prawa zmienić typu swego ciała. W pozostałych aspektach zmiany zależą tylko od ciebie. Możesz 
dodać lub ukryć pomniejszą cechę charakterystyczną lub też wyglądać jak ktoś zupełnie inny. 
Niniejszy czar nie obdarza zdolnościami ani manierami wybranej formy oraz nie zmienia namacalnych 
(dotyk) i słyszalnych (dźwięk) właściwości ciebie i twojego wyposażenia. 
Jeśli użyjesz tego zaklęcia do stworzenia przebrania, otrzymujesz premię +10 do testów Przebierania. 
Istota wchodząca w interakcję ze zwidem ma prawo do rzutu obronnego na Wolę – udany pozwala 
rozpoznać iluzję. 

Przebudzenie 
Przemiany 
Poziom: Drd 5 
Komponenty: W, S, KO, PD 
Czas rzucania: 24 godziny 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięte zwierzę lub roślina 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten doprowadza do przebudzenia drzewa lub zwierzęcia, które zyskuje świadomość 
przypominająca ludzką. Osiągnięcie sukcesu wymaga, byś wykonał udany rzut obronny na Wolę o ST 
10 + aktualne KW zwierzęcia lub KW drzewa, które obdarzysz przebudzeniem. 
Przebudzona istota jest do ciebie przyjaźnie nastawiona. Nie zyskujesz specjalnej empatii czy innej 
więzi ze zwierzęciem czy drzewem, które znajdzie się pod działaniem niniejszego czaru. Niemniej 
owa istota będzie ci służyć w specyficznych zadaniach lub usiłowaniach, jeśli tylko zakomunikujesz 
swoje pragnienia. 
Przebudzone drzewo posiada charakterystyki, jakby było ożywionym przedmiotem, z tą jednak 
różnicą, iż zyskuje typ roślina oraz posiada Intelekt, Roztropność oraz Charyzmę wartości 3k6. Może 
poruszać konarami, korzeniami, pnączami i tak dalej, a ponadto posiada zmysły podobne ludzkim. 
Przebudzone zwierzę posiada Intelekt wartości 3k6, otrzymuje +1k3 do Charyzmy oraz +2 KW. 
Zmienia typ na magiczną bestię (wzmocnione zwierzę). Przebudzone zwierzę nie może być 
zwierzęcym towarzyszem, chowańcem ani specjalnym wierzchowcem. 
Przebudzone zwierzę czy drzewo mówi jednym znanym ci językiem plus jednym dodatkowym na 
każdy posiadany ewentualny punkt premii z Intelektu. 
Koszt PD: 250 PD. 

Przeinaczenie magii 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota lub przedmiot o maksymalnym rozmiarze sześcianu o krawędzi 3 m 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
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Rzut obronny: Brak lub Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Za sprawą niniejszego zaklęcia przeinaczasz informacje pozyskiwane za sprawą ujawniających aury 
czarów poznania (takich jak wykrycie zła, wykrycie magii, ujawnienie kłamstw itp.). Rzucając 
przeinaczenie magii, wybierasz inny obiekt w zasięgu. Przez czas działania niniejszego zaklęcia 
wykrywania, które wpływają na podmiot, funkcjonują tak, jakby ich celem był wspomniany wybrany 
obiekt (względem tego efektu ani ów obiekt, ani podmiot nie mają prawa do rzutu obronnego). Czary 
wykrywające zapewniają informacje oparte na badaniu drugiego obiektu, a nie aktualnego celu – 
chyba że osoba, która je rzuci, wykona udany rzut obronny na Wolę. Na przykład, możesz sprawić, że 
będziesz przez wykrycia traktowany jak drzewo, jeśli to jest w zasięgu – nie będziesz zły, nie będziesz 
kłamał, nie będziesz miał przy sobie nic magicznego, a twój charakter okaże się neutralny i tak dalej. 
Niniejsze zaklęcie nie wpływa na innego rodzaju magię poznania (czyli na przykład na przepowiednię, 
wykrycie myśli, jasnosłyszenie/jasnowidzenie i tak dalej). 

Przejmująca rozpacz 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 9 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Niewidzialny stożek rozpaczy budzi w ofiarach wielki smutek. Każda istota, na którą zaklęcie 
zadziała, podlega karze –2 do testów ataków, rzutów obronnych, testów umiejętności i atrybutów oraz 
testów obrażeń zadanych przez broń. 
Przejmująca rozpacz kontruje i rozprasza promyk nadziei. 
Komponent materialny: Fiolka łez. 

Przejście bez śladu 
Przemiany 
Poziom: Drd 1, Trp 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Jedna dotknięta istota/poziom 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot porusza się przez teren dowolnego typu nie pozostawiając po sobie żadnych śladów stóp ani 
zapachów. Tropienie go bez użycia magii jest niemożliwe. 

Przejście światem cieni 
Iluzje (Cień) 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Maksymalnie jedna dotknięta istota/poziom 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Chcąc użyć tego zaklęcia, musisz się znajdować w obszarze, w którym panuje półmrok. W wyniku 
jego działania ty oraz dotknięta przez ciebie istota zostajecie przeniesieni wzdłuż wijących się ścieżek 
cienistości aż na granicę pomiędzy Planem Materialnym a Planem Cieni. Efekt jest w znacznym 
stopniu iluzyjny, ale ścieżka – na wpół realna. Możesz ze sobą zabrać większą liczbę istot (zależnie od 
posiadanego poziomu), lecz wszystkie muszą dotykać siebie nawzajem. 
W krainie cieni poruszasz się z szybkością 75 kilometrów na godzinę, przemieszczając się normalnie 
w granicach Planu Cieni, ale znacznie szybciej względem Planu Materialnego. A zatem możesz użyć 
tego zaklęcia do szybkiego podróżowania – przenosisz się na Plan Cieni, pokonujesz zamierzony 
dystans i powracasz na Plan Materialny. 
Ponieważ rzeczywistość pomiędzy Planem Cieni a Materialnym jest rozmyta, nie możesz rozróżniać 
szczegółów ukształtowania terenu czy przemierzanych okolic. Nie potrafisz też dokładnie przewidzieć, 
gdzie zakończy się wędrówka. Dokładna ocena odległości jest niemożliwa. Innymi słowy, niniejszy 
czar w zasadzie nie przydaje się do szpiegowania czy prowadzenia zwiadu. 
Ponadto, gdy czar dobiegnie końca, zostajesz przesunięty na odległość 1k10 x 30 metrów w losowym 
kierunku (ale tylko w poziomie) od zamierzonego celu podróży. Jeżeli w efekcie trafiłbyś do 
przedmiotu materialnego, zostajesz przeniesiony o kolejne 1k10 x 300 metrów w tym samym 
kierunku. Jeśli i tym razem trafiłbyś w obszar przedmiotu materialnego, docierasz do najbliższej 
dostępnej pustej przestrzeni. Wymaga to jednak wysiłku, po którym jesteś zmęczony (bez rzutu 
obronnego). Rzecz jasna opisane tu zmiany celu podróży dotyczą też poruszających się z tobą istot, 
które również ulegają zmęczeniu (jeśli do tego dojdzie). 
Tego zaklęcia można też wykorzystać do przemieszczenia się do innych wymiarów graniczących 
z Planem Cieni. W tym wypadku musisz jednakże przejść przez Plan Cieni aż do miejsca, w którym 
graniczy on z innym wymiarem rzeczywistości. Taka podróż zajmuje 1k4 godziny. 
Każda istota, której dotykasz, rzucając przejście światem cieni, również zostaje przeniesiona do granic 
Planu Cieni. Pozostali podróżnicy mogą wędrować wraz z tobą, włóczyć się po tym wymiarze lub 
trafić z powrotem do Planu Materialnego (szansa 50% na każdy z dwóch ostatnich efektów, jeśli się 
zagubią lub cię opuszczą). Istoty, które nie chcą przenieść się z tobą na Plan Cieni, mają prawo do 
rzutu obronnego na Wolę – udany neguje działanie zaklęcia. 

Przejście w ścianie 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Efekt: Otwór o wymiarach 1,5 m na 2,4 m, głębokości 3 m plus 1,5 m na każde trzy dodatkowe 

poziomy 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Tworzysz przejście w drewnianej, gipsowej lub kamiennej ścianie, lecz nie w ścianie wykonanej 
z metalu czy innych twardszych substancji. Ma ono 3 metry głębokości plus dodatkowe 1,5 metra na 
każde trzy poziomy czarującego powyżej 9. (czyli 4,5 metra na 12., 6 metrów na 15. i maksymalnie 
7,5 metra głębokości na 18. poziomie). W przypadku gdy ściana jest grubsza niż głębokość 
tworzonego przejścia, czar jednorazowo tworzy niszę lub krótki tunel – kilka przejść w ścianie 

zapewne wykreuje korytarz nawet w bardzo grubym murze. Kiedy działanie niniejszego zaklęcia 
dobiega końca, istoty w przejściu zostają wypchnięte do najbliższego wyjścia. Jeżeli zaś ktoś 
rozproszy przejście w ścianie lub ty je zakończysz, zostają wyrzucone do dalszego lub do jedynego 
wyjścia. 
Komponent materialny: Szczypta nasion sezamu. 

Przeklęcie 
Wywoływanie [Zło] 
Poziom: Drd 5, Kap 5 

Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 24 godziny 
Zasięg: Dotykowy 
Obszar: Emanacja o promieniu 12 m i środku w dotkniętym punkcie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Patrz opis 
 
Czar ten sprawia, że konkretny teren, budynek lub konstrukcja stają się przeklęte, co ma trzy potężne 
efekty. 
Po pierwsze, budynek czy miejsce chroni efekt magicznego kręgu przeciw dobru. 
Po drugie, wszystkie testy Charyzmy wykonywane w celu odpędzania nieumarłych podlegają karze –
4, a testy Charyzmy związane z karceniem nieumarłym zyskują premię bluźnierczą +4. Na ten efekt 
nie wpływa odporność na czary (efekt nie dotyczy druidycznej wersji czaru). 
Po trzecie wreszcie, z przeklętym terenem możesz związać efekt jednego czaru, który utrzymuje się 
przez rok i wpływa na całe to miejsce, bez względu na jego normalny czas i obszar działania zaklęcia 
oraz jego efekt. Decydujesz, czy dany efekt wpływa na wszystkie istoty, na istoty tej samej wiary co ty 
lub o tym samym charakterze, czy też na stworzenia wyznające odmienną religię bądź mające inny 
charakter. Po upływie roku wybrany efekt znika, lecz możesz go odnowić lub zastąpić innym, raz 
jeszcze rzucając przeklęcie. 
Oto zaklęcia, których efekty można związać z przeklętym miejscem: błogosławieństwo, ciemność, 
cisza, głębsza ciemności, języki, obawa, ochrona przed energią, ochrona przed śmiercią, odporność na 

energię, odporność na żywioły, przełamanie strachu, rozproszenie magii, strefa prawdy, światło dnia, 

swoboda działania, ujawnienie kłamstw, wspomożenie, wyczyszczenie niewidzialności, wykrycie 

dobra, wykrycie magii, wywołanie strachu oraz zakotwiczenie w wymiarze. Na efekty tych czarów 
wpływa rzut obronny i odporność na czary (patrz ich opisy). 
Obszar może się znajdować tylko pod wpływem jednego uświęcenia i związanych z nim efektów. 
Przeklęcie kontruje, lecz nie rozprasza uświęcenia. 
Komponent materialny: Zioła, olejki i kadzidła warte co najmniej 1000 sz plus 1000 sz na poziom 
czaru, który ma być związany z przeklętym miejscem. 

Przeklęcie wody 
Nekromancja [Zło] 
Poziom: Kap 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 minuta 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty flakon z wodą 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Czar ten nasącza flakon (0,5 litra) z wodą energią negatywną, przemieniając ją w wodę przeklętą, 
która zadaje obrażenia dobrym przybyszom tak jak woda święcona rani nieumarłych i złych 
przybyszów. 
Komponent materialny: 2,5 kilograma sproszkowanego srebra (wartości 25 sz). 

Przeklęta aura 
Odrzucanie [Zło] 
Poziom: Kap 8, Zło 8 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 6 m 
Cele: Jedna istota/poziom w rozprysku o promieniu 6 m i środku w tobie 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmioty zaklęcia otacza złowroga ciemność, chroniąca przed atakami i zapewniająca odporność na 
czary rzucane przez dobre istoty. Ciemność ta osłabia również dobre istoty, jeżeli powiedzie im się 
atak i trafią w chronionego zaklęciem przeciwnika. Czar ma cztery efekty. 
Po pierwsze, każde chronione nim stworzenie otrzymuje premię z odbicia +4 do KP i premię 
z odporności +4 do rzutów obronnych. W odróżnieniu od ochrony przed dobrem, modyfikatory te 
stosuje się do wszystkich ataków, a nie tylko tych wyprowadzanych przez istoty dobre. 
Po drugie, każdy podmiot zyskuje odporność na czary 25 względem zaklęć dobrych i tych rzucanych 
przez dobre stworzenia. 
Po trzecie, niniejszy czar ze szkoły odrzucanie blokuje próby opętania oraz wpływ mentalny, tak jak 
ochrona przed dobrem. 
Po czwarte wreszcie, jeśli dobrej istocie powiedzie się atak wręcz wymierzony w stworzenie chronione 
niniejszym czarem, wartość jej Siły ulega tymczasowemu obniżeniu o 1k6 punktów (Wytrwałość 
neguje). 
Koncentrator: Niewielki relikwiarz z jakimś świętym przedmiotem, o wartości przynajmniej 500 sz. 

Przeklęta plaga 
Wywoływanie [Zło] 
Poziom: Zło 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Fala o promieniu 6 m 
Czas działania: Natychmiastowy (1k4 rund); patrz opis 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Sprowadzasz przeklętą energię, którą godzisz we wrogów. Moc przyjmuje postać zimnych, mdłych, 
szarych wyziewów ciemności. Czar rani tylko istoty dobre i neutralne, a na złe nie wpływa. 
Zaklęcie zadaje każdej dobrej istocie na obszarze swego działania 1k8 obrażeń na dwa poziomy 
czarującego (maksymalnie 5k8), a dobrym przybyszom 1k6 obrażeń na poziom czarującego 
(maksymalnie 10k6). Takie stworzenia zostają również osłabione na 1k4 rundy. Udany rzut obronny 
na Wolę zmniejsza liczbę ran o połowę i neguje efekt osłabienia. Efektu tego nie można zanegować za 
pomocą przełamania choroby lub uzdrowienia, ale przełamanie klątwy skutkuje przeciwko niemu. 
Stworzeniom, które nie są ani dobre, ani złe, czar zadaje tylko połowę obrażeń. Nie ulegają one 
również osłabieniu. Istoty takie po udanym rzucie obronnym na Wolę otrzymują połowę ran (czyli 1/4 
liczby uzyskanej w rzucie). 

Przekształcenie siebie 
Przemiany 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
 
Przybierasz kształty istoty tego samego typu, do jakiego zalicza się twoja normalna forma. Nowa 
postać nie może być większa ani mniejsza o więcej niż jedną kategorię od twojego normalnego 
rozmiaru. Maksymalna liczba KW przybieranej formy odpowiada twojemu poziomowi czarującego, 
do maksymalnie 5 KW na 5. poziomie. Możesz zmienić się w przedstawiciela własnej rasy, a nawet 
w siebie samego. 
Zachowujesz wówczas wartości atrybutów. Zmianie nie ulegają również klasa i poziom, punkty 
wytrzymałości, charakter, bazowa premia do ataku oraz bazowe premie do rzutów obronnych. 
Zachowujesz także wszystkie nadnaturalne i czaropodobne ataki specjalne oraz właściwości normalnej 
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formy, z wyjątkiem tych wykorzystujących części ciała, których brak w formie nowej (na przykład: 
usta potrzebne do użycia broni oddechowej czy oczy konieczne do ataku wzrokowego). Nie tracisz 
nadzwyczajnych ataków i cech wynikających z poziomów w klasie, ale te wynikające z normalnej 
formy – już tak. 
Jeśli nowa forma umożliwia wypowiadanie się, możesz się normalnie komunikować. Zachowujesz 
wszelkie zdolności czarowe posiadane w oryginalnym kształcie, ale by stosować komponenty 
werbalne, nowa forma musi zrozumiale mówić (czyli posługiwać się językiem). W przypadku 
komponentów somatycznych i materialnych zaś niezbędne są jej kończyny pozwalające ich używać. 
Przyjmujesz fizyczne cechy nowej formy, zachowując swój umysł. Wspomniane cechy fizyczne 
obejmują naturalny rozmiar, zwykłe sposoby poruszania się (takie jak rycie, wspinanie, chodzenie, 
pływanie, latanie na skrzydłach – do maksymalnie 36 metrów prędkości latania i 18 metrów 
poruszania się w inny sposób), premię z naturalnego pancerza, naturalną broń (czyli pazury, ugryzienie 
itp.), premie do umiejętności rasowych, premiowe atuty rasowe oraz wszelkie wyraźne właściwości 
kształtu (obecność lub brak skrzydeł, liczba kończyn i tak dalej). Ciało wyposażone w dodatkowe 
kończyny nie uprawnia cię do wykonania większej liczby ataków niż normalnie (ani lepszych ataków 
bronią dwuręczną). 
Nie otrzymujesz nadzwyczajnych specjalnych ataków ani cech, których nie podano wcześniej, takich 
jak widzenie w ciemnościach, widzenie w słabym świetle, ślepozmysł, ślepowidzenie, szybkie 
leczenie, regeneracja, węch i tak dalej. 
Nie zyskujesz żadnych nadnaturalnych ataków specjalnych ani cech czy zdolności czaropodobnych 
nowej formy. Twój typ i podtyp (jeśli jakiś posiadasz) nie ulegają zmianie, bez względu na nową 
postać. Nie możesz przybrać kształtów żadnej istoty posiadającej szablon, nawet jeśli ten nie zmienia 
jej typu ani podtypu. 
Masz prawo swobodnie decydować o pomniejszych fizycznych właściwościach nowej formy (takich 
jak kolor włosów i ich wygląd czy barwa skóry), ale w granicach dostępnych istocie danego gatunku. 
Kontrolujesz również bardziej istotne cechy nowej formy (takie jak wzrost, waga i płeć), lecz one 
również muszą pozostać w granicach stosownych do gatunku. Jesteś efektywnie przebrany za 
przeciętnego przedstawiciela danej rasy. Jeśli używasz niniejszego zaklęcia właśnie do przebrania, 
otrzymujesz premię +10 do testu Przebierania. 
Po przemianie w nową formę nadal masz na sobie lub trzymasz swoje wyposażenie, jeśli jakieś 
posiadasz i jeżeli przybrany kształt na to pozwala. W innym przypadku ekwipunek zlewa się z nową 
postacią i staje się niefunkcjonalny. Kiedy powrócisz do normalnej formy, wszystkie przedmioty, 
które zlały się z nowym kształtem, pojawiają się w tym samym miejscu twojego ciała, w jakim się 
uprzednio znajdowały, i znów działają. Wszystkie nowe przedmioty, które miałeś w przybranym 
kształcie i których nie możesz używać w normalnej postaci, spoczywają u twoich stóp. Te, które 
możesz mieć na sobie lub używać w obu formach po powrotnej przemianie pozostają na miejscu. 
Każda część ciała lub element wyposażenia oddzielony od reszty powraca do swych prawdziwych 
kształtów. 

Przełamanie choroby 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Drd 3, Kap 3, Trp 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Zaklęcie to leczy podmiot ze wszelkich chorób, którymi się zaraził. Zabija także pasożyty, takie jak 
zielony szlam i podobne. Niektórych specjalnych chorób nie da się wyleczyć za sprawą tego czaru lub 
też mogą one wymagać, by rzuciła go osoba na odpowiednio wysokim poziomie. 
Uwaga: Ponieważ czas działania tego czaru jest natychmiastowy, nie chroni on przed ponowną 
infekcją wynikającą z wystawienia się na chorobę w późniejszym czasie. 

Przełamanie klątwy 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 4, Kap 3, Pal 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota lub przedmiot 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Czar ten natychmiast zdejmuje wszelkie klątwy, jakie nałożono na przedmiot lub istotę. Nie usuwa on 
co prawda klątw z przeklętej tarczy, broni czy zbroi, ale za to pozwala istocie oszukanej przez taki 
przedmiot się go pozbyć. Niektórych specjalnych klątw nie da się zdjąć mocą tego czaru lub też mogą 
one wymagać, by rzuciła go osoba na odpowiednio wysokim poziomie. 
Przełamanie klątwy kontruje i rozprasza nałożenie klątwy. 

Przełamanie paraliżu 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 2, Pal 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Do czterech stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować dalej niż 9 m od siebie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Uwalniasz jedno lub więcej stworzeń spod efektów tymczasowego paraliżu i podobnej magii, 
wliczając w to dotyk ghoula oraz czar spowolnienie. Jeżeli rzucasz czar na jedną istotę, paraliż zostaje 
zanegowany. Jeśli na dwie, każda otrzymuje premię z odporności +4 względem efektu, z powodu 
którego cierpi, oraz prawo do kolejnego rzutu obronnego. W przypadku zaś, gdy rzucasz zaklęcie na 
trzy lub cztery stworzenia, każde może wykonać kolejny rzut obronny z premią z odporności +2. 
Niniejszy czar nie przywraca wartości atrybutów utraconych w wyniku kar, ich obniżenia lub 
wysączenia. 

Przełamanie strachu 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 1, Kap 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota plus jedna dodatkowa na cztery poziomy, z których żadne dwie nie mogą się 

znajdować dalej niż 9 m od siebie 
Czas działania: 10 minut; patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Budzisz w podmiocie odwagę, zapewniając mu na 10 minut premię z morale +4 na efekty strachu. 
Jeżeli w chwili rzucania niniejszego zaklęcia istota znajduje się pod wpływem efektu strachu, ulega on 
stłumienia na czas działania przełamania. 
Przełamanie strachu kontruje i rozprasza wywołanie strachu. 

Przełamanie ślepoty/głuchoty 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 3, Pal 3 

Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Zaklęcie to leczy magiczną i normalną ślepotę lub głuchotę (zależnie od twojej decyzji). Nie 
przywraca ono uszu czy oczu, ale poprawia stan tych organów, jeśli uległy uszkodzeniu. 
Przełamanie ślepoty/głuchoty kontruje i rozprasza ślepotę/głuchotę. 

Przemiana błota w skałę 
Przemiany [Ziemia] 
Poziom: Cza/Zak 5, Drd 5 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Maksymalnie dwa sześciany o krawędzi 3 m/poziom (K) 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to dokonuje permanentnej przemiany zwykłego błota lub ruchomych piasków dowolnej 
głębokości w miękki kamień (piaskowiec lub podobny minerał). Każda istota w błocie ma prawo do 
rzutu obronnego na Refleks – udany pozwala wydostać się z obszaru, który twardnieje na kamień. 
Przemiana błota w skałę kontruje i rozprasza przemianę skały w błoto. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Piasek, wapno i woda. 

Przemiana metalu w drewno 
Przemiany 
Poziom: Drd 7 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Wszystkie metalowe przedmioty w rozprysku o promieniu 12 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak (przedmiot; patrz opis) 
 
Czar ten przemienia w drewno wszystkie metalowe przedmioty w obszarze swego działania. Zaklęcie 
wpływa na broń, pancerze oraz inne metale znajdujące się posiadaniu istot. Magiczne przedmioty 
z metalu posiadają względem przemiany metalu w drewno efektywną odporność na czary równą 20 + 
ich poziom czarującego. Niniejsze zaklęcie nie wpływa na artefakty. Metalowa broń zmieniona 
w drewnianą powoduje karę –2 do testów ataków i obrażeń. Premia z pancerza każdej metalowej zbroi 
przemienionej w drewnianą maleje o 2. Oręż pod działaniem niniejszego zaklęcia pęka i łamie się przy 
naturalnym wyniku 1 lub 2 w teście ataku. Natomiast odmieniona zbroja traci dodatkowy punkt premii 
z pancerza za każdym razem, gdy w teście ataku wymierzonego w noszącą ją istotę wypadnie 
naturalne 19 lub 20. 
Tylko cud, ograniczone życzenie, życzenie lub podobna magia pozwala przywrócić odmienionemu 
przedmiotowi jego naturalny stan. 

Przemiana skały w błoto 
Przemiany [Ziemia] 
Poziom: Cza/Zak 5, Drd 5 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Maksymalnie dwa sześciany o krawędzi 3 m/poziom (K) 
Czas działania: Permanentny; patrz opis 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to przemienia naturalną, nieoszlifowaną i nieobrobioną skałę dowolnego typu w błoto tej 
samej objętości. Nie wpływa jednak na kamień magiczny. Głębokość tworzonego błota nie może 
przekroczyć 3 metrów. Istoty, które nie potrafią lewitować czy latać i nie mogą inaczej uwolnić się 
z powstałego błocka, toną w nim na głębokość ud lub klatki piersiowej, w wyniku czego ich szybkość 
spada do 1,5 metra i podlegają karze –2 do testów ataków i KP. Rzucona na błoto gałąź da im oparcie, 
jeśli zdołają się po niej wspiąć. Stworzenia dostatecznie duże, by iść po dnie, mogą pokonać ów obszar 
z szybkością 1,5 metra. 
Jeśli przemianę skały w błoto rzucisz na sufit jaskini lub tunelu, błoto spadnie na ziemię i rozleje się, 
tworząc bajoro głębokości 1,5 metra. Lecące błocko i następujący w chwilę później zawał powodują 
8k6 obrażeń miażdżonych (udany rzut obronny na Refleks zmniejsza ich liczbę o połowę), których 
ofiarami padają wszyscy przebywający pod obszarem działania zaklęcia. 
Zamki i duże budowle są w zasadzie niepodatne na działanie tego czaru, jako że przemiana skały 

w błoto nie wpływa na obrobiony kamień i nie jest w stanie sięgnąć tak głęboko, by naruszyć 
fundamenty. Niemniej małe budynki i konstrukcje często opierają się na fundamentach tak płytkich, że 
zaklęcie zdoła je uszkodzić, a nawet częściowo zniszczyć. 
Błoto istnieje, dopóki kamień nie powróci do naturalnego stanu za sprawą udanego rozproszenia magii 

lub przemiany błota w skałę, ale skała nie będzie miała wówczas oryginalnej formy. Parowanie może 
w ciągu kilku dni przemienić błoto w normalną ziemię. Dokładny czas trwania takiego procesu zależy 
od wystawienia na słońce i wiatr oraz naturalnej resorpcji. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Glina i woda. 

Przemieszczanie 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot znajduje się jakieś 0,5 metra dalej niż naprawdę. W efekcie ataki w niego podlegają ryzyku 
chybienia 50%, tak jakby korzystał z całkowitego ukrycia. Jednakże, w odróżnieniu od wspomnianego 
całkowitego ukrycia, przemieszczanie nie zapobiega normalnemu celowaniu w istotę korzystającą 
z niniejszego zaklęcia. Widzenie prawdy ujawnia położenie podmiotu. 
Komponent materialny: Niewielki, zwinięty w pętlę pasek ze skóry. 

Przeobrażenie drąga 
Przemiany 
Poziom: Drd 7 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Twój dotknięty drąg 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
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Przemieniasz specjalnie przygotowany drąg w wielką istotę przypominającą drzewca i mierzącą nieco 
ponad 7 metrów wysokości. Kiedy umieścisz koniec kija w ziemi i wypowiesz specjalny rozkaz 
kończący rzucanie zaklęcia, laska przemieni się w stworzenie wyglądające i walczące jak drzewiec. 
Tak przeobrażony drąg broni cię i słucha wypowiadanych przez ciebie rozkazów. W żadnej jednak 
mierze nie jest prawdziwym drzewcem. Nie potrafi porozumiewać się z prawdziwymi drzewcami i nie 
kontroluje drzew. Jeżeli punkty wytrzymałości przeobrażonego drąga spadną do 0 lub poniżej, rozpada 
się on w proch, a kij ulega zniszczeniu. W przeciwnym wypadku laska powraca do normalnych 
kształtów, gdy czas działania dobiegnie końca (lub gdy przerwiesz zaklęcie). Niezniszczony drąg 
może być koncentratorem przy okazji kolejnego rzucania zaklęcia. Tworzony za pomocą tego czaru 
drzewiec zawsze jest w pełni sił, pomimo ran, jakie otrzymał podczas poprzedniego zaklęcia. 
Koncentrator: Specjalnie przygotowany drąg, wycięty ze zdrowego konara jasionu, dębu lub cisu. 
Gałąź należy okorować, nadać jej kształt i wygładzić (cały proces wymaga 28 dni pracy). Kształtując 
i rzeźbiąc drąg, nie możesz poszukiwać przygód ani wykonywać innych męczących czynności. 

Przepowiednia 
Poznanie 
Poziom: Kap 2 
Komponenty: W, S, M, K 
Czas rzucania: 1 minuta 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Natychmiastowy 
 
Przepowiednia informuje cię, czy pewna konkretna akcja będzie miała w najbliższej przyszłości złe, 
czy dobre następstwa. 
Bazowa szansa uzyskania sensownej odpowiedzi wynosi 70% + 1% na poziom czarującego, aż do 
maksymalnie 90%; ten rzut wykonuje się w sekrecie. Pytanie może być tak proste, że sukces będzie 
automatyczny, lub też tak złożone, iż nie będzie najmniejszej szansy na powodzenie. Jeśli 
przepowiednia okazała się sukcesem, uzyskujesz jeden z następujących czterech wyników: 
• “Dobrobyt” (jeśli działanie prawdopodobnie będzie miało dobre efekty). 
• “Nieszczęście” (złe następstwa). 
• “Dobrobyt i nieszczęście” (nastąpią oba efekty). 
• “Nic” (jeśli działanie nie będzie miało ani wyjątkowo korzystnych, ani niekorzystnych następstw). 
 
Jeżeli czar zakończy się niepowodzeniem, uzyskujesz efekt “Nic”. Kapłan, który otrzymał taką 
właśnie odpowiedź, nie jest w stanie stwierdzić, czy była to konsekwencja nieudanej, czy udanej 
przepowiedni. 
Przepowiednia “zagląda” w przyszłość na około pół godziny, a zatem wszystko, co wydarzy się 
później, nie ma na nią wpływu. Innymi słowy, nie zdoła przewidzieć długofalowych konsekwencji 
działania, którego dotyczy. Do wszystkich przepowiedni, które rzuca jedna osoba i które dotyczą tej 
samej kwestii, stosuje się wynik rzutu kostkami uzyskany podczas pierwszego użycia tego zaklęcia. 
Komponent materialny: Kadzidło warte co najmniej 25 sz. 
Koncentrator: Zestaw oznaczonych symbolami patyczków, kości lub podobnych przedmiotów 
o wartości przynajmniej 25 sz. 

Przesłanie wieści 
Wywoływanie 
Poziom: Cza/Zak 5, Kap 4 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Patrz opis 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: 1 runda; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Kontaktujesz się z konkretną znaną ci istotą, której przekazujesz krótką wiadomość liczącą 
maksymalnie 25 słów. Podmiot rozpozna cię, jeżeli cię zna. Może też natychmiast odpowiedzieć ci 
w taki sam sposób. Istota o Intelekcie wartości nawet 1 zdoła zrozumieć przesłanie wieści, lecz jej 
reakcję na zdobyte informacje ogranicza wrodzona inteligencja. Ponadto nawet otrzymawszy 
wiadomość, podmiot wcale nie musi zachować się stosownie do zawartych w niej wskazówek. 
Jeżeli stworzenie, któremu chcesz przekazać wiadomość, nie znajduje się na tym samym planie 
egzystencji, istnieje ryzyko 5%, iż przesłanie wieści nie dotrze do adresata (ryzyko to mogą 
dodatkowo zwiększyć warunki panujące w danym wymiarze). 
Materialny komponent wtajemniczeń: Krótki kawałek miedzianego drutu dobrej jakości. 

Przewodnictwo 
Poznanie 
Poziom: Kap 0, Drd 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 minuta lub do wyładowania 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Niniejsze zaklęcie obdarza podmiot czymś na kształt muśnięcia boskiego doradztwa. Zyskuje on 
premię z biegłości +1 do jednego testu ataku, rzutu obronnego lub testu umiejętności. Musi jednakże 
podjąć decyzję o wykorzystaniu niniejszej premii przed wykonaniem rzutu, którego ma ona dotyczyć. 

Przezorność 
Poznanie 
Poziom: Drd 9, Cza/Zak 9, Wiedza 9 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty lub dotykowy 
Cel: Patrz opis 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Nie lub Tak (nieszkodliwy) 
 
Czar ten obdarza cię potężnym szóstym zmysłem związanym z tobą lub inną istotą. Rzuciwszy 
przezorność, natychmiast otrzymujesz ostrzeżenie o nadchodzącym niebezpieczeństwie, które grozi 
podmiotowi zaklęcia. Nigdy nie będziesz zaskoczony czy nieprzygotowany. Ponadto przezorność 
ułatwia ci wymyślenie sposóbu na to, by się lepiej chronić, i obdarza cię premią z olśnienia +2 do KP 
i rzutów obronnych na Refleks. Premię z olśnienia tracisz jednak, gdy nie możesz korzystać z premii 
ze Zręczności do KP. 
Kiedy przezorność rzucasz na inną istotę, otrzymujesz ostrzeżenia dotyczące właśnie jej. Przestrogi 
będą zatem przydatne tylko wówczas, gdy zdołasz przekazać podmiotowi zaklęcia, czego się 
dowiedziałeś. A zatem podmiot czaru można zaskoczyć nieprzygotowanym, jeśli go nie uprzedzisz. 
Zanim niebezpieczeństwo nadejdzie, możesz go jednak ostrzec krzykiem, klepnąć po plecach czy 
poinformować telepatycznie (za pomocą odpowiedniego zaklęcia) – i w ten sposób przestroga dotrze 
do zainteresowanego, pod warunkiem jednak, iż zrobisz to bez chwili wahania. Podmiot nie otrzymuje 
premii z olśnienia do KP i rzutów obronnych na Refleks. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Pióro kolibra. 

Przyspieszenie 
Przemiany 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 

Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości większej niż 9 

m od siebie 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Istoty, które znajdą się pod działaniem niniejszego zaklęcia, poruszają się i działają szybciej niż 
normalnie. Przyspieszenie ma kilka efektów. 
Kiedy przyspieszona istota wykonuje akcję całkowitego ataku, może wyprowadzić jeden dodatkowy 
atak bronią, którą włada. Wykorzystuje w nim swoją pełną bazową premię do ataku oraz wszystkie 
modyfikatory stosowne do sytuacji (efekt ten nie kumuluje się z podobnymi, jak choćby zapewnianym 
przez oręż prędkości; nie daje także dodatkowej akcji, a zatem nie można rzucić dodatkowego czaru 
lub wykonać w rundzie innego nadmiarowego działania). 
Przyspieszone stworzenie otrzymuje premię +1 do testów ataków i premię unikową +1 do KP oraz 
rzutów obronnych na Refleks. W każdej sytuacji, w której traci premię ze Zręczności do Klasy 
Pancerza (jeśli jakaś posiada), traci również wspomniane premie unikowe. 
Prędkość wszystkich sposobów poruszania się przyspieszonego stworzenia (po ziemi, rycie, wspinanie, 
latanie i pływanie) ulega zwiększeniu o 9 metrów, ale maksymalnie do podwojonej normalnej 
szybkości podmiotu dla danego sposobu poruszania się. Wspomniane zwiększenie prędkości należy 
traktować jak premię z usprawnienia, a wpływa ono również na dystans skoków. 
Kilka efektów przyspieszenie się nie kumuluje. Przyspieszenie rozprasza i kontruje spowolnienie. 
Komponent materialny: Wióry z korzenia lukrecji. 

Przywoływanie poprzez cienie 
Iluzje (Cień) 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Patrz opis 
Efekt: Patrz opis 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji); różnie; patrz opis 
Odporność na czary: Tak; patrz opis 
 
Wykorzystujesz substancje z Planu Cieni do kształtowania na wpół realnych iluzji jednego lub 
większej liczby stworzeń, przedmiotów bądź mocy. Przywoływanie poprzez cienie pozwala 
naśladować dowolny czar zaklinacza bądź czarodzieja ze szkoły przywoływanie (przyzywanie) lub 
przywoływanie (tworzenie) poziomu 3. lub niższego. Przywoływania poprzez cienie mają jednak tylko 
w 1/5 (20%) siły przedmiotów realnych, choć istoty, które uznają je za rzeczywiste, poddane zostają 
pełnemu ich działaniu. 
Każdy, kto wejdzie w interakcję z przywołanym przedmiotem, mocą lub istotą, ma prawo do rzutu 
obronnego na Wolę – udany oznacza, że poznaje prawdziwą naturę danego obiektu. 
Czary, które zadają obrażenia, mają normalne efekty, chyba że ich ofierze powiedzie się rzut obronny 
na Wolę. Każda istota, której uda się nie uwierzyć w iluzję, otrzymuje tylko 1/5 (20%) ran 
spowodowanych przez atak. Jeśli atak, w który stworzenie nie uwierzyło, powoduje inny efekt niż 
zadawanie obrażeń, zajdzie on z szansą tylko 20%. Bez względu na wynik rzutu obronnego 
pozwalającego nie uwierzyć w iluzję, podmiot ma prawo do każdego rzutu obronnego, na jaki pozwala 
naśladowany czar. ST takiego rzutu obronnego zależy od poziomu przywoływania poprzez cienie (5. 
poziom), a nie od normalnego poziomu zaklęcia. Ponadto na każdy efekt stworzony za pomocą 
przywoływania poprzez cienie wpływa odporność na czary, nawet jeżeli naśladowane zaklęcie nie 
pozwala na jej użycie. 
Przedmioty czy substancje z cienia wywierają normalne efekty na wszystkich, z wyjątkiem tych, 
którym udało się przejrzeć iluzję – w tym przypadku działają z szansą 20%. 
Istota z cienia ma tylko 1/5 punktów wytrzymałości normalnego przedstawiciela danego rodzaju (i nie 
ma tu znaczenia, czy ktoś rozpoznał ją jako byt stworzony z cienia). Zadaje natomiast normalne 
obrażenia oraz posiada wszystkie stosowne zdolności i słabości. W przypadku tych, którzy rozpoznali 
prawdziwą naturę istoty z cienia, zadawane przez nią rany maleją jednak do 1/5 (20%) normalnej 
wartości. Ponadto wszystkie zdolności specjalne, które nie powodują obrażeń, działają z szansą 20% 
(należy wykonywać niezależne rzuty dla każdego użycia danej mocy i dla każdej jej ofiary). Wreszcie 
premie do KP istoty z cienia mają 1/5 normalnej wartości. 
Stworzenie, któremu powiedzie się rzut obronny, widzi przywoływania poprzez cienie jako 
przezroczyste obrazy nałożone na nieokreślone, cieniste kształty. 
Przedmioty automatycznie wykonują udane rzuty obronne na Wolę na ten czar. 

Przywoływanie poprzez cienie, potężniejsze 
Iluzje (Cień) 
Poziom: Cza/Zak 7 
 
Czar ten działa jak przywoływanie poprzez cienie, ale naśladuje zaklęcia przywoływania 
(przyzywania) i przywoływania (tworzenia) czarodzieja oraz zaklinacza 6. i niższego poziomu. 
Iluzyjne przywoływania powodują 2/3 (60%) obrażeń, a nieraniące efekty mają 60% szans na to, że 
wpłyną na istoty, które je przejrzały. 

Przywrócenie energii życiowej 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 4, Pal 4 
Komponenty: W, S, M 
 
Czar ten działa jak słabsze przywrócenie energii życiowej, ale rozprasza także negatywne poziomy 
oraz przywraca jeden poziom doświadczenia, który wysączono istocie. Ten ostatni efekt jest możliwy 
tylko wówczas, gdy od wysączenia poziomu minął najwyżej dzień na poziom czarującego. Postać 
odzyskująca poziomy za sprawą niniejszego zaklęcia uzyskuje minimalną liczbę punktów 
doświadczenia potrzebnych do awansu na posiadany uprzednio poziom. 
Przywrócenie energii życiowej neguje wszelkie tymczasowe obniżenia wartości atrybutów oraz 
przywraca wszystkie permanentnie wysączone punkty jednego atrybutu (ty decydujesz jakiego, jeśli 
efekt może dotyczyć kilku atrybutów). Niniejszy czar wyprowadza też podmiot ze stanu wyczerpania 
i/lub zmęczenia. 
Przywrócenie energii życiowej nie pozwala odzyskać poziomów ani punktów Budowy utraconych 
w wyniku śmierci. 
Komponent materialny: Diamentowy pył wartości 100 sz, którym posypujesz podmiot. 

Przywrócenie energii życiowej, potężniejsze 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 7 
Komponenty: W, S, PD 
Czas rzucania: 10 minut 
 
Czar ten działa jak słabsze przywrócenie energii życiowej, z tą jednak różnicą, iż rozprasza także 
wszystkie negatywne poziomy wpływające na podmiot. Cofa również wysączanie poziomów 
spowodowane przez moc lub stworzenie – dzięki niemu istota powraca na najwyższy poziom, na jaki 
wcześniej udało jej się awansować. Poziomy zostają przywrócone tylko pod warunkiem, że 
wysączenie nastąpiło przed maksymalnie dniem na poziom czarującego. 
Potężniejsze przywrócenie energii życiowej rozprasza również wszelkie efekty magiczne negatywnie 
wpływające na atrybuty podmiotu, neguje wszelkie tymczasowe obniżenia wartości atrybutów oraz 
przywraca wszystkie permanentnie wysączone punkty każdego atrybutu. Niniejszy czar wyprowadza 
też podmiot ze stanu wyczerpania i/lub zmęczenia oraz ze wszelkich form obłędu, dezorientacji 

i podobnych efektów mentalnych. 
Przywrócenie energii życiowej nie pozwala odzyskać poziomów ani punktów Budowy utraconych 
w wyniku śmierci. 
Koszt PD: 500 PD. 
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Przywrócenie energii życiowej, słabsze 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Drd 2, Kap 2, Pal 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 3 rundy 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Słabsze przywrócenie energii życiowej rozprasza wszelkie efekty magiczne obniżające wartość 
jednego z atrybutów podmiotu. Za jego sprawą istota odzyskuje też 1k4 punkty tymczasowo obniżonej 
wartości jednego i tylko jednego atrybutu. Niniejszy czar wyprowadza też podmiot ze stanu 
zmęczenia, a stan wyczerpany zmienia na zmęczenie. Nie pozwala natomiast odzyskać permanentnie 
wysączonej wartości atrybutu. 

Przyzwanie instrumentu 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Brd 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Jeden przyzwany ręczny muzyczny instrument 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to przyzywa jeden wybrany przez ciebie instrument. Pojawia się on w twojej dłoni lub 
u twych stóp (zależnie od twojej decyzji). Instrument jest typowy. Jedno rzucenie tego czaru pozwala 
przyzwać tylko jeden instrument, na którym ponadto tylko ty możesz grać. Nie uda ci się sprowadzić 
instrumentu tak dużego, by nie dało się go trzymać w dwóch rękach. 

Przyzwanie potwora I 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1, Kap 1 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jedna przyzwana istota 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to przyzywa istotę pozaplanarną (zwykle przybysza, żywiołaka lub magiczną bestię będącą 
rdzennym mieszkańcem innego wymiaru). Stworzenie pojawia się we wskazanym przez ciebie 
miejscu i działa natychmiast, w twojej turze. Atakuje wrogów, wykorzystując wszystkie swe 
zdolności. Jeżeli potrafisz się z nim porozumieć, możesz mu nakazać, by nie atakowało, walczyło 
z konkretnymi przeciwnikami lub wykonywało inne działania. 
Zaklęcie to przywołuje jedną istotę z listy dla 1. poziomu znajdującej się w pobliskiej tabeli 
“Przyzwanie potwora”. Przy każdym rzuceniu czaru wybierasz stworzenie, które przyzywasz. 
Sprowadzony przez ciebie potwór nie może przyzywać ani w inny sposób przywoływać jakichś istot. 
Nie ma też prawa korzystać z posiadanych zdolności teleportowania lub podróżowania planarnego. 
Nie da się przyzwać stworzenia do środowiska, w którym nie zdołałoby przetrwać. 
Jeśli za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 
Koncentrator wtajemniczeń: Torebka i mała świeczka (niekoniecznie zapalona). 

Przyzwanie potwora II 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis przyzwania potwora I] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2, Kap 2 
Efekt: Jedna lub więcej przyzwanych istot, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie potwora I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 2. poziomu lub 1k3 
istoty tego samego rodzaju z listy dla 1. poziomu. 

Przyzwanie potwora III 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis przyzwania potwora I] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3, Kap 3 
Efekt: Jedna lub więcej przyzwanych istot, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie potwora I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 3. poziomu, 1k3 istoty 
tego samego rodzaju z listy dla 2. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z listy dla 1. poziomu. 

Przyzwanie potwora IV 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis przyzwania potwora I] 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4, Kap 4 
Efekt: Jedna lub więcej przyzwanych istot, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie potwora I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 4. poziomu, 1k3 istoty 
tego samego rodzaju z listy dla 3. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś z list dla 
niższych poziomów. 

Przyzwanie potwora V 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis przyzwania potwora I] 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5, Kap 5 
Efekt: Jedna lub więcej przyzwanych istot, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie potwora I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 5. poziomu, 1k3 istoty 
tego samego rodzaju z listy dla 4. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś z list dla 
niższych poziomów. 

Przyzwanie potwora VI 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis przyzwania potwora I] 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6, Kap 6 
Efekt: Jedna lub więcej przyzwanych istot, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie potwora I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 6. poziomu, 1k3 istoty 
tego samego rodzaju z listy dla 5. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś z list dla 
niższych poziomów. 

Przyzwanie potwora VII 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis przyzwania potwora I] 
Poziom: Cza/Zak 7, Kap 7 
 
Czar ten działa jak przyzwanie potwora I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 7. poziomu, 1k3 istoty 
tego samego rodzaju z listy dla 6. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś z list dla 

niższych poziomów. 

Przyzwanie potwora VIII 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis przyzwania potwora I] 
Poziom: Cza/Zak 8, Kap 8 
 
Czar ten działa jak przyzwanie potwora I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 8. poziomu, 1k3 istoty 
tego samego rodzaju z listy dla 7. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś z list dla 
niższych poziomów. 

Przyzwanie potwora IX 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis przyzwania potwora I] 
Poziom: Chaos 9, Cza/Zak 9, Dobro 9, Kap 9, Prawo 9, Zło 9 
 
Czar ten działa jak przyzwanie potwora I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 9. poziomu, 1k3 istoty 
tego samego rodzaju z listy dla 8. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś z list dla 
niższych poziomów. 
 
Przyzwanie potwora 
1. poziom  
Niebiański pies PD 
Niebiańska sowa PD 
Niebiański morświn1 ND 

Niebiański ogromny żuk świetlik ND 
Niebiańska małpka CD 
Niebiański borsuk CD 
Czarci kruk PZ 
Czarci złowieszczy szczur PZ 
Czarci potworny skorpion, mały NZ 
Czarcia potworna stonoga, średnia NZ 
Czarci jastrząb CZ 
Czarci potworny pająk, mały CZ 
Czarci wąż, mała żmija CZ 

Czarcia ośmiornica1 CZ 

 
2. poziom  
Niebiańska ogromna pszczoła PD 
Niebiański ogromny żuk bombardier ND 
Niebiański pies wierzchowy ND 
Niebiański orzeł CD 
Czarci wilk PZ 

Czarcia kałamarnica1 PZ 

Lemure (diabeł) PZ 
Czarci potworny skorpion, średni NZ 

Czarci rekin, średni1 NZ 

Czarcia potworna stonoga, duża NZ 
Czarci potworny pająk, średni CZ 
Czarci wąż, średnia żmija CZ 
 
3. poziom  
Niebiański niedźwiedź czarny PD 
Niebiański żubr ND 
Niebiański hipogryf CD 
Niebiański złowieszczy borsuk CD 
Żywiołak, mały (dowolny) N 
Czarci wąż, dusiciel PZ 
Czarcia małpa PZ 
Czarcia złowieszcza łasica PZ 
Piekielny ogar PZ 
Czarci dzik NZ 
Czarci złowieszczy nietoperz NZ 
Czarcia potworna stonoga, wielka NZ 
Czarci krokodyl CZ 
Czarci rosomak CZ 
Czarci wąż, duża żmija CZ 
Dretch (demon) CZ 
 
4. poziom  
Archon-lampion PD 
Niebiańska ogromna sowa PD 
Niebiański lew CD 
Niebiański ogromny orzeł CD 
Mefit (dowolny) N 
Czarci złowieszczy wilk PZ 
Czarcia ogromna osa PZ 

Czarci rekin, duży1 NZ 

Czarcia ogromna modliszka NZ 
Ogar yeth NZ 
Czarci potworny pająk, duży CZ 
Czarci wąż, wielka żmija CZ 
Wyjec CZ 
 
5. poziom  
Archon-ogar PD 
Niebiański niedźwiedź brunatny PD 
Niebiański kot morski1 ND 

Niebiański ogromny żuk jelonek rogacz ND 
Niebiański gryf CD 
Żywiołak, średni (dowolny) N 
Achajerus PZ 
Czarci deinonychus PZ 
Czarcia złowieszcza małpa PZ 
Diabeł, brodaty PZ 
Cienisty mastiff NZ 
Czarci potworny skorpion, duży NZ 

Czarci rekin, wielki1 NZ 

Czarci złowieszczy dzik NZ 
Czarci ogromny krokodyl CZ 
Czarci tygrys CZ 
Czarci złowieszczy rosomak CZ 
 
6. poziom  
Niebiański niedźwiedź polarny PD 
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Niebiański wieloryb, orka1 ND 
Bralani (eladrin) CD 
Niebiański złowieszczy lew CD 
Dżanny (dżinni) N 
Żywiołak, duży (dowolny) N 
Bestia chaosu CN 
Diabeł, łańcuchowy PZ 
Xill PZ 
Czarci nosorożec NZ 
Czarcia potworna stonoga, olbrzymia NZ 

Czarci elazmozaur1 CZ 

Czarci potworny pająk, wielki CZ 
Czarci wąż, ogromny dusiciel CZ 
 
7. poziom  
Niebiański słoń PD 
Avoral (guardinal) ND 
Niebiański wieloryb, fałdowiec1 ND 

Dżin (dżinni) CD 
Niewidzialny łowca N 
Żywiołak, wielki (dowolny) N 
Czarci megaraptor PZ 
Diabeł, kościany PZ 
Czarci potworny skorpion, wielki NZ 
Babau (demon) CZ 
Czarci girallon CZ 

Czarcia ogromna ośmiornica1 CZ 

 
8. poziom  
Niebiański złowieszczy niedźwiedź PD 
Niebiański triceratops ND 
Niebiański wieloryb, kaszalot1 ND 

Lillend CD 
Żywiołak, większy (dowolny) N 

Czarcia ogromna kałamarnica1 PZ 

Piekielny kot PZ 
Czarcia potworna stonoga, kolosalna NZ 
Czarci potworny pająk, olbrzymi CZ 
Czarci tyranozaur CZ 
Czarci złowieszczy tygrys CZ 
Vrock (demon) CZ 
 
9. poziom  
Couatl PD 
Leonal (guardinal) ND 
Niebiański rok CD 
Żywiołak, starszy (dowolny) N 
Diabeł, kolczasty PZ 
Czarci potworny skorpion, olbrzymi NZ 

Czarci złowieszczy rekin1 NZ 

Wiedźma nocy NZ 
Bebilith (demon) CZ 
Czarci potworny pająk, kolosalny CZ 
Hezrou (demon) CZ 
 
1 Istotę tę można przyzwać tylko do środowiska wodnego. 

Przyzwanie roju 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2, Drd 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jeden rój nietoperzy, szczurów lub pająków 
Czas działania: Koncentracja + 2 rundy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Przyzywasz rój nietoperzy, szczurów lub pająków (ty decydujesz), który atakuje wszystkie istoty 
znajdujące się na jego obszarze (możesz go przyzwać tak, by znajdował się w tej samej przestrzeni co 
inne istoty). Jeżeli na obszarze działania roju nie ma żyjących stworzeń, rój atakuje i najlepiej jak 
potrafi ściga najbliższą istotę. Nie masz nad nim żadnej kontroli – nie wybierasz ani celu jego ataku, 
ani kierunku, w jakim się udaje. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kawałek czerwonego płótna. 

Przyzwanie sojusznika natury I 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Drd 1, Trp 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jedna przyzwana istota 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to przyzywa naturalną istotę, która pojawia się we wskazanym przez ciebie miejscu i działa 
natychmiast, w twojej turze. Atakuje wrogów, wykorzystując wszystkie najlepsze zdolności. Jeżeli 
potrafisz się z nią porozumieć, możesz jej nakazać, by nie atakowała, walczyła z konkretnymi 
przeciwnikami lub wykonywała inne działania. 
Sprowadzony przez ciebie potwór nie może przyzywać ani w inny sposób przywoływać jakichś istot. 
Nie ma też prawa korzystać z posiadanych zdolności teleportowania lub podróżowania planarnego. 
Nie da się przyzwać stworzenia do środowiska, w którym nie zdołałoby przetrwać. 
Zaklęcie to przywołuje jedną istotę z listy dla 1. poziomu znajdującej się w pobliskiej tabeli 
“Przyzwanie sojusznika natury”. Przy każdym rzuceniu niniejszego czaru wybierasz stworzenie, które 
przyzywasz. Wszystkie stworzenia w tabeli są neutralne, chyba że napisano inaczej. 

Przyzwanie sojusznika natury II 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Drd 2, Trp 2 
Efekt: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie sojusznika natury I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 2. poziomu 
lub 1k3 istoty tego samego rodzaju z listy dla 1. poziomu. 

Przyzwanie sojusznika natury III 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Drd 3, Trp 3 
Efekt: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie sojusznika natury I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 3. poziomu, 
1k3 istoty tego samego rodzaju z listy dla 2. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z listy dla 
1. poziomu. 
Jeśli za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 

Przyzwanie sojusznika natury IV 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Zwierzęta 4, Drd 4, Trp 4 
Efekt: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie sojusznika natury I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 4. poziomu, 
1k3 istoty tego samego rodzaju z listy dla 3. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś 
z list dla niższych poziomów. 
Jeśli za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 

Przyzwanie sojusznika natury V 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Drd 5 
Efekt: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie sojusznika natury I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 5. poziomu, 
1k3 istoty tego samego rodzaju z listy dla 4. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś 
z list dla niższych poziomów. 
Jeśli za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 

Przyzwanie sojusznika natury VI 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Drd 6 
Efekt: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie sojusznika natury I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 6. poziomu, 
1k3 istoty tego samego rodzaju z listy dla 5. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś 
z list dla niższych poziomów. 
Jeśli za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 

Przyzwanie sojusznika natury VII 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Drd 7 
Efekt: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie sojusznika natury I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 7. poziomu, 
1k3 istoty tego samego rodzaju z listy dla 6. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś 
z list dla niższych poziomów. 
Jeśli za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 

Przyzwanie sojusznika natury VIII 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Drd 8, Zwierzęta 8 
Efekt: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie sojusznika natury I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 8. poziomu, 
1k3 istoty tego samego rodzaju z listy dla 7. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś 
z list dla niższych poziomów. 
Jeśli za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 

Przyzwanie sojusznika natury IX 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Drd 9 
Efekt: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak przyzwanie sojusznika natury I, ale przyzywasz jedną istotę z listy dla 9. poziomu, 
1k3 istoty tego samego rodzaju z listy dla 8. poziomu lub 1k4+1 istot tego samego rodzaju z którejś 
z list dla niższych poziomów. 
Jeśli za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
praworządności, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 
 
Przyzwanie sojusznika natury 
1. poziom 
Małpka (zwierzę) 

Morświn1 (zwierzę) 
Orzeł (zwierzę) 

Ośmiornica1 (zwierzę) 
Sowa (zwierzę) 
Wąż, mała żmija (zwierzę) 
Wilk (zwierzę) 
Złowieszczy szczur 
 
2. poziom 
Hipogryf 

Kałamarnica1 (zwierzę) 
Krokodyl (zwierzę) 
Niedźwiedź czarny (zwierzę) 

Rekin, średni1 (zwierzę) 
Rosomak (zwierzę) 
Wąż, średnia żmija (zwierzę) 
Złowieszczy borsuk 
Złowieszczy nietoperz 
Żywiołak, mały (dowolny) 
 
3. poziom 
Lew 
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Małpa (zwierzę) 
Orzeł, ogromny [ND] 

Rekin, duży1 (zwierzę) 
Satyr [CN; bez fletni] 
Sowa, ogromna [ND] 
Thoqqua 
Wąż, dusiciel (zwierzę) 
Wąż, duża żmija (zwierzę) 
Złowieszcza łasica 
Złowieszczy wilk 
 
4. poziom 
Deinonychus (dinozaur) 
Grotostrząb, dziecko 
Jednorożec [CD] 

Kot morski1 
Krokodyl, olbrzymi (zwierzę) 
Niedźwiedź brunatny (zwierzę) 

Rekin, wielki1 (zwierzę) 
Salamandra, płomienny krewniak [NZ] 

Tojanida, dziecko1 
Tygrys (zwierzę) 
Wąż, wielka żmija (zwierzę) 
Xorn, słabszy 
Złowieszcza małpa 
Złowieszczy dzik 
Złowieszczy rosomak 
Żywiołak, średni (dowolny) 
 
5. poziom 
Dżanny (dżinni) 

Elazmozur1 (dinozaur) 
Grotostrząb, dorosły 
Gryf 
Niedźwiedź, polarny (zwierzę) 
Nosorożec (zwierzę) 
Rusałka (chochlik) 
Satyr [CN; z fletnią] 

Tojanida, dorosły1 
Wąż, ogromny dusiciel (zwierzę) 

Wieloryb, orka1 (zwierzę) 
Złowieszczy lew 
Żywiołak, duży (dowolny) 
 
6. poziom 
Girallon 
Megaraptor (dinozaur) 

Ośmiornica, ogromna1 (zwierzę) 
Salamandra, zwykła [NZ] 
Skrzat* (chochlik) [ND; bez specjalnych strzał] 
Słoń (zwierzę) 

Wieloryb, fałdowiec1 
Xorn, przeciętny 
Złowieszczy niedźwiedź 
Żywiołak, wielki (dowolny) 
*Nie może rzucać porywającego tańca. 
 
7. poziom 
Dżin (dżinni) [ND] 
Grotostrząb, stary 

Kałamarnica, ogromna1 (zwierzę) 
Niewidzialny łowca 
Skrzat* (chochlik) [ND; z usypiającymi strzałami] 
Triceratops (dinozaur) 
Tyranozaur (dinozaur) 

Wieloryb, kaszalot1 (zwierzę) 
Xorn, starszy 
Złowieszczy tygrys 
Żywiołak, większy (dowolny) 
*Nie może rzucać porywającego tańca. 
 
8. poziom 
Rok 
Salamandra, szlachetna [NZ] 
Tojanida, stary 

Złowieszczy rekin1 
 
9. poziom 
Jednorożec, niebiański rycerz 
Skrzat* (chochlik) [ND; ze strzałami uśpienia i utraty pamięci] 
Świerszczyk (chochlik) [ND; ze skrzypkami] 
Żywiołak, starszy 
*Może rzucać porywający taniec. 

Raca 
Wywoływanie [Światło] 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0, Drd 0 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Rozprysk światła 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Niniejsza sztuczka powołuje do istnienia rozprysk światła. Jeśli ów wybuch będzie miał miejsce tuż 
przed jakąś istotą (możesz tak zadecydować), na 1 minutę padnie ona ofiarą olśnienia, chyba że 
powiedzie się jej rzut obronny na Wytrwałość. Raca nie działa na istoty niewidome oraz już olśnione. 

Rozszerzenie pamięci 
Przemiany 
Poziom: Cza 4 
Komponenty: W, S, M, K 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Osobisty 

Cel: Ty 
Czas działania: Natychmiastowy 
 
Za sprawą niniejszego zaklęcia możesz przygotować dodatkowe czary lub odzyskać te niedawno 
rzucone. Rzucając rozszerzenie pamięci wybierasz jedną z dwóch wersji czaru. 
Przygotowanie: Przygotowujesz do trzech dodatkowych poziomów czarów. Na potrzeby tego efektu 
sztuczki traktować należy jak czary 1/2-poziomowe. Normalnie przygotowujesz i rzucasz te zaklęcia. 
Odzyskanie: Odzyskujesz czar 3. lub niższego poziomu, który rzuciłeś najpóźniej w rundę po 
rozpoczęciu rzucania rozszerzenia pamięci. W ten sposób do twojej pamięci powraca uprzednio 
rzucone zaklęcie. 
W obu wypadkach odzyskane lub przygotowany czar (czy czary) znikają po upływie 24 godzin, chyba 
że rzucisz go wcześniej. 
Komponent materialny: Kawałek sznurka oraz inkaust m.in. z wydzieliny kałamarnicy i krwi czarnego 
smoka. 
Koncentrator: Tabliczka z kości słoniowej, warta przynajmniej 50 sz. 

Rdzewienie 
Przemiany 
Poziom: Drd 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jeden niemagiczny żelazny przedmiot (lub jego część w promieniu 90 cm od dotkniętego punktu) 

lub jedna żelazna istota 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Każdy dotknięty przez ciebie przedmiot z żelaza lub jego stopu natychmiast rdzewieje, pojawiają się 
w nim dziury i niszczeje, stając się bezużytecznym (należy go traktować jak zniszczony). 
W przypadku obiektów tak dużych, że nie mieszczą się na obszarze o promieniu 90 centymetrów, 
zaklęcie wpływa tylko na metal o objętości kuli o promieniu 90 centymetrów i tylko ta część 
przedmiotu ulega zniszczeniu. Magiczne przedmioty wykonane z metalu są niepodatne na działanie 
niniejszego czaru. 
Możesz wykorzystać rdzewienie w walce, wykonując udany atak dotykowy wręcz. Użyte w ten sposób 

natychmiast niszczy 1k6 punktów Klasy Pancerza uzyskiwanej za sprawą metalowej zbroi (do 
maksymalnej wartości zapewnianej przez nią ochrony) – oczywiście jest to efekt korozji. 
Znacznie trudniej wpłynąć za pomocą tego czaru na broń, którą posługuje się przeciwnik. Musi ci się 
wówczas powieść atak dotykowy wręcz względem oręża. Trafiona metalowa broń ulega zniszczeniu. 
Uwaga: Próba trafienia w oręż przeciwnika prowokuje atak okazyjny z jego strony. Ponadto to ty 
musisz dotknąć broni, a nie na odwrót. 
Natychmiast po udanym ataku rdzewienie zadaje żelaznym istotom 3k6 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +15). Czar utrzymuje się przez 1 rundę na poziom, a ty masz prawo 
wykonać jeden atak dotykowy wręcz na rundę. 

Regeneracja 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Drd 9, Kap 7, Leczenie 7 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 3 całe rundy 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Odcięte części ciała podmiotu (palce u rąk czy nóg, dłonie, stopy, ręce, nogi, ogony, a nawet głowy 
w przypadku istot wielogłowych) odrastają, jego zniszczone organy ulegają odtworzeniu, a połamane 
kości się zrastają. Po rzuceniu niniejszego zaklęcia fizyczna regeneracja następuje w ciągu 1 rundy, 
jeśli odcięte kończyny przytknięto do ciała. W przeciwnym razie odrosną one w przeciągu 2k10 rund. 
Regeneracja leczy również 4k8 obrażeń +1 na poziom czarującego (maksymalnie +35), wyprowadza 
podmiot ze stanu wyczerpania i/lub zmęczenia oraz eliminuje wszystkie stłuczenia, jakie otrzymał. Nie 
wpływa jednakże na istoty nieżyjące (wliczając w to nieumarłych). 

Reinkarnacja 
Przemiany 
Poziom: Drd 4 
Komponenty: W, S, M, KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta zmarła istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Za sprawą niniejszego czaru przywracasz życie zmarłemu i obdarzasz go nowym ciałem, pod 
warunkiem jednakże, że śmierć nastąpiła nie później niż tydzień przed użyciem reinkarnacji oraz że 
jego dusza jest wolna i skłonna do powrotu między żywych. Jeżeli nie chce ona powrócić, zaklęcie nie 
działa. Z tego powodu podmiot, który chce poddać się reinkarnacji, nie ma prawa do rzutu obronnego. 
Ponieważ zmarły powraca do życia w nowym ciele, wszelkie dolegliwości i przypadłości zostają 
usunięte. Również stan szczątków istoty nie wpływa na działanie niniejszego czaru. Dopóki istnieje 
choćby niewielki kawałek jej ciała (stanowiący jego część w chwili śmierci), może ona poddać się 
reinkarnacji. Magia czaru tworzy ze znajdujących się na podorędziu naturalnych elementów zupełnie 
nowe młodzieńcze ciało, które dusza zamieszkuje. Cały proces trwa 1 godzinę. Kiedy ciało jest 
gotowe, podmiot ulega reinkarnacji. 
Istota poddana reinkarnacji pamięta większość swego poprzedniego życia oraz wcześniej posiadaną 
formę. Zachowuje wszelkie zdolności klasowe, atuty oraz rangi w umiejętnościach. Zmianie nie 
ulegają również jej klasa, bazowa premia do ataku, bazowe premie do rzutów obronnych oraz punkty 
wytrzymałości. Natomiast wartości Siły, Zręczności oraz Budowy zależą już od nowego ciała. 
Najpierw należy cofnąć wszelkie rasowe modyfikatory (jako że podmiot nie jest już przedstawicielem 
poprzedniej rasy), a następnie zastosować odpowiednie spośród tych, które podano dalej. Poziom 
podmiotu (lub liczba Kostek Wytrzymałości) maleje o 1. W przypadku gdy znajduje się on na 1. 
poziomie, traci 2 punkty Budowy (jeżeli w ten sposób wartość jego Bd spadłaby do 0 lub poniżej, nie 
może powrócić między żywych w nowym ciele). Tej utraty poziomu/KW lub Budowy nie można 
cofnąć w żaden sposób. 
Możliwe, że w wyniku owych zmian wartość atrybutów podmiotu zmieni się tak, że trudno mu będzie 
rozwijać posiadaną klasę postaci. W takim wypadku najlepiej będzie, jeśli stanie się bohaterem 
wieloklasowym. 
W przypadku humanoidów nową inkarnację ustala się przy użyciu pobliskiej tabeli. W przypadku 
niehumanoidów należy stworzyć podobną tabelę lub po prostu wybrać nową formę. 
Za pomocą reinkarnacji nie da się przywrócić życia i dać nowego ciała istocie zabitej w wyniku 
zabójczego efektu lub przemienionej w nieumarłego, a następnie zniszczonej. Nie działa ona również 
w przypadku konstruktów, żywiołaków, przybyszów oraz nieumarłych. Reinkarnować nie da się też 
istot, które umarły ze starości. 
 
k% Inkarnacja S Zr Bd 
01 Niedźwieżuk +4 +2 +2 
02-13 Krasnolud +0 +0 +2 
14-25 Elf +0 +2 –2 
26 Gnoll +4 +0 +2 
27-38 Gnom –2 +0 +2 
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39-42 Goblin –2 +2 +0 
43-52 Półelf +0 +0 +0 
53-62 Półork +2 +0 +0 
63-74 Niziołek –2 +2 +0 
75-89 Człowiek +0 +0 +0 
90-93 Kobold –4 +2 –2 
94 Jaszczuroludź +2 +0 +2 
95-98 Ork +4 +0 +0 
99 Troglodyta +0 –2 +4 
100 Inna ? ? ? 
 
Istota poddana reinkarnacji zyskuje wszystkie zdolności związane z nową formą, wliczając w to 
sposoby poruszania się oraz szybkość, naturalny pancerz, naturalne ataki, zdolności nadzwyczajne 
i tak dalej. Jednakże nie mówi automatycznie językiem nowej postaci.. 
Czar życzenie lub cud pozwalają przywrócić oryginalną formę bohaterowi, którego poddano 
reinkarnacji. 
Komponent materialny: Wyjątkowo rzadko spotykane olejki oraz maści warte co najmniej 1000 sz, 
którymi pokrywa się zwłoki. 

Rezonujące wibracje 
Wywoływanie [Dźwięk] 
Poziom: Brd 6 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jedna wolnostojąca budowla 
Czas działania: Do 1 rundy/poziom 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zestroiwszy się z wolnostojącą budowlą możesz wprawić ją w niszczycielskie wibracje. Zadają one 
budowli w każdej rundzie drżenia 2k10 uszkodzeń (na które trwałość nie ma wpływu). W chwili 
rzucenia czaru możesz ustalić jego czas działania – jeśli tego nie zrobisz, wibracje trwają przez 1 
rundę na poziom. Jeśli rzucisz zaklęcie na obiekt, który nie jest wolnostojący, na przykład na zbocze 
wzgórza, otaczające je skały wchłaniają drżenie i wibracje nie powodują uszkodzeń. 
Rezonujące wibracje nie są w stanie zranić istot (włącznie z konstruktami). Budowla to obiekt, którego 
nikt nie trzyma, a zatem nie wykonuje rzutów obronnych pozwalających oprzeć się drżeniom. 
Koncentrator: Kamerton. 

Roślinna podróż 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Drd 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Nieskończony 
Cel: Ty i dotknięte przedmioty lub inne chętne dotknięte istoty 
Czas działania: 1 runda 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Możesz wejść do dowolnej normalnej rośliny (rozmiaru średniego i większego), by w jedną rundę 
pokonać dystans do przedstawiciela tego samego gatunku, bez względu na odległość dzielącą oba 
okazy. Obie rośliny – ta, do której wchodzisz, i ta, z której wychodzisz – muszą być żywe, drugiej nie 
musisz jednak widzieć. Jeśli nie masz pojęcia o położeniu innego przedstawiciela danego gatunku, 
możesz po prostu wskazać odległość i kierunek, a roślinna podróż przeniesie cię możliwie najbliżej 
upragnionego celu. Jeśli natomiast wybierzesz konkretną docelową roślinę, która nie żyje, zaklęcie się 
nie powiedzie i zostaniesz wyrzucony z okazu flory, do którego wszedłeś. 
Masz prawo zabrać ze sobą przedmioty, jeśli ich sumaryczna waga nie przekracza twego 
maksymalnego obciążenia. Może ci również towarzyszyć jedna chętna istota (wraz z wyposażeniem 
o ciężarze nieprzekraczającym jej maksymalnego obciążenia) na trzy poziomy czarującego 
o rozmiarze średnim lub mniejszym, ewentualnie jej odpowiednik – duże stworzenie należy traktować 
jak dwa średnie, wielkie jak dwa duże i tak dalej. Wszystkie istoty, które chcesz przetransportować, 
winny być ze sobą w kontakcie – a przynajmniej jedną z nich ty musisz dotykać. 
Nie możesz za pomocą tego czaru podróżować pomiędzy istotami roślinnymi. 
Zniszczenie rośliny, w której przebywasz wraz z towarzyszami, zabija ciebie oraz wszystkich, którzy 
z tobą podróżują. Ciała i całe wyposażenie zostają potem wyrzucone i lądują obok rośliny. 

Rozgrzanie metalu 
Przemiany [Ogień] 
Poziom: Drd 2, Słońce 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Metalowe wyposażenie jednej istoty na dwa poziomy, z których żadne dwie nie mogą się 

znajdować od siebie w odległości przekraczającej 9 m; lub 12,5 kg metalu/poziom znajdującego 
się w promieniu 9 metrów od siebie 

Czas działania: 7 rund 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Czar ten sprawia, że metal staje się niezwykle gorący. Niemagiczny metal, którego nikt nie trzyma, nie 
ma prawa do rzutu obronnego. Magiczny natomiast może wykonać rzut obronny na to zaklęcie. 
Przedmiot znajdujący się w posiadaniu jakiejś istoty wykorzystuje albo jej premię do rzutu obronnego, 
albo swoją – pod uwagę należy brać większą wartość. 
Istota, której ekwipunek zostanie rozgrzany, otrzymuje obrażenia od ognia – całkowite, jeśli zaklęcie 
wpływa na pancerz lub na trzymane, dotykane, założone bądź niesione przedmioty o ciężarze równym 
co najmniej 1/5 jej wagi; minimalne (1 lub 2 punkty; patrz tabela), jeżeli stworzenie nie nosi 
metalowej zbroi bądź nie posiada metalowych rzeczy o ciężarze przekraczającym 1/5 jego wagi. 
W pierwszej rundzie działania zaklęcia metal staje się ciepły i nieprzyjemny w dotyku, ale jeszcze nie 
zadaje obrażeń. Ten sam efekt ma miejsce również w ostatniej rundzie czasu działania zaklęcia. 
W drugiej rundzie (oraz w przedostatniej) niesamowite gorąco powoduje ból i obrażenia. W trzeciej, 
czwartej i piątej rundzie metal jest rozgrzany i zadaje rany, jak podano w pobliskiej tabeli. 
 
Runda Temperatura metalu Obrażenia 
1 Ciepły Żadne 
2 Gorący 1k4 punkty 
3-5 Rozżarzony 2k4 punkty 
6 Gorący 1k4 punkty 
7 Ciepły Żadne 
 
Wszelkie zimno tak intensywne, by zranić istotę, neguje spowodowane przez niniejszy czar obrażenia 
od ognia (i na odwrót) w stosunku “punkt za punkt”. Pod wodą rozgrzanie metalu zadaje połowę ran 
i powoduje zagotowanie się pobliskiej wody. 
Rozgrzanie metalu kontruje i rozprasza oziębienie metalu. 

Rozkaz 
Oczarowania (Przymus) [Oparty na języku, Wpływający na umysł] 
Poziom: Kap 1 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 

Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: 1 runda 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Wydajesz ofierze jeden rozkaz, który ta stara się przy najbliższej okazji wykonać w możliwie 
najlepszy sposób. Komendę wybierasz spośród następujących opcji. 
Podejdź: W swojej turze ofiara zbliża się do ciebie możliwie najszybszą i najkrótszą drogą dostępną 
w jednej rundzie. Nie ma prawa robić niczego innego poza poruszaniem się, a ponadto w normalny 
sposób prowokuje ataki okazyjne. 
Upuść: W swojej turze ofiara upuszcza wszystko, co trzyma. Nie ma prawa podnieść żadnej rzeczy aż 
do swej następnej tury. 
Padnij: W swojej turze ofiara pada na ziemię i przez jedną rundę leży, lecz może działać normalnie, 
choć oczywiście podlega wszystkim stosownym karom. 
Uciekaj: W swojej turze ofiara oddala się od ciebie możliwie najszybciej i czyni to przez jedną rundę. 
Nie ma prawa robić niczego innego poza poruszaniem się, a ponadto w normalny sposób prowokuje 
ataki okazyjne. 
Stój: Ofiara przez rundę stoi w miejscu. Nie może wykonywać żadnych działań, ale nie jest bezradna. 
Jeżeli ofiara nie może wypełnić rozkazu w swojej następnej turze, zaklęcie automatycznie kończy się 
niepowodzeniem. 

Rozkaz, potężniejszy 
Oczarowania (Przymus) [Oparty na języku, Wpływający na umysł] 
Poziom: Kap 5 
Cele: Jedna istota/poziom, żadne dwie istoty nie mogą znajdować się od siebie dalej niż 9 m 
Czas działania: 1 runda/poziom 
 
Czar ten działa jak rozkaz, z tą jednak różnicą, iż wpływa na maksymalnie jedną istotę na poziom. 
Ponadto ofiara wykonuje komendę dłużej niż jedną rundę. Na początku każdej akcji wykonywanej pod 
wpływem rozkazu ma prawo do kolejnego rzutu obronnego na Wolę – udany oznacza, że wyzwala się 
spod działania zaklęcia. Wszystkie ofiary muszą otrzymać taką samą komendę. 

Rozkazywanie nieumarłym 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jeden nieumarły 
Czas działania: Jeden dzień/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten umożliwia ci uzyskanie pewnej kontroli nad jednym nieumarłym. Jeśli stworzenie jest 
inteligentne, rozumie cię i postrzega twoje słowa oraz czyny w możliwie najbardziej przychylny 
sposób (jego nastawienie uznaje się za przyjazne). Dopóki czar działa, nie zaatakuje cię. Możesz 
wydawać nieumarłemu rozkazy, ale musisz zwyciężyć w spornym teście Charyzmy, aby przekonać go 
do zrobienia czegoś, czego normalnie by nie uczynił (tego rzutu nie można powtarzać). Inteligentny 
stwór pod wpływem rozkazywania nieumarłym nigdy nie usłucha rozkazu samobójczego lub 
w oczywisty sposób przynoszącego mu szkodę. Niemniej można go przekonać, że jakieś 
niebezpieczny dla niego czyn warto wykonać. 
Nieinteligentny nieumarły nie ma prawa do rzutu obronnego na ten czar. Jeśli kontrolujesz bezmyślną 
istotę, możesz jej wydawać tylko podstawowe rozkazy, takie jak “Chodź tu”, “Idź tam”, “Walcz” czy 
“Stój w bezruchu”. Nieinteligentny nieumarły nie będzie się opierał rozkazom samobójczym 
i w oczywisty sposób przynoszącym mu szkodę. 
Każde działanie – twoje lub twoich sprzymierzeńców – zagrażające nieumarłemu, któremu 
rozkazujesz (bez względu na jego Intelekt), kończy działanie zaklęcia. 
Rozkazów nie wydajesz telepatycznie, więc nieumarły musi cię słyszeć. 
Komponent materialny: Strzęp surowego mięsa i odłamek kości. 

Rozkazywanie roślinom 
Przemiany 
Poziom: Drd 4, Rośliny 4, Trp 3 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Do 2 KW/poziom roślinnych istot, z których żadne dwie nie mogą znajdować się od siebie dalej 

niż 9 m 
Czas działania: Jeden dzień/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten umożliwia ci uzyskanie pewnej kontroli nad jedną lub większą liczbą istot roślinnych. 
Stworzenia, na które wpływa zaklęcie, rozumieją cię i postrzegają twoje słowa oraz czyny w możliwie 
najbardziej przychylny sposób (ich nastawienie uznaje się za przyjazne). Dopóki czar działa, nie 
zaatakują cię. Możesz próbować wydawać im rozkazy, ale musisz zwyciężyć w spornym teście 
Charyzmy, aby przekonać je do zrobienia czegoś, czego normalnie by nie uczyniły (tego rzutu nie 
można powtarzać). Istoty pod działaniem rozkazywania roślinom nigdy nie usłuchają rozkazu 
samobójczego lub w oczywisty sposób przynoszącego im szkodę. Niemniej można je przekonać, że 
jakieś niebezpieczny dla nich czyn warto wykonać. 
Masz prawo wpłynąć na istoty roślinne, których sumaryczny poziom lub KW nie przekraczają twojego 
poziomu pomnożonego przez dwa. 

Rozłączenie maga 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 9, Magia 9 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Wszystkie magiczne efekty i przedmioty w rozprysku o promieniu 12 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Nie 
 
Rozłączeniu ulegają wszystkie efekty i przedmioty magiczne w promieniu działania zaklęcia – 
z wyjątkiem tych, których dotykasz lub niesiesz. A zatem efekty czaropodobne oraz zaklęć ulegają 
rozdzieleniu na pojedyncze komponenty (co jest równoznaczne z ich zakończeniem jak za sprawą 
rozproszenia magii). Wszystkie permanentnie działające magiczne przedmioty wykonują rzut obronny 
na Wolę – nieudany oznacza, że tracą magiczne właściwości. Przedmioty znajdujące się w posiadaniu 
jakiejś istoty używają własnej premii do rzutu obronnego na Wolę lub premii właściciela (pod uwagę 
należy brać wyższą wartość). 
Masz ponadto szansę 1% na poziom czarującego na to, że zniszczysz w ten sposób pole antymagii. 

Jeśli jednak przetrwa ono rozłączenie, żaden przedmiot na jego obszarze nie ulegnie wpływowi 
zaklęcia. 
Rozłączeniu mogą ulec również artefakty, choć istnieje tylko szansa 1% na poziom czarującego, że 
niniejsze zaklęcie wpłynie na tak potężne przedmioty. Jeżeli artefakt zostanie zniszczony, musisz 
wykonać rzut obronny na Wolę o ST 25 – nieudany oznacza, że na zawsze tracisz wszelkie zdolności 
rzucania czarów (nie odzyskasz ich dzięki magii śmiertelnych, nawet za sprawą cudu czy życzenia). 
Uwaga: Niszczenie artefaktów to niebezpieczna zabawa, która na 95% zwróci uwagę jakiejś potężnej 
istoty zainteresowanej lub związanej z danym przedmiotem. 
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Rozmawianie z roślinami 
Poznanie 
Poziom: Brd 4, Drd 3, Trp 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom 
 
Rozumiesz rośliny (normalne oraz istoty roślinne) i potrafisz się z nimi komunikować. Możesz 
zadawać im pytania, na które otrzymasz odpowiedzi. Świadomość otoczenia w przypadku zwykłej 
rośliny jest dość ograniczona, a zatem nie będzie ona w stanie opisać jakiejś istoty (ani rozpoznać jej 
po opisie) czy odpowiedzieć na pytania dotyczące wydarzeń rozgrywających się dalej niż 
w bezpośredniej okolicy. 
Za sprawą tego czaru istoty roślinne nie stają się bardziej przyjazne czy chętne do współpracy niż 
normalnie. Ponadto nieufne i sprytne są zwykle lapidarne i powściągliwe, a te głupsze wypowiadają 
bezmyślne komentarze. Jeżeli stworzenie roślinne jest do ciebie przyjaźnie nastawione, może ci oddać 
jakąś przysługę. 

Rozmawianie ze zmarłymi 
Nekromancja [Oparty na języku] 
Poziom: Kap 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: 3 m 
Cel: Jedna martwa istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Nadajesz zwłokom pozory życia i intelektu, dzięki czemu mogą odpowiedzieć na kilka pytań, jakie im 
zadasz. Masz prawo zadać im jedno pytanie na dwa poziomy czarującego. Jeśli czas działania czaru 
dobiegnie końca, a ty nie zadasz wszystkich pytań, niewykorzystane zostają stracone. Wiedza zwłok 
jest ograniczona do tej, jaką istota posiadała za życia – dotyczy to też języka, w jakim mówią (jeżeli 
w ogóle jakimś się posługują). Odpowiedzi zwykle są krótkie, zagadkowe i powtarzają się. 
W przypadku gdy istota miała charakter inny niż ty, przysługuje jej prawo do rzutu obronnego na 
Wolę (jakby żyła) – udany oznacza, że opiera się działaniu zaklęcia. 
Jeżeli na zwłoki w ciągu minionego tygodnia rzucono rozmawianie ze zmarłymi, kolejne użycie 
niniejszego czaru kończy się niepowodzeniem. Możesz rzucić to zaklęcie na ciało, które rozkładało się 
dowolnie długo pod warunkiem, iż pozostało ono w większości nienaruszone i zdoła ci odpowiedzieć. 
Niekompletne i uszkodzone zwłoki będą dawać tylko niekompletne lub częściowo poprawne 
odpowiedzi, ale aby mówić, muszą mieć przynajmniej usta. 
Zaklęcie to nie umożliwia rozmowy z daną osobą, gdyż jej dusza dawno już odeszła. Pozwala 
natomiast czerpać z wiedzy zapisanej w zwłokach. Częściowo ożywione ciało nadal posiada odcisk 
duszy, która niegdyś je zamieszkiwała, i dzięki temu może się wypowiadać, posiadając tę samą 
wiedzę, co za życia. Zwłoki nie zdobywają żadnych nowych informacji. Nie pamiętają nawet, że ktoś 
je o coś pytał. 
Czar ten nie wpływa na zwłoki, które przemieniono w nieumarłych. 

Rozmawianie ze zwierzętami 
Poznanie 
Poziom: Brd 3, Drd 1, Trp 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom 
 
Rozumiesz zwierzęta i potrafisz się z nimi komunikować. Możesz zadawać im pytania, na które 
otrzymasz odpowiedzi. Za sprawą tego czaru zwierzęta nie stają się jednak bardziej przyjazne czy 
chętne do współpracy niż normalnie. Ponadto stworzenia nieufne i sprytne zwykle są lapidarne 
i powściągliwe, a te głupsze wypowiadają bezmyślne komentarze. Jeżeli zwierzę jest przyjaźnie do 
ciebie nastawione, może ci oddać jakąś przysługę. 

Rozmycie 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Zarysy podmiotu ulegają rozmyciu, zmieniają się i chwieją, rozpraszając uwagę przeciwników 
i zapewniając mu ukrycie (ryzyko chybienia 20%). 
Zaklęcie zobaczenie niewidzialnego nie neutralizuje efektu rozmycia, ale widzenie prawdy już tak. 
Wrogowie, którzy nie są w stanie widzieć podmiotu, ignorują efekt czaru (ale walka z niewidocznym 
przeciwnikiem powoduje inne kary). 

Rozpalenie płomieni 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Drd 1, Ogień 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Płomień na twojej dłoni 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Z twojej otwartej dłoni wystrzeliwują płomienie jaśniejące niczym pochodnia, które cię nie ranią i nie 
uszkadzają twojego wyposażenia. 
Płomienie rozświetlają okolicę, a ponadto możesz nimi ciskać we wrogów lub ich dotykać. Za sprawą 
udanego ataku dotykowego wręcz trafiasz przeciwnika i zadajesz mu obrażenia od ognia w wysokości 
1k6 +1 na poziom czarującego (maksymalnie +5). Zamiast tego możesz cisnąć płomieniami na zasięg 
36 metrów, jakby były bronią rzucaną. W tym przypadku udany atak dotykowy dystansowy (bez kary 
z zasięgu) pozwala ci zadać tyle samo ran co atak wręcz. Gdy tylko ciśniesz płomieniami, z twojej ręki 
wystrzeliwują nowe, ale każdy atak za ich pomocą zmniejsza pozostały czas działania zaklęcia o 1 
minutę. Jeżeli w wyniku jakiegoś ataku pozostały czas działania zmaleje do 0 minut lub poniżej, 
zaklęcie kończy swe działanie tuż po nim. 
Czar ten nie działa pod wodą. 

Rozproszenie chaosu 
Odrzucanie [Praworządność] 
Poziom: Kap 5, Pal 4, Prawo 5 
 
Czar ten działa jak rozproszenie zła, z tą jednak różnicą, iż otacza cię nieulegająca zmianom, błękitna 
energia prawa oraz że zaklęcie wpływa na istoty oraz czary chaotyczne, a nie na złe. 

Rozproszenie dobra 
Odrzucanie [Zło] 
Poziom: Kap 5, Zło 5 
 
Czar ten działa jak rozproszenie zła, z tą jednak różnicą, iż otacza cię mroczna, drżąca przeklęta 
energia oraz że zaklęcie wpływa na istoty oraz czary dobre, a nie na złe. 

Rozproszenie magii 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3, Drd 4, Kap 3, Magia 3, Pal 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel lub obszar: Jeden czarujący, istota lub przedmiot; bądź rozprysk o promieniu 6 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Niniejszego zaklęcia możesz użyć, by zakończyć działanie czarów funkcjonujących na istocie lub 
przedmiocie; czasowo stłumić magiczne moce przedmiotu magicznego; zakończyć działanie czarów 
(lub przynajmniej ich efekty) trwających na obszarze; wreszcie, by kontrować czary rzucane przez 
inne osoby. Rozproszenie zaklęcia kończy jego funkcjonowanie tak, jakby czas działania dobiegł 
końca. Rozproszenie magii nie wpływa na niektóre czary, co zaznaczono w opisie tych ostatnich. 
Pozwala natomiast rozpraszać (ale nie kontrować) efekty czaropodobne, tak jakby były zaklęciami. 
Uwaga: Efektu czaru o natychmiastowym czasie działania nie można rozproszyć, ponieważ magia 
przestanie funkcjonować, zanim wejdzie w życie rozproszenie magii. 
Niniejszego zaklęcia możesz użyć na jeden z następujących trzech sposobów: kierunkowe 
rozproszenie magii, obszarowe rozproszenie magii oraz kontrczarowanie. 
Kierunkowe rozproszenie magii: Celem zaklęcia rozproszenie magii pada jeden przedmiot, istota lub 
czar. Wykonujesz test rozpraszania (1k20 + twój poziom czarującego, maksymalnie +10) przeciw 
zaklęciu bądź każdemu z aktualnie trwających na przedmiocie lub istocie efektów czarów. ST tego 
testu rozpraszania wynosi 11 + poziom czarującego zaklęcia. Jeżeli dany test ci się powiedzie, 
stosowny czar ulegnie rozproszeniu; porażka oznacza, że zaklęcie dalej działa. 
Jeśli rzucasz kierunkowe rozproszenie na przedmiot lub stworzenie będące efektem trwającego czaru 
(choćby na istotę sprowadzoną za pomocą przyzwania potwora), wykonujesz test rozpraszania, który 
doprowadzi działanie zaklęcia przyzywającego do zakończenia. 
Jeżeli rzucasz kierunkowe rozproszenie na przedmiot magiczny, wykonujesz test rozpraszania przeciw 
jego poziomowi czarującego. Sukces oznacza, że magiczne właściwości danej rzeczy ulegną 
stłumieniu na 1k4 rundy, po których powróci ona do normy sama z siebie. Przedmiot, którego moce 
stłumiłeś, staje się na czas działania efektu niemagiczny. Wyposażenie umożliwiające dostęp do 
przestrzeni międzywymiarowych (jak choćby pojemna torba) zostaje na jakiś czas zamknięte. 
Fizyczne właściwości magicznego przedmiotu nie ulegają zmianie. Magiczny miecz o stłumionej 
mocy pozostaje mieczem (i to w dodatku mistrzowsko wykonanym). Magia śmiertelników – taka jak 
niniejszy czar – nie ma wpływu na artefakty. 
Każdy test rozpraszania, który wykonujesz względem rzuconego przez siebie zaklęcia, automatycznie 
kończy się sukcesem. 
Obszarowe rozproszenie magii: Tak użyte niniejsze zaklęcia wpływa na wszystko w promieniu 6 
metrów. 
Wykonujesz test rozpraszania dla każdej istoty, która znajduje się w obszarze i która jest podmiotem 
działania co najmniej jednego zaklęcia. Wspomniany test rozpraszania dotyczy najwyższego poziomu 
czarującego. Jeżeli zakończy się on niepowodzeniem, będziesz wykonywał kolejne testy rozpraszania 
dla coraz to słabszych czarów, aż wreszcie jakiś ulegnie rozproszeniu (co wyładowuje rozproszenie 

magii w stosunku do tego podmiotu) lub gdy wszystkie będą nieudane. Obszarowe rozproszenie nie 
wpływa na magiczne przedmioty istoty. 
Takie same testy rozpraszania jak dla istot wykonujesz również dla każdego przedmiotu na obszarze, 
który znajduje się pod wpływem przynajmniej jednego zaklęcia. Obszarowe rozproszenie nie wpływa 
na przedmioty magiczne. 
Wykonujesz test rozpraszania dla każdego trwającego czaru obszarowego i każdego efektu czaru, 
którego punkt początkowy znajduje się na obszarze rozproszenie magii – udany pozwala rozproszyć 
dane zaklęcie. 
Jeśli obszar trwającego zaklęcia nakłada się na obszar działania rozproszenie magii, możesz dla niego 
wykonać test rozpraszania – udany oznacza zakończenie efektu, ale tylko na obszarze nakładania się 
czarów. 
Jeżeli w obszarze znajduje się przedmiot lub istota będąca efektem trwającego czaru (ma to miejsce 
choćby w przypadku stworzenia sprowadzonego za pomocą przyzwanie potwora), wykonujesz test 
rozpraszania – udany kończy zaklęcie, za sprawą którego przedmiot czy istota się pojawiła w danym 
miejscu (powraca tam, skąd przybyła). Ponadto możesz spróbować rozproszyć czary, które wpływają 
na dany przedmiot czy istotę. 
Możesz zdecydować, że każdy test rozpraszania, który wykonujesz względem rzuconego przez siebie 
zaklęcia, automatycznie kończy się sukcesem. 
Kontrczarowanie: Ofiarą tak użytego rozproszenia magii pada istota, która rzuca kontrowane zaklęcie. 
Oczywiście w tym przypadku rozproszenie magii rzuca się jak kontrczar. Jednakże w odróżnieniu od 
normalnego kontrczarowania, rozproszenie magii może nie zadziałać – jego skuteczność zależy od 
udanego testu rozpraszania. 

Rozproszenie magii, potężniejsze 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 6, Drd 6, Kap 6 
 
Czar ten działa jak rozproszenie magii, z tą jednak różnicą, iż maksymalny poziom czarującego 
stosowany w teście rozpraszania zapewnia +20, a nie +10. Ponadto potężniejsze rozproszenie magii ma 
szansę rozproszyć każdy efekt, który usuwa przełamanie klątwy, nawet jeżeli zwykłe rozproszenie 

magii na to nie pozwala. 

Rozproszenie prawa 
Odrzucanie [Chaos] 
Poziom: Chaos 5, Kap 5 
 
Czar ten działa jak rozproszenie zła, z tą jednak różnicą, iż otacza cię migocząca, żółta energia chaosu 
oraz że zaklęcie wpływa na istoty oraz czary praworządne, a nie na złe. 

Rozproszenie zła 
Odrzucanie [Dobro] 
Poziom: Dobro 5, Kap 5, Pal 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel lub cele: Ty oraz dotknięta zła istota z innego planu; bądź ty i działające na dotkniętej istocie czy 

przedmiocie zaklęcie oczarowania lub złe zaklęcie 
Czas działania: 1 runda/poziom lub do wyładowania, zależnie co nastąpi wcześniej 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Patrz opis 
 
Otacza cię migocząca, biała, święta energia. Niniejsza moc ma trzy efekty. 
Po pierwsze, zyskujesz premię z odbicia +4 do KP względem ataków złych istot. 
Po drugie, wykonując udany atak dotykowy wręcz wymierzony w złą istotę z innego planu, możesz 
odesłać ją z powrotem do jej rodzimego wymiaru. Ofiara tego efektu ma prawo go zanegować, 
wykonując udany rzut obronny na Wolę (stosuje też odporność na czary). To użycie zaklęcia 
wyładowuje je i kończy jego działanie. 
Po trzecie, samym dotykiem automatycznie rozpraszasz dowolny czar ze szkoły oczarowania rzucony 
przez złą istotę lub też dowolne złe zaklęcie. Wyjątek: Na zaklęcia, których nie da się rozproszyć za 
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pomocą rozproszenie magii, nie wpłynie również rozproszenie zła. Przed tym efektem nie chronią 
rzuty obronne ani odporność na czary. To użycie zaklęcia wyładowuje je i kończy jego działanie. 

Roztrzaskanie 
Wywoływanie [Dźwięk] 
Poziom: Brd 2, Chaos 2, Cza/Zak 2, Kap 2, Zniszczenie 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar lub cel: Fala o promieniu 1,5 m; bądź jeden materialny przedmiot lub jedna kryształowa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot); Wola neguje (przedmiot) lub Wytrwałość zmniejsza 

o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Czar ten tworzy głośny, dzwoniący dźwięk, który niszczy kruche przedmioty niemagiczne, 
roztrzaskuje jeden materialny przedmiot niemagiczny albo też rani istoty kryształowe. 
Jeżeli używasz roztrzaskania jako ataku obszarowego, niszczy ono wszystkie kryształowe, szklane, 
ceramiczne i porcelanowe przedmioty. Wszelkie takie obiekty w promieniu 1,5 metra od punktu 
początkowego zaklęcia ulegają rozbiciu na dziesiątki kawałeczków. Czar nie wpływa na przedmioty 
ważące więcej niż 0,5 kilograma na twój poziom. Jednakże wszystkie inne, które wykonano z jednego 
z wymienionych materiałów, ulegają zniszczeniu. 
Zamiast tego możesz wycelować roztrzaskanie w jeden przedmiot materialny z dowolnej substancji, 
ważący maksymalnie 5 kilogramów na poziom czarującego. 
Jeśli rzucisz niniejsze zaklęcie na istotę kryształową (o dowolnym ciężarze), zadaje ono 1k6 obrażeń 
od dźwięku na poziom czarującego (maksymalnie 10k6). Ofiara ma prawo do rzutu obronnego na 
Wytrwałość – udany oznacza, że otrzymuje połowę ran. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Odłamek miki. 

Rozumienie języków 
Poznanie 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1, Kap 1 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 10 min./poziom 
 
Potrafisz zrozumieć wypowiadane przez istoty słowa i czytać w przeciwnym razie niezrozumiałe 
zapiski. W obu wypadkach musisz dotknąć stworzenia lub tekstu. Umiejętność czytania nie zawsze 
oznacza, że zyskujesz dodatkowy wgląd w zapisane słowa; po prostu rozumiesz je dosłownie. Zaklęcie 
sprawia, że rozumiesz lub potrafisz czytać w nieznanym języku, jednakże nie mówisz nim i nic nie 
potrafisz w nim zapisać. 
Teksty czytasz w tempie strony (250 słów) na minutę. Magicznych zapisków nie potrafisz odczytać, 
ale zaklęcie pozwala ci stwierdzić, że są magiczne. Można je oszukać za pomocą specyficznej magii 
ochronnej (w rodzaju czarów sekretna strona czy iluzoryczne pismo). Nie pozwala rozszyfrowywać 
kodów i nie ujawnia wiadomości ukrytych w zwykłym tekście. 
Rozumienie języków można uczynić permanentnym za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Szczypta sadzy i kilka grudek soli. 

Rój meteorów 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 9 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Cztery fale o promieniu 12 m; patrz opis 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak lub Refleks zmniejsza o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Rój meteorów to bardzo potężne i spektakularne zaklęcie, w wielu aspektach podobne do kuli ognistej. 
Rzucając je, sprawiasz, że z twojej wyprostowanej dłoni wystrzeliwują cztery kule meteorów 
o promieniu 30 centymetrów, które lecą w linii prostej do wybranego przez ciebie miejsca, 
pozostawiając po sobie ogon ognistych iskier. 
Jeżeli wycelowałeś kulę w konkretne stworzenie, musisz wykonać udany atak dotykowy dystansowy, 
by je trafić. Każde stworzenie trafione przez taki meteor otrzymuje 2k6 obrażeń miażdżonych (bez 
rzutu obronnego) i nie ma prawa do rzutu obronnego na spowodowane przezeń rany od ognia (patrz 
dalej). Jeśli nie udało ci się trafić kulą, wybucha ona w najbliższym rogu przestrzeni celu. W tę samą 
ofiarę możesz wystrzelić więcej niż jeden meteor. 
Kula, która dotarła do wybranego przez ciebie punktu, wybucha w fali o promieniu 12 metrów, 
zadając 6k6 obrażeń od ognia każdej istocie na obszarze eksplozji. Jeżeli jakaś istota znajduje się na 
obszarze więcej niż jednego wybuchu, wykonuje niezależne rzuty obronne na każdą eksplozję (a 
odporność na ogień stosuje się oddzielnie względem każdego meteoru). 

Rój żywiołaków 
Przywoływanie (Przyzywanie) [patrz opis] 
Poziom: Drd 9, Ogień 9, Powietrze 9, Woda 9, Ziemia 9 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Dwa lub więcej przyzwanych stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować od siebie 

w odległości przekraczającej 9 m 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to otwiera portal prowadzący na Plan Żywiołu, skąd przyzywają żywiołaki. Druid może 
wybrać wymiar (Ognia, Powietrza, Wody lub Ziemi). Kapłan zawsze otwiera portal na plan 
odpowiadający jego domenie. 
Kiedy kończysz czar, pojawiają się 2k4 duże żywiołaki, dziesięć minut później – 1k4 wielkie, 
a kolejne dziesięć minut później – jeden większy żywiołak. Każdy ze sprowadzonych bytów posiada 
maksymalne punkty wytrzymałości na KW. Pojawiające się żywiołaki służą ci przez czas działania 
zaklęcia. 
Żywiołaki są ci całkowicie posłuszne i nigdy cię nie atakują, nawet jeżeli ktoś przejmie nad nimi 
kontrolę. Nie musisz się koncentrować, aby podtrzymać kontrolę nad tymi stworzeniami. 
W dowolnym momencie masz też prawo je odsyłać – pojedynczo lub grupami. 
Kiedy za pomocą czaru przyzywania korzystasz z usług istoty ognia, powietrza, wody lub ziemi, 
zaklęcie staje się czarem odpowiedniego typu. 

Rzeźbienie dźwięku 
Przemiany 
Poziom: Brd 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota lub przedmiot/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 

Zmieniasz dźwięki, które wydają istoty lub powodują przedmioty. Możesz tworzyć odgłosy nawet 
w całkowitej ciszy lub przemieniać jedne brzmienia w inne. Dźwięki wszystkich istot czy 
przedmiotów, na które wpływasz za pomocą tego czaru, muszą zostać zmodyfikowane w ten sam 
sposób. Raz dokonanej przemiany odgłosów nie możesz zastąpić inną, chyba że rzucisz to zaklęcie raz 
jeszcze. 
Za pomocą rzeźbienia dźwięku masz prawo zmieniać właściwości odgłosów, ale nie możesz tworzyć 
wyrazów, których sam nie znasz. 
Istota posługująca się czarami, której głos zostanie poddany znacznym zmianom, nie może rzucać 
zaklęć z komponentami werbalnymi. 

Sanktuarium 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 1, Ochrona 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Nie 
 
Każdy przeciwnik, który próbuje trafić lub w inny sposób bezpośrednio zaatakować (nawet celując 
czarem) istotę chronioną tym zaklęciem, musi wykonać rzut obronny na Wolę. Udany pozwala mu na 
normalny atak i w takim przypadku sanktuarium po prostu nie działa. Jeśli jednakże rzut obronny na 
Wolę się nie powiedzie, wróg nie może dokończyć ataku i traci tę część akcji, którą do tego celu 
wykorzystał. Ponadto taki przeciwnik nie zdoła bezpośrednio zaatakować chronionej istoty do końca 
czasu działania niniejszego czaru. Sanktuarium nie wpływa na stworzenia, które nie próbują atakować 
podmiotu. Zaklęcie nie chroni istoty przed działaniem ataków i czarów obszarowych (czyli pada ona 
ich ofiarą, jeśli znajduje się na obszarze działania). Podmiot przerywa funkcjonowanie sanktuarium, 
jeżeli zaatakuje. Może jednakże wykonywać inne działania, a nawet rzucać nieofensywne zaklęcia. 

Scalanie 
Przemiany 
Poziom: Kap 2 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jeden przedmiot o objętości do 0, 27 m3/ poziom 
 
Czar ten działa jak naprawa, z tą jednakże różnicą, iż całkowicie naprawia przedmiot wykonany 
z dowolnej substancji, nawet jeśli był on połamany w kilku miejscach. Za sprawą scalenia dany obiekt 
znów jest jak nowy. Jednakże niniejszy czar nie odtwarza magicznych właściwości połamanego 
magicznego przedmiotu. Nie jest też w stanie naprawić połamanych magicznych bereł, lasek i różdżek. 
Scalenie na nic się również nie zda w przypadku przedmiotów, które zostały wypaczone, spalone, 
zdezintegrowane, zmielone na pył czy stopione lub uległy wyparowaniu. Nie ma także wpływu na 
istoty (wliczając w to konstrukty). 

Schowanie przedmiotu 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 2, Kap 3 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jeden dotknięty przedmiot o wadze nieprzekraczającej 50 kg/poziom 
Czas działania: 8 godzin (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Czar ten ukrywa przedmiot przed lokalizacją za pomocą efektów poznania (szpiegowania), takich jak 
zaklęcie szpiegowanie czy kryształowa kula. Taka próba automatycznie kończy się niepowodzeniem 
(jeżeli celem poznania jest dany obiekt) lub nie percypuje przedmiotu (jeśli poznanie skierowano na 
okolicę, obiekt czy osobę). 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kawałek skóry kameleona. 

Sekretna strona 
Przemiany 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 

Cel: Dotknięta strona papieru, maksymalnie o powierzchni 0,27 m2 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to zmienia zawartość zapisanej strony tak, iż wygląda ona zupełnie inaczej. Tekst zaklęcia da 
się zmodyfikować nawet do tego stopnia, by wydawał się innym czarem. Na sekretną stronę można 
rzucić wybuchające runy lub zygzak atramentowego węża. 
Użycie tylko rozumienia języków nie ujawni zawartości sekretnej strony. Ty natomiast jesteś w stanie 
odsłonić oryginalny tekst, wypowiadając specjalne słowo. Możesz przejrzeć prawdziwe zapiski, 
a potem – na życzenie – przywrócić im postać sekretnej strony. Masz wreszcie prawo definitywnie 
cofnąć zaklęcie, dwukrotnie wypowiadając rzeczony specjalny wyraz. 
Czar wykrycie magii ujawnia nieznaczną aurę otaczającą kartkę, ale nie pozwala poznać prawdziwej 
jej zawartości. Widzenie prawdy obnaża obecność ukrytego tekstu, ale nie jego treść – tę odsłania 
dopiero w połączeniu z rozumieniem języków. Sekretną stronę można rozproszyć. Ukryte zapiski da 
się zniszczyć za sprawą zaklęcia wymazywanie. 
Komponent materialny: Sproszkowane łuski śledzia i esencja z błędnego ognika. 

Sekretny kufer 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Patrz opis 

Cel: Jedna skrzynia i do 0,027 m3 dóbr/poziom czarującego 
Czas działania: Sześćdziesiąt dni lub do wyładowania 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Ukrywasz na Planie Eterycznym skrzynię na okres maksymalnie sześćdziesięciu dni. W tym czasie 
możesz ją odzyskać, gdy tylko tego zapragniesz. W kufrze zmieści się do 0,027 metra sześciennego 
materiałów na poziom czarującego (jego faktyczne rozmiary – czyli 90 centymetrów na 60 
centymetrów na 60 centymetrów – nie mają na to wpływu). Jeżeli w skrzyni znajduje się jakaś żyjące 
stworzenie, istnieje ryzyko 75%, iż niniejszy czar się nie powiedzie. Po ukryciu skrzyni możesz ją 
odzyskać – wystarczy, że się skoncentrujesz (akcja standardowa), a wówczas pojawi się tuż koło 
ciebie. 
Skrzynia musi być wyjątkowo dobrze wykonana i droga. Powinien ją stworzyć prawdziwy mistrz 
rzemiosła. Koszt takiego kufra wynosi przynajmniej 5000 sz. Po wykonaniu skrzyni musisz stworzyć 
jej malutką kopię (z tych samych materiałów i idealnie taką samą w każdym szczególe) – musi to być 
doskonała replika o koszcie 50 sz. W tym samym czasie możesz mieć tylko jedną parę tych kufrów – 
nawet czar życzenie nie pozwala posiadać większej ich liczby. Skrzynia jest niemagiczna i można ją 
wyposażyć we wszelkie zamki, zabezpieczenia i tak dalej, jakich da się użyć w przypadku zwykłego 
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kufra. 
Ukrycie skrzyni wymaga, abyś rzucił czar, dotykając zarówno jej samej, jak i repliki. Kiedy ukończysz 
zaklęcie, kufer znika, przenosząc się na Plan Eteryczny. Do sprowadzenia go z powrotem potrzebna ci 
jest wspomniana malutka kopia. Po upływie sześćdziesięciu dni istnieje kumulatywne ryzyko 5% 
dziennie, że bezpowrotnie stracisz kufer. Jeśli zaś stracisz niewielką replikę lub też ulegnie ona 
zniszczeniu, nie uda ci się już przyzwać skrzyni – nawet czar życzenie na nic się nie zda. Jednakże 
może ją odnaleźć specjalnie w tym celu zorganizowana pozaplanarna ekspedycja. 
Żyjące istoty, które przebywają w skrzyni, muszą jeść i spać, a nadto starzeją się normalnie. Kiedy 
skończy się im jedzenie, powietrze lub woda, umierają (chyba że nie potrzebują go do życia). 
Koncentrator: Skrzynia i jej replika. 

Sen 
Iluzje (Złudzenie) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 minuta 
Zasięg: Nieskończony 
Cel: Jedna dotknięta żywa istota 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Dotknięty przez ciebie posłaniec (lub ty sam) wysyła wiadomość mającą postać sennego złudzenia. Na 
początku czaru musisz wymienić imię odbiorcy lub wskazać go w inny sposób, który nie pozostawi 
żadnych wątpliwości co do jego tożsamości. Następnie posłaniec wpada w trans i pojawia się we śnie 
odbiorcy, gdzie przekazuje wiadomość, która może być dowolnej długości. Po przebudzeniu adresat 
pamięta ją doskonale. Komunikacja jest jednostronna i odbiorca nie może zadawać pytań ani 
przekazywać informacji. Posłaniec nie zyskuje też żadnej wiedzy, obserwując sny adresata. Po 
przekazaniu wiadomości umysł posłańca natychmiast powraca do jego ciała. Czas działania czaru to 
okres potrzebny posłańcowi do wkroczenia w sny odbiorca i dostarczenia wiadomości. 
Jeśli w chwili, gdy czar zaczyna działać, adresat nie śpi, posłaniec może albo się obudzić (kończąc 
zaklęcie), albo pozostać w transie. W drugim wypadku czeka w tym stanie, aż odbiorca uśnie, 
a wówczas wkracza do jego snu i dostarcza wiadomość. Jeżeli coś zakłóci spokój posłańca podczas 
transu, budzi się on, co kończy czar. 
Czar ten nie pozwala kontaktować się z istotami, które nie śpią (a zatem takimi jak choćby elfy, lecz 
nie półelfy) lub nie śnią. 
Przebywający w transie posłaniec jest nieświadomy otoczenia i tego, co się wokół niego dzieje. Jest 
w tym czasie bezbronny – tak fizycznie, jak i umysłowo (jego rzuty obronne zawsze kończą się 
niepowodzeniem). 

Sentencja 
Wywoływanie [Dźwięk, Praworządność] 
Poziom: Kap 7, Prawo 7 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 12 m 
Obszar: Istoty o charaktrze innym niż praworządny w fali o promieniu 12 m i środku w tobie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Każda istota, która nie jest praworządna, a która znajdzie się w obszarze działania sentencji i ją 
usłyszy, padnie ofiarą następujących efektów, zależnych od liczby jej KW. 
 
Liczba KW Efekt 
Równa poziomowi czarującego Ogłuszenie 
Do poziom czarującego –1 Spowolnienie, ogłuszenie 
Do poziom czarującego –5 Sparaliżowanie, spowolnienie, ogłuszenie 
Do poziom czarującego –10 Śmierć, sparaliżowanie, spowolnienie, ogłuszenie 
 
Efekty zachodzą jednocześnie i się kumulują. Ofiara nie ma prawa do rzutu obronnego. 
Ogłuszenie: Istota jest przez 1k4 rundy ogłuszona. 
Spowolnienie: Istota jest przez 2k4 rundy spowolniona, jakby znalazła się pod wpływem zaklęcia 
spowolnienie. 
Sparaliżowanie: Istota jest przez 1k10 minut sparaliżowana i bezradna. 
Śmierć: Żyjąca istota umiera. Nieumarły ulega zniszczeniu. 
Ponadto jeśli rzucając niniejszy czar, przebywasz na rodzinnym planie, wszystkie niepraworządne 
pozaplanarne istoty na obszarze jego działania zostają natychmiast wygnane do swych ojczystych 
wymiarów. Tak przegnane stworzenia nie mogą powrócić przez co najmniej 24 godziny. Efekt ten ma 
miejsce nawet wówczas, gdy istoty nie słyszą sentencji. Ofiara efektu wygnania ma prawo do rzutu 
obronnego na Wolę (z karą –4) – udany oznacza zanegowanie go. 
Sentencja nie wpływa na istoty, których liczba KW przekracza twój poziom czarującego. 

Sfera niewidzialności 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Obszar: Emanacja o promieniu 3 m wokół dotkniętej istoty lub przedmiotu 
 
Czar ten działa jak niewidzialność, z tą jednakże różnicą, iż wpływa na wszystkie istoty znajdujące się 
w promieniu 3 metrów od pomiotu, a środek efektu porusza się wraz z nim. 
Istoty znajdujące się pod wpływem sfery niewidzialności widzą się nawzajem, tak jakby czar w ogóle 
nie działała. Niemniej każde stworzenie, które opuści obszar zaklęcia, staje się widzialne. Z kolei 
istoty wchodzące w obszar działania czaru po jego rzuceniu nie stają się niewidzialne. Jeśli jakieś 
stworzenie w sferze niewidzialności (poza podmiotem, na który ją rzucono) zaatakuje, kończy czar 
tylko względem siebie. Jeżeli natomiast atak przeprowadzi podmiot, na który rzucono zaklęcie, sfera 

niewidzialności kończy działanie. 

Siła byka 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 2, Drd 2, Kap 2, Pal 2, Siła 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot staje się silniejszy. Czar zapewnia premię z usprawnienia +4 do Siły, co korzystnie wpływa 
na testy ataków wręcz, testy obrażeń wręcz oraz wszystkie zastosowania modyfikatora z Siły. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kilka włosów byka lub kawałek gnoju tego zwierzęcia. 

Siła byka, zbiorowa 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 6, Drd 6, Kap 6 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie dalej niż 9 m 
 
Czar ten działa jak siła byka, z tą jednak różnicą, iż wpływa na wiele istot. 

Skok 

Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 1, Drd 1, Trp 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Podmiot czaru zyskuje premię z usprawnienia +10 do testów Skakania. Premia z usprawnienia rośnie 
do +20 na 5. poziomie czarującego i +30 (maksimum) na 9. poziomie czarującego. 
Komponent materialny: Tylne odnóża konika polnego, które łamiesz w chwili rzucenia zaklęcia. 

Skrzący pył 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Przedmioty i istoty w fali o promieniu 3 m 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (tylko oślepienie) 
Odporność na czary: Nie 
 
Wszystkich i wszystko na obszarze działania tego zaklęcia pokrywa obłok złotych cząsteczek, 
w efekcie czego istoty znajdujące się na owym obszarze zostają oślepione. Pyłki przylegają również 
do przedmiotów niewidzialnych, na czas działania zaklęcia obrysowując ich kształty. Cały obszar 
zostaje pokryty złotym kurzem, którego nie można usunąć i który skrzy się, dopóki nie zgaśnie. 
Istota pokryta skrzącym pyłem podlega karze –40 do testów Ukrywania się. 
Komponent materialny: Zmielona mika. 

Skurczenie przedmiotu 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 

Cel: Jeden dotknięty przedmiot o objętości maksymalnie 0,054m3/poziom 
Czas działania: Jeden dzień/poziom; patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Możesz zmniejszyć jeden przedmiot niemagiczny (jeśli mieści się w ograniczeniu wielkości) do 1/16 
normalnej długości, szerokości i wysokości (czyli do mniej więcej 1/4000 oryginalnej objętości 
i masy). Czar ten efektywnie zmniejsza rozmiar przedmiotu o cztery kategorie. Opcjonalnie możesz 
również przemienić skurczony obiekt tak, że będzie złożony jakby z tkaniny. Skurczone przedmioty 

powracają do normalnego składu i rozmiaru, gdy rzucisz je na twardą powierzchnię lub gdy 
wypowiesz słowo rozkazu. Działanie czaru kończy się w chwili, gdy przedmiot powraca do 
normalnego stanu i rozmiaru. Za pomocą tego zaklęcia możesz zmniejszyć nawet palący się ogień oraz 
paliwo, które spala (drewno, papier itp.). 
Skurczeniu przedmiotu można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie – w tym 
wypadku masz prawo zmniejszać i powiększać obiekt nieskończenie wiele razy. 

Słabszy/słabsze (nazwa czaru/zaklęcia) 
Każdy czar, którego nazwa rozpoczyna się od słowa słabszy lub słabsze, umieszczono w tym rozdziale 
w kolejności zależnej od drugiego wyrazu w nazwie. A zatem opisy słabszych zaklęć znaleźć można 
nieopodal tych, na których je oparto. Oto czary, które posiadają słabsze wersje: dezorientacja, klosz 

niewrażliwości, planarne spętanie, planarny sojusznik, przywrócenie energii życiowej, zadanie. 

Słoneczny promień 
Wywoływanie [Światło] 
Poziom: Drd 7, Słońce 7 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Linia biegnąca z twojej ręki 
Czas działania: 1 runda/poziom lub dopóki wszystkie snopy nie zostaną wykorzystane 
Rzut obronny: Refleks neguje i Refleks zmniejsza o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Przez czas działania niniejszego czaru możesz w każdej rundzie, poświęcając na to akcję standardową, 
powołać do istnienia snop olśniewającego światła. Masz prawo sprowadzić jeden taki snop na trzy 
poziomy czarującego (maksymalnie sześć na 18. poziomie). Zaklęcie dobiega końca, gdy wyczerpie 
się czas jego działania lub gdy wykorzystasz wszystkie dostępne ci snopy. 
Każda istota, która znajdzie się w snopie światła, zostaje oślepiona i otrzymuje 4k6 obrażeń. 
Stworzenia, które rani światło słońca lub dla których jest ono nienaturalne, odnoszą dwa razy więcej 
ran. Udany rzut obronny na Refleks neguje oślepienie i zmniejsza o połowę liczbę otrzymanych 
obrażeń. 
Nieumarły w snopie otrzymuje 1k6 obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 20k6), a po udanym 
rzucie obronnym na Refleks – połowę z tego. Jeśli zaś jest szczególnie wrażliwy na jasne światło, 
nieudany rzut obronny oznacza jego zniszczenie. 
Niniejszy czar tworzy ultrafioletowe światło, które rani grzyby, pleśnie, śluzy i szlamy, jakby były 
istotami nieumarłymi. 

Słoneczny wybuch 
Wywoływanie [Światło] 
Poziom: Cza/Zak 8, Drd 8, Słońce 8 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Rozprysk o promieniu 24 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Refleks częściowo neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Słoneczny wybuch tworzy kulę palącego blasku, która cicho eksploduje we wskazanym przez ciebie 
miejscu. Istoty, które znajdą się na jej obszarze, ulegają oślepieniu i otrzymują 6k6 obrażeń. 
Stworzenia, które rani światło słońca lub dla których jest ono nienaturalne, odnoszą dwa razy więcej 
ran. Udany rzut obronny na Refleks neguje oślepienie i zmniejsza o połowę liczbę otrzymanych 
obrażeń. 
Nieumarły w obszarze kuli otrzymuje 1k6 obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 25k6), a po 
udanym rzucie obronnym na Refleks – połowę z tego. Jeśli zaś jest szczególnie wrażliwy na jasne 
światło, nieudany rzut obronny oznacza jego zniszczenie. 
Niniejszy czar tworzy ultrafioletowe światło, które rani grzyby, pleśnie, śluzy i szlamy, jakby były 
istotami nieumarłymi. 
Słoneczny wybuch rozprasza na obszarze swego działania wszelkie zaklęcia ciemności poziomu 
niższego niż 9. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kawałek awenturynu i nieosłonięty płomień. 
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Słowo chaosu 
Wywoływanie [Chaos, Dźwięk] 
Poziom: Chaos 7, Kap 7 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 12 m 
Obszar: Istoty o charaktrze innym niż chaotyczny w fali o promieniu 12 m i środku w tobie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Każda istota, która nie jest chaotyczna, a która znajdzie się w obszarze działania słowa chaosu i je 
usłyszy, padnie ofiarą następujących efektów, zależnych od liczby jej KW. 
 
Liczba KW Efekt 
Równa poziomowi czarującego Ogłuszenie 
Do poziom czarującego –1 Oszołomienie, ogłuszenie 
Do poziom czarującego –5 Dezorientacja, oszołomienie, ogłuszenie 
Do poziom czarującego –10 Śmierć, dezorientacja, oszołomienie, ogłuszenie 
 
Efekty zachodzą jednocześnie i się kumulują. Ofiara nie ma prawa do rzutu obronnego. 
Ogłuszenie: Istota jest przez 1k4 rundy ogłuszona. 
Oszołomienie: Istota jest przez 1 rundę oszołomiona. 
Zdezorientowanie: Istota jest przez 1k10 minut zdezorientowana (analogicznie do czaru o tej samej 
nazwie). To wpływający na umysł efekt oczarowania. 
Śmierć: Żyjąca istota umiera. Nieumarły ulega zniszczeniu. 
Jeśli rzucając niniejszy czar, przebywasz na rodzinnym planie, wszystkie inne niż chaotyczne istoty 
pozaplanarne na obszarze jego działania zostają natychmiast wygnane do ojczystych wymiarów. Tak 
przegnane stworzenia nie mogą powrócić przez co najmniej 24 godziny. Efekt ma miejsce nawet 
wówczas, gdy istoty nie słyszą słowa chaosu. Ofiara efektu wygnania ma prawo do rzutu obronnego 
na Wolę (z karą –4) – udany oznacza zanegowanie go. 
Słowo chaosu nie wpływa na istoty, których liczba KW przekracza twój poziom czarującego. 

Słowo mocy: oszołomienie 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 8, Wojna 8 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota o 150 lub mniej pw 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Wypowiadasz słowo o ogromnej mocy, za którego sprawą jedna wybrana przez ciebie istota ulega 
oszołomieniu – i nie ma tu znaczenia, czy słyszy ów wyraz, czy nie. Czas działania zaklęcia zależy od 
liczby punktów wytrzymałości ofiary. Słowo mocy: oszołomienie nie wpłynie na istotę, która ma 
aktualnie co najmniej 151 punktów wytrzymałości. 
 
Punkty wytrzymałości Czas działania 
50 lub mniej 4k4 rundy 
51-100 2k4 rundy 
101-150 1k4 rundy 

Słowo mocy: oślepienie 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 7, Wojna 7 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota o 200 lub mniej pw 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Wypowiadasz słowo o ogromnej mocy, za którego sprawą jedna wybrana przez ciebie istota ulega 
oślepieniu – i nie ma tu znaczenia, czy słyszy ów wyraz, czy nie. Czas działania zaklęcia zależy od 
aktualnej liczby punktów wytrzymałości ofiary. Słowo mocy: oślepienie nie wpłynie na istotę, która 
ma co najmniej 201 punktów wytrzymałości. 
 
Punkty wytrzymałości Czas działania 
50 lub mniej Permanentny 
51-100 1k4+1 minut 
101-200 1k4+1 rund 

Słowo mocy: zabicie 
Oczarowania (Przymus) [Śmierć, Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 9, Wojna 9 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota o 100 lub mniej pw 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Wypowiadasz słowo o ogromnej mocy, za którego sprawą jedna wybrana przez ciebie istota umiera – 
i nie ma tu znaczenia, czy słyszy ów wyraz, czy nie. Słowo mocy: zabicie nie wpływa na stworzenie, 
które ma co najmniej 101 punktów wytrzymałości. 

Słowo powrotu 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Drd 8, Kap 6 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Nieskończony 
Cel: Ty i dotknięte przedmioty lub inne chętne istoty 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje (nieszkodliwy, przedmiot) 
Odporność na czary: Nie lub Tak (nieszkodliwy, przedmiot) 
 
Gdy tylko wypowiesz słowo powrotu, natychmiast teleportuje cię ono do twojego schronienia. 
Wspomniane sanktuarium musisz wskazać, przygotowując zaklęcie, ale musi to być miejsce bardzo 
dobrze ci znane, nie większe niż kwadrat o boku 3 metrów. Za sprawą tego czaru zostajesz 
przeniesiony na dowolną odległość na tym samym planie, lecz nie pozwala on podróżować pomiędzy 
wymiarami. Możesz ze sobą zabrać wszystkie trzymane przedmioty pod warunkiem, że ich waga nie 
przekracza maksymalnego obciążenia. Masz również prawo przetransportować jedną chętną istotę 
(wraz z wyposażeniem i przedmiotami o ciężarze nie większym niż jej maksymalne obciążenie) na 
trzy poziomy czarującego o rozmiarze średnim lub mniejszym, ewentualnie przenieść jej odpowiednik 
– duże stworzenie należy traktować jak dwa średnie, wielkie jak dwa duże i tak dalej. Wszystkie 
istoty, które chcesz przetransportować, winny być ze sobą w kontakcie – a przynajmniej jedną z nich 

musisz dotykać. Przekroczenie opisanego tu limitu sprawia, że czar zawodzi. 
Słowo powrotu nie pozwala przenosić istot niechętnych działaniu zaklęcia. Z kolei przedmioty 
znajdujące się w posiadaniu jakichś stworzeń chroni przed teleportacją ich rzut obronny na Wolę (oraz 
odporność na czary). Przedmioty niemagiczne, których nikt nie trzyma, nie mają prawa do rzutu 
obronnego. 

Słuszna potęga 
Przemiany 
Poziom: Kap 5, Siła 5 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
 
Za sprawą tego czaru twój wzrost zwiększa się dwukrotnie, a waga ośmiokrotnie. Zwiększeniu ulega 
również twoja kategoria rozmiaru – o jedną. Zyskujesz ponadto premię z rozmiaru +4 do Siły i premię 
z rozmiaru +2 do Budowy oraz premię z usprawnienia +2 do naturalnego pancerza. Otrzymujesz 
również redukcję obrażeń 3/zło (jeżeli wykorzystujesz energię pozytywną) lub redukcję obrażeń 
3/dobro (jeśli wykorzystujesz energię negatywną). Na 12. poziomie wspomniana redukcja obrażeń 
rośnie do 6/zło lub 6/dobro, a na 15. osiąga maksymalną wartość 9/zło bądź 9/dobro. Pamiętaj, że 
stosownie do nowej kategorii rozmiaru podlegasz odpowiedniemu modyfikatorowi z rozmiaru do KP 
i ataków. Musisz też ustalić, jaką przestrzeń zajmujesz i jaki posiadasz zasięg, oczywiście też 
stosownie do rozmiaru. Niniejszy czar nie wpływa na twoją szybkość. 
Jeśli przebywasz w przestrzeni zbyt małej, by osiągnąć stosowny rozmiar, przybierasz największą 
możliwą wielkość i możesz wykonać test Siły (wykorzystując zwiększoną wartość tego atrybutu) – 
udany pozwala zniszczyć barierę w procesie rozrostu. Nieudany oznacza, że ogranicza cię otaczający 
materiał, ale nie czyni ci on żadnej krzywdy. A zatem za sprawą tego zaklęcia nie zmiażdżysz siebie 
poprzez zwiększanie rozmiaru. 
Wszelkie wyposażenie, które niesiesz lub masz na sobie, również ulega powiększeniu. Broń do walki 
wręcz i miotająca, która znajdzie się pod wpływem niniejszego zaklęcia, powoduje większe obrażenia. 
Magiczne właściwości powiększonego ekwipunku nie ulegają zmianie. Powiększony przedmiot, który 
przestanie znajdować się w twoim posiadaniu (dotyczy to pocisków i broni rzucanej), natychmiast 
powraca do normalnych rozmiarów. Oznacza to, że broń rzucana powoduje normalne rany, a pociski 
zadają obrażenia zależne od rozmiaru oręża, z jakiego je wystrzelono. 
Kilka magicznych efektów zwiększających rozmiar się nie kumuluje. 

Spacer w chmurach 
Przemiany [Powietrze] 
Poziom: Drd 7, Kap 6 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Ty i jedna dotknięta istota na trzy poziomy 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P); patrz opis 
Rzut obronny: Nie i Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Nie i tak (nieszkodliwy) 
 
Przemieniasz swoje ciało w opar (analogicznie jak w przypadku czaru postać gazowa) i poruszasz się 
w powietrzu, nawet z bardzo dużą szybkością. Możesz zabrać ze sobą w taką podróż inne istoty, 
a każda z nich będzie działać niezależnie. 
Normalnie stworzenia spacerujące w chmurach lecą z szybkością 3 metrów i doskonałą zwrotnością. 
Jeśli zechcą, magiczny wiatr popycha je z prędkością do 180 metrów na rundę (95 km/h), ale ich 
zwrotność będzie wówczas słaba. Spacerujący w chmurach nie są niewidzialni, ale mgliści 
i półprzezroczyści. Jeżeli ubiorą się na biało, istnieje szansa 80%, że inni pomylą ich z chmurami, 
mgłą, oparami itp. 
Spacerujący w chmurach może przybrać postać fizyczną i powrócić do mglistej, ale każda taka zmiana 
(w jedną i w drugą stronę) zajmuje 5 rund, które wlicza się do czasu działania czaru (podobnie jak 
okres spędzony przez podmiot w formie fizycznej). Jak wspomniano wcześniej, możesz przerwać 
wpływ tego zaklęcia (na wszystkich bądź tylko na jeden lub więcej podmiotów). 
Przez ostatnią minutę czasu działania tego czaru spacerujący w chmurach automatycznie opadają 
w tempie 18 metrów na rundę (w sumie pokonają zatem 180 metrów), choć jeśli zechcą, mogą 
poruszać się w dół szybciej. W ten sposób zaklęcie informuje podmioty o tym, że dobiega końca. 

Spadające piórko 
Przemiany 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja darmowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jeden średni lub mniejszy swobodnie spadający przedmiot lub istota/poziom, żadne dwa 

podmioty zaklęcia nie mogą się znajdować od siebie w odległości przekraczającej 6 m 
Czas działania: Do wylądowania lub 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) lub Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Istoty lub przedmioty, na które działa niniejszy czar, spadają powoli. Zaklęcie natychmiast zmienia 
tempo upadku podmiotów do zaledwie 18 metrów na rundę (odpowiednik spadania z wysokości mniej 
więcej 2-3 metrów), dzięki czemu nie otrzymują one żadnych obrażeń, gdy znajdą się na ziemi. 
Jednakże gdy czas działania spadającego piórka dobiegnie końca, tempo spadania wraca do normy. 
Zaklęcie wpływa na jedno lub więcej średnich i mniejszych stworzeń (oraz na ich wyposażenie 
i niesione przez nie przedmioty o wadze nieprzekraczającej ich maksymalnego obciążenia) czy 
przedmiotów, bądź też na odpowiednio mniejszą liczbę większych podmiotów. Dużą istotę (lub 
przedmiot) należy traktować jak dwie średnie, wielką jak dwie duże i tak dalej. 
Zaklęcie to możesz rzucić za pomocą krótkiej wypowiedzi – dostatecznie szybko, by uratować się przy 
okazji niespodziewanego upadku. Rzucenie spadającego piórka to akcja darmowa, tak jak rzucenie 
przyspieszonego czaru, i wlicza się ono do normalnego ograniczenia jednego przyspieszonego zaklęcia 
na rundę. Możesz rzucić niniejszy czar nawet nie w swojej turze. 
Spadające piórko nie wpływa na broń dystansową, chyba że ta spada z bardzo dużej wysokości. Jeżeli 
rzuci się je na duży obiekt spadający – to powoduje on połowę normalnych obrażeń zależnych od 
wagi, bez premii wynikającej z wysokości. 
Niniejsze zaklęcie wpływa tylko na podmioty swobodnie spadające. Nie zadziała na uderzający miecz 
ani na szarżującą czy lecącą istotę. 

Spętanie 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: Jedna minuta 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: Patrz opis (P) 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to tworzy magiczne pęta, więżące wybraną istotę. Ofiara ma prawo do wstępnego rzutu 
obronnego tylko, jeśli liczba jej Kostek Wytrzymałości jest co najmniej równa 1/2 twojego poziomu 
czarującego. 
W procesie rzucania tego zaklęcia może cię wspierać do sześciu pomocników. Za każdego, który rzuca 
sugestię, twój poziom czarującego na potrzeby takiego spętania rośnie o 1. Za każdego rzucającego 

zdominowanie osoby, zdominowanie potwora lub zdominowanie zwierzęcia (czar musi odpowiadać 
ofierze spętania), twój poziom czarującego na potrzeby spętania rośnie o 1/3 poziomu pomocnika. 
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Ponieważ zaklęcia współpracowników mają za zadanie tylko zwiększyć twój poziom czarującego na 
potrzeby spętania, rzuty obronne i odporność na czary względem ich zaklęć są nieistotne. Od twojego 
poziomu czarującego zależy, czy ofiara ma prawo do wstępnego rzutu obronnego na Wolę, oraz to, jak 
długo działa spętanie. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie spętania są przerywalne. 
Bez względu na wersję spętania, jaką rzucasz, musisz określić warunki, w których zaklęcie przestanie 
działać, uwalniając ofiarę. Wspomniane okoliczności mogą być tak proste lub złożone, jak tylko 
zechcesz; muszą jednakże być rozsądne i mieć szansę zaistnieć. Mogą obejmować imię istoty, jej 
osobowość lub charakter bądź też inne cechy czy działania, które da się zaobserwować. Do 
odpowiednich warunków nie można zaliczyć nieuchwytnych właściwości w rodzaju poziomu, klasy, 
Kostek Wytrzymałości czy punktów wytrzymałości. Po rzuceniu czaru nie można zmienić warunków 
uwolnienia istoty. Ustanowienie okoliczności uwolnienia zwiększa o +2 ST rzutu obronnego 
(zakładając, że ten jest dozwolony). 
Jeśli rzucasz jedną z trzech pierwszych wersji tego zaklęcia (tych o ograniczonym czasie działania), 
możesz użyć dodatkowych spętań, aby przedłużyć efekt, jako że czasy działania zaklęć się nakładają. 
W takim przypadku ofiara ma prawo do rzutu obronnego, gdy końca dobiegnie czas działania 
pierwszego zaklęcia, nawet jeżeli miałeś wystarczający poziom czarującego, by nie uzyskała prawa do 
wstępnego rzutu obronnego. Udany rzut obronny oznacza przełamanie wszystkich spętań, jakie 
wpływają na istotę. 
Zaklęcie spętanie ma sześć opisanych dalej wersji. Wybierz jedną z nich w chwili rzucania tego czaru. 
Przykucie: Podmiot więżą ograniczenia emanujące zaklęcie antypatia, wpływające na wszystkie 
zbliżające się do niego istoty, z wyjątkiem ciebie. Czas działania wynosi rok na poziom czarującego. 
Ofiara tego rodzaju spętania nie może opuścić miejsca, w którym rzucono na nią niniejsze zaklęcie. 
Uśpienie: Ta wersja wprowadza podmiot w letarg na okres roku na poziom czarującego. W tym stanie 
podmiot nie musi jeść ani pić, a ponadto się nie starzeje. Tę wersję spętania trudniej rzucić niż 
przykucie, w wyniku czego ofiarom łatwiej się jej oprzeć. Zmniejsz o 1 ST rzutu obronnego na 
zaklęcie. 
Przykucie śpiącego: Jest to połączenie przykucia oraz uśpienia działające przez miesiąc na poziom 
czarującego. Zmniejsz o 2 ST rzutu obronnego. 
Zamknięcie w więzieniu: Ofiara zostaje przetransportowana lub w inny sposób umieszczona 
w zamkniętym obszarze, z którego nie ma prawa w żaden sposób się wydostać. Efekt jest 
permanentny. Zmniejsz o 3 ST rzutu obronnego. 
Metamorfoza: Ofiara przybiera postać gazową, jednak jej głowa lub twarz nie ulega przemianie. 
Można ją bez obaw trzymać w słoju lub innym pojemniku, którego ściany – jeśli chcesz – mają prawo 
być przezroczyste. Istota pozostaje świadoma otoczenia i jest w stanie mówić, ale nie może opuścić 
pojemnika, atakować ani wykorzystywać jakiejkolwiek z posiadanych mocy czy zdolności. To 
spętanie jest permanentne. Poddana metamorfozie ofiara nie musi oddychać, jeść ani pić, a także się 
nie starzeje. Zmniejsz o 4 ST rzutu obronnego. 
Zminimalizowanie: Ofiara kurczy się do wysokości 2,5, a nawet mniej centymetrów i zostaje 
uwięziona w klejnocie, słoju lub podobnym przedmiocie. To spętanie jest permanentne. Poddana 
zminimalizowaniu ofiara nie musi oddychać, jeść ani pić, a także się nie starzeje. Zmniejsz o 4 ST 
rzutu obronnego. 
Nie można rozproszyć spętania za pomocą rozproszenia magii i podobnych efektów, ale normalnie 
wpływają na nie pole antymagii oraz rozłączenie maga. Spętanego pozaplanarnego stworzenia nie 
można odesłać na jego rodzimy plan za sprawą odesłania, wygnania czy podobnego efektu. 
Komponenty: Komponenty spętania różnią się zależnie od wersji czaru. Zawsze obejmują one 
intonowanie słów zapisanych na zwoju lub na stronie księgi zaklęć z niniejszym czarem. Prócz tego 
potrzebne są odpowiednie gesty oraz materiały związane z daną wersją spętania. Wspomniane 
komponenty to łańcuszki ze specjalnego metalu, niezwykle rzadko spotykane nasenne zioła (do 
uśpienia), słój z najświetniejszego kryształu i tym podobne. 
Poza specjalnymi narzędziami pasującymi do wersji spętania (kosztującymi 500 sz), należy też użyć 
opalu wartego przynajmniej 500 sz na KW ofiary oraz jej rysunku na papierze welinowym lub 
posążka. 

Spętanie duszy 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 9, Kap 9 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Zwłoki 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Nie 
 
Wyrywasz duszę z ciała niedawno zmarłego i więzisz ją w czarnym szafirze. Ofiara nie może być 
martwa dłużej niż 1 runda na poziom czarującego. Uwięziona w klejnocie dusza nie powróci między 
żywych za sprawą klonu, prawdziwego zmartwychwstania, reinkarnacji, wskrzeszenia 

i zmartwychwstania, a nawet cudu czy życzenia. Można ją uwolnić tylko, niszcząc szafir lub 
rozpraszając rzucony na ten kamień czar, pozostanie jednak martwa. 
Koncentrator: Czarny szafir wart przynajmniej 1000 sz na Kostkę Wytrzymałości istoty, której dusza 
ma zostać uwięziona. Jeżeli klejnot nie będzie wystarczająco kosztowny, roztrzaska się podczas próby 
spętania (nawet jeśli w przypadku danej istoty poziom lub Kostki Wytrzymałości nie są znane, możesz 
za pomocą badań ustalić wartość klejnotu potrzebnego do uwięzienia duszy; pamiętaj tylko, że wraz 
z upływem czasu stworzenie się rozwija i ma szansę zyskać KW). 

Splendor orła 
Przemiany 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2, Kap 2, Pal 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Istota, na którą rzucisz ten czar, staje się bardziej pewna siebie, elokwentna i bardziej przekonująca. 
Zaklęcie zapewnia premię z usprawnienia +4 do Charyzmy, z której należy korzystać w przypadku 
wszystkich umiejętności opartych na tym atrybucie oraz we wszystkich innych wypadkach, gdy używa 
się modyfikatora z niego. Zaklinacze i bardowie (oraz inne klasy rzucające czary wykorzystując 
Charyzmę), którzy znajdą się pod działaniem splendoru orła, nie zyskują dodatkowych czarów, ale 
wzrasta ST rzutów obronnych na ich zaklęcia. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kilka piór lub szczypta odchodów orła. 

Splendor orła, zbiorowy 
Przemiany 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6, Kap 6 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

przekraczającej 9 m 
 
Czar ten działa jak splendor orła, z tą jednak różnicą, iż wpływa na wiele istot. 

Spowolnienie 
Przemiany 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości większej niż 9 

m od siebie 
Czas działania: 1 runda/poziom 

Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Wszystkie stworzenia, na które wpłynie czar, poruszają się i atakują znacznie wolniej niż normalnie. 
Spowolniona istota ma prawo w swojej turze tylko do pojedynczej akcji ruchu lub akcji standardowej, 
ale nie obu (i nie może wykonywać akcji całorundowych). Ponadto podlega karze –1 do testów 
ataków, KP oraz rzutów obronnych na Refleks. Porusza się z 1/2 normalnej prędkości (zaokrąglając 
w dół do najbliższej wielokrotności 1,5 metra), co wpływa na odległość skakania jak zwykłe 
zmniejszenie szybkości. 
Kilka efektów spowolnienia się nie kumuluje. Spowolnienie kontruje i rozprasza przyspieszenie. 
Komponent materialny: Kropla melasy. 

Spowolniony rozkład 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 3, Kap 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięte zwłoki 
Czas działania: Jeden dzień/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Konserwujesz szczątki, dzięki czemu zwłoki zmarłego nie ulegają rozkładowi. W ten sposób 
efektywnie wydłużasz ograniczenie czasowe związane z przywróceniem życia danej istocie (patrz 
wskrzeszenie) – dni pod działaniem spowolnionego rozkładu nie wlicza się do wspomnianego limitu. 
Ponadto za sprawą niniejszego czaru transport zmarłego towarzysza jest odrobinę przyjemniejszy. 
Niniejsze zaklęcie wpływa również na odcięte części ciała itd. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Szczypta soli oraz sztuki miedzi, które kładzie się na każdym 
oku (lub miejscu po nim) zmarłego. 

Spryt lisa 
Przemiany 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Istota, na którą rzucisz ten czar, zyskuje większy spryt. Zaklęcie zapewnia premię z usprawnienia +4 
do Intelektu, z której należy korzystać w przypadku wszystkich umiejętności opartych na tym 
atrybucie oraz we wszystkich innych wypadkach, gdy używa się modyfikatora z Intelektu. Czarodzieje 
(oraz inne klasy rzucające zaklęcia wykorzystujące Intelekt), którzy znajdą się pod działaniem sprytu 

lisa, nie zyskują dodatkowych czarów, ale wzrasta ST rzutów obronnych na ich zaklęcia. Niniejszy 
czar nie zapewnia dodatkowych punktów umiejętności. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kilka włosów z sierści lisa lub szczypta jego odchodów. 

Spryt lisa, zbiorowy 
Przemiany 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

przekraczającej 9 m 
 
Czar ten działa jak spryt lisa, ale wpływa na wiele istot. 

Status 
Poznanie 
Poziom: Kap 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Jedna dotknięta żywa istota na trzy poziomy 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Status przydaje się do kontrolowania sytuacji towarzyszy, którzy oddalili się od drużyny, pozwala 
bowiem mentalnie monitorować ich położenie oraz ogólny stan. Jesteś świadom kierunku, w jakim się 
znajdują, oraz dzielącej was odległości. Znasz też ich stan: normalny, ranny, okaleczony, zataczający 
się, nieprzytomny, umierający, odczuwający mdłości, ogarnięty paniką, oszołomiony, zatruty, chory, 
zdezorientowany i tak dalej. Po rzuceniu tego czaru odległość pomiędzy tobą a podmiotami nie ma 
wpływu na jego działanie, dopóki przebywacie na tym samym planie egzystencji. Zaklęcie przestaje 
działać względem podmiotu, który opuścił wymiar lub umarł. 

Stąpanie w powietrzu 
Przemiany [Powietrze] 
Poziom: Drd 4, Kap 4, Powietrze 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota (olbrzymia lub mniejsza) 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot może maszerować w powietrzu niczym po twardej ziemi. Wędrówka ku górze przypomina 
wspinaczkę na wzgórze. Podmiot ma prawo poruszać się w górę w i dół pod kątem maksymalnie 45 
stopni z prędkością równą 1/2 jego normalnej szybkości. 
Silny wiatr (31,5+ km/h) może przyspieszyć podmiot lub powstrzymać jego ruch. Pod koniec każdej 
tury w każdej rundzie stąpający w powietrzu zostaje popchnięty o 1,5 metra na każde 7,5 km/h 
szybkości wiatru. Istota, na którą działa zaklęcie, może być również wystawiona na dodatkowe 
niedogodności spowodowane przez niezwykle potężne wichry czy turbulencje i w ich efekcie utracić 
kontrolę nad ruchem lub otrzymać fizyczne obrażenia z racji uderzeń wiatru. 
Jeśli czas działania zaklęcia dobiegnie końca, gdy podmiot znajduje się w górze, magia będzie zanikać 
powoli, a podmiot będzie opadać przez 1k6 rund w tempie 18 metrów na rundę. Jeżeli w tym okresie 
opadnie na ziemię, wyląduje bezpiecznie. Jeśli nie, resztę dystansu pokona, normalnie spadając 
i otrzymując 1k6 obrażeń na każde 3 metry wysokości. Ponieważ rozproszenie efektywnie kończy 
działanie czaru, jeśli stąpanie w powietrzu ulegnie rozproszeniu, podmiot będzie opadał; negacja 
w polu antymagii ma jednak inne skutki. 
Możesz niniejsze zaklęcie rzucić na specjalnie wyszkolonego wierzchowca, dzięki czemu będzie on 
poruszał się w powietrzu. Jesteś w stanie tak wytresować stworzenie, korzystając ze stąpania 

w powietrzu (liczy się to jak sztuczka; patrz umiejętność Postępowanie ze zwierzętami) i poświęcając 
na to tydzień. ST testu Postępowania ze zwierzętami wynosi w tym przypadku 25. 
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Stopienie z kamieniem 
Przemiany [Ziemia] 
Poziom: Drd 3, Kap 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 10 min./poziom 
 
Dzięki temu czarowi możesz (wraz z wyposażeniem) stopić się z pojedynczym głazem. Kamień musi 
być jednak tak duży, byś się w nim zmieścił, biorąc pod uwagę każdy z trzech wymiarów. Po rzuceniu 
niniejszego czaru ty oraz do 50 kilogramów nieożywionego sprzętu stapiacie się z głazem. Jeśli któryś 
z warunków zadziałania zaklęcia zostanie naruszony, czar się nie powiedzie i zostanie stracowny. 
Przebywając w kamieniu, zachowujesz słaby kontakt z tą jego powierzchnią, przez którą nastąpiło 
stopienie. Zachowujesz świadomość upływającego czasu i możesz rzucać na siebie zaklęcia. Nie 
widzisz niczego, ale słyszysz, co się wokół ciebie dzieje. Pomniejsze fizyczne uszkodzenia głazu nie 
czynią ci krzywdy, ale jeśli ulegnie on częściowemu zniszczeniu (do tego stopnia, że przestaniesz się 
w nim mieścić), zostaniesz z niego wypchnięty i otrzymasz 5k6 obrażeń. Całkowite zniszczenie 
kamienia również powoduje, że tracisz kryjówkę, a ponadto może oznaczać twoją śmierć – jeśli nie 
wykonasz udanego rzutu obronnego na Wytrwałość o ST 18. 
W dowolnym momencie, zanim dobiegnie końca czas działania czaru, możesz wyjść z kamienia przez 
powierzchnię, przez którą doszło do stopienia. Jeśli czas działania zaklęcia się skończy lub jego efekt 
ulegnie rozproszeniu, nim samodzielnie opuścisz głaz, zostajesz z niego wyrzucony i otrzymujesz 5k6 
obrażeń. 
Kiedy przebywasz w głazie, krzywdę mogą ci uczynić tylko określone zaklęcia, jeśli oczywiście 
zostaną nań rzucone. Kamień w ciało wyrzuca cię i zadaje 5k6 obrażeń. Kształtowanie kamienia zadaje 
3k6 obrażeń, ale nie wypycha cię z głazu. Przemiana skały w błoto wyrzuca cię i natychmiast zabija, 
chyba że wykonasz udany rzut obronny na Wytrwałość o ST 18 (wówczas tylko zostajesz 
wypchnięty). Wreszcie przejście w ścianie usuwa cię z głazu, nie powodując żadnych ran. 

Stożek zimna 
Wywoływanie [Zimno] 
Poziom: Cza/Zak 5, Woda 6 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten tworzy obszar niezwykłego chłodu, mający postać stożka rozpoczynającego się w twojej ręce. 
Stożek zimna wysysa ciepło, powodując 1k6 obrażeń od zimna na poziom czarującego (maksymalnie 
15k6) 
Materialny komponent wtajemniczeń: Niewielki stożek, kryształowy lub szklany. 

Strach 
Nekromancja [Strach, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 9 m 
Obszar: Rozprysk w kształcie stożka 
Czas działania: 1 runda/poziom lub 1 runda; patrz opis 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Wszystkie żywe istoty, które znajdą się na obszarze tego niewidzialnego stożka terroru, muszą 
wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza, że ogarnia je panika. Zapędzone do rogu, 
ogarnięte paniką stworzenie zaczyna się kulić. Jeżeli rzut obronny na Wolę się powiedzie, ofiara czaru 
jest tylko przez 1 rundę wstrząśnięta. 
Komponent materialny: Serce kury lub białe pióro. 

Strefa ciszy 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Osobisty 
Obszar: Emanacja o promieniu 1,5 m i środku w tobie 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
 
Rzucając strefę ciszy, manipulujesz istniejącymi w pobliżu falami dźwiękowymi. Za sprawą tego 
zaklęcia wszystkie przebywające na jego obszarze stworzenia mogą normalnie rozmawiać, ale 
pozostałe nie słyszą głosów ani innych dochodzących ze środka dźwięków (włącznie z czarami 
opartymi na języku oraz efektami dźwiękowymi). Ty znajdujesz się w środku strefy ciszy, która 
porusza się wraz z tobą. Na każdego, kto do niej wejdzie, natychmiast wpływa niniejszy efekt. Z kolei 
każdy, kto ją opuści, przestaje się znajdować pod jego działaniem. Pamiętaj, iż udany test 
Spostrzegawczości pozwala wyczytać z ruchu warg słowa wypowiadane przez istoty przebywających 
w strefie ciszy. 

Strefa prawdy 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Kap 2, Pal 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Emanacja o promieniu 6 m 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Istoty na obszarze tej emanacji (oraz te, które doń wejdą) nie mogą świadomie i celowo kłamać. Każdy 
potencjalny podmiot niniejszego czaru ma prawo do rzutu obronnego (udany pozwala uniknąć efektu) 
– wykonuje go w chwili rzucenia strefy prawdy lub wchwili, gdy w nią wchodzi. Istoty, na które 
wpłynął ten efekt oczarowania, zdają sobie sprawę z jego działania. A zatem mogą unikać odpowiedzi 
na pytania, w przypadku których by skłamały, lub dawać wymijające odpowiedzi (dopóki nie 
odbiegają od prawdy). Stworzenia, które opuszczą obszar działania tego czaru, mogą znów kłamać. 

Stworzenie jedzenia i wody 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Kap 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jedzenie i woda pozwalające wyżywić przez 24 godziny trzech ludzi lub jednego konia/poziom 
Czas działania: 24 godziny; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten tworzy proste jedzenie, które wybierzesz. Jest ono niezwykle odżywcze, ale ma mdły smak. 

Tak stworzona strawa gnije i w ciągu 24 godzin traci właściwości odżywcze, stając się niezdatną do 
spożycia. Niemniej można utrzymać ją w świeżości przez następne 24 godziny, rzucając oczyszczenie 

jedzenia i wody. Powołana do istnienia za sprawą tego czaru woda przypomina czystą deszczówkę 
i nie psuje się tak szybko jak pożywienie. 

Stworzenie nieumarłych 
Nekromancja [Zło] 
Poziom: Cza/Zak 6, Kap 6, Śmierć 6, Zło 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 godzina 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedne zwłoki 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Jest to znacznie potężniejsza wersja ożywienia umarłego. Za sprawą tego złego zaklęcia masz prawo 
stworzyć silniejszych nieumarłych: ghoule, ghasty, mumie oraz mohrgów. Rodzaj (lub rodzaje) istot, 
jakie jesteś w stanie stworzyć, zależy od twojego poziomu czarującego, co podano w pobliskiej tabeli. 
 
Poziom czarującego Tworzony nieumarły 
11 i niższy Ghoul 
12-14 Ghast 
15-17 Mumia 
18 i wyższy Mohrg 
 
Jeśli chcesz, możesz stworzyć mniej potężnego nieumarłego, niż zezwala na to twój poziom. 
Stworzeni nieumarli nie znajdują się automatycznie pod twoją kontrolą. Jeżeli posiadasz umiejętność 
rozkazywania nieumarłym, masz prawo spróbować narzucić swą wolę powstającej istocie. 
Czar ten trzeba rzucać w nocy. 
Komponent materialny: Gliniany dzban wypełniony ziemią z grobu i słonawą wodą. Zaklęcie należy 
rzucić na zwłoki, w których ustach lub oku umieszczasz czarny onyks wart 50 sz na KW tworzonego 
nieumarłego. Magia czaru przemienia klejnot w nic niewartą skorupę. 

Stworzenie potężniejszych nieumarłych 
Nekromancja [Zło] 
Poziom: Cza/Zak 8, Kap 8, Śmierć 8 
 
Czar ten działa jak stworzenie nieumarłych, ale pozwala powołać do istnienia potężniejszych 
i inteligentniejszych nieumarłych: cienie, widma, widziadła oraz pożeraczy. Rodzaj (lub rodzaje) istot, 
jakie jesteś w stanie stworzyć, zależy od twojego poziomu czarującego, co podano w pobliskiej tabeli. 
 
Poziom czarującego Tworzony nieumarły 
15 i niższy Cień 
16-17 Widmo 
18-19 Widziadło 
20 i wyższy Pożeracz 

Stworzenie wody 
Przywoływanie (Tworzenie) [Woda] 
Poziom: Drd 0, Kap 0, Pal 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Do 7,5 litrów wody/poziom 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten powołuje do istnienia wodę pitną przypominającą czystą deszczówkę. Możesz ją stworzyć 
w miejscu na tyle dużym, by pomieściło ciecz, bądź też w obszarze trzy razy większym (w tym 
przypadku najpewniej wykreujesz coś na kształt ulewy i wypełnisz wiele mniejszych pojemników). 
Uwaga: Zaklęcia ze szkoły przywoływanie nie pozwalają tworzyć substancji ani obiektów we wnętrzu 
istot. Waga wody to mniej więcej 1 kilogram na litr, a litr ma objętość decymetra sześciennego. 

Sugestia 
Oczarowania (Przymus) [Oparty na języku, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom lub do wykonania 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Wpływasz na działanie istoty, na którą rzucasz to zaklęcie, sugerując jej wykonanie pewnych 
czynności. Sugestię (ograniczoną do zdania lub dwóch) musisz wyrazić w taki sposób, by 
zaproponowana akcja wydawała się rozsądna. Jeśli poprosisz, by istota zrobiła coś, co zagraża jej 
zdrowiu, automatycznie zanegujesz efekt zaklęcia. 
Sugerowaną czynność istota może wykonywać przez cały czas działania zaklęcia. Jeśli jednak da się ją 
zakończyć szybciej, działanie czaru dobiega końca, gdy podmiot spełni twoją prośbę. Masz też prawo 
ustalić konkretne warunki, których spełnienie uaktywni sugestię. Jeżeli jednak dane okoliczności nie 
zajdą przez czas działania czaru, podmiot nie wykona zleconej czynności. 
Bardzo rozsądna sugestia może sprawić, że rzut obronny podlega karze (w wysokości –1 lub –2). 
Komponent materialny: Język węża, kawałek plastra miodu lub kropla oliwy z oliwek. 

Sugestia, zbiorowa 
Oczarowania (Przymus) [Oparty na języku, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 6 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

przekraczającej 9 m 
 
Czar ten działa jak sugestia, ale wpływa na więcej istot. Wszystkich stworzeń dotyczy taka sama 
sugestia. 

Swoboda działania 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 4, Drd 4, Kap 4, Szczęście 4, Trp 4 
Komponenty: W, S, M, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty lub dotykowy 
Cel: Ty lub dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Czar ten sprawia, że dotknięta przez ciebie istota (lub ty) może przez czas jego działania poruszać się 
i atakować normalnie, nawet jeśli znajduje się pod wpływem magii ograniczającej ruch w rodzaju 
gęstej mgły, pajęczyny, paraliżu czy spowolnienia. Ponadto podmiot automatycznie zwycięża 
w każdym teście zwarcia potrzebnym do tego, by oprzeć się próbom doprowadzenia do zwarcia, 
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a także w każdym teście zwarcia lub Wyzwalania się, wykonywanym w celu uwolnienia się ze zwarcia 
czy przyszpilenia. 
Ponadto niniejszy czar pozwala podmiotowi poruszać się i atakować normalnie pod wodą, nawet jeśli 
walczy bronią tnącą – toporem czy mieczem – lub miażdżącą – korbaczem, młotem czy buzdyganem – 
pod warunkiem jednakże, iż trzyma on oręż w dłoni, a nie nim rzuca. Niemniej swoboda działania nie 
zapewnia sposobu na oddychanie pod wodą. 
Komponent materialny: Skórzany rzemień przepasany wokół ramienia lub kończyny górnej. 

Symbol bólu 
Nekromancja [Zło] 
Poziom: Cza/Zak 5, Kap 5 
 
Czar ten działa jak symbol śmierci, ale wszystkie istoty w promieniu 18 metrów od symbolu bólu 

straszliwie cierpią, przez co podlegają karze –4 do testów ataków, umiejętności oraz atrybutów. Efekt 
ten utrzymuje się przez 1 godziną od chwili, gdy jego ofiara oddali się na więcej niż 18 metrów od 
symbolu. Ponadto w odróżnieniu od symbolu śmierci, działania symbolu bólu nie ogranicza liczba 
punktów wytrzymałości – uruchomiony, pozostaje aktywny przez 10 minut na poziom czarującego. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju symbolu bólu trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i tylko 
on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą umiejętności 
Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + poziom czaru, 
czyli 30 w przypadku symbolu bólu. 
Komponent materialny: Rtęć i fosfor oraz sproszkowane diament i opal (każdy o wartości 
przynajmniej 1000 sz). 

Symbol obłędu 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 8, Kap 8 
Rzut obronny: Wola neguje 
 
Czar ten działa jak symbol śmierci, ale wszystkie istoty w promieniu 18 metrów od symbolu obłędu 

ulegają trwałemu obłędowi (analogicznie jak w przypadku czaru obłęd). Ponadto w odróżnieniu od 
symbolu śmierci, działania symbolu obłędu nie ogranicza liczba punktów wytrzymałości – 
uruchomiony, pozostaje aktywny przez 10 minut na poziom czarującego. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju symbolu obłędu trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i tylko 
on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą umiejętności 
Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + poziom czaru, 
czyli 33 w przypadku symbolu obłędu. 
Komponent materialny: Rtęć i fosfor oraz sproszkowane diament i opal (każdy o wartości 
przynajmniej 5000 sz). 

Symbol osłabienia 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 7, Kap 7 
 
Czar ten działa jak symbol śmierci, ale wszystkie istoty w promieniu 18 metrów od symbolu osłabienia 

cierpią wyniszczającą niemoc, która objawia się w postaci obniżenia wartości Siły o 3k6 punktów. 
Ponadto w odróżnieniu od symbolu śmierci, działania symbolu osłabienia nie ogranicza liczba 
punktów wytrzymałości – uruchomiony, pozostaje aktywny przez 10 minut na poziom czarującego. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju symbolu osłabienia trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 32 w przypadku symbolu osłabienia. 
Komponent materialny: Rtęć i fosfor oraz sproszkowane diament i opal (każdy o wartości 
przynajmniej 5000 sz). 

Symbol oszołomienia 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 7, Kap 7 
Rzut obronny: Wola neguje 
 
Czar ten działa jak symbol śmierci, ale wszystkie istoty w promieniu 18 metrów od symbolu 

oszołomienia ulegają na 1k6 rund oszołomieniu. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju symbolu oszołomienia trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk 
(i tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 32 w przypadku symbolu oszołomieniu. 
Komponent materialny: Rtęć i fosfor oraz sproszkowane diament i opal (każdy o wartości 
przynajmniej 5000 sz). 

Symbol perswazji 
Oczarowania (Zauroczenie) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 6, Kap 6 
Rzut obronny: Wola neguje 
 
Czar ten działa jak symbol śmierci, ale istoty w promieniu 18 metrów od symbolu perswazji ulegają 
zauroczeniu tobą (analogicznie jak w przypadku zaklęcia zauroczenie potwora), które trwa 1 godzinę 
na poziom czarującego. Ponadto w odróżnieniu od symbolu śmierci, działania symbolu perswazji nie 
ogranicza liczba punktów wytrzymałości – uruchomiony, pozostaje aktywny przez 10 minut na 
poziom czarującego. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju symbolu perswazji trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 31 w przypadku symbolu perswazji. 
Komponent materialny: Rtęć i fosfor oraz sproszkowane diament i opal (każdy o wartości 
przynajmniej 5000 sz). 

Symbol strachu 
Nekromancja [Strach, Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 6, Kap 6 
Rzut obronny: Wola neguje 
 
Czar ten działa jak symbol śmierci, ale wszystkie istoty w promieniu 18 metrów od symbolu strachu 

ogarnia panika trwająca 1 rundę na poziom czarującego. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju symbolu strachu trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 31 w przypadku symbolu strachu. 
Komponent materialny: Rtęć i fosfor oraz sproszkowane diament i opal (każdy o wartości 
przynajmniej 1000 sz). 

Symbol śmierci 
Nekromancja [Śmierć] 
Poziom: Cza/Zak 8, Kap 8 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: 0 m; patrz opis 
Efekt: Jeden symbol 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to pozwala ci zapisać na jakiejś powierzchni potężną runę mocy. Uruchomiony symbol 

śmierci zabija jedno lub więcej stworzeń w promieniu 18 metrów od niego (efekt należy traktować jak 
rozprysk), przy czym suma aktualnych punktów wytrzymałości ofiar nie może przekroczyć 150. 
W pierwszej kolejności znak wpływa na najbliższe stworzenia, ignorując te, które mają zbyt wiele 
punktów wytrzymałości, by na nie zadziałał. Uruchomiony symbol jest aktywny i jarzy się przez 10 
minut na poziom czarującego lub dopóki nie wpłynie na istoty o w sumie 150 punktach wytrzymałości 
– zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Każda istota, która wejdzie w obszar funkcjonowania 
aktywnego znaku, pada jego ofiarą, i nie ma tu znaczenia, czy przebywała w nim w chwili jego 
uruchomienia, czy nie. Każde stworzenie wykonuje tylko jeden rzut obronny na symbol, dopóki 
przebywa na obszarze jego działania. Jeśli jednak opuści ten obszar i powróci do niego, gdy znak 
będzie jeszcze aktywny, musi wykonać kolejny rzut obronny. 
Nieuruchomiony symbol śmierci jest nieaktywny (ale widać go z odległości 18 metrów i można go 
z niej odczytać). Będzie on efektywny tylko wówczas, gdy umieścisz go widocznym miejscu. Ukrycie 
czy osłonięcie znaku sprawia, że symbol śmierci przestaje być skuteczny, ale jeśli ktoś zdejmie zeń 
osłonę, działa normalnie. 
Domyślnie symbol śmierci uruchamia się, gdy istota wykona jedną (lub więcej) z następujących, 
wybranych przez ciebie czynności: spojrzy na runę; przeczyta runę; dotknie runy; przejdzie nad runą; 
przejdzie przez portal oznaczony runą. Bez względu na wybraną metodę (czy metody) uruchomienia 
symbolu, stworzenia oddalone od niego o więcej niż 18 metrów nie uruchamiają go (nawet jeżeli 
spełniają któryś z warunków – choćby czytają runę). Po rzuceniu tego czaru nie możesz zmienić 
warunków uruchomienia symbolu śmierci. 
W tym przypadku “przeczytanie” runy oznacza próbę jej zbadania, rozpoznania lub zgłębienia jej 
znaczenia. Osłonięcie symbolu śmierci uruchamia go, jeśli znak reaguje na dotyk. Należy pamiętać, że 
niniejszej runy nie da się używać w sposób ofensywny. Na przykład, uruchamiający się pod wpływem 
dotyku symbol śmierci nie zadziała, jeżeli dotkniesz przedmiotem, na którym go wypisałeś, jakiejś 
istoty. Nie można zatem umieścić tego znaku na broni i ustalić, że runa uruchomi się w chwili, gdy 
oręż trafi wroga. 
Masz prawo samodzielnie ustalić pewne ograniczenia dotyczące uruchomienia symbolu i samodzielnie 
ustalić stopień ich szczegółowości. Specjalne warunki uruchomienia symbolu śmierci możesz oprzeć 
na imieniu istoty, jej tożsamości lub charakterze, albo też na obserwowalnych działaniach czy 
właściwościach. Nie wolno ci natomiast wykorzystać do tego celu cech, takich jak poziom, klasa, 
Kostki Wytrzymałości lub punkty wytrzymałości. 
Zapisując symbol śmierci, możesz określić hasło lub zdanie, które uchroni każdą wypowiadającą je 
istotę przed uruchomieniem efektu. Stworzenie, które wypowiada hasło, jest niepodatne na efekt danej 
runy, dopóki przebywa w promieniu 18 metrów od niej. Jeśli opuści ten obszar i powróci do niego 
później, musi raz jeszcze skorzystać z hasła. 
Możesz również dostroić do symbolu śmierci dowolną liczbę istot, ale wydłuża to czas rzucania 
zaklęcia. Dopasowanie do runy jednej lub dwóch istot nie zabiera znaczącej ilości czasu, jednakże 
dostrojenie małej grupki (do dziesięciu stworzeń) wydłuża czas rzucania czaru do 1 godziny. 
Przystosowanie znaku do większej liczby istot (do 25) zajmuje już 24 godziny. W przypadku grup 
jeszcze liczniejszych czas rzucania zaklęcia wydłuża się proporcjonalnie. Każda dostrojona do 
symbolu śmierci istota jest niepodatna na jego efekty, nawet jeżeli znajdzie się w promieniu rażenia 
w chwili jego uruchomienia. Ciebie automatycznie uznaje się za dostrojonego do symboli śmierci, 
które sam stworzyłeś, a zatem zawsze ignorujesz ich efekty oraz nie możesz nieumyślnie ich 
uruchomić. 
Odczytanie magii pozwala zidentyfikować symbol śmierci po udanym teście Czarostwa o ST 19. 
Rzecz jasna jeśli runę uruchamia czytanie jej, takie działania uaktywnia znak. 
Symbol śmierci można usunąć za pomocą udanego kierunkowego rozproszenie magii rzuconego na 
runę. Z kolei czar wymazywanie nie wpływa na magiczny znak. Zniszczenie powierzchni, na której 
znajduje się symbol śmierci, niszczy go, ale przy okazji też uruchamia. 
Symbolowi śmierci można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. Taki znak – 
po tym jak zostanie unieszkodliwiony lub wpłynie na maksymalną liczbę punktów wytrzymałości – 
przez 10 minut jest nieaktywny, a potem normalnie się uruchamia. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju symbolu śmierci trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 33 w przypadku symbolu śmierci. 
Komponent materialny: Rtęć i fosfor oraz sproszkowane diament i opal (każdy o wartości 
przynajmniej 5000 sz). 

Symbol uśpienia 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Kap 5, Cza/Zak 5 
Rzut obronny: Wola neguje 
 
Czar ten działa jak symbol śmierci, ale wszystkie istoty w promieniu 18 metrów od symbolu uśpienia 

zapadają w katatoniczny sen trwający 3k6 x 10 minut. W odróżnieniu od czaru uśpienie, ofiar tego 
zaklęcia nie można przebudzić niemagicznie, zanim nie minie odpowiedni czas. Ponadto 
w odróżnieniu od symbolu śmierci, działania symbolu uśpienia nie ogranicza liczba punktów 
wytrzymałości – uruchomiony, pozostaje aktywny przez 10 minut na poziom czarującego. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju symbolu uśpienia trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 30 w przypadku symbolu uśpienia. 
Komponent materialny: Rtęć i fosfor oraz sproszkowane diament i opal (każdy o wartości 
przynajmniej 1000 sz). 

Sympatia 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 8, Drd 9 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 godzina 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedno miejsce (maksymalnie sześcian o krawędzi 3 m/poziom) lub jeden przedmiot 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Sprawiasz, że jakiś przedmiot lub miejsce emanuje magicznymi wibracjami, które przyciągają 
specyficzny rodzaj inteligentnych istot lub stworzenia o danym charakterze – zależnie od twojej 
decyzji. Musisz dokładnie określić typ bytów, o które ci chodzi. Nie wystarczy podać podtypu. 
Analogicznie musisz też wymienić ewentualny charakter stworzeń, które mają być przyciągane. 
Istoty danego rodzaju lub posiadające wskazany charakter czują przemożną potrzebę przebywania 
w obszarze lub dotykania obiektu zaklęcia – i czerpią z tego ogromną przyjemność. Przymus nakazuje 
im pozostać w danym miejscu lub dotykać bądź posiadać przedmiot, a potrzebie tej nie potrafią się 
oprzeć. Stworzenie, które wykona udany rzut obronny, wyrywa się spod tego oczarowania, ale musi 
wykonać kolejny rzut obronny w 1k6 x 10 minut później. Jeżeli jej się nie powiedzie, próbuje 
powrócić do przedmiotu lub miejsca. 
Sympatia kontruje i rozprasza antypatię. 
Komponent materialny: Skruszone perły warte 1500 sz oraz kropla miodu. 

Szał 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Jedna chętna istota na trzy poziomy, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
Czas działania: Koncentracja + 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
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Każda z istot, na które wpłynie zaklęcie, otrzymuje premię z morale +2 do Siły i Budowy oraz premię 
z morale +1 do rzutów obronnych na Wolę, lecz podlega karze –2 do KP. W pozostałych aspektach 
efekt jest analogiczny do szału barbarzyńcy, z tą różnicą, iż podmiot potem nie ulega zmęczeniu. 

Szepczący wiatr 
Przemiany [Powietrze] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 1,5 km/poziom 
Obszar: Fala o promieniu 3 m 
Czas działania: Maksymalnie 1 godzina/poziom lub do wyładowania (dotarcia do celu) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Za pomocą wiatru wysyłasz do wybranego miejsca wiadomość lub dźwięk. Szepczący wiatr dociera do 
wskazanego znanego ci punktu, jeśli znajduje się on w zasięgu i jeżeli zdoła znaleźć drogę do tego 
celu. Powstała za sprawą tego zaklęcia bryza jest delikatna i niezauważalna – przynajmniej dopóki nie 
dotrze do celu. Wówczas bowiem szeptem “wypowiada” wiadomość lub wydaje inny dźwięk. Warto 
pamiętać, że informacja zostaje przekazana bez względu na to, czy w danym miejscu przebywa ktoś, 
kto może ją usłyszeć. Dostarczywszy wiadomość, wiar się rozwiewa. 
Masz prawo za pomocą tego czaru przekazać wiadomość liczącą maksymalnie 25 słów lub inne 
dźwięki trwające 1 rundę. Możesz też sprawić, że szepczący wiatr spowoduje tylko delikatne drgania 
powietrza. Zależnie od twojej decyzji wiatr będzie się poruszał z prędkością od 1,5 kilometra na 
godzinę do 1,5 kilometra na 10 minut. 
Dotarłszy do celu, wiatr zawiruje i pozostanie w miejscu, dopóki nie dostarczy wiadomości. Podobnie 
jak magiczne usta, nie potrafi posługiwać się komponentami werbalnymi, używać słów rozkazu ani 
aktywować efektów magicznych. 

Szkodliwa polimorfia 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 5, Drd 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje, Wola częściowo neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zmieniasz podmiot w małe lub mniejsze zwierzę o KW nieprzekraczającym 1 (a zatem choćby w psa, 
jaszczurkę, małpkę czy ropuchę). Ofiara zyskuje wszystkie statystyki i specjalne zdolności 
przeciętnego przedstawiciela nowej formy – zastępują one jej właściwości, z następującymi 
wyjątkami. 
• Podmiot zachowuje charakter (oraz osobowość, lecz w granicach wartości atrybutów nowej formy). 
• Jeżeli ofiara zalicza się do podtypu zmiennokształtny, to go zachowuje. 
• Podmiot zachowuje też punkty wytrzymałości. 
• Na potrzeby określania efektów opartych na KW istoty, podmiot traktuje się jakby posiadał normalną 
liczbę Kostek Wytrzymałości. Niemniej wykorzystuje on bazową premię do ataków, bazowe premie 
do rzutów obronnych i wszystkie inne statystyki wynikające z Kostek Wytrzymałości nowej postaci. 
• Podmiot zachowuje zdolność rozumienia (lecz nie mówienia) języków, jakie znał w oryginalnej 
postaci. Może pisać w języku, który rozumie, ale tylko w sposób, na jaki pozwala nowa forma (choćby 
rysując łapą w piasku). 
Poza przedstawionymi wyjątkami normalne statystyki podmiotu zastępują cechy nowej formy. Traci 
on również wszelkie specjalne zdolności, jakie miał w normalnej postaci, wliczając w to właściwości 
klasowe. 
Wszystkie przedmioty, jakie podmiot dzierżył czy miał na sobie, opadają na ziemię u jego stóp, nawet 
jeżeli mógłby je nosić czy trzymać w nowej postaci. 
W przypadku, gdy przybranie nowych kształtów oznaczałoby dla ofiary śmierć (na przykład, 
polimorfowanie istoty w rybę na ziemi lub latającego stworzenia w ropuchę), to otrzymuje ona premię 
+4 do rzutu obronnego. 
Jeżeli ofiara pozostanie w nowej formie nieprzerwanie przez 24 godziny, to musi wykonać rzut 
obronny na Wolę – nieudany oznacza utratę zdolności rozumienia języków oraz pamięci poprzedniej 
formy. W takim przypadku również jej Kostki Wytrzymałości i punkty wytrzymałości zmieniają się 
tak, by odpowiadać przeciętnej dla nowej postaci. Jeśli efekt zostanie później zakończony, to 
wspomniane zdolności i statystyki wracają do normy. 
Istoty bezcielesne oraz gazowe są niepodatne na szkodliwą polimorfowię, a stworzenia posiadające 
podtyp zmiennokształtny potrafią w akcji standardowej powrócić do naturalnej formy, co kończy 
działanie opisywanego zaklęcia. 

Szpiegowanie 
Poznanie (Szpiegowanie) 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 4, Drd 4, Kap 5 
Komponenty: W, S, M/KO, K 
Czas rzucania: 1 godzina 
Zasięg: Patrz opis 
Efekt: Magiczny czujnik 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Widzisz i słyszysz istotę, która może się znajdować w dużej odległości od ciebie. Jeśli podmiotowi 
powiedzie się rzut obronny na Wolę, próba szpiegowania skończy się niepowodzeniem. Trudność 
wspomnianego rzutu obronnego zależy od tego, jak dobrze znasz daną istotę i czy posiadasz z nią 
jakieś fizyczne połączenie (a jeśli tak, to jakie). Jeżeli ponadto podmiot przebywa na innym planie, 
otrzymuje premię +5 do rzutu obronnego na Wolę. 
 
Znajomość Modyfikator rzutu obronnego na 

Wolę  

Żadna1 +10 

Z drugiej ręki (słyszałeś o podmiocie) +5 
Z pierwszej ręki (spotkałeś podmiot) +0 
Dobra (znasz dobrze podmiot) –5 
1 Jeśli nie znasz podmiotu, musisz mieć z nim inne powiązania. 
 
Powiązanie Modyfikator rzutu obronnego na Wolę 
Podobizna lub obrazek –2 
Należąca do niego rzecz lub część garderoby –4 
Część ciała, kłębek włosów, kawałek paznokcia itp. –10 
 
Jeżeli rzut obronny podmiotu zaklęcia się nie powiedzie, widzisz i słyszysz ów podmiot oraz jego 
najbliższe otoczenie (średnio w promieniu 3 metrów wokół niego). Jeśli szpiegowana istota się 
poruszy, czujnik powędruje wraz z nią z prędkością maksymalnie 45 metrów. 
Tak jak w przypadku wszystkich czarów poznania (szpiegowania), czujnik zapewnia pełną wzrokową 
dokładność obejmującą wszelkie efekty magiczne. Ponadto następujące zaklęcia mogą zadziałać 
poprzez czujnik z szansą powodzenia 5% na poziom czarującego: wiadomość, wykrycie chaosu, 
wykrycie dobra, wykrycie magii, wykrycie prawa oraz wykrycie zła. 
W przypadku gdy podmiotowi powiedzie się rzut obronny, nie możesz go magicznie szpiegować 
przynajmniej przez najbliższe 24 godziny. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Oko jastrzębia, orła lub roka oraz kwas azotowy, miedź i cynk. 
Koncentrator dla czarodzieja, zaklinacza i barda: Lustro (wielkości przynajmniej 60 centymetrów na 

120 centymetrów) z doskonale obrobionego i wypolerowanego srebra, kosztujące nie mniej niż 
1000 sz. Lustro musi mierzyć co najmniej pół metra na półtora metra. 
Koncentrator dla kapłana: Chrzcielnica z wodą święconą warta przynajmniej 100 sz. 
Koncentrator dla druida: Naturalny staw z wodą. 

Szpiegowanie, potężniejsze 
Poznanie (Szpiegowanie) 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 7, Drd 7, Kap 7 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
 
Czar ten działa jak szpiegowanie, poza podanymi wcześniej różnicami. Ponadto wszystkie następujące 
zaklęcia skutecznie funkcjonują poprzez czujnik: języki, odczytanie magii, wiadomość, wykrycie 

chaosu, wykrycie dobra, wykrycie magii, wykrycie prawa oraz wykrycie zła. 

Sztuczka z liną 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jeden dotknięty kawałek liny długości od 1,5 m do 9 m 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Kiedy rzucisz ten czar na linę długości od 1,5 do 9 metrów, jeden jej koniec będzie się wznosił 
w powietrze, dopóki sznur nie zawiśnie pionowo, tak jakby przywiązano go od góry. Tak naprawdę 
koniec liny zaklęcie przymocowuje do pozawymiarowej przestrzeni, która znajduje się poza 
multiwersum pozawymiarowych przestrzeni (czyli tzw. planów). Istoty, które przebywają w takiej 
pozawymiarowej przestrzeni, ukrywają się poza zasięgiem zaklęć (również czarów poznania) – 
z wyjątkiem tych działających pomiędzy planami. 
Niniejszego czaru nie można rzucić poprzez pozawymiarowe przejście czy połączenie; jego obszar nie 
może również przekroczyć granic planarnych. 
W pozawymiarowej przestrzeni, do której prowadzi lina (utrzyma ona ciężar 8 ton – większy 
powoduje zerwanie), zmieści się maksymalnie osiem istot dowolnego rozmiaru. Mogą one wciągnąć 
za sobą sznur, przez co ten “zniknie”. W takim przypadku linę należy traktować jak jedną z ośmiu 
istot, które pomieści pozawymiarowa przestrzeń (zatem zmieści się w niej tylko siedem stworzeń). 
Stworzenia przebywające w przestrzeni pozawymiarowej mogą obserwować okolicę, patrząc przez 
okno wielkości 90 centymetrów na 1,5 metra, którego środek stanowi lina. Okno znajduje się na Planie 
Materialnym, ale jest niewidzialne. Ponadto nawet te istoty, które je widzą, nie są w stanie przez nie 
zajrzeć. 
Kiedy niniejszy czar dobiegnie końca, wszystko, co znajduje się w przestrzeni pozawymiarowej, 
wylatuje na zewnątrz. Po linie może się wspinać tylko jedna osoba. Używając sznura, nie trzeba 
jednakże koniecznie wchodzić w przestrzeń pozawymiarową. Da się po nim wspiąć do miejsca 
znajdującego się w normalnym wymiarze poniżej przestrzeni pozawymiarowej. 
Uwaga: Tworzenie przestrzeni pozawymiarowej w innej, już istniejącej przestrzeni pozawymiarowej 
lub też umieszczanie jednej z tych przestrzeni w drugiej jest niezwykle ryzykowne. 
Komponent materialny: Sproszkowany rdzeń kukurydzy i zwinięty pergamin. 

Szukanie pułapek 
Poznanie 
Poziom: Kap 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom 
 
Zyskujesz intuicyjny wgląd w sposób działania pułapek. Możesz za pomocą umiejętności 
Przeszukiwanie znajdować je tak jak łotrzyk. Ponadto na czas działania niniejszego zaklęcia 
otrzymujesz premię z olśnienia równą 1/2 poziomu czarującego (maksymalnie +10) do testów 
Przeszukiwania wykonywanych podczas rozglądania się za pułapkami. 
Trzeba zauważyć, że czar ten nie zapewnia umiejętności unieszkodliwiania pułapek, które ewentualnie 
znajdziesz. 

Szybki odwrót 
Przemiany 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
 
Niniejszy czar zwiększa twoją bazową szybkość naziemną o 9 metrów (tę modyfikację należy 
traktować jak premię z usprawnienia). Nie wpływa on na inne sposoby poruszania się, takie jak rycie, 
wspinanie, latanie czy pływanie. To zaklęcie, jak każdy inny efekt zwiększający szybkość, wpływa na 
dystans, jaki możesz pokonać skacząc (patrz umiejętność Skakanie). 

Ściana cierni 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Drd 5, Rośliny 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Ściana ciernistych krzewów obejmująca maksymalnie jeden sześcian o krawędzi 3 m/poziom 

(K) 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to powołuje do istnienia barierę stworzoną z bardzo wytrzymałych, giętkich i splątanych 
krzewów porośniętych ostrymi niczym igła cierniami długości ludzkiego palca. Każde stworzenie, 
które zostanie zmuszone do wejścia w tę ścianę lub też spróbuje przez nią przejść, otrzymuje w każdej 
rundzie rany cięte w liczbie 25 minus jej KP (w tym przypadku przy obliczaniu KP nie bierze się pod 
uwagę premii ze Zręczności oraz premii unikowych; istoty mające Klasę Pancerza co najmniej 25 – 
bez wspomnianych premii – nie otrzymują obrażeń od ściany cierni). 
Stworzona przez ciebie ściana może mieć minimalną grubość 1,5 metra, a kształtujesz ją wówczas 
z prostopadłościanów o rozmiarach 3 metry na 3 metry na 1,5 metra w liczbie twój poziom 
czarującego razy dwa. Nie wpływa to na liczbę powodowanych przez ciernie obrażeń, jednakże istota 
przebijająca się przez ścianę poświęci na to mniej czasu. 
Istoty mogą brnąć przez ścianę, powoli torując sobie drogę – wykonują w tym celu test Siły 
i poświęcają na to akcję całorundową. Za każde uzyskane w teście 5 punktów powyżej 20 stworzenie 
pokonuje 1,5 metra (maksymalnie może przejść dystans, na jaki normalnie pozwala mu jego szybkość 
naziemna). Oczywiście poruszanie się przez ciernie – a nawet próba przedzierania się przez nie – 
powoduje opisane wcześniej obrażenia. Istota uwięziona w ścianie może uniknąć dalszych ran, 
pozostając w bezruchu. 
Każda istota przebywając na obszarze działania czaru w chwili jego rzucenia trafia w środek ciernistej 
ściany i otrzymuje obrażenia tak jak to opisano wcześniej. Może uciec, przedzierając się przez 
ciernistą barierę lub poczekać, aż zaklęcie dobiegnie końca. Warto pamiętać, że stworzenia 
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posiadające zdolność przechodzenia bez kłopotów przez porośnięty teren pokonują ścianę cierni 

z normalną prędkością i nie otrzymują obrażeń. 
Ścianę cierni można zniszczyć przy użyciu broni tnącej. 10 minut takich działań pozwala wyciąć 
bezpieczne przejście długości 30 centymetrów. Normalny ogień nie uszkadza tej bariery, ale magiczny 
pali ją w 10 minut. 
Pomimo swego wyglądu, ściana cierni nie jest żywą rośliną, a zatem nie wpływają na nią zaklęcia 
działające na rośliny. 

Ściana kamieni 
Przywoływanie (Tworzenie) [Ziemia] 
Poziom: Cza/Zak 5, Drd 6, Kap 5, Ziemia 5 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Kamienna ściana obejmująca obszar maksymalnie jednego kwadratu o boku 1,5 m/poziom (K) 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie tworzy kamienną ścianę, która stapia się z sąsiadującymi z nią skałami. Ma ona grubość 2,5 
centymetra na cztery poziomy czarującego i maksymalnie może obejmować obszar jednego kwadratu 
o boku 1,5 metra na poziom. Możesz dwukrotnie zwiększyć zajmowany przez nią obszar w zamian za 
zmniejszenie grubości o połowę. Ściany nie masz jednak prawa stworzyć w miejscu, w którym 
znajduje się jakaś istota lub przedmiot. 
W odróżnieniu od ściany żelaza, ścianie kamieni możesz nadać dowolny kształt. Nie musi ona stać 
pionowo ani opierać się na mocnych fundamentach, ale powinna stopić się z istniejącymi skałami 
i stabilnie się na nich oprzeć. Możesz zatem za pomocą tego zaklęcia stworzyć, na przykład, most nad 
przepaścią lub rampę. Jeśli używasz ściany kamieni w taki właśnie sposób, a będzie ona miała 
rozpiętość przekraczającą 6 metrów, musisz wyposażyć ją w przęsła i przypory. To wymaganie 
zmniejsza obszar czaru o połowę. Masz także prawo uformować ścianę tak, by powstały blanki, 
krenelaże i tym podobne elementy – kosztem zmniejszenia powierzchni działania czaru jak 
w przypadku długich mostów. 
Ścianę tę, jak każdą wykonaną z kamienia, można zniszczyć za pomocą czaru dezintegracja oraz 
krusząc ją i odłupując kolejne kawałki. Każdy kwadrat o boku 1,5 metra ma 15 punktów 
wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości oraz trwałość 8. Ta część ściany, której punkty 
wytrzymałości spadną do 0 lub poniżej, ulega zniszczeniu. Jeśli jakaś istota próbuje przebić się przez 
nią, wykonując jeden atak, ST testu Siły wynosi 20 + 2 na 2,5 centymetra grubości. 
Za pomocą ściany kamieni można uwięzić poruszających się adwersarzy, choć nie jest to łatwe. 
Oczywiście ściana musi być odpowiednio w tym celu ukształtowana, a wrogowie mogą uniknąć 
uwięzienia, wykonując udany rzut obronny na Refleks. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Niewielki blok granitu. 

Ściana lodu 
Wywoływanie [Zimno] 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Zaczepiona o coś płaszczyzna lodu obejmująca maksymalnie kwadrat o boku 3 m/poziom lub 

półsfera lodu o promieniu maksymalnie 90 cm + 30 cm/poziom 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Refleks neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to tworzy przyczepioną do czegoś lodową płaszczyznę lub półsferę – zależnie od tego, na 
jaką wersję się zdecydujesz. Ściany lodu nie możesz powołać do istnienia na obszarze zajmowanym 
przez przedmioty lub stworzenia. Jej powierzchnia w chwili powstawania musi być ciągła 
i nieprzerwana. Każda sąsiadująca ze ścianą w chwili jej tworzenia istota ma prawo do rzutu 
obronnego na Refleks – udany pozwala zniszczyć ścianę w chwili, gdy się formuje, co oznacza 
niepowodzenie zaklęcia. Ogień może stopić ścianę lodu i zadaje jej pełne obrażenia (obrażeń od ognia 
nie dzieli się przez 2, jak ma to zwykle miejsce w przypadku przedmiotów). Nagle topiąca się ściana 

lodu tworzy mglistą parę, która utrzymuje się przez 10 minut. 
Lodowa płaszczyzna: Pojawia się płaszczyzna wytrzymałego lodu. Ściana ma grubość 2,5 centymetra 
na poziom czarującego, obejmuje zaś obszar maksymalnie jednego kwadratu o boku 3 metrów na 
poziom czarującego (a zatem czarodziej 10. poziomu może stworzyć ścianę długości 30 metrów 
i wysokości 3 metrów lub długości 15 metrów i wysokości 6 metrów, bądź też taką, której długość 
i wysokość w sumie da obszar o powierzchni nieprzekraczającej 90 metrów kwadratowych). Masz 
prawo dowolnie zorientować tę płaszczyznę, pamiętając, że musi być gdzieś umocowana. 
W przypadku pionowej ściany wystarczy, że zostanie oparta na podłodze. Natomiast pozioma lub 
ukośna musi być zamocowana po dwóch przeciwległych stronach. 
Każdy kwadrat o boku 3 metrów ma 3 punkty wytrzymałości na 2,5 centymetrów grubości. Istoty 
automatycznie trafiają w ścianę. Ta jej część, której punkty wytrzymałości spadną do 0 lub poniżej, 
ulega zniszczeniu. Jeśli jakaś istota próbuje przebić się przez ścianę, wykonując jeden atak, ST testu 
Siły wynosi 15 + poziom czarującego. 
Nawet po rozbiciu lodu, w wyrwie w ścianie pozostaje kurtyna mroźnego powietrza. Każda istota, 
która przez nią przejdzie (włącznie z tą, która dokonała wyłomu), otrzymuje 1k6 obrażeń od zimna +1 
na poziom czarującego (bez prawa do rzutu obronnego). 
Półsfera: Ściana ma kształt półsfery o maksymalnym promieniu 90 centymetrów plus 30 centymetrów 
na poziom czarującego. Przebić półsferę jest równie trudno, jak lodową płaszczyznę, ale nie powoduje 
ona obrażeń u stworzeń, które przechodzą przez wyrwę, jaka w niej powstała. 
Komponent materialny: Kawałeczek kwarcu lub podobnego górskiego kryształu. 

Ściana mocy 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Ściana obejmująca obszar maksymalnie jednego kwadratu o boku 3 m/poziom 
Czas działania: 1 runda /poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to powołuje do istnienia niewidzialną ścianę mocy, której nie sposób poruszyć, ale która jest 
niepodatna na większość uszkodzeń. Nie wpływa na nią znaczna część czarów, włącznie 
z rozproszeniem magii, ale natychmiast niszczy ją dezintegracja, a także kula unicestwienia i berło 

niszczenia magicznych przedmiotów oraz rozłączenie maga. Przez ścianę w żadnym kierunku nie 
przedostanie się ani broń oddechowa, ani czary, aczkolwiek drzwi poprzez wymiary, teleportacja 
i podobne efekty pozwalają ominąć taką barierę. Blokuje ona istoty eteryczne oraz materialne (choć te 
pierwsze zwykle z łatwością mogą ją ominąć, przelatując pod czy nad nią, przez materialną podłogę 
lub sufit). Przez ścianę mocy działają natomiast ataki wzrokowe. 
Możesz stworzyć ścianę mającą postać płaskiej, pionowej płaszczyzny obejmującej obszar 
maksymalnie jednego kwadratu o boku 3 metrów na poziom. W chwili powstawania ściana musi być 
ciągła i nieprzerwana. Czar zawodzi, jeżeli naruszy ją jakiś przedmiot lub istota. 
Ścianie mocy można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Komponent materialny: Szczypta proszku z częściowo przezroczystego klejnotu. 

Ściana ognia 
Wywoływanie [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 4, Drd 5, Ogień 4 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 

Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Nieprzezroczysta płaszczyzna płomieni o długości 6 m/poziom lub krąg ognia o promieniu 1,5 

m na dwa poziomy; w obu wypadkach wysokość 6 m 
Czas działania: Koncentracja + 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Powołujesz do istnienia nieruchomą, gorejącą kurtynę migoczących fiolowo płomieni. Jedna, wybrana 
przez ciebie strona ściany emituje ciepło zadające 2k4 obrażenia od ognia ofiarom w odległości do 3 
metrów oraz 1k4 obrażenia od ognia istotom stojącym dalej niż 3 metry, ale w odległości do 6 metrów. 
Ściana zadaje rany wszystkim stworzeniom w obszarze, w chwili pojawienia się i w każdej następnej 
rundzie, w twojej turze. Ponadto każdy, kto przez nią przejdzie, otrzymuje 2k6 obrażeń od ognia +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +20). Ściana zadaje podwójne rany nieumarłym. 
Możesz stworzyć ścianę w miejscu, w którym znajdują się jakieś stworzenia, które otrzymają wówczas 
obrażenia tak, jakby przez nią przechodziły. Jeżeli odcinek ściany długości 1,5 metra poniesie w 1 
rundzie przynajmniej 20 obrażeń od zimna, znika (obrażeń od zimna nie dzieli się przez 4, jak ma to 
zwykle miejsce w przypadku przedmiotów). 
Ścianie ognia można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. W takim 
przypadku, gdy zgaśnie z powodu obrażeń od zimna, przez 10 minut będzie nieaktywna, a potem znów 
zacznie normalnie działać. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kawałeczek fosforu. 

Ściana wiatru 
Wywoływanie [Powietrze] 
Poziom: Cza/Zak 3, Drd 3, Kap 3, Powietrze 2, Trp 2 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Ściana długości maksymalnie 3 m/poziom i wysokości maksymalnie 1,5 m/poziom (K) 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten tworzy niewidzialną pionową ścianę wiatrów o grubości 60 centymetrów i znacznej sile. 
Ryczące podmuchy mogą zdmuchnąć ptaka mniejszego od orła lub wyrwać papier i podobne 
przedmioty z rąk niespodziewających się niczego osób (udany rzut obronny na Refleks pozwala istocie 
utrzymać przedmiot). Przez tak powstałą barierę nie zdołają przelecieć malutkie i małe latające 
stworzenia. Znajdujące się w ścianie wiatru sypkie materiały i części garderoby zostają przez nią 
porwane. Strzały i bełty ulegają z kolei odchyleniu ku górze i chybiają celów. Wszelka inna broń 
dystansowa przechodząca przez barierę podlega ryzyku chybienia 30% (nie dotyczy to głazów 
miotanych przez gigantów, pocisków wystrzeliwanych przez maszyny oblężnicze i masywnej broni 
dystansowej). Przez ścianę wiatru nie przedostaną się gazy, większość gazowej broni oddechowej oraz 
istoty w postaci gazowej (nie zatrzymuje ona natomiast istot bezcielesnych). 
Bariera musi być pionowa, ale możesz ją ukształtować tak, by ciągnęła się w dowolny sposób po 
ziemi. Możesz zamykać nią jakiś obszar, tworząc ściany na planie kwadratu i okręgu. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Wachlarzyk i egzotyczne pióro. 

Ściana żelaza 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Ściana żelaza obejmująca obszar maksymalnie jednego kwadratu o boku 1,5 m/poziom; patrz 

opis 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Za sprawą tego czaru powołujesz do istnienia pionową ścianę żelaza. Wpasowuje się ona w otaczającą 
ją materię nieożywioną, jeśli zajmuje odpowiednią przestrzeń. Ściany nie można jednakże stworzyć 
w miejscu, w którym znajduje się jakaś istota lub przedmiot. Musi również zawsze mieć postać równej 
płaszczyzny, której krawędzie możesz dostosować tak, by wypełnić dostępną przestrzeń. 
Ściana żelaza ma 2,5 centymetra grubości na cztery poziomy czarującego. Możesz dwukrotnie 
zwiększyć zajmowany przez nią obszar w zamian za zmniejszenie grubości o połowę. Każdy kwadrat 
o boku 1,5 metra ma 30 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości oraz trwałość 10. Ta część 
ściany, której punkty wytrzymałości spadną do 0 lub poniżej, ulega zniszczeniu. Jeśli jakaś istota 
próbuje się przez nią przebić, wykonując jeden atak, ST testu Siły wynosi 25 + 2 na 2,5 centymetra 
grubości. 
Możesz stworzyć pionową ścianę spoczywającą na płaskiej powierzchni, lecz do niej nieprzyczepioną. 
W takim przypadku da się ją pchnąć, by przewróciła się, miażdżąc pod sobą stworzenia, na które 
upadnie. Nawet jeżeli nikt ściany nie popchnie, istnieje ryzyko 50% na to, że opadnie na dowolną ze 
stron. Stworzenie chcące przewrócić ścianę musi wykonać udany test Siły o ST 40. Istoty, które mają 
dość miejsca, by uniknąć spadającej żelaznej płaszczyzny, mogą to zrobić, wykonując udany rzut 
obronny na Refleks. Duże i mniejsze stworzenia, którym ów rzut obronny się nie powiedzie, 
otrzymują 10k6 obrażeń. Ściana nie miażdży istot rozmiaru wielkiego oraz większych. 
Ta ściana – jak każdy przedmiot z żelaza – podlega rdzewieniu, perforacji i innym zjawiskom 
naturalnym. 
Komponent materialny: Żelazna blaszka oraz 0,5 kg złotego pyłu wartości w sumie 50 sz. 

Ślepota/głuchota 
Nekromancja 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2, Kap 3 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: Permanentny (P) 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Sięgasz po potęgę nieżycia i powodujesz albo oślepienie, albo ogłuszenie ofiary – zależnie od tego, 
jaki efekt chcesz uzyskać. 

Śmierdząca chmura 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Chmura w fali o promieniu 6 m, wysoka na 6 m 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten tworzy kłęby dymu podobne do tych, jakie powstają w wyniku chmury mgły, które powodują 
jednak mdłości. Żyjące istoty, które znajdą się w chmurze, odczuwają mdłości, dopóki w niej 
przebywają i jeszcze przez 1k4+1 rund po jej opuszczeniu (dla każdego stworzenia należy wykonać 
oddzielny rzut). Każdy, komu powiedzie się rzut obronny, ale pozostanie w oparach, musi wykonywać 
kolejny co rundę, w swojej turze. 
Śmierdzącej chmurze można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. Jeżeli takie 
opary rozwieje wiatr, odtwarzają się one w 10 minut. 
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Komponent materialny: Zgniłe jajo lub kilka liści kapustnika smrodliwego. 

Światło 
Wywoływanie [Światło] 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0, Drd 0, Kap 0 
Komponenty: W, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty przedmiot 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Niniejszy czar sprawia, że dotknięty przedmiot świeci niczym pochodnia, rozjaśniając wszystko 
w promieniu 6 metrów (w odległości dalszych 6 metrów panuje półmrok). Sam efekt nie jest mobilny, 
ale obiekt, na który rzucisz zaklęcie, możesz swobodnie przenosić. Takie światło wniesione w obszar 
magicznej ciemności przestaje działać. 
Czar światła (czyli posiadający określnik światło) kontruje i rozprasza zaklęcie ciemności (z 
określnikiem ciemność) tego samego i niższego poziomu. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Chrząszcz świetlik lub kawałek fosforyzującego mchu. 

Światło dnia 
Wywoływanie [Światło] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3, Drd 3, Kap 3, Pal 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty przedmiot 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Dotknięty przedmiot rozświetla obszar w promieniu 18 metrów, tak jakby rozbłysło światło dnia. 
W odległości dalszych 18 metrów panuje półmrok. Istoty, które podlegają karom w jasnym świetle, 
muszą je brać pod uwagę również w tym magicznym oświetleniu. Pomimo nazwy, zaklęcie to nie 
odpowiada światłu dnia w zakresie ranienia lub niszczenia istot wrażliwych na jasne światło. 
Jeżeli rzucisz światło dnia na mały przedmiot, który następnie schowasz pod nieprzepuszczające 
światła przykrycie, jego efekt uleganie zablokowaniu aż do momentu wyjęcia przedmiotu. 
Światło dnia wniesione w obszar magicznej ciemności (i na odwrót) ulega tymczasowej negacji, 
a zatem na obszarze, gdzie efekty takich czarów się na siebie nakładają, panują naturalnie 
przeważające warunki świetlne. 
Światło dnia kontruje i rozprasza zaklęcia ciemności tego samego i niższego poziomu, takie jak 
ciemność. 

Święta aura 
Odrzucanie [Dobro] 
Poziom: Dobro 8, Kap 8 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 6 m 
Cele: Jedna istota/poziom w rozprysku o promieniu 6 m i środku w tobie 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmioty otacza jaśniejąca boska aura, chroniąca przed atakami i zapewniająca odporność na czary 
rzucane przez złe istoty, a także oślepiająca je, jeżeli trafią istoty zabezpieczone niniejszym zaklęciem. 
Czar ten ma cztery efekty. 
Po pierwsze, każde chronione nim stworzenie otrzymuje premię z odbicia +4 do KP i premię 
z odporności +4 do rzutów obronnych. W odróżnieniu od ochrony przed złem, modyfikatory te stosuje 
się do wszystkich ataków, a nie tylko tych wyprowadzanych przez złe istoty. 
Po drugie, każdy podmiot zyskuje odporność na czary 25 względem zaklęć zła i tych rzucanych przez 
złe stworzenia. 
Po trzecie, niniejszy czar ze szkoły odrzucanie blokuje próby opętania oraz mentalny wpływ, tak jak 
ochrona przed złem. 
Po czwarte wreszcie, jeśli złej istocie powiedzie się atak wręcz wymierzony w stworzenie chronione 
niniejszym czarem, zostaje ona oślepiona (Wytrwałość neguje, jak w przypadku ślepoty/głuchoty, ale 
ST zależy od świętej aury). 
Koncentrator: Niewielki relikwiarz ze świętym przedmiotem, o wartości przynajmniej 500 sz. 

Święte słowo 
Wywoływanie [Dobro, Dźwięk] 
Poziom: Dobro 7, Kap 7 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 12 m 
Obszar: Istoty o charakterze innym niż dobry w fali o promieniu 12 m i środku w tobie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
W obszarze działania zaklęcia wszystkie istoty, które nie mają dobrego charakteru i które słyszą święte 

słowo, podlegają następującym efektom zależnym od liczby KW lub poziomów. 
 
Liczba KW Efekt 
Równa poziomowi czarującego Ogłuszenie 
Do poziomu czarującego –1 Oślepienie, ogłuszenie 
Do poziomu czarującego –5 Sparaliżowanie, oślepienie, ogłuszenie 
Do poziomu czarującego –10 Śmierć, sparaliżowanie, oślepienie, ogłuszenie 
 
Efekty zachodzą jednocześnie i się kumulują. Ofiara nie ma prawa do rzutu obronnego. 
Ogłuszenie: Istota jest przez 1k4 rundy ogłuszona. 
Oślepienie: Istota jest przez 2k4 rundy oślepiona. 
Sparaliżowanie: Istota jest przez 1k10 minut sparaliżowana i bezradna. 
Śmierć: Żyjąca istota umiera. Nieumarły ulega zniszczeniu. 
Ponadto jeśli rzucając niniejszy czar, przebywasz na rodzinnym planie, wszystkie inne niż dobre 
pozaplanarne istoty na obszarze jego działania zostają natychmiast wygnane do swych ojczystych 
wymiarów. Tak przegnane stworzenia nie mogą powrócić przez co najmniej 24 godziny. Efekt ten ma 
miejsce nawet wówczas, gdy istoty nie słyszą świętego słowa. Ofiara efektu wygnania ma prawo do 
rzutu obronnego na Wolę (z karą –4) – udany oznacza zanegowanie go. 
Święte słowo nie wpływa na istoty, których liczba KW przekracza twój poziom czarującego. 

Święte ugodzenie 
Wywoływanie [Dobro] 
Poziom: Dobro 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Rozprysk o promieniu 6 m 
Czas działania: Natychmiastowy (1 runda); patrz opis 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 

 
Sprowadzasz świętą energię, którą godzisz we wrogów. Niniejszy czar rani tylko istoty złe i neutralne, 
a na dobre nie wpływa. 
Zaklęcie zadaje każdej złej istocie na obszarze działania 1k8 obrażeń na dwa poziomy czarującego 
(maksymalnie 5k8), a złym przybyszom 1k6 obrażeń na poziom czarującego (maksymalnie 10k6). 
Takie stworzenia zostają również oślepione na 1 rundę. Udany rzut obronny na Wolę zmniejsza liczbę 
ran o połowę i neguje efekt oślepienia. 
Stworzeniom, które nie są ani dobre, ani złe, czar zadaje tylko połowę obrażeń. Nie ulegają one 
również oślepieniu. Takie istoty po udanym rzucie obronnym na Wolę otrzymują połowę ran (czyli 1/4 
liczby uzyskanej w rzucie). 

Święty miecz 
Wywoływanie [Dobro] 
Poziom: Pal 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta broń do walki wręcz 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Niniejszy czar obdarza świętą potęgą twój miecz lub dowolną inną wybraną przez ciebie broń do walki 
wręcz. Uzbrojenie działa wówczas jak święty oręż +5 (premia z usprawnienia +5 do testów ataków 
i obrażeń, zadaje złym przeciwnikom dodatkowe 2k6 ran). Emanuje także efektem magicznego kręgu 

przeciw złu (analogicznie do czaru). Jeżeli magiczny krąg dobiegnie końca, miecz stworzy kolejny 
w twojej turze w akcji darmowej. 
Zaklęcie to zostaje automatycznie anulowane w 1 rundę po tym, jak odłożysz broń. Możesz mieć tylko 
jeden święty miecz. 
Jeśli rzucisz to zaklęcie na broń magiczną, jego potęga przeważy normalną moc oręża. Przez czas 
działania niniejszego czaru normalna premia z usprawnienia oraz właściwości uzbrojenia nie będą 
funkcjonować. Święty miecz nie kumuluje się z pobłogosławieniem broni ani z żadnym innym czarem, 
który modyfikuje oręż. 
Czar ten nie ma wpływu na artefakty. 
Uwaga: Premie do ataku wynikające z mistrzowskiego wykonania broni nie kumulują się z premią 
z usprawnienia do ataku. 

Tańczące światła 
Wywoływanie [Światło] 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Do czterech świateł, wszystkie na obszarze w promieniu 3 m 
Czas działania: 1 minuta (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zależnie od wybranej wersji, tworzysz nie więcej jak cztery przypominające latarnie lub pochodnie 
światła (dają właśnie tyle blasku), cztery żarzące się kule światła (wyglądające niczym błędne ogniki) 
albo wreszcie lekko błyszczący, z grubsza humanoidalny kształt. Tańczące światła muszą pozostawać 
w promieniu do 3 metrów od siebie, ale poza tym mogą się poruszać zgodnie z twoją wolą (wymaga to 
tylko koncentracji): do przodu lub do tyłu, w górę lub w dół, na wprost lub skręcając za rogi i tym 
podobne. W rundzie pokonują do 30 metrów. Gasną, jeżeli dystans pomiędzy tobą a nimi przekroczy 
zasięg zaklęcia. 
Tańczącym światłom można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 

Tarcza 
Odrzucanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
 
Zaklęcie to powołuje do istnienia niewidzialny, poruszający się dysk mocy wielkości pawęży, który 
unosi się przed tobą. Tarcza neguje wymierzone w ciebie magiczne pociski. Dysk zapewnia również 
premię z tarczy +4 do KP, którą należy brać pod uwagę również względem bezcielesnych ataków 
dotykowych, ponieważ jest to efekt mocy. Tarcza nie powoduje kary do testów z pancerza i z jej 
używaniem nie wiąże się ryzyko niepowodzenia czarów wtajemniczeń. W odróżnieniu od zwykłej 
pawęży, czar ten nie pozwala na korzystanie z osłony. 

Tarcza dla przyjaciela 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 2, Ochrona 2, Pal 2 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Zaklęcie to chroni wybraną istotę i tworzy mistyczną więź, która łączy ją z tobą. W efekcie owego 
połączenia część ran, które otrzymuje podmiot zaklęcia, zostaje przeniesiona na ciebie. Przede 
wszystkim zyskuje on jednak premię z odbicia +1 do KP i premię z odporności +1 do rzutów 
obronnych. Ponadto odnosi tylko połowę obrażeń będących wynikiem wszelkich zranień i ataków 
(wliczając to specjalne zdolności), które powodują zmniejszenie punktów wytrzymałości. Ty 
otrzymujesz drugą połowę obrażeń, które normalnie otrzymałaby chroniona tym zaklęciem istota. 
Niniejszy czar nie wpływa na formy ataku, które nie zmieniają liczby punktów wytrzymałości – jak na 
przykład efekty zauroczeń, tymczasowe obniżenie wartości atrybutu, wysączanie poziomu oraz 
zabójcze efekty. Spadek punktów wytrzymałości w wyniku obniżenia wartości Budowy nie dzieli się 
pomiędzy podmiot i ciebie, ponieważ nie są to obrażenia. Kiedy czar dobiegnie końca, kolejne rany 
odnosi wyłącznie istota pierwotnie objęta zaklęciem, ale już rozdzielone obrażenia nie “powracają” do 
podmiotu. 
Zaklęcie dobiega końca, gdy odległość pomiędzy tobą a podmiotem przekroczy zasięg czaru. 
Koncentrator: Dwa platynowe pierścienie (każdy wart przynajmniej 50 sz), po jednym dla ciebie 
i podmiotu zaklęcia. 

Tarcza entropii 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 1, Szczęście 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
 
Otacza cię magiczne, błyszczące pole chaotycznie wybuchające wielobarwnymi odcieniami. Odbija 
ono strzały, promienie oraz inne ataki dystansowe. Każdy taki wymierzony w ciebie atak podlega 
ryzyku chybienia 20% (efekt podobny do ukrycia), pod warunkiem jednak, że wyprowadzający go 
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przeciwnik musi wykonać test ataku. Czar nie wpływa na inne ataki działające na dystans. 

Tarcza prawa 
Odrzucanie [Praworządność] 
Poziom: Kap 8, Prawo 8 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 6 m 
Cele: Jedna istota/poziom w rozprysku o promieniu 6 m i środku w tobie 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot otacza przyćmiony, błękitny blask, chroniący go przed atakami i zapewniający odporność na 
czary rzucane przez istoty chaotyczne. Ponadto chaotyczne stworzenia, które trafią podmiot, padają 
ofiarą spowolnienia. To zaklęcie odrzucania ma cztery efekty. 
Po pierwsze, każde chronione stworzenie otrzymuje premię z odbicia +4 do KP i premię z odporności 
+4 do rzutów obronnych. W odróżnieniu od ochrony przed chaosem, korzyści z niniejszego zaklęcia 
stosuje się do wszystkich ataków, nie tylko tych wyprowadzanych przez istoty chaotyczne. 
Po drugie, każde chronione stworzenie zyskuje odporność na czary 25 względem zaklęć chaosu 
i rzucanych przez istoty chaotyczne. 
Po trzecie, niniejszy czar odrzucania blokuje opętanie i wpływ mentalny dokładnie tak jak ochrona 

przed chaosem. 
Po czwarte wreszcie, jeśli istocie chaotycznej powiedzie się atak wręcz wymierzony w chroniony tym 
zaklęciem podmiot, pada ona ofiarą spowolnienia (tak jak w przypadku zaklęcia spowolnienie efekt 
ten neguje udany rzut obronny na Wolę, jednak ST rzutu obronnego zależy od tarczy prawa). 
Koncentrator: Niewielki relikwiarz z jakimś świętym przedmiotem, o wartości co najmniej 500 sz. 

Tarcza wiary 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Czar ten tworzy wokół dotkniętej istoty migoczące, magiczne pole, które odchyla ataki. Obdarza 
podmiot premią z odbicia +2 do KP oraz dodatkowym +1 na każde sześć poziomów (maksymalnie 
premia z odbicia wynosi +5 na 18. poziomie). 
Komponent materialny: Kawałeczek pergaminu z zapisanym na nim świętym tekstem. 

Telekineza 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Cel lub cele: Patrz opis 
Czas działania: Koncentracja (do 1 rundy/ poziom) lub natychmiastowy; patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) lub brak; patrz opis 
Odporność na czary: Tak (przedmiot); patrz opis 
 
Poruszasz przedmiotami lub istotami siła mentalną – wystarczy że się skoncentrujesz. W zależności od 
wybranej wersji tego czaru, możesz powołać do istnienia delikatną, podtrzymującą moc; wykonać 
różne manewry bojowe; albo też wykorzystać pojedyncze, krótkotrwałe, silne uderzenie. 
Podtrzymująca moc: W tym wypadku możesz poruszać przedmiotem o wadze nieprzekraczającej 12,5 
kilograma na poziom czarującego (maksymalnie 187,5 kilograma na 15. poziomie) z szybkością 6 
metrów na rundę. Istota, w której posiadaniu znajduje się przedmiot będący celem tego czaru, może 
zanegować zaklęcie, wykonując udany rzut obronny na Wolę lub skutecznie wykorzystując swą 
odporność na czary. 
W tej wersji zaklęcie funkcjonuje przez 1 rundę na poziom czarującego, ale kończy działanie, gdy 
przestajesz się koncentrować. Przedmiot możesz przemieszczać w pionie i w poziomie lub w obu tych 
kierunkach. Nie ma on jednakże prawa opuścić twojego zasięgu – wówczas zaklęcie przestaje działać. 
Jeśli z jakiegoś powodu przestaniesz się koncentrować, obiekt spadnie lub się zatrzyma. 
Możesz telekinetycznie operować przedmiotem tak, jakbyś używał do tego jednej ręki. Masz zatem 
prawo, na przykład, pociągnąć za linę, pchnąć dźwignię, przekręcić klucz, obrócić przedmiot i tak 
dalej – pod warunkiem, że potrzebna do danej czynności siła nie wykracza poza ograniczenie wagowe. 
Możesz nawet rozwiązać proste węzły, choć takie delikatne czynności wymagają czasem testów 
Intelektu. 
Manewr bojowy: Raz na rundę możesz wykorzystać telekinezę, by wykonać szarżę byka, dokonać 
rozbrojenia lub przewrócenia albo też przeprowadzić zwarcie (włącznie z przyszpileniem). Wszelkie 
próby rozgrywasz normalnie, ale nie prowokujesz ataków okazyjnych, bazowa premia do ataku 
odpowiada twojemu poziomowi czarującego (w przypadku rozbrojenia i zwarcia), zamiast 
modyfikatora z Siły czy Zręczności korzystasz z modyfikatora z Intelektu (jeśli jesteś czarodziejem) 
lub Charyzmy (jeżeli jesteś zaklinaczem), a nieudana próba nie pozwala ofierze zareagować (co ma 
miejsce przy zwykłym przewracaniu i rozbrajaniu). W przypadku tego rodzaju czynności podmiot 
zaklęcia nie ma prawa do rzutu obronnego, ale normalnie korzysta z odporności na czary. W tej wersji 
telekineza funkcjonuje przez 1 rundę na poziom czarującego, ale kończy działanie, gdy przestaniesz 
się koncentrować. 
Silne uderzenie: Możesz wreszcie wykorzystać całą energię zaklęcia w jednej rundzie. Masz prawo 
pchnąć jednym przedmiotem lub istotą na poziom czarującego (maksymalnie 15). Takie obiekty 
muszą tylko znajdować się w zasięgu zaklęcia i w odległości 3 metrów od siebie. Możesz “rzucić” 
nimi w cel odległy od nich wszystkich o 3 metry na poziom. Masz prawo pchnąć przedmioty 
o sumarycznym ciężarze 12,5 kilograma na poziom czarującego (maksymalnie 187,5 kilograma na 15. 
poziomie). 
Trafisz w wybrany cel, jeśli powiedzie ci się test ataku (wykonujesz jeden dla każdej “rzucanej” istoty 
czy przedmiotu), w którym wykorzystujesz swoją bazową premię do ataku + twój modyfikator 
z Intelektu (jeśli jesteś czarodziejem) lub Charyzmy (jeżeli jesteś zaklinaczem). Tak użyta broń zadaje 
zwykłe obrażenia (bez premii z Siły; miej na uwadze, że w tym przypadku strzały i bełty zadają rany 
jak sztylety, gdyż liczy się ich rozmiar). Inne przedmioty powodują rany wahające się od 1 na 12,5 
kilograma (w przypadku stosunkowo bezpiecznych obiektów) do 1k6 na 12,5 kilograma (gdy pchasz 
twarde przedmioty o dużej gęstości). 
Możesz pchnąć istoty, które mieszczą się w ograniczeniu wagowym tego zaklęcia, lecz mają one 
prawo do rzutu obronnego na Wolę (i mogą skorzystać z odporności na czary) – udany neguje 
niniejszy efekt. To samo dotyczy stworzeń posiadających przedmioty, którymi chcesz “rzucić”. Jeżeli 
za sprawą telekinezy pchniesz istotę na twardą powierzchnię, otrzymuje ona obrażenia, jakby upadła 
z wysokości 3 metrów (1k6 ran). 

Telekinetyczna sfera 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Sfera o średnicy 30 cm/poziom o środku w istocie lub przedmiocie 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Refleks neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 

Czar ten działa jak nienaruszalna sfera, z tą jednakże różnicą, iż istoty lub przedmioty w środku są 
niemal całkowicie pozbawione ciężaru, bowiem wszystko, co znajdzie się w telekinetycznej sferze 

waży 1/16 normalnego ciężaru. Możesz telekinetycznie unosić sferę wraz z jej zawartością, jeżeli jej 
ciężar normalnie nie przekracza 2500 kilogramów. Wspomniana telekinetyczna kontrola ma średni 
zasięg (30 metrów + 3 metry na poziom czarującego) – rzecz jasna już po tym, jak sfera zamknie 
wybrane obiekty. 
Koncentrując się na sferze, masz prawo nią poruszać wraz z przedmiotami oraz istotami 
przebywającymi w środku, jeśli ważą one w sumie maksymalnie 2500 kilogramów. Ruch może się 
rozpocząć w rundzie po rzuceniu niniejszego czaru. W tym wypadku koncentracja to akcja 
standardowa, która pozwala poruszyć sferę o 9 metrów na rundę. Jeżeli przestaniesz się skupiać, sfera 
w danej rundzie się nie poruszy (gdy powierzchnia jest pozioma), bądź też zacznie spadać (gdy 
znajduje się na wyniesieniu), dopóki nie osiągnie powierzchni poziomej, czas działania czaru nie 
dobiegnie końca lub też znów nie zaczniesz się koncentrować. W przypadku przerwania skupienia 
(dobrowolnego lub w wyniku nieudanego testu Koncentracji), możesz je wznowić w swej następnej 
turze lub w dowolnej późniejszej, dopóki czas działania zaklęcie się nie skończy. 
Sfera spada w tempie 18 metrów na rundę – za wolno, by zranić zamknięte w niej istoty czy uszkodzić 
przedmioty. 
Możesz poruszać telekinetycznie sferę nawet wówczas, gdy znajdujesz się w jej środku. 
Komponent materialny: Półsfera z czystego kryształu i pasująca do niej półsfera z gumy arabskiej oraz 
dwie namagnesowane sztabki. 

Telepatyczna więź 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Ty oraz jedna chętna istota na trzy poziomy, z których żadne dwie nie mogą się znajdować 

w odległości większej niż 9 m od siebie 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Tworzysz telepatyczną więź, która łączy cię z pewną liczbą chętnych istot o Intelekcie wartości 
przynajmniej 3. Wszystkie stworzenia, na które wpływa niniejsze zaklęcie, są ze sobą połączone. 
Dzięki tej więzi mogą się ze sobą telepatycznie porozumiewać bez względu na różnice językowe. Czar 
nie zapewnia żadnej specjalnej mocy ani wpływu na połączone istoty. Po powstaniu więź działa na 
dowolną odległość (choć nie rozciąga się pomiędzy planami). 
Możesz wyłączyć siebie z więzi tworzonej za pomocą tego zaklęcia. Taką decyzję musisz jednakże 
podjąć w chwili rzucania czaru. 
Telepatycznej więzi można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie, lecz jedno 
rzucenie tego ostatniego pozwala połączyć tylko dwie istoty. 
Komponent materialny: Kawałki skorupek jaj dwóch różnych istot. 

Teleportacja 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Cza/Zak 5, Podróże 5 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty i dotykowy 
Cel: Ty i dotknięte przedmioty lub inne chętne istoty 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak i Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Nie i Tak (przedmiot) 
 
Czar ten natychmiast przenosi cię w wybrane miejsce, oddalone maksymalnie o 150 kilometrów na 
poziom czarującego. Zaklęcie nie umożliwia podróży międzyplanarnej. Masz natomiast prawo wziąć 
ze sobą przedmioty, jeśli ich waga nie przekracza twego maksymalnego obciążenia. Możesz również 
zabrać ze sobą jedną chętną istotę (wraz z wyposażeniem i przedmiotami o ciężarze nie większym niż 
jej maksymalne obciążenia) na trzy poziomy czarującego, rozmiaru średniego lub mniejszego, lub 
możesz przenieść jej odpowiednik – duże stworzenie należy traktować jak dwa średnie, wielkie jak 
dwa duże i tak dalej. Wszystkie istoty, które chcesz przetransportować, winny być ze sobą w kontakcie 
– a przynajmniej jedną z nich musisz dotykać. W przypadku teleportacji – podobnie jak wszystkich 
zaklęć o zasięgu osobistym i o celu, którym jesteś ty – nie musisz wykonywać rzutu obronnego i nie 
dotyczy cie odporność na czary. Prawo do rzutu obronnego i skorzystania z odporności na czary mają 
tylko przedmioty trzymane czy używane przez inne istoty. 
Musisz mieć klarowne pojęcie o docelowym miejscu i jego układzie. Im lepsze będziesz miał 
wyobrażenie, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że zaklęcie zadziała. Pamiętaj, że 
przeniesienie się na obszary znajdujące się pod silnym wpływem fizycznej bądź magicznej energii 
bywa ryzykowne – a czasem wręcz niemożliwe. 
Aby określić, jak niniejszy czar zadziałał, należy wykonać rzut k%, którego wynik sprawdza się 
w pobliskiej tabeli. A oto wyjaśnienia terminów, które się w niej pojawiają. 
Znajomość: “Dobrze znane” jest miejsce, w którym przebywałeś bardzo często i w którym czujesz się 
jak w domu. “Uważnie zbadane” to takie, które znasz dobrze, ponieważ widziałeś je przez 
przynajmniej godzinę na własne oczy lub za pomocą innych metod (takich jak szpiegowanie) 
i dokładnie mu się przyjrzałeś. “Widziane okazjonalnie” to miejsce, które oglądałeś więcej niż raz, 
lecz którego nie znasz dobrze. “Widziane raz” to z kolei takie, które miałeś okazję ujrzeć tylko raz, 
prawdopodobnie przy użyciu magii. 
“Błędne miejsce przeznaczenia” to takie, które w ogóle nie istnieje; które niegdyś znałeś, ale które 
uległo takiej zmianie, że stało ci się obce. Kiedy przemieszczasz się do takiego fałszywie 
zlokalizowanego miejsca, zamiast k% rzucasz 1k20+80, a wynik odczytujesz w tabeli, ponieważ 
docelowe miejsca nie istnieje i trudno ci się znaleźć w nim lub daleko od niego. 
W celu: Teleportowałeś się dokładnie do celu – w miejscu, w którym chciałeś się znaleźć. 
Poza celem: Pojawiasz się bezpiecznie w losowej odległości i w losowym kierunku od celu. Odległość 
od celu wynosi 1k10 x 1k10% dystansu, który zamierzałeś pokonać. Kierunek, w jakim znajduje się 
cel, należy ustalić losowo. 
Podobne miejsce: Lądujesz w okolicy, która jest wizualnie podobna do miejsca docelowego. Ogólnie 
rzecz ujmując, pojawiasz się w najbliższym miejscu podobnym do właściwego. Jeżeli taki obszar 
w zasięgu czaru nie istnieje, zaklęcie po prostu zawodzi. 
Nieszczęście: Ty i twoi towarzysze zostaliście źle “przesłani”. Każdy z was otrzymuje 1k10 obrażeń 
i rzuca kostką jeszcze raz, by za pomocą tabeli określić, gdzie ostatecznie wyląduje – tym razem 
jednak wykonuje się rzut 1k20 + 80. Za każdym razem, gdy zdarza się “nieszczęście”, postacie 
otrzymują kolejne obrażenia i rzucają ponownie. 
 
Znajomość W celu Poza 

celem 
Podobne 
miejsce 

Nieszczęści
e 

Dobrze znane 01-97 98-99 100 — 
Uważnie zbadane 01-94 95-97 98-99 100 
Widziane okazjonalnie 01-88 89-94 95-98 99-100 
Widziane raz 01-76 77-88 89-96 97-100 
Błędne miejsce przeznaczenia 
(1k20+80) 

— — 81-92 93-100 

Teleportacja, potężniejsza 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Cza/Zak 7, Podróże 7 
 
Czar ten działa jak teleportacja, ale nie wiąże się z nim ryzyko, że podróżnicy nie trafią do celu. 
Ponadto nie musisz nawet widzieć miejsca, do którego chcesz się przenieść. W takim jednakże 
przypadku musisz posiadać jakiś rzetelny opis punktu docelowego. Jeżeli próbujesz dokonać 
teleportacji, a nie dysponujesz takimi informacjami (albo wprowadzono cię w błąd), znikasz i po 
prostu pojawiasz się z powrotem w tym samym miejscu. Czar ten nie umożliwia podróży 



 190  

międzyplanarnych. 

Teleportowanie przedmiotu 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Cza/Zak 7 
Zasięg: Dotykowy 

Cel: Jeden dotknięty przedmiot maksymalnie o wadze 25 kg/poziom i objętości 0,081 m3/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Czar ten działa jak teleportacja, ale przenosi przedmiot, nie ciebie. Nie możesz teleportować w ten 
sposób istot ani magicznych mocy. 
Wybrany przedmiot możesz wysłać do odległego miejsca na Planie Eterycznym. W takim przypadku 
punkt, z którego go teleportowałeś, emanuje słabą aurą magiczną, dopóki obiekt nie powróci. 
Rozproszenie magii rzucone na wspomniane miejsce sprowadza przedmiot z Planu Eterycznego. 

Tęczowy wzór 
Iluzje (Wzorzec) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4 
Komponenty: W (tylko Brd), S, M, K; patrz opis 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Kolorowe światła w fali o promieniu 6 m 
Czas działania: Koncentracja +1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Wzorzec błyszczący różnymi odcieniami falujących barw tęczy fascynuje każdego, kto się w nim 
znajdzie. Wpływa na maksymalnie 24 Kostki Wytrzymałości istot. W pierwszej kolejności fascynacji 
ulegają stworzenia o najmniejszej liczbie KW. Jeżeli kilka istot ma tyle samo KW, ofiarami efektu 
padają najpierw te, które znajdują się najbliżej punktu początkowego czaru. Fascynacji ulegają tylko te 
potencjalne stworzenia, którym nie powiedzie się rzut obronny. 
Za pomocą prostych gestów (akcja darmowa) możesz przemieścić tęczowy wzór na odległość do 9 
metrów w rundzie (poruszasz tak naprawdę tylko efektywny punkt początkowy). Wszystkie 
zafascynowane istoty podążają za różnokolorowym światłem, starając się dostać w obszar efektu lub 
w nim pozostać. Stworzenia w jakiś sposób powstrzymywane lub wyciągnięte z tęczowego wzoru 
nadal usiłują za nim podążać. Jeśli efekt prowadzi ofiary w jakieś niebezpieczne miejsce, mają one 
prawo do drugiego rzutu obronnego. Jeżeli coś całkowicie uniemożliwia ujrzenie świateł, wzór 
przestaje wpływać na te istoty, które go nie widzą. 
Niniejszy czar nie wpływa na ślepe stworzenia. 
Komponent werbalny: Czarodziej i zaklinacz nie muszą wypowiadać słów, gdy rzucają tęczowy wzór. 
Bard natomiast musi śpiewać, grać na instrumencie lub recytować wiersz – to w jego wypadku 
werbalny komponent niniejszego czaru. 
Komponent materialny: Kawałek fosforu. 
Koncentrator: Pryzmat w kształcie graniastosłupa. 

Tłuszcz 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel lub obszar: Jeden przedmiot lub kwadrat o boku 3 m 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Niniejszy czar pokrywa powierzchnię materialną warstwą śliskiego tłuszczu. Każda istota na obszarze 
działania zaklęcia w chwili jego rzucenia musi wykonać rzut obronny na Refleks – nieudany oznacza 
upadek. Wspomniany rzut obronny stworzenie przebywające na terenie funkcjonowania czaru 
powtarza w każdej rundzie, w twojej turze. Istota może chodzić po obszarze działania tłuszczu 
i przechodzić przezeń z 1/2 normalnej prędkości po wykonaniu udanego testu Zachowania równowagi 
o ST 10. Porażka oznacza, iż w danej rundzie nie ma ona prawa się poruszyć (i musi wykonać rzut 
obronny na Refleks – nieudany oznacza upadek), a porażka o 5 i więcej świadczy o upadku (więcej 
informacji znajdziesz w opisie umiejętności Zachowanie równowagi). 
Czar ten pozwala również pokryć przedmiot warstwą śliskiego tłuszczu. Zawsze działa on na 
materialne obiekty, których nikt nie używa. Jeśli zaś chodzi o przedmiot, który jakaś istota trzyma 
w dłoniach lub którego używa, to ma on prawo do rzutu obronnego na Refleks – udany oznacza 
uniknięcie efektu. Jeżeli jednak ów pierwszy rzut obronny się nie powiedzie, stworzenie natychmiast 
upuszcza dany obiekt. Ponadto musi ono wykonywać rzut obronny w każdej rundzie, w której chce 
podnieść lub używać natłuszczonego przedmiotu. Istota mająca na sobie zbroję lub ubranie poddane 
działaniu niniejszego czaru otrzymuje premię z okoliczności +10 do testów Wyzwalania się i testów 
zwarcia wykonywanych w celu uniknięcia lub ucieczki ze zwarcia oraz przyszpilenia. 
Komponent materialny: Kawałek wieprzowej skórki lub masła. 

Transformacja 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 runda/poziom 
 
Przemieniasz się w machinę wojenną – stajesz się silniejszy, wytrzymalszy i szybszy oraz rozwijasz 
zdolności bojowe. Twoje nastawienie do świata zmienia się do tego stopnia, że kochasz walkę i nie 
możesz rzucać czarów, nawet z przedmiotów magicznych. 
Zyskujesz premię z usprawnienia +4 do Siły, Zręczności i Budowy, premię z naturalnego pancerza +4 
do KP, premię z biegłości +5 do rzutów obronnych na Wytrwałość oraz biegłość we wszelkiej broni 
prostej i żołnierskiej. Ponadto twoja bazowa premia do ataku odpowiada twojemu poziomowi postaci 
(dzięki czemu możesz zyskać prawo do większej liczby ataków). 
Tracisz umiejętność rzucania czarów wraz ze zdolnością wykorzystywania przedmiotów ukończenia 
i aktywowania zaklęcia – tak jakby nie znajdowały się one już na twojej liście klasowej. 
Komponent materialny: Eliksir siły byka, który pijesz, a którego efekty zastępowane są przez niniejszy 
czar. 

Trąba powietrzna 
Wywoływanie [Powietrze] 
Poziom: Drd 8, Powietrze 8 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Efekt: Cyklon o szerokości 3 m u podstawy, 9 m na szczycie, wysoki na 9 m 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Refleks neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to tworzy potężny cyklon szalejących wichrów, który porusza się w powietrzu, nad ziemią 
lub wodą w tempie 18 metrów na rundę. Koncentrując się, możesz kontrolować jego ruch, ale masz też 
prawo opracować prosty program. Kierowanie ruchem cyklonu, a także zmiana zaplanowanego dlań 
ruchu to akcja standardowa. Efekt niniejszego zaklęcia zawsze porusza się w twojej turze. Jeśli opuści 
zasięg czaru, przez 1k3 rundy porusza się w sposób przypadkowy, a potem się rozwiewa. Nie możesz 

odzyskać nad nim kontroli, nawet jeżeli powróci w zasięg. 
Każda duża lub mniejsza istota, która wjedzie w kontakt z efektem tego czaru, musi wykonać rzut 
obronny na Refleks – nieudany oznacza, że otrzymuje 3k6 obrażeń. Średnie i mniejsze stworzenia, 
którym nie powiedzie się ów pierwszy rzut obronny, muszą wykonać drugi – jeśli ten zakończy się 
porażką, cyklon porywa je w górę i trzyma w powietrzu; w każdej rundzie potężne wichry zadają 
takim ofiarom 1k8 obrażeń w twojej turze (bez prawa do rzutu obronnego). Możesz nakazać 
cyklonowi, by wyrzucił pojmane istoty – nieszczęśnicy wylądują wówczas w miejscu, w którym 
szaleje cyklon. 

Trucizna 
Nekromancja 
Poziom: Drd 3, Kap 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy; patrz opis 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Sięgając po jadowitość naturalnych drapieżców, zatruwasz podmiot straszliwą toksyną, wykonując 
w tym celu udany atak dotykowy wręcz. Trucizna natychmiast tymczasowo obniża Budowę ofiary 
o 1k10 punktów, a w minutę później powtarza ów efekt (czyli też tymczasowo obniża Budowę 
o 1k10). Oba efekty toksyny można zanegować dwoma udanymi rzutami obronnymi na Wytrwałość 
(ST 10 + 1/2 twojego poziom czarującego + twój modyfikator z Rzt). 

Trwały obraz 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6 
Efekt: Ułuda zajmująca maksymalnie sześcian o krawędzi 6 m plus jeden sześcian o krawędzi 3 

m/poziom (K) 
Czas działania: Permanentny (P) 
 
Czar ten działa jak milczący obraz, ale jego efekt obejmuje iluzje wzrokowe, dźwiękowe, zapachowe 
i cieplne, a ponadto zaklęcie jest permanentne. Koncentrując się, możesz przesuwać obraz w granicy 
zasięgu, ale gdy się na nim nie skupiasz, pozostaje w bezruchu. 
Komponent materialny: Kłębek wełny oraz sproszkowany nefryt wartości 100 sz. 

Trzęsienie ziemi 
Wywoływanie [Ziemia] 
Poziom: Drd 8, Kap 8, Ziemia 7, Zniszczenie 8 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Fala o promieniu 24 m (K) 
Czas działania: 1 runda 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Kiedy rzucasz niniejsze zaklęcie, ziemią wstrząsają intensywne, acz lokalne drgania. Trzęsienie 

ziemi przewraca istoty, niszczy budynki, otwiera szczeliny i tak dalej. Efekt utrzymuje się przez rundę, 
podczas której stworzenia znajdujące się na ziemi nie mogą się poruszać ani atakować. Leżąca na 
ziemi osoba chcąca rzucić zaklęcie musi wykonać test Koncentracja (ST 20 + poziom czaru) – udany 
pozwala rzucić czar, a nieudany oznacza jego utratę. Trzęsienie ziemi wpływa na roślinność, budynki, 
ukształtowanie powierzchni oraz istoty przebywające w obszarze jego działania. Bardziej konkretne 
efekty niniejszego zaklęcia zależą od terenu, na jakim je rzucono. 
Jaskinia, grota lub tunel: Czar zawala sklepienie, zadając 8k6 obrażeń miażdżonych każdej istocie 
uwięzionej w pieczarze (udany rzut obronny na Refleks o ST 15 zmniejsza liczbę ran o połowę) 
i przyszpilając ofiary pod gruzami (patrz dalej). Trzęsienie ziemi rzucone na sklepienie bardzo dużej 
groty może również zagrozić stworzeniom przebywającym poza faktycznym działaniem czaru, ale 
znajdującym się na drodze spadającego rumowiska. 
Klif: Trzęsienie ziemi kruszy klif, tworząc lawinę, która przesuwa się w poziomie równie daleko, jak 
w pionie. Każda istota na drodze lawiny otrzymuje 8k6 obrażeń miażdżonych (udany rzut obronny na 
Refleks o ST 15 zmniejsza liczbę ran o połowę) i zostaje przyszpilona pod rumowiskiem (patrz dalej). 
Otwarta przestrzeń: Każda istota stojąca na obszarze działania zaklęcia musi wykonać rzut obronny na 
Refleks o ST 15 – nieudany oznacza upadek. W ziemi otwierają się szczeliny i każde leżące 
stworzenie ponosi ryzyko 25% na to, że wpadnie do którejś z nich (ratuje przed tym udany rzut 
obronny na Refleks o ST 20). Gdy czas działania zaklęcia dobiegnie końca, wszystkie rozpadliny się 
zamykają, zabijając wszystkie uwięzione w nich ofiary. 
Budynek: Każdy budynek (i inna konstrukcja czy struktura) stojący na otwartej przestrzeni otrzymuje 
100 uszkodzeń – to wystarczająco dużo, by zawalił się zwykły drewniany czy murowany dom, ale nie 
umocniona rezydencja zbudowana z kamienia. Na uszkodzenia powodowane przez niniejsze zaklęcie 
nie ma wpływu trwałość i nie ulegają one zmniejszeniu o 1/2, jak zwykle ma to miejsce w przypadku 
przedmiotów. Każda istota uwięziona w zapadającym się budynku otrzymuje 8k6 obrażeń 
miażdżonych (udany rzut obronny na Refleks o ST 15 zmniejsza liczbę ran o połowę) i zostaje 
przyszpilona pod rumowiskiem (patrz dalej) 
Rzeka, jezioro lub bagno: Pod powierzchnią otwierają się szczeliny, przez które ucieka woda, tworząc 
muliste podłoże. Bagna oraz trzęsawiska na czas działania czaru przemieniają się w ruchome piaski, 
wciągające stworzenia i budynki. Każda istota musi wykonać rzut obronny na Refleks o ST 15 – 
nieudany oznacza, że tonie w mule i ruchomych piaskach. Kiedy zaklęcia dobiegnie końca, woda, 
która znajdowała się poza zasięgiem jego działania, wlewa się na dany obszar, najpewniej topiąc 
uwięzionych w błocie nieszczęśników. 
Przyszpilenie pod rumowiskiem: Każda istota pod gruzami otrzymuje 1k6 stłuczeń na minutę 
przyszpilenia. Jeśli traci przytomność, musi wykonać test Budowy o ST 15 – nieudany oznacza, że 
w każdej minucie otrzymuje 1k6 obrażeń, dopóki nie zostanie uwolniona lub nie umrze. 

Tymczasowy zastój 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Jeśli powiedzie ci się atak dotykowy wręcz, czar wprowadza podmiot w stan zatrzymania funkcji 
życiowych. Dla takiej istoty czas przestaje płynąć, a jej kondycja ulega zamrożeniu. Nie starzeje się. 
Życiowe funkcje jej ciała w zasadzie zamierają. Żadna siła i żaden efekt jej nie skrzywdzą. Taki stan 
utrzymuje się, dopóki magia nie zostanie usunięta (za pomocą czaru rozproszenie magii czy wolność). 
Komponent materialny: Mieszanina sproszkowanego diamentu, szmaragdu, rubinu i szafiru w sumie 
warta przynajmniej 5000 sz. 

Uczta bohaterów 
Przywoływanie [Tworzenie] 
Poziom: Brd 6, Kap 6 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Uczta dla jednej istoty/poziom 
Czas działania: 1 godzina plus 12 godzin; patrz opis 
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Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Organizujesz wspaniałą ucztę – wyczarowujesz cudowny stół, krzesła, służbę oraz jedzenie i napoje. 
Spożycie posiłku zajmuje godzinę, a korzystne efekty wchodzą w życie dopiero, gdy minie 
wspomniane 60 minut. Każda biorąca udział w uczcie istota leczy się z wszelkich chorób, osłabień 
i mdłości; na 12 godzin zyskuje niepodatność na trucizny; otrzymuje wreszcie 1k8 tymczasowych 
punktów wytrzymałości +1 punkt na dwa poziom czarującego (maksymalnie +10) – za sprawą 
podobnego do nektaru napoju, który stanowi uzupełnienie posiłków. Ponadto spożywane jedzenie ma 
znamiona boskiej ambrozji i na 12 godzin zapewnia ucztującym premię z morale +1 do testów ataków 
i rzutów obronnych na Wolę oraz niepodatność na efekty strachu. 
Jeżeli coś przerwie ucztę, zaklęcie zostanie zniweczone, a wszystkie jego efekty – zanegowane. 

Ugaszenie płomieni 
Przemiany 
Poziom: Drd 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar lub cel: Jeden sześcian o krawędzi 6 m/poziom (K) lub jeden przedmiot magiczny oparty na 

ogniu 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Nie lub tak (przedmiot) 
 
Czar ten przydaje się zwłaszcza podczas gaszenia pożarów lasów oraz innych pożóg, ponieważ na 
obszarze swego działania niszczy wszelki ogień niemagiczny. Może też rozproszyć płomienie 
magiczne, lecz w tym celu musi ci się powieść test rozpraszania (1k20 +1 na poziom czarującego, 
maksymalnie +15) wykonywany względem każdego z funkcjonujących czarów. ST takiego testu 
rozpraszania wynosi 11 + poziom czarującego zaklęcia ognia 
Każdy żywiołak (ognia) na obszarze działania ugaszenia płomieni otrzymuje 1k6 obrażeń na poziom 
czarującego (maksymalnie 15k6, bez prawa do rzutu obronnego). 
Zamiast tego możesz niniejsze zaklęcie rzucić na jeden przedmiot magiczny, który tworzy lub 
kontroluje płomienie. Taki element wyposażenia wykonuje rzut obronny na Wolę – niepowodzenie 
oznacza, że traci na 1k4 godziny wszelkie magiczne zdolności związane z ogniem (artefakty są na ten 
efekt niepodatne). 

Ujawnienie kłamstw 
Poznanie 
Poziom: Kap 4, Pal 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować w odległości większej niż 9 

m od siebie 
Czas działania: Koncentracja, do 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Nie 
 
W każdej rundzie koncentrujesz się na podmiocie, który musi znajdować się w zasięgu. Będziesz 
wiedział, jeśli świadomie i celowo skłamie – a to za sprawą zakłóceń aury, spowodowanych przez 
mówienie nieprawdy. Niniejsze zaklęcie nie ujawnia prawdy i niezamierzonych nieścisłości, a ponadto 
wcale nie musi wykazać, że podmiot uchyla się od odpowiedzi. 
W każdej rundzie możesz skupiać się na innej istocie. 

Ujawnienie położenia 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 8, Kap 8, Wiedza 8 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Nieskończony 
Cel: Jedna istota lub przedmiot 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Ujawnienie położenia to jeden z najpotężniejszych sposobów lokalizacji przedmiotu lub istoty. Nic – 
poza czarem znieczulenie umysłu czy bezpośrednią interwencją bóstwa – nie zdoła uniemożliwić ci 
poznania dokładnego miejsca pobytu jednej istoty lub przedmiotu. Ujawnienie położenia omija 
wszelkie normalne zabezpieczenia przed szpiegowaniem i lokalizowaniem. Niniejszy czar podaje 
nazwę miejsca, w którym przebywa przedmiot czy istota (miejscowości, punktu, placówki handlowej, 
budynku i tak dalej), a także miano społeczności, hrabstwa (lub regionu innego rodzaju, stosownie do 
podziału politycznego), kraju, kontynentu oraz planu egzystencji. 
Znalezienie za pomocą tego czaru istoty wymaga, abyś ją kiedyś widział lub posiadał jakiś należący do 
niej przedmiot, który musisz przynajmniej raz wcześniej dotknąć. 

Ukrycie przed nieumarłymi 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Jedna dotknięta istota/poziom 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy); patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Nieumarli nie są w stanie ujrzeć, usłyszeć ani wywąchać istot chronionych tym czarem. Nawet 
nadzwyczajne i nadnaturalne zdolności zmysłowe, takie jak ślepozmysł, ślepowidzenie, węch czy 
wyczuwanie drgań, nie pozwalają wykryć czy zlokalizować podmiotów niniejszego zaklęcia. Czar 
automatycznie wpływa na nieinteligentnych nieumarłych i działają oni tak, jakby chronionych istot nie 
było w danym miejscu. Z kolei inteligentny nieumarły ma prawo do jednego rzutu obronnego na 
Wolę. Niepowodzenie oznacza, że nie widzi żadnego stworzenia znajdującego się pod wpływem 
niniejszego zaklęcia. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu jest przekonany, iż niewidoczna istota przebywa 
w okolicy, może ją zaatakować. 
Jeśli chroniona istota dotknie nieumarłego, spróbuje go odpędzić bądź mu rozkazywać lub też 
zaatakuje jakiekolwiek stworzenie, nawet za pomocą czaru, niniejsze zaklęcie kończy swe działanie 
względem wszystkich podmiotów. 

Ukrycie przed zwierzętami 
Odrzucanie 
Poziom: Drd 1, Trp 1 
Komponenty: S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cele: Jedna dotknięta istota /poziom 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Zwierzęta nie są w stanie ujrzeć, usłyszeć ani wywąchać istot chronionych tym czarem. Nawet 
nadzwyczajne i nadnaturalne zdolności zmysłowe, takie jak ślepozmysł, ślepowidzenie, węch czy 

wyczuwanie drgań, nie pozwalają wykryć czy zlokalizować podmiotów niniejszego zaklęcia. 
Zwierzęta po prostu działają tak, jakby chronionych czarem istot nie było w danym miejscu. Jeżeli 
chroniona istota dotknie zwierzęcia lub zaatakuje jakiekolwiek stworzenie, nawet za pomocą czaru, 
niniejsze zaklęcie kończy swe działanie względem wszystkich podmiotów. 

Unieruchomienie osoby 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 3, Kap 2 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna humanoidalna istota 
Czas działania: 1 runda/poziom (P); patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Ofiara niniejszego zaklęcia ulega paraliżowi i zamiera w bezruchu. Jest świadoma otoczenia 
i normalnie oddycha, ale nie może wykonać żadnej akcji; nie zdoła wypowiedzieć nawet słowa. 
W każdej rundzie w swojej turze może wykonać nowy rzut obronny – udany kończy efekt (jest to 
akcja całorundowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych). 
Sparaliżowana skrzydlata istota nie może machać skrzydłami i spada. Pływająca nie jest w stanie 
pływać i może utonąć. 
Koncentrator wtajemniczeń: Mały zwykły kawałek żelaza. 

Unieruchomienie osoby, zbiorowe 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 7 
Cele: Jeden lub więcej humanoidów, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości 

większej niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak unieruchomienie osoby, z podanymi wcześniej różnicami. 

Unieruchomienie potwora 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 5, Prawo 6 
Komponenty: W, S, M/KO 
Cel: Jedna żywa istota 
 
Czar ten działa jak unieruchomienie osoby, z tą jednak różnicą, iż wpływa na żywą istotę, której nie 
powiedzie się rzut obronny na Wolę. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Twarda metalowa sztaba lub pręt wielkości bretnala. 

Unieruchomienie potwora, zbiorowe 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 9 
Cele: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak unieruchomienie osoby, z tą jednak różnicą, iż wpływa na wiele istot i utrzymuje 
w bezruchu wszystkie żywe stworzenia, którym nie powiedzie się rzut obronny na Wolę. 

Unieruchomienie zwierzęcia 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Drd 2, Trp 2, Zwierzęta 2 
Komponenty: W, S 
Cel: Jedno zwierzę 
 
Czar ten działa jak unieruchomienie osoby, z tą jednak różnicą, iż wpływa na zwierzęta, a nie na 
humanoidy. 

Unoszący się dysk 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Dysk mocy o średnicy 90 cm 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Powołujesz do istnienia umiarkowanie wklęsłą okrągłą powierzchnię mocy, która podąża za tobą, 
unoszą różne przedmioty. Dysk ma 90 centymetrów średnicy i w samym środku opada na głębokość 
2,5 centymetra. Potrafi utrzymać ciężar 50 kilogramów na poziom czarującego (jeśli transportujesz 
nim ciecz, ma pojemność 7,5 litra). Dysk unosi się na wysokości mniej więcej 90 centymetrów nad 
ziemią, zawsze wypoziomowany. Dryfuje w poziomie na zasięg czaru i będzie ci towarzyszył 
w każdej rundzie w tempie nieprzekraczającym twojej normalnej szybkości. Jeśli nie nakażesz inaczej, 
dysk będzie trzymał się w odległości 1,5 metra od ciebie. Przestanie natomiast istnieć, gdy czas 
działania zaklęcia dobiegnie końca oraz gdy oddalisz się poza zasięg lub gdy spróbujesz podnieść dysk 
ponad powierzchnię na wysokość większą niż 90 centymetrów. Kiedy dysk zniknie, wszystko, co się 
na nim znajdowało, spadnie na ziemię. 
Komponent materialny: Kropla rtęci. 

Upiorna dłoń 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Jedna upiorna dłoń 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Za sprawą tego czaru materializuje się upiorna, jarząca się dłoń utworzona z twojej siły życiowej. 
Porusza się ona zgodnie z twoim życzeniem i pozwala przenosić niskopoziomowe zaklęcia dotykowe. 
Rzuciwszy niniejszy czar, tracisz 1k4 punkty wytrzymałości, które odzyskujesz, gdy upiorna dłoń 
przestanie działać (nawet w wyniku rozproszenia), ale nie gdy zostanie zniszczona. Rzecz jasna te 
punkty wytrzymałości można normalnie wyleczyć. Dopóki upiorna dłoń działa, możesz za jej pomocą 
przenieść każde zaklęcie 4. lub niższego poziomu. Niniejszy czar zapewnia ci premię +2 do testu ataku 
dotykowego wręcz, lecz atak ręką należy traktować jak zwykły atak. Dłoń zawsze atakuje z twojego 
kierunku, ale nie może flankować przeciwników jak normalne istoty i nie umożliwia sprzymierzeńcom 
flankowania. Kiedy ręka dostarczy czar lub oddali się poza zasięg zaklęcia bądź zniknie ci z pola 
widzenia, powróci do ciebie i zawiśnie obok. 
Ręka jest bezcielesna i dlatego nie można jej zranić normalnym orężem. Posiada doskonalsze 
uchylanie (1/2 obrażeń po nieudanym rzucie obronnym na Refleks i bez ran po udanym), twoje premie 
do rzutów obronnych oraz KP przynajmniej 22. Na KP dłoni wpływa twój modyfikator z Intelektu, 
jakby był to modyfikator ze Zręczności. Posiada ona od 1 do 4 punktów wytrzymałości – dokładnie 
tyle, ile straciłeś, by ją stworzyć. 
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Upiorny śmiech 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota; patrz opis 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to zmusza podmiot do niekontrolowanego śmiechu. Istota, na którą rzucisz ten czar, pada na 
ziemię, wijąc się i chichocząc szaleńczo. Nie może poza tym wykonywać innych czynności, ale nie 
uznaje się jej za bezradną. Kiedy czar dobiega końca, podmiot działa normalnie. 
Zaklęcie nie wpływa na istoty o Intelekcie wartości 2 lub mniej. Stworzenie innego typu niż rzucający 
ten czar otrzymuje premię +4 do rzutu obronnego, ponieważ humor trudno „tłumaczyć”. 
Komponent materialny: Ciasteczka z owocami, którymi rzucasz w podmiot, oraz pióro, którym 
machasz w powietrzu. 

Uspokojenie emocji 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Kap 2, Prawo 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Istoty w fali o promieniu 6 m 
Czas działania: Koncentracja, do 1 rundy/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to uspokaja zdenerwowane istoty, ale nie zapewnia ci kontroli nad stworzeniami, na które 
wpłynęło. Powstrzymuje jednak rozszalałe istoty od walki, a radosne od hulanek. Stworzenia, na które 
zadziałało, nie dopuszczają się brutalnych czynów (ale będą się bronić) i nie posuwają się do 
niszczenia. Wszelkie agresywne działania względem uspokojonych istot oraz zadane im obrażenia 
natychmiast kończą funkcjonowanie zaklęcia (dotyczy to wszystkich stworzeń, które znalazły się pod 
jego wpływem). 
Czar ten automatycznie tłumi (lecz nie rozprasza) wszelkie premie z morale zapewniane przez takie 
zaklęcia jak błogosławieństwo, promyk nadziei oraz szał, a także neguje zdolność barda inspirowanie 
odwagi i zdolność barbarzyńcy szał. Tłumi także wszystkie efekty strachu oraz wyprowadza podmioty 
ze stanu zdezorientowania. Dopóki działa, wszelkie stłumione czary i efekty nie skutkują. Kiedy 
jednak uspokojenie emocji dobiegnie końca, wcześniejszy czar lub efekt znów zaczyna wpływać na 
istotę, jeśli tylko jego czas działania nie dobiegł w międzyczasie do końca. 

Uspokojenie zwierzęcia 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Drd 1, Trp 1, Zwierzęta 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Zwierzęta w odległości do 9 m od siebie 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to koi i uspokaja zwierzęta, przez co stają się potulne i nieszkodliwe. Wpływa tylko na 
normalne zwierzęta (posiadające Intelekt wartości 1 lub 2). Wszystkie istoty, na które zaklęcie ma 
zadziałać, muszą należeć do tego samego gatunku. Ponadto dwaj przedstawiciele tego gatunku nie 
mogą znajdować się od siebie dalej niż 9 metrów. Maksymalna liczba Kostek Wytrzymałości istot, na 
które może wpłynąć zaklęcie, wynosi 2k4 + poziom czarującego. Prawo do rzutu obronnego mają 
złowieszcze zwierzęta oraz zwierzęta wytresowane do atakowania lub warowania; zwierzęta, które nie 
przeszły takiego szkolenia, nie wykonują rzutu obronnego. 
Istoty, na które zadziałał czar, nie ruszają się z miejsca i nie atakują lub uciekają. Nie są bezradne 
i bronią się normalnie, jeżeli zostaną zaatakowane. Każde niebezpieczeństwo kończy działanie 
zaklęcia względem zwierząt, którym zagraża. 

Uśpienie 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Jedna lub więcej żyjących istot w rozprysku o promieniu 3 m 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Zaklęcie to usypia istoty o łącznej liczbie 4 Kostek Wytrzymałości. W pierwszej kolejności wpływa na 
stworzenia o najmniejszej liczbie KW. Jeżeli kilka istot ma tyle samo KW, ofiarami efektu padają 
najpierw te znajdujące się najbliżej punktu początkowego czaru. KW niewystarczające do tego, by 
zadziałać na jakieś stworzenie, zostają stracone. 
Uśpione istoty są bezradne. Klaps lub zranienie je budzą, ale normalne dźwięki – nie. Obudzenie 
stworzenia to akcja standardowa (zastosowanie akcji pomaganie sprzymierzeńcowi). 
Uśpienie nie wpływa na istoty nieprzytomne, konstrukty oraz nieumarłych. 
Komponent materialny: Szczypta drobnego piasku, płatki róży lub żywy świerszcz. 

Uświęcenie 
Wywoływanie [Dobro] 
Poziom: Drd 5, Kap 5 
Komponenty: W, S, M, KO 
Czas rzucania: 24 godziny 
Zasięg: Dotykowy 
Obszar: Emanacja o promieniu 12 m i środku w dotkniętym punkcie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Patrz opis 
 
Uświęcenie sprawia, że konkretny teren, budynek lub konstrukcja stają się miejscem świętym, z czym 
wiążą się cztery potężne efekty. 
Po pierwsze, budynek czy miejsce chroni efekt magicznego kręgu przeciw złu. 
Po drugie, wszystkie testy Charyzmy wykonywane w celu odpędzania nieumarłych zyskują premię 
uświęconą +4, a testy Charyzmy związane z rozkazywaniem nieumarłym podlegają karze –4. Na 
niniejszy efekt nie wpływa odporność na czary (efekt ten nie dotyczy druidycznej wersji czaru). 
Po trzecie, żaden zmarły pochowany w uświęconym miejscu nie może zostać przemieniony 
w nieumarłego. 
Po czwarte wreszcie, z uświęconym terenem możesz związać efekt jednego czaru, który utrzymuje się 
przez rok i wpływa na całe miejsce, bez względu na jego normalny czas i obszar działania oraz efekt. 
Decydujesz, czy dany efekt wpływa na wszystkie istoty, na istoty tej samej wiary co ty lub o tym 
samym charakterze, czy też na stworzenia wyznające odmienną religię bądź mające inny charakter. Po 
upływie roku wybrany efekt znika, lecz możesz go odnowić lub zastąpić innym, raz jeszcze rzucając 
uświęcenie. 
Oto zaklęcia, których efekty można związać z uświęconym miejscem: błogosławieństwo, ciemność, 

cisza, głębsza ciemności, języki, obawa, ochrona przed energią, ochrona przed śmiercią, odporność na 

energię, odporność na żywioły, przełamanie strachu, rozproszenie magii, strefa prawdy, światło dnia, 

swoboda działania, ujawnienie kłamstw, wspomożenie, wyczyszczenie niewidzialności, wykrycie magii, 

wykrycie zła, wywołanie strachu oraz zakotwiczenie w wymiarze. Na efekty tych czarów może 
wpływać rzut obronny i odporność na czary (patrz ich opisy). 
W danym czasie obszar może się znajdować tylko pod wpływem jednego uświęcenia i związanych 
z nim efektów. 
Uświęcenie kontruje, lecz nie rozprasza przeklęcia. 
Komponent materialny: Zioła, olejki i kadzidła warte co najmniej 1000 sz plus 1000 sz na poziom 
czaru, który ma być związany z uświęconym miejscem. 

Utrwalenie 
Uniwersalna 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, PD 
Czas rzucania: 2 rundy 
Zasięg: Patrz opis 
Cel, efekt lub obszar: Patrz opis 
Czas działania: Permanentny; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten sprawia, że niektóre zaklęcia stają się permanentne. W zależności od zaklęcia, jakie chcesz 
utrwalić, musisz być na pewnym minimalnym poziomie czarującego oraz poświęcić pewną liczbę PD. 
Niniejsze zaklęcia może nadać sobie charakter permanentny. 
 
Czar Minimalny poziom czarującego Koszt PD 
Języki 11 1500 PD 
Mistyczny wzrok 11 1500 PD 
Odczytanie magii 9 500 PD 
Rozumienie języków 9 500 PD 
Widzenie w ciemnościach 10 1000 PD 
Wykrycie magii 9 500 PD 
Zobaczenie niewidzialnego 10 1000 PD 
 
Aby zaklęcie zadziałało, najpierw rzucasz wybrany czar, a następnie utrwalenie. Wymienionych 
wcześniej czarów nie możesz uczynić permanentnymi względem innych istot. To zastosowanie 
utrwalenia zdoła rozproszyć tylko czarujący wyższego poziomu niż twój w chwili jego rzucania. 
Utrwalenie pozwala nadać charakter permanentny nie tylko zaklęciom osobistego użytku. Masz prawo 
zastosować je względem następujących czarów, które mogą dotyczyć ciebie, innej istoty lub 
przedmiotu (stosownie do zaklęcia). 
 
Czar Minimalny poziom czarującego Koszt PD 
Magiczny kieł 9 500 PD 
Magiczny kieł, potężniejszy 11 1500 PD 
Odporność 9 500 PD 
Pomniejszenie osoby 9 500 PD 
Powiększenie osoby 9 500 PD 

Telepatyczna więź1 13 2500 PD 

1 Jedno rzucenie utrwalenia łączy tylko dwie istoty. 
 
Te zaklęcia możesz rzucić tylko na przedmiot lub obszar, a potem sprawić, by tały się permanentne za 
sprawą utrwalenia. 
 
Czar Minimalny poziom czarującego Koszt PD 
Alarm 9 500 PD 
Fazowe drzwi 15 3500 PD 
Gęsta mgła 12 2000 PD 
Krąg teleportacji 17 4500 PD 
Magiczne usta 10 1000 PD 
Niewidzialność 10 1000 PD 
Ożywienie przedmiotów 14 3000 PD 
Pajęczyna 10 1000 PD 
Podmuch wiatru 11 1500 PD 
Pryzmatyczna sfera 17 4500 PD 
Pryzmatyczna ściana 16 4000 PD 
Skurczenie przedmiotu 11 1500 PD 
Symbol bólu 13 2500 PD 
Symbol obłędu 16 4000 PD 
Symbol osłabienia 15 3500 PD 
Symbol oszołomienia 15 3500 PD 
Symbol perswazji 14 3000 PD 
Symbol strachu 14 3000 PD 
Symbol śmierci 16 4000 PD 
Symbol uśpienia 16 4000 PD 
Ściana mocy 13 2500 PD 
Ściana ognia 12 2000 PD 
Śmierdząca chmura 11 1500 PD 
Tańczące światła 9 500 PD 
Widmowy odgłos 9 500 PD 
Zaciszna kryjówka maga 13 2500 PD 
 
Czary, które rzucasz na istoty, przedmioty lub miejsca (a nie na siebie), są normalnie podatne na 
rozproszenie magii. 
Koszt PD: Patrz wcześniejsze tabele. 

Uwarunkowanie 
Wywoływanie 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, M, K 
Czas rzucania: Przynajmniej 10 minut; patrz opis 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Jeden dzień/poziom (P) lub do wyładowania 
 
Możesz umieścić na sobie czar, którego efekt wejdzie w życie, gdy zajdą warunki określone w chwili 
rzucania uwarunkowania. Uwarunkowanie oraz związane z nim zaklęcie rzuca się w tym samym 
czasie. Podany czas rzucania równy 10 minut to minimum potrzebne do wykorzystania obu czarów. 
Jeśli zaklęcie związane z uwarunkowaniem ma czas rzucania przekraczający 10 minut, należy brać pod 
uwagę właśnie ten dłuższy okres. 
Zaklęcie, które wchodzi w życie za sprawą uwarunkowania, musi wpływać na ciebie. Ponadto poziom 
wspomnianego zaklęcia nie może być wyższy niż 1/3 twojego poziomu czarującego (zaokrąglając 
w dół, do maksymalnie 6. poziomu). 
Warunki, które spowodują wejście w życie efektu czaru, muszą być jasno określone, choć mogą mieć 
charakter ogólny. W każdym wypadku uwarunkowanie natychmiast uruchamia związane z nim 
zaklęcie – to ostatnie zostaje po prostu rzucone natychmiast, gdy zajdą stosowne okoliczności. Jeżeli 
warunki zostaną sformułowane w sposób zbyt zawiły lub niejasny, cała kombinacja czarów 
(uwarunkowanie i towarzyszące mu zaklęcie) może zawieść. Zaklęcie związane z uwarunkowaniem 

wchodzi w życie zawsze, gdy zajdą odpowiednie okoliczności, i nie ma znaczenia, czy tego chcesz, 
czy nie. 



 193  

W tym samym czasie możesz korzystać tylko z jednego uwarunkowania; jeśli rzucisz drugie, pierwsze 
ulegnie rozproszeniu (chyba że już nie jest aktywne). 
Komponent materialny: Konieczny do rzucenia czaru związanego z uwarunkowaniem oraz rtęć i rzęsa 
istoty używającej magii. 
Koncentrator: Ozdobiony klejnotami posążek z kości słoniowej (wart co najmniej 1500 sz). Musisz 
mieć przy sobie koncentrator, aby uwarunkowanie zadziałało. 

Uwięzienie 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 9 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Rzucając ten czar i dotykając jakiejś istoty, więzisz ją w stanie zatrzymania funkcji życiowych (patrz 
opis czaru tymczasowy zastój) w niewielkiej kuli pod powierzchnią ziemi. Ofiara pozostaje w tych 
warunkach, dopóki ktoś nie rzuci zaklęcia wolność w miejscu, w którym dokonałeś uwięzienia. 
Magiczne poszukiwanie za pomocą kryształowej kuli czy czaru zlokalizowanie przedmiotu lub 
podobnego efektu szkoły poznanie nie ujawnia tego, że istota została uwięziona. Takie informacje daje 
jednakże ujawnienie położenia. Zaklęcia życzenie i cud nie uwalniają ofiary, ale ujawniają, iż została 
zniewolona za pomocą niniejszego czaru. Jeżeli znasz imię istoty, na którą rzucasz uwięzienie, oraz 
kilka faktów z jej życia, to podlega ona karze –4 do rzutu obronnego. 

Uwięzienie duszy 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Cza/Zak 8 
Komponenty: W, S, M, (K); patrz opis 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa lub patrz opis 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: Permanentny; patrz opis 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak; patrz opis 
 
Uwięzienie duszy zamyka siły życiowe stworzenia (i jego materialne ciało) w klejnocie. Ofiara 
przebywa w kamieniu przez nieskończenie długi czas lub do jego zniszczenia, co uwalnia siły życiowe 
i pozwala odtworzyć się materialnemu ciału. Jeżeli uwięzisz w ten sposób potężną istotę z innego 
planu, to po uwolnieniu możesz domagać się od niej wykonania usługi. Jeśli tego nie zrobisz, 
stworzenie może się oddalić, gdy więzienie przestanie istnieć. 
W zależności od wybranej wersji czaru, działa on na dwa różne sposoby. 
Ukończenie czaru: Zaklęcie można przede wszystkim ukończyć, wypowiadając ostatnie słowo 
inkantacji, co wymaga poświęcenia akcji standardowej – analogicznie do zwykłego rzucania czaru na 
podmiot. Ofiara może uniknąć efektu, wykorzystując swą odporność na czary (jeśli ją posiada) oraz 
wykonując udany rzut obronny na Wolę. Jeżeli wypowiesz również imię istoty, odporność na czary 
zostanie zignorowana, a ST rzutu obronnego zwiększy się o 2. W przypadku gdy odporność na czary 
lub rzut obronny okażą się skuteczne, klejnot ulega roztrzaskaniu. 
Przedmiot uruchomienia: Druga metoda jest bardziej podstępna – polega na oszukaniu podmiotu 
i namówieniu go, by przyjął przedmiot uruchomienia, na którym zapisano ostatnie słowo zaklęcia, co 
automatycznie umieszcza duszę ofiary w pułapce. W tym przypadku na klejnocie, w procesie jego 
zaczarowywania, trzeba wypisać zarówno imię istoty, jak i słowo uruchomienia. Na przedmiocie 
uruchomienia można również umieścić zaklęcie sympatia. Gdy tylko podmiot podniesie wspomniany 
obiekt lub przyjmie go w darze, jego siły życiowe zostaną automatycznie przeniesione do klejnotu – 
i nie będzie on mógł skorzystać z odporności na czary ani z prawa do rzutu obronnego. 
Komponent materialny: Przed rzuceniem tego czaru musisz przygotować klejnot wart przynajmniej 
1000 sz na Kostkę Wytrzymałości istoty, która ma zostać uwięziona. Jeżeli kamień nie będzie 
wystarczająco kosztowny, roztrzaska się podczas próby spętania (nawet jeśli w przypadku danej istoty 
poziom lub Kostki Wytrzymałości nie są ci znane, możesz za pomocą badań ustalić wartość klejnotu 
potrzebnego do jej uwięzienia; pamiętaj tylko, że wraz z upływem czasu stworzenie się rozwija i ma 
szansę zyskać KW). 
Koncentrator (tylko w przypadku przedmiot uruchomienia): Jeżeli wybierzesz metodę wykorzystującą 
przedmiot uruchomienia, musisz przygotować specjalny obiekt, tak jak to opisano wcześniej. 

Uzdrowienie 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Drd 7, Kap 6, Leczenie 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Czar ten pozwala ci wykorzystać energię pozytywną do wyleczenia wszelkich ran i przypadłości, 
z powodu których cierpi dotknięta przez ciebie istota. Uzdrowienie natychmiast kończy każdy 
niekorzystny efekt wpływający na kondycję podmiotu: chorobę, dezorientację, obłęd, obniżenie 
wartości atrybutu, odczuwanie mdłości, ogłupienie, ogłuszenie, olśnienie, osłabienie, oślepienie, 
oszołomienie, otumanienie, wyczerpanie, zatrucie oraz zmęczenie. Ponadto niniejszy czar leczy 10 
obrażeń na poziom czarującego, do maksymalnie 150 ran na 15. poziomie. 
Uzdrowienie nie usuwa poziomów negatywnych, nie przywraca permanentnie wysączonych 
poziomów ani permanentnie wysączonych wartości atrybutów. 
Uzdrowienie rzucone na nieumarłego działa niczym krzywda. 

Uzdrowienie, zbiorowe 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 9, Leczenie 9 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak uzdrowienie, z podaną wcześniej różnicą. Ponadto zaklęcie przywraca każdej 
istocie maksymalnie 250 punktów wytrzymałości. 

Uzdrowienie wierzchowca 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Pal 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Twój dotknięty wierzchowiec 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Czar ten działa jak uzdrowienie, ale wpływa wyłącznie na specjalnego wierzchowca paladyna (zwykle 
jest to koń bojowy). 

Wezwanie błyskawic 

Wywoływanie [Elektryczność] 
Poziom: Drd 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Jeden lub więcej pionowych błyskawic długości 9 m 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Natychmiast po zakończeniu rzucania tego czaru i później raz w każdej rundzie możesz wezwać 
pionową błyskawicę szerokości 1,5 metra i długości 9 metrów, powodującą 3k6 obrażeń od 
elektryczności. Błyskawica uderza pionowo w dół w dowolny wskazany przez ciebie cel w zasięgu 
działania zaklęcia (zasięg zależny od miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz). Błyskawica wpływa 
na stworzenie stojące na wskazanym polu oraz na każdą istotę znajdującą się na jej drodze. 
Nie musisz natychmiast wzywać błyskawicy; masz prawo wykonywać również inne działania, w tym 
rzucać czary. Jednakże w każdej rundzie po pierwszej musisz na wezwanie błyskawicy poświęcić 
akcję standardową (koncentrując się na zaklęciu). W sumie masz prawo wezwać błyskawice w liczbie 
równej twojemu poziomowi czarującego (maksymalnie 10). 
Jeśli znajdujesz się poza budynkiem i na burzowym obszarze – pada deszcz, wieje wiatr i panuje 
zachmurzenie, jest gorąco i chmurnie lub pojawiło się tornado (włączając w to trąbę powietrzną 
stworzoną przez dżina lub żywiołaka przynajmniej dużego rozmiaru) każda błyskawica powoduje 
3k10 (a nie 3k6) obrażeń od elektryczności,. 
Czar ten działa w pomieszczeniach i pod ziemią, ale nie pod wodą. 

Wezwanie burzy z piorunami 
Wywoływanie [Elektryczność] 
Poziom: Drd 5 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
 
Czar ten działa jak wezwanie błyskawic, z tą jednak różnicą, że każda błyskawica powoduje 5k6 
obrażeń od elektryczności (lub 5k10, gdy powstała poza budynkiem i na obszarze burzowym); ponadto 
możesz wezwać maksymalnie 15 błyskawic. 

Wiadomość 
Przemiany [Oparty na języku] 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Jedna istota/poziom 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Możesz szeptem wypowiadać wiadomości i w podobny sposób otrzymywać odpowiedzi z niewielką 
szansą podsłuchania. Palcem wskazujesz każdą istotę, która ma otrzymać informację. Wyszeptaną 
przez ciebie wiadomość słyszą wszystkie wybrane osoby w zasięgu. Niniejszy czar blokuje magiczna 
cisza, 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra zwykłego metalu (i cienka warstwa ołowiu) oraz 90 
centymetrów drewna lub ziemi. Wiadomość nie musi podążać w linii prostej. Może omijać 
przeszkody, jeśli ciebie i podmiot łączy niezablokowana ścieżka w całości biegnąca w zasięgu 
zaklęcia. Istota, która otrzyma wiadomość, może wyszeptać odpowiedź, a ty ją usłyszysz. Trzeba tylko 
pamiętać, że czar przekazuje dźwięki, a nie znaczenia. Nie umożliwia zatem pokonania bariery 
językowej. 
Uwaga: Wypowiadając wiadomość, musisz poruszać ustami i szeptać, a zatem obserwatorzy mają 
szansę wyczytać informacje z ruchu twoich warg. 
Koncentrator: Krótki kawałek miedzianego drutu. 

Widmowa pułapka 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty przedmiot 
Czas działania: Permanentny (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Za sprawą niniejszego czaru zamek lub inny mały mechanizm wydaje się zabezpieczony pułapką, 
oczywiście dla osoby, która potrafi to wykryć. Umieszczasz zaklęcie na urządzeniu lub mechanizmie, 
takim jak zamek, zawias, zapadka, korek, nakrętka czy skobel. Każda postać, która potrafi wykrywać 
pułapki lub która użyje czaru bądź urządzenia do takiego właśnie celu, jest na 100% pewna, że 
prawdziwa pułapka istnieje. Rzecz jasna efekt to iluzja, a uruchomienie pułapki nie wywołuje efektów. 
Czar ma za zadnie przede wszystkim wystraszyć złodzieja lub zmusić go, by stracił cenny czas. 
Rzucenie czar kończy się niepowodzeniem, jeśli w promieniu 15 metrów od miejsca jego 
umieszczenia znajduje się inna aktywna widmowa pułapka. 
Komponent materialny: Kawałek pirytu, którym dotykasz zabezpieczanego przedmiotu. W czasie 
rzucania czaru musisz dany obiekt posypać specjalnym pyłem, którego przygotowanie kosztuje co 
najmniej 50 sz 

Widmowy odgłos 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Iluzyjne dźwięki 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji) 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten pozwala ci wzbudzić dźwięk, który unosi się, opada, zbliża lub pozostaje w określonym 
miejscu. O tym, jakiego rodzaju będzie to odgłos, decydujesz w chwili rzucania zaklęcia, po czym nie 
możesz już zmienić jego podstawowych cech. 
Głośność dźwięku zależy od twojego poziomu. Masz prawo stworzyć hałas o natężeniu, które 
wywołałoby czterech normalnych ludzi na poziom czarującego (maksymalnie dwudziestu ludzi). 
A zatem możesz powołać do istnienia odgłos rozmów, śpiewów, śmiechu, biegania czy maszerowania. 
Odgłosy powstałe za sprawą niniejszego zaklęcia mogą być w zasadzie dowolnego rodzaju, jeśli tylko 
nie przekraczają ograniczenia głośności. Stado biegnących, piszczących szczurów robi mniej więcej 
tyle samo hałasu, co ośmiu biegających i krzyczących ludzi. Ryczący lew to odgłos odpowiadający 
krzykom szesnastu ludziom, a ryczący złowieszczy tygrys – aż dwudziestu. 
Widmowy odgłos pozwala wzmocnić efektywność zaklęcia milczący obraz. 
Widmowy odgłos może zyskać charakter permanentny dzięki zaklęciu utrwalenie. 
Komponent materialny: Kłak wełny lub grudka wosku. 

Widmowy rumak 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: 0 m 
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Efekt: Jedna prawie realna istota przypominająca konia 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Przywołujesz prawie realne stworzenie przypominające konia, które jest dużego rozmiaru. Dosiąść go 
możesz tylko ty lub jedna istota wskazana przez ciebie w chwili powstawania wierzchowca. Widmowy 
rumak ma czarną głowę i ciało, szarą grzywę i ogon oraz niematerialne kopyta w kolorze dymu, które 
nie wywołują żadnych dźwięków. Wierzchowiec jest wyposażony w uzdę, wędzidło i siodło. Rumak 
nie walczy, ale zwierzęta unikają go i nie będą go atakować. 
Wierzchowiec ma KP 18 (–1 z rozmiaru, +4 z naturalnego pancerza, +5 ze Zr) oraz 7 punktów 
wytrzymałości +1 punkt na poziom czarującego. Znika, jeśli straci wszystkie punkty wytrzymałości. 
Porusza się z szybkością 6 metrów na poziom czarującego, do maksymalnie 72 metrów. Jest w stanie 
unieść jeźdźca plus przedmioty o wadze 5 kilogramów na poziom czarującego. 
Rumak zyskuje dodatkowe moce zależnie od poziomu czarującego. Zachowuje przy tym wszystkie 
zdolności stosowne dla niższych poziomów. 
8. poziom: Wierzchowiec bez kłopotów porusza się po piasku, błocie, a nawet bagnie (z normalną, 
a nie zmniejszoną szybkością). 
10. poziom: Wierzchowiec może na życzenie chodzić po wodzie (analogicznie do działania zaklęcia; 
aktywowanie tej zdolności nie wymaga akcji). 
12. poziom: Wierzchowiec może na życzenie stąpać w powietrzu (analogicznie do działania zaklęcia; 
aktywowanie tej zdolności nie wymaga akcji) przez 1 rundę, po której spada na ziemię. 
14. poziom: Wierzchowiec lata ze swoją szybkością i przeciętną zwrotnością. 

Widmowy zabójca 
Iluzje (Złudzenie) [Strach, Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji), a potem Wytrwałość częściowo 

neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Tworzysz będący złudzeniem obraz przedstawiający najbardziej przerażającą dla ofiary czaru istotę. 
Powstaje ona z podświadomych obaw podmiotu, a przybiera postać zwizualizowaną przez świadomy 
umysł, czyli możliwie najbardziej przerażającej bestii. Widmowego zabójcę widzi tylko ofiara 
zaklęcia, ty zaś dostrzegasz wyłacznie zarys jego sylwetki. Podmiot czaru wykonuje rzut obronny na 
Wolę, który pozwala mu rozpoznać obraz jako nierzeczywisty. Porażka oznacza, że złudzenie wpływa 
na ofiarę i musi ona wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany powoduje śmierć ze strachu, 
a udany świadczy, że postać otrzymuje tylko 3k6 obrażeń. 
Jeżeli podmiot widmowego zabójcy nie uwierzy w niniejszy czar, a ponadto nosi hełm telepatii, może 
zwrócić bestię przeciwko tobie. W tym przypadku ty musisz w nią nie uwierzyć lub padniesz ofiarą 
zabójczego ataku grozy. 

Widzenie prawdy 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 6, Drd 7, Kap 5, Wiedza 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Obdarzasz podmiot zdolnością widzenia wszystkiego takim, jakim jest naprawdę. Dzięki zaklęciu 
widzi on normalnie w zwykłej i magicznej ciemności, dostrzega sekretne drzwi ukryte siłami magii, 
zna dokładne położenie stworzeń i przedmiotów pod działaniem efektów rozmycia lub 
przemieszczania, postrzega normalnie niewidzialne istoty oraz rzeczy, potrafi przejrzeć iluzje oraz 
widzi prawdziwą formę spolimorfowanych, zmodyfikowanych i przemienionych obiektów. Ponadto 
może zajrzeć na Plan Eteryczny (ale nie w pozawymiarowe przestrzenie). Zasięg, na jaki widzi 

prawdę, to 36 metrów. 
Widzenie prawdy nie umożliwia patrzenia przez przedmioty materialne. Nie jest to również wzrok 
prześwietlający obiekty. Czar nie neguje ukrycia, także spowodowanego przez mgłę itp. Widzenie 

prawdy nie pomaga też przejrzeć zwykłego przebrania, dostrzec w zwykły sposób chowających się 
istot ani zauważyć sekretnych drzwi ukrytych niemagicznym sposobem. Ponadto efektu niniejszego 
zaklęcia nie można wzmocnić żadną znaną magią. A zatem nie uda ci się użyć widzenia prawdy 

poprzez kryształową kulę czy w połączeniu z jasnosłyszeniem/jasnowidzeniem. 
Komponent materialny: Maść na oczy, która kosztuje 250 sz, a wykonana została ze sproszkowanych 
grzybów, szafranu i tłuszczu. 

Widzenie w ciemnościach 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 2, Trp 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot zyskuje zdolność widzenia nawet w całkowitej ciemności (w zasięgu 18 metrów). Widzenie 
w ciemnościach działa jak zwykły wzrok, ale pozwala postrzegać świat tylko w czerni i bieli i nie 
umożliwia widzenia w magicznej ciemności. 
Widzeniu w ciemnościach można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Komponent materialny: Szczypta wysuszonej marchewki lub agat. 

Wierny pies 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Widmowy pies obronny 
Czas działania: 1 godzina/poziom czarującego lub do wyładowania, a potem 1 runda/poziom 

czarującego; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Przywołujesz widmowego psa obronnego, który jest niewidzialny dla wszystkich poza tobą. Broni on 
miejsca, w którym się pojawił, nie opuszczając go. Jeżeli zbliży się do niego na przynajmniej 9 
metrów stworzenie rozmiaru małego lub większego, zaczyna głośno szczekać (istoty, które 
przebywały w mniejszej odległości w chwili przywołania psa, mogą się swobodnie poruszać po 
okolicy, ale jeśli oddalą się na więcej niż 9 metrów i powrócą, wywołają normalną reakcję 
widmowego obrońcy). Pies widzi byty niewidzialne i eteryczne. Nie reaguje na ułudy, ale na iluzje 
z podszkoły cień już tak. 
Jeżeli intruz zbliży się na odległość 1,5 metra od psa, ten przestanie szczekać i spróbuje ugryźć 
(premia do ataku +10, 2k6+3 kłute obrażenia) – i będzie to robił raz w rundzie. Należy pamiętać, że 

korzysta on z premii stosowanych w przypadku niewidzialnych stworzeń. Psa należy traktować jak 
przygotowanego do ugryzienia intruza, a zatem pierwszy raz spróbuje to zrobić w turze adwersarza. 
Na potrzeby redukcji obrażeń jego ugryzienie należy traktować jak broń magiczną. Psa nie można 
atakować, ale da się go rozproszyć. 
Zaklęcie działa przez 1 godzinę na poziom czarującego, ale od momentu, gdy pies zacznie szczekać, 
funkcjonuje tylko przez 1 rundę na poziom czarującego. Jeśli oddalisz się od psa na więcej niż 30 
metrów, czar dobiegnie końca. 
Komponent materialny: Srebrny gwizdek, kawałek kości i smycz. 

Wierzchowiec 
Przywoływanie (Przyzywanie) 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jeden wierzchowiec 
Czas działania: 2 godziny/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Przyzywasz lekkiego konia lub kuca (twoja decyzja), który będzie twoim wierzchowcem. Rumak 
służy ci chętnie i dobrze. Wierzchowiec przybywa z wędzidłem, uzdą i siodłem jeździeckim. 
Komponent materialny: Nieco końskiej sierści. 

Więdnięcie 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 5, Drd 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość zmniejsza o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten sprawia, że pojedyncza roślina dowolnego rozmiaru więdnie. Istoty roślinne, na które 
wpłynie, otrzymują 1k6 obrażeń na poziom (maksymalnie 15k6) – udany rzut obronny na Wytrwałość 
zmniejsza liczbę ran o połowę. Roślina, która nie jest istotą, nie ma prawa do rzutu obronnego, tylko 
natychmiast usycha i umiera. 
Czar ten nie wpływa ani na glebę, ani na otoczenie rośliny. 

Wizja 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 7 
Komponenty: W, S, M, PD 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
 
Czar ten działa jak znajomość legend, lecz choć funkcjonuje szybciej, trudniej go wykorzystać. 
Zadajesz pytanie dotyczące miejsca, istoty lub przedmiotu, a następnie rzucasz to zaklęcie. Jeżeli dane 
stworzenie lub przedmiot znajduje się w pobliżu lub trafiłeś do odpowiedniego miejsca, doświadczasz 
wizji, wykonując udany test poziomu czarującego (1k20 +1 na poziom czarującego; maksymalnie 
+25) o ST 20. Jeśli posiadasz jedynie szczegółowe informacje dotyczące istoty, miejsca lub 
przedmiotu, ST wynosi 25, a ponadto zyskujesz mniej kompletną i dokładną wiedzę. W przypadku 
gdy twoje wiadomości ograniczają się jedynie do plotek, ST rzutu wynosi 30, zaś uzyskane informacje 
są ogólnikowe i niekompletne 
Koszt PD: 100 PD. 

Wnyki 
Przemiany 
Poziom: Drd 3, Trp 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 3 rund 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięty niemagiczny krąg z pnączy, liny lub paska o średnicy 60 cm plus 60 cm/poziom 
Czas działania: Do uruchomienia lub złamania 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten tworzy wnyki, które działają jak magiczna pułapka. Możesz je wykonać z każdej miękkiej 
liny, paska czy pnącza. Kiedy rzucisz na taki obiekt wnyki, zlewa się on z otoczeniem (znalezienie go 
wymaga od osoby posiadającej zdolność wykrywanie pułapek udanego testu Przeszukiwania o ST 23). 
Koniec wnyków tworzy pętlę, zawiązującą się wokół przynajmniej jednej kończyny istoty, która 
wejdzie w krąg. 
Jeżeli w pobliżu znajduje się wytrzymałe, a przy tym elastyczne drzewo, wnyki można do niego 
przywiązać. Wówczas zaklęcie sprawia, że roślina się wygina, a potem – gdy pułapka zadziała – 
prostuje, zadając 1k6 obrażeń uwięzionej ofierze, która ponadto zostaje uniesiona w powietrze i wisi 
przywiązana za kończynę (lub kończyny). Jeśli nie ma w okolicy drzewa, pętla zaciska się wokół 
kończyny, nie zadaje obrażeń, ale powoduje oplątanie. 
Wnyki są magiczne. Wyrwanie się z nich wymaga poświęcenia akcji całorundowej i udanego testu 
Wyzwalania się o ST 23 lub Siły o ST 23. Wnyki mają KP 7 i 5 punktów wytrzymałości. Udane 
wyrwanie się z nich w dowolny sposób niszczy pętlę i kończy działanie czaru. 

Wolność 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 9 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) lub patrz opis 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Podmiot niniejszego zaklęcia zostaje uwolniony ze wszystkich czarów i efektów ograniczających jego 
możliwości poruszania się, takich jak labirynt, oplątanie, oszołomienie, pajęczyna, paraliż, 
petryfikacja, przyszpilenie, spętanie, spowolnienie, tymczasowy zastój, uśpienie, uwięzienie oraz 
zwarcie. Istotę, która padła ofiarą uwięzienia lub labiryntu, uwolnisz tylko wówczas, gdy znasz jej 
imię i pochodzenie, a wolność rzucisz w miejscu, w których została zamknięta czy wpędzona do 
labiryntu. 

Wrota 
Przywoływanie (Sprowadzanie lub Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 9, Kap 9 
Komponenty: W, S, PD; patrz opis 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Patrz opis 
Czas działania: Natychmiastowy lub koncentracja (do 1 runda/poziom); patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Rzucenie wrót może mieć jeden z dwóch efektów. Po pierwsze, tworzy międzywymiarowe połączenie 
twojego planu egzystencji z innym, wybranym przez ciebie, umożliwiając tym samym podróż 
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pomiędzy nimi w obie strony. Po drugie, umożliwia sprowadzenie konkretnej istoty lub typu stworzeń. 
Wrota jako takie mają postać okrągłej obręczy lub dysku o średnicy od 1,5 metra do 6 metrów 
(zależnie od twojej decyzji) umiejscowionego w kierunku, jaki ci odpowiada i o jakim decydujesz 
w chwili, gdy się pojawiają (zwykle będą stać pionowo, tuż przed tobą). To dwuwymiarowe okno 
otwiera się na plan, który wybierasz podczas rzucania czaru. Każda istota, która przez nie przejdzie, 
natychmiast pojawi się po drugiej stronie. 
Wrota mają przód i tył. Istoty przechodzące przez nie “z przodu” zostają przeniesione na inny plan. Te 
poruszające się “od tyłu” pozostają w aktualnym wymiarze. 
Podróż planarna: Kiedy wrota służą do podróżowania pomiędzy planami, funkcjonują podobnie jak 
czar zamiana planów, z tą tylko różnicą, iż otwierają się dokładnie miejscu, o które ci chodzi (efekt 
tworzenia). Bóstwa i inne byty rządzące danym wymiarem są w stanie uniemożliwić wrotom otwarcie 
się w ich obecności lub w ich krainie, jeśli tylko tego zapragną. 
Podróżujący nie muszą chwytać się za ręce – każdy, kto przekroczy portal, zostaje przeniesiony. Wrót 
nie można otworzyć w innym punkcie tego samego planu. Działają one tylko w przypadku podróży 
międzywymiarowych. 
Masz prawo utrzymywać wrota otwarte tylko przez krótki czas (nie dłużej niż 1 runda na poziom 
czarującego), a ponadto musisz się na tym koncentrować – w przeciwnym razie połączenie między 
wymiarami zostanie zerwane. 
Sprowadzanie istot: Drugi efekt niniejszego czaru pozwala sprowadzać istoty pozaplanarne, które będą 
ci pomagać. Wymieniając podczas rzucania zaklęcia imię konkretnego stworzenia lub typu stworzeń 
sprawiasz, iż wrota otwierają się w bezpośredniej bliskości wybranego bytu i wciągają go – bez 
względu na to, czy ma na to ochotę, czy nie. Bóstwa oraz unikatowe istoty nie czują przymusu, by 
przejść przez wrota, choć mogą to uczynić z własnej woli. W przypadku takiego wykorzystania 
zaklęcia wrota pozostają otwarte tak długo, by przeszły przez nie sprowadzane stworzenia. Ta wersja 
czaru nie wymaga również poświęcenia PD (patrz dalej). 
Jeżeli zamiast znanej jednostki postanowisz sprowadzić istotę jakiegoś typu, możesz wezwać jedno 
stworzenie (o dowolnym KW) lub kilka. Masz prawo sprowadzić i kontrolować kilka istot, pod 
warunkiem, że ich sumaryczne KW nie przekracza twojego poziomu czarującego. W przypadku 
jednego stworzenia masz prawo je kontrolować, jeżeli liczba jego KW nie przekracza dwukrotności 
twojego poziomu czarującego. Nie możesz kontrolować istoty o KW większym niż twój poziom 
czarującego razy dwa, nigdy zaś nie uda ci się zapanować nad bóstwami i unikatowymi bytami. 
Niekontrolowana istota działa zgodnie z własną wolą, a więc sprowadzanie jej wiąże się z dużym 
ryzykiem, a poza tym może w dowolnym momencie powrócić na swój plan rodzinny. 
Kontrolowanej istocie możesz rozkazać, by wykonała dla ciebie jakieś zadanie, należące do jednej 
z dwóch kategorii: natychmiastowa czynność lub długotrwałe usługi. Walka po twojej stronie w jednej 
bitwie lub wykonanie innego działania, na które potrzeba 1 rundą na poziom czarującego, należy 
uznawać za czynność natychmiastową. W tym przypadku nie musisz w zamian za pomoc odwdzięczać 
się nagrodą ani też zawierać ze stworzeniem żadnych umów. Istota odchodzi, gdy czar dobiegnie 
końca. 
Jeżeli chcesz, by sprowadzona istota oddała ci bardziej złożoną przysługę lub służyła ci dłużej, musisz 
w zamian zaoferować jej coś stosownego. Zadanie musi być rozsądne i odpowiadać obiecanej 
nagrodzie. Informacje o gratyfikacjach stosownych do przysługi znajdziesz w opisie czaru słabszy 

planarny sojusznik (niektóre istoty przyjmują zapłatę w “żywym inwentarzu”, a nie w monetach, co 
może znacznie komplikować sprawę). Stworzenie natychmiast po wypełnieniu zadania zostaje 
przetransportowane w pobliże ciebie, a wówczas musisz wręczyć mu obiecaną nagrodę. Potem może 
spokojnie powrócić na swój plan. 
Jeśli nie wypełnisz obietnicy i nie wypłacisz nagrody, w najlepszym razie czeka cię oddanie przysługi 
istocie lub jej władcy czy suwerenowi. W najgorszym wypadku stworzenie i jego pobratymcy mogą 
cię zaatakować. 
Uwaga: Jeśli za pomocą czaru sprowadzania korzystasz z usług istoty chaosu, dobra, ognia, powietrza, 
prawa, wody, ziemi lub zła, zaklęcie to staje się czarem odpowiedniego typu. 
Koszt PD: 1000 PD (tylko w przypadku wersji sprowadzanie istot). 

Wskrzeszenie 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 5 
Komponenty: W, S, M, KO 
Czas rzucania: 1 minuta 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta zmarła istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Przywracasz życie martwej istocie. Możesz w ten sposób wskrzesić stworzenie, które zmarło nie 
wcześniej niż dzień na poziom czarującego. Ponadto dusza podmiotu musi być wolna i skłonna do 
powrotu między żywych. Jeżeli nie chce ona powrócić, czar po prostu nie działa. Z tego powodu 
podmiot, który chce zostać wskrzeszony, nie ma prawa do rzutu obronnego. 
Powrót między żywych nie należy do prostych. Podmiot niniejszego zaklęcia po wskrzeszeniu traci 
jeden poziom (lub jedną Kostkę Wytrzymałości) – tak jakby stracił poziom lub Kostkę Wytrzymałości 
w wyniku działania istoty wysączającej energię. W przypadku gdy znajduje się on na 1. poziomie, 
traci 2 punkty Budowy (jeżeli w ten sposób wartość jego Bd spadłaby do 0 lub poniżej, nie może 
powrócić między żywych). Tej utraty poziomu/KW lub Budowy nie można cofnąć w żaden sposób. 
Bohater, który zmarł, mając w pamięci przygotowane czary, ponosi ryzyko 50% na to, że straci każdy 
z nich – poza stosownymi zmianami wynikającymi z utraty poziomu. Istota, która rzuca czary, nie 
przygotowując ich (jak choćby zaklinacz), ponosi ryzyko 50% na utratę każdej niewykorzystanej 
komórki na zaklęcia (tak jakby ich użyła, rzucając czar) – również poza stosownymi zmianami 
wynikającymi z utraty poziomu. 
Wskrzeszona istota posiada punkty wytrzymałości w liczbie równej 1 na aktualne KW. Wszelkie 
atrybuty, których wartość obniżono do 0, uzyskują wartość 1. Zwykłe trucizny oraz normalne choroby 
zostają uleczone w procesie wskrzeszenia, jednakże magiczne choroby oraz klątwy nie ulegają 
cofnięciu ani przełamaniu. 
Niniejsze zaklęcie zamyka niemal śmiertelne rany oraz leczy prowadzące do śmierci obrażenia niemal 
każdego typu, ale ciało wskrzeszanego musi być całe. W przeciwnym razie, gdy istota powróci między 
żywych, nie będzie miała tych części ciała, których zabrakło. Należy też pamiętać, że niniejsze 
zaklęcie w żaden sposób nie wpływa na wyposażenie i dobytek stworzenia, na które zostało rzucone. 
Za pomocą wskrzeszenia nie da się przywrócić życia istocie zabitej w wyniku zabójczego efektu lub 
przemienionej w nieumarłego, a następnie zniszczonej. Nie działa ono również w przypadku 
konstruktów, żywiołaków, przybyszów oraz nieumarłych. Wskrzesić nie da się także istot, które 
umarły ze starości. 
Komponent materialny: Diament wart przynajmniej 5000 sz. 

Wspomożenie 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Dobro 2, Kap 2, Szczęście 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Wspomożenie zapewnia podmiotowi premię z morale +1 do testów ataków i rzutów obronnych na 
efekty strachu plus tymczasowe punkty wytrzymałości w liczbie 1k8 + poziom czarującego (do 
maksymalnie 1k8+10 tymczasowych punktów wytrzymałości na 10. poziomie czarującego). 

Wścibskie oczy 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 minuta 

Zasięg: 1,5 km 
Efekt: Dziesięć lub więcej lewitujących oczu 
Czas działania: 1 godzina/poziom; patrz opis (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Tworzysz pewną liczbę – dokładnie 1k4 + twój poziom czarującego – na wpół materialnych, 
widzialnych magicznych kul (zwanych oczami). Poruszają się one, rozglądają po okolicy i powracają 
do ciebie, zależnie od tego, co nakażesz im robić podczas rzucania zaklęcia. Każde oko widzi we 
wszystkich kierunkach na dystans 36 metrów (dysponuje tylko normalnym wzrokiem). 
Każde oko jest dość nieodporne, ale bardzo niewielkie i trudne do zauważenia. Wszystkie są 
konstruktami rozmiaru filigranowego (wielkość mniej więcej niedużego jabłka) o 1 punkcie 
wytrzymałości i KP 18 (premia z rozmiaru +8). Oko lata z szybkością 9 metrów i doskonałą 
zwrotnością. Posiada też modyfikator z Ukrywania się +16. Jego modyfikator ze Spostrzegawczości 
jest zaś równy twojemu poziomowi czarującego (maksymalnie +15). Na oko wpływają iluzje, 
ciemność, mgła oraz inne czynniki, które normalnie utrudniają ci zdobywanie zmysłem wzroku 
informacji o otoczeniu. Oko, które porusza się w mroku, musi znajdować sobie drogę za pomocą 
dotyku. 
Tworząc oczy, wydajesz im konkretne instrukcje, które mają wykonać. Rozkaz może liczyć 
maksymalnie 25 słów. Oczy posiadają dokładnie taką samą widzę jak ty. 
Aby zdać raport z tego, co odkryły, oczy muszą powrócić do twojej ręki. Każde powtarza ci 
w myślach wszystko, co ujrzało w trakcie swego istnienia. Przekazanie zapamiętanych obrazów 
o długości godziny zajmuje oku 1 rundę. Po złożeniu raportu oko znika. 
Jeżeli jakieś oko oddali się od ciebie na odległość przekraczającą 1,5 kilometra, natychmiast przestaje 
istnieć, ty jednak jesteś połączony z oczami tak, że nie wiesz, czy któreś z nich uległo zniszczeniu 
w wyniku opuszczenia zasięgu działania czaru, czy z jakiegoś innego powodu. 
Oczy istnieją przez 1 godzinę na poziom czarującego lub dopóki nie powrócą do ciebie. Rozproszenie 

magii może je zniszczyć. Dla każdego oka, które znajdzie się w obszarze działania rozproszenia, 
należy wykonać oddzielny rzut. Rzecz jasna, oko posłane w ciemności może uderzyć o ścianę lub 
podobną przeszkodę i same się zniszczyć. 
Komponent materialny: Garść kryształowych kulek. 

Wścibskie oczy, potężniejsze 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 8 
 
Czar ten działa jak wścibskie oczy, ale oczy widzą wszystko takim, jakim jest naprawdę, jakby 
wpływało na nie widzenie prawdy o zasięgu 36 metrów. Są zatem w stanie poruszać się 
w ciemnościach z normalną prędkością. Ponadto maksymalny modyfikator ze Spostrzegawczości 
potężniejszych wścibskich oczu równa się +25, a nie tylko +15. 

Wybuch kwasu 
Przywoływanie (Tworzenie) [Kwas] 
Poziom: Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Jeden kwasowy pocisk 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Strzelasz do celu kulką kwasu. Musi ci się powieść atak dotykowy dystansowy – tylko wówczas trafisz 
ofiarę. Kula powoduje 1k3 obrażenia od kwasu. 

Wybuchające runy 
Odrzucanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jeden dotknięty przedmiot o wadze nieprzekraczającej 5 kg 
Czas działania: Permanentnie do wyładowania (P) 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Na książce, mapie, zwoju lub podobnym przedmiocie zawierającym zapiski kreślisz mistyczne runy, 
które wybuchają w chwili czytania, powodując 6k6 obrażeń od mocy. Każda istota znajdująca się 
nieopodal tych symboli (tak blisko, by je przeczytać), otrzymuje wszystkie rany bez prawa do rzutu 
obronnego. Stworzenia przebywające dalej, ale w promieniu 3 metrów od run, mają prawo do rzutu 
obronnego na Refleks – udany zmniejsza obrażenia o połowę. Przedmiot, na którym zapisano 
mistyczne symbole, otrzymuje pełne uszkodzenia, bez prawa do rzutu obronnego. 
Ty oraz każda osoba, którą specjalnie poinstruujesz, możecie przeczytać chronione zapiski, nie 
uaktywniając run. Ponadto masz prawo usunąć je, kiedy tylko zechcesz. Natomiast inna istota może 
się ich pozbyć za pomocą udanego rozproszenia magii lub wymazywania, ale porażka takiego 
działania powoduje eksplozję run. 
Uwaga: Magiczne pułapki w rodzaju wybuchających run trudno wykryć i unieszkodliwić. Łotrzyk (i 
tylko on) może je znaleźć dzięki umiejętności Przeszukiwanie, a pozbyć się ich za pomocą 
umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. W obu wypadkach ST danego działania wynosi 25 + 
poziom czaru, czyli 28 w przypadku wybuchających run. 

Wycie banshee 
Nekromancja [Dźwięk, Śmierć] 
Poziom: Cza/Zak 9, Śmierć 9 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Jedna żywa istota/poziom w fali o promieniu 12 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Wydajesz straszliwy krzyk, który zabija wszystkie słyszące go istoty (z wyjątkiem ciebie). 
W pierwszej kolejności wpływa on na stworzenia znajdujące się najbliżej punktu początkowego czaru. 

Wyczyszczenie niewidzialności 
Wywoływanie 
Poziom: Kap 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
 
Za sprawą tego czaru otaczasz się kulą mocy o promieniu 1,5 metra na poziom czarującego, która 
neguje wszelkie formy niewidzialności. Wszystko w obszarze działania niniejszego zaklęcia staje się 
widzialne, jeśli takim nie było. 

Wygnanie 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 7, Kap 6 
Komponenty: W, S, K 
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Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna lub więcej pozaplanarnych istot, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie 

w odległości przekraczającej 9 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar wygnanie to potężniejsza wersja zaklęcia odesłanie. Możesz dzięki niemu zmusić pozaplanarne 
stworzenie do powrotu na rodzinny plan. Masz prawo wygnać istoty o 2 Kostkach Wytrzymałości na 
poziom czarującego. Szansę powodzenia czaru zwiększasz, pokazując ofierze przynajmniej jeden 
przedmiot lub substancję, której ta nienawidzi lub się obawia, bądź która w jakimś sensie jest jej 
przeciwieństwem. Za każdy taki obiekt otrzymujesz premię +1 do testu poziomu czarującego 
wykonywanego w celu przełamania odporności na czary istoty (jeśli jakąś posiada), a jednocześnie ST 
jej rzutu obronnego rośnie o 2. 
Niektóre rzadko występujące przedmioty są dwa razy bardziej skuteczne niż normalne, i zwiększyć 
opisane wcześniej premie (każdy zapewnia premię +2 do testu poziomu czarującego wykonywanego 
w celu przełamania odporności na czary oraz o 4 zwiększa ST rzutu obronnego). 
Koncentrator wtajemniczeń: Dowolny przedmiot, za którym ofiara nie przepada (opcjonalnie, patrz 
wcześniej). 

Wykrycie chaosu 
Poznanie 
Poziom: Kap 1 
 
Czar ten działa jak wykrycie zła, z tą jednak różnicą, iż wykrywa aury istot chaotycznych, kapłanów 
chaotycznych bóstw, zaklęć chaosu oraz magicznych przedmiotów chaosu. Jeżeli jesteś praworządny, 
stajesz się podatny na przytłaczającą aurę chaosu. 

Wykrycie dobra 
Poznanie 
Poziom: Kap 1 
 
Czar ten działa jak wykrycie zła, z tą jednak różnicą, iż wykrywa aury istot dobrych, kapłanów 
dobrych bóstw, zaklęć dobra oraz magicznych przedmiotów dobra. Jeżeli jesteś zły, stajesz się podatny 
na przytłaczającą aurę dobra. Leczące eliksiry, antidota i podobne korzystnie działające przedmioty nie 
są dobre. 

Wykrycie magii 
Poznanie 
Poziom: Brd 0, Cza/Zak 0, Drd 0, Kap 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Emanacja w kształcie stożka 
Czas działania: Koncentracja, do 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Wykrywasz aury magiczne. Ilość informacji, jakie uzyskasz, zależy od tego, ile czasu poświęcisz 
przeszukiwaniu danego obszaru i jak długo skupiasz się na konkretnym terenie lub podmiocie. 
Pierwsza runda: Obecność lub brak obecności magicznych aur w obszarze. 
Druga runda: Liczba magicznych aur w obszarze oraz siła najpotężniejszej z nich. 
Trzecia runda: Siła i położenie każdej z aur w obszarze. Jeżeli przedmioty lub istoty promieniujące 
aurami znajdują się w twoim polu widzenia, możesz wykonać test umiejętności Czarostwo – udany 
pozwala określić szkołę magii związaną z danym efektem (wykonujesz jeden test na aurę; ST 15 + 
poziom czaru lub 15 + 1/2 poziomu czarującego w przypadku efektów niebędących zaklęciami). 
Magiczne obszary, kilka rodzajów magii oraz potężne lokalne emanacje magiczne mogą wypaczyć lub 
ukryć słabsze aury. 
Siła aury: Siła aury zależy od poziomu czarującego funkcjonującego zaklęcia lub poziomu 
czarującego przedmiotu. Jeżeli siła aury klasyfikuje ją do więcej niż jednej kategorii, niniejszy czar 
ujawnia potężniejszą. 
 
Czar lub przedmiot Siła aury 
 Słaba Umiarkowana Silna Przytłaczająca 
Działające zaklęcie (poziom 
czaru) 

3. i niższy 4-6 7-9 10+ (poziom 
bóstwa) 

Magiczny przedmiot (poziom 
czarującego) 

5. i niższy 6-11 12-20 21+ (artefakt) 

 

Utrzymywanie się aury: Magiczna aura utrzymuje się jeszcze po tym, jak jej źródło się rozwieje (w 
przypadku czaru) lub ulegnie zniszczeniu (gdy chodzi o przedmiot magiczny). Jeśli rzucisz wykrycie 

magii i skierujesz je w miejsce utrzymującej się aury, wskaże ono nieznaczną siłę (potęga jeszcze 
mniejsza niż w przypadku słabej aury). To, jak długo aura utrzymuje się na poziomie nieznacznej siły, 
zależy od jej oryginalnej potęgi. 
 
Oryginalna potęga Czas utrzymywania się aury 
Słaba 1k6 rund 
Umiarkowana 1k6 minut 
Silna 1k6 x 10 minut 
Przytłaczająca 1k6 dni 
 
Przybysze i żywiołaki to istoty, które nie są magiczne same w sobie. Jeśli jednak ktoś je przyzwał, 
wykrycie magii ujawni zaklęcie ze szkoły przywoływania, które się do tego przyczyniło. 
W każdej rundzie możesz się obrócić i wykrywać magię na nowym obszarze. Niniejsze zaklęcie 
przenika przeszkody, ale jego działanie blokuje 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra zwykłego 
metalu, cienka warstwa ołowiu i 0,9 metra drewna lub ziemi. 
Wykryciu magii można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 

Wykrycie myśli 
Poznanie [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2, Wiedza 2 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Emanacja w kształcie stożka 
Czas działania: Koncentracja, do 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Wykrywasz powierzchowne myśli. Ilość informacji, jakie uzyskasz, zależy od tego, ile czasu 
poświęcisz przeszukiwaniu danego obszaru i jak długo skupiasz się na konkretnym terenie lub 
podmiocie. 
Pierwsza runda: Obecność lub brak obecności myśli (świadomych istot o Intelekcie wartości 
przynajmniej 1). 
Druga runda: Liczba myślących umysłów w obszarze oraz wartość Intelektu każdego z nich. Jeżeli 
największa wartość Intelektu wynosi 26 lub więcej (i ten atrybut jest o co najmniej 10 punktów 
większy od twojego Int), ulegasz na 1 rundę oszołomieniu; jednocześnie wykrycie myśli dobiega 
końca. Niniejsze zaklęcie nie pozwala określić położenia myślącego umysłu, jeżeli nie widzisz istoty, 
której myśli wykrywasz. 
Trzecia runda: Powierzchowne myśli każdego umysłu w obszarze. Podmiot ma prawo do rzutu 
obronnego na Wolę – udany chroni przed czytaniem jego myśli. Jeżeli chcesz mieć kolejną szansę, 

musisz po raz drugi rzucić niniejszy czar. Myśli stworzeń o zwierzęcym Intelekcie (wartości 1 lub 2) 
są proste oraz instynktowne – i tylko takie potrafisz wykryć. 
W każdej rundzie możesz się obrócić i wykrywać sekretne drzwi na nowym obszarze. Niniejsze 
zaklęcie przenika bariery, ale jego działanie blokuje 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra 
zwykłego metalu, cienka warstwa ołowiu i 0,9 metra drewna lub ziemi. 
Koncentrator wtajemniczeń: Sztuka miedzi. 

Wykrycie nieumarłych 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 1, Kap 1, Pal 1 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Emanacja w kształcie stożka 
Czas działania: Koncentracja, do 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Wykrywasz aurę otaczającą nieumarłych. Ilość informacji, jakie uzyskasz, zależy od tego, ile czasu 
poświęcisz przeszukiwaniu danego obszaru i jak długo skupiasz się na konkretnym terenie lub 
podmiocie. 
Pierwsza runda: Obecność lub brak obecności aur nieumarłych w obszarze. 
Druga runda: Liczba aur nieumarłych w obszarze oraz siła najpotężniejszej z nich. Jeżeli masz dobry 
charakter, najsilniejsza z aur jest przytłaczająca (patrz dalej), a KW istoty co najmniej dwukrotnie 
przekraczają twój poziom postaci, ulegasz na 1 rundę oszołomieniu; jednocześnie wykrycie 

nieumarłych dobiega końca. 
Trzecia runda: Siła i położenie każdej z aur w obszarze. Jeśli aura pojawi się poza twoim polem 
widzenia, poznajesz kierunek, w jakim się znajduje a nie dokładną lokalizację. 
Siła aury: Siła aury zależy od KW nieumarłego, co podano w pobliskiej tabeli. 
 
KW Siła 
1 i mniej Słaba 
2-4 Umiarkowana 
5-10 Silna 
11 i więcej Przytłaczająca 
 

Utrzymywanie się aury: Aura nieumarłych utrzymuje się jeszcze po tym, jak jej źródło ulegnie 
zniszczeniu. Jeśli rzucisz wykrycie nieumarłych i skierujesz je w miejsce utrzymującej się aury, 
wskaże ono nieznaczną siłę (potęga jeszcze mniejsza niż w przypadku aury słabej). To, jak długo aura 
utrzymuje się na poziomie nieznacznej siły, zależy od jej oryginalnej potęgi. 
 

Oryginalna potęga Czas utrzymywania się aury 
Słaba 1k6 rund 
Umiarkowana 1k6 minut 
Silna 1k6 x 10 minut 
Przytłaczająca 1k6 dni 
 
W każdej rundzie możesz się obrócić i wykrywać nieumarłych na nowym obszarze. Niniejsze zaklęcie 
przenika bariery, ale jego działanie blokuje 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra zwykłego 
metalu, cienka warstwa ołowiu i 0,9 metra drewna lub ziemi. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Nieco ziemi z grobu. 

Wykrycie prawa 
Poznanie 
Poziom: Kap 1 
 
Czar ten działa jak wykrycie zła, z tą jednak różnicą, iż wykrywa aury istot praworządnych, kapłanów 
praworządnych bóstw, zaklęć prawa oraz magicznych przedmiotów prawa. Jeżeli jesteś chaotyczny, 
stajesz się podatny na przytłaczającą aurę praworządności. 

Wykrycie sekretnych drzwi 
Poznanie 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1, Wiedza 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Emanacja w kształcie stożka 
Czas działania: Koncentracja, do 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Potrafisz wykryć sekretne drzwi, pomieszczenia, skrytki i tak dalej. Czar ten pozwala odnaleźć tylko 
przejścia, drzwi i otwory skonstruowane tak, by nie dało się ich znaleźć. Ilość informacji, jakie 
uzyskasz, zależy od tego, ile czasu poświęcisz przeszukiwaniu danego obszaru i jak długo skupisz się 
na konkretnym terenie lub podmiocie. 
Pierwsza runda: Obecność lub brak obecności sekretnych drzwi. 
Druga runda: Liczba sekretnych drzwi w obszarze oraz położenie wszystkich. Jeśli sekretne drzwi 
znajdują się poza twoim polem widzenia, poznajesz kierunek, w jakim się znajdują, a nie dokładną 
lokalizację. 
Każda kolejna runda: Mechanizm lub sposób otwarcia jednego konkretnego sekretnego przejścia, 
które uważnie zbadałeś. 
W każdej rundzie możesz się obrócić i wykrywać sekretne drzwi na nowym obszarze. Niniejsze 
zaklęcie przenika bariery, ale jego działanie blokuje 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra 
zwykłego metalu, cienka warstwa ołowiu i 0,9 metra drewna lub ziemi. 

Wykrycie szpiegowania 
Poznanie 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 12 m 
Obszar: Emanacja o promieniu 12 m i środku w tobie 
Czas działania: 24 godziny 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Natychmiast stajesz się świadomy wszelkich prób obserwowania cię za sprawą czaru lub efektu 
poznania (szpiegowania). Obszar działania wykrycia szpiegowania porusza się wraz z tobą i emanuje 
z ciebie. Znasz położenie każdego magicznego czujnika znajdującego się na terenie funkcjonowania 
niniejszego zaklęcia. 
Jeśli źródło próby szpiegowania znajduje się w obszarze działania zaklęcia, znasz jego położenie. 
W przeciwnym razie ty oraz szpiegujący natychmiast wykonujecie sporne testy poziomu czarującego 
(1k20 + poziom czarującego). Jeżeli uzyskasz przynajmniej taki sam wynik jak twój adwersarz, 
poznajesz jego wygląd oraz uzyskujesz dokładne informacje dotyczące kierunku i odległości, w jakiej 
się znajduje. 
Komponent materialny: Niewielki odłamek lustra oraz miniaturowa mosiężna trąbka do słuchania. 

Wykrycie trucizny 
Poznanie 
Poziom: Cza/Zak 0, Drd 0, Kap 0, Pal 1, Trp 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
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Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel lub obszar: Jedna istota, jeden przedmiot lub sześcian o krawędzi 1,5 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Ustalasz, czy istota, przedmiot lub obszar został zatruty lub jest trujący. Wykonując udany test 
Roztropności o ST 20, określasz dokładny rodzaj toksyny. Bohater posiadający Rzemiosło (alchemię) 
może spróbować wykonać test rzeczonej umiejętności o ST 20, jeżeli nie powiedzie mu się test 
Roztropności, albo też przed testem Roztropności wykonać test Rzemiosła (alchemii). 
Niniejsze zaklęcie przenika bariery, ale jego działanie blokuje 30 centymetrów kamienia, 2,5 
centymetra zwykłego metalu, cienka warstwa ołowiu i 0,9 metra drewna lub ziemi. 

Wykrycie wnyków i jam 
Poznanie 
Poziom: Drd 1, Trp 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Emanacja w kształcie stożka 
Czas działania: Koncentracja, do 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Wykrywasz zwykłe wilcze doły, pułapki ze spadającymi kamieniami oraz wnyki, a także mechaniczne 
pułapki skonstruowane przy użyciu naturalnych materiałów. Niniejsze zaklęcie nie pozwala znaleźć 
skomplikowanych pułapek i zapadni. 
Czar wykrywa również naturalne niebezpieczeństwa – ruchome piaski (czyli wnyki), jamy (wilcze 
doły) czy niestabilne naturalne kamienne ściany (pułapki ze spadającymi kamieniami). Nie pozwala 
jednak odkryć innych potencjalnych zagrożeń. Nie wykrywa również pułapek magicznych (z 
wyjątkiem tych działających jako wilcze doły, spadające kamienie czy wnyki; patrz czar wnyki) i tych 
o złożonym mechanizmie oraz takich, które rozbrojono lub zabezpieczono. 
Ilość informacji, jakie uzyskasz, zależy od tego, ile czasu poświęcisz studiowaniu danego obszaru. 
Pierwsza runda: Obecność lub brak obecności niebezpieczeństw. 
Druga runda: Liczba niebezpieczeństw w obszarze oraz położenie wszystkich. Jeśli zagrożenie 
znajduje się poza twoim polem widzenia, poznajesz kierunek, a nie dokładną lokalizację. 
Każda kolejna runda: Ogólnikowo – rodzaj zagrożenia oraz sposób, w jaki można paść jego ofiarą; 
dotyczy jednego konkretnego niebezpieczeństwa, które uważnie zbadałeś. 
W każdej rundzie możesz się obrócić i wykrywać sekretne drzwi na nowym obszarze. Niniejsze 
zaklęcie przenika bariery, ale jego działanie blokuje 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra 
zwykłego metalu, cienka warstwa ołowiu i 0,9 metra drewna lub ziemi. 

Wykrycie zła 
Poznanie 
Poziom: Kap 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: 18 m 
Obszar: Emanacja w kształcie stożka 
Czas działania: Koncentracja, do 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Wyczuwasz obecność zła. Ilość informacji, jakie uzyskasz, zależy od tego, ile czasu poświęcisz 
przeszukiwaniu danego obszaru i jak długo skupisz się na konkretnym terenie lub podmiocie. 
Pierwsza runda: Obecność lub brak obecności zła w obszarze. 
Druga runda: Liczba złych aur (istot, przedmiotów lub czarów) w obszarze oraz siła najpotężniejszej 
z nich. Jeżeli masz dobry charakter, a najsilniejsza z aur jest przytłaczająca (patrz dalej), a poziom lub 
KW jej źródła co najmniej dwukrotnie przekracza twój poziom postaci, to ulegasz na 1 rundę 
oszołomieniu; jednocześnie wykrycie zła dobiega końca. 
Trzecia runda: Siła i położenie każdej z aur w obszarze. Jeśli aura znajduje się poza twoim polem 
widzenia, poznajesz kierunek, w jakim się pojawiła, a nie dokładną lokalizację. 
Siła aury: Siła złej aury zależy od rodzaju stworzenia lub przedmiotu, który wykrywasz, oraz jego 
KW, poziomu czarującego, bądź (w przypadku kapłan) poziomu klasowego – patrz pobliska tabela. 
Jeżeli siła aury należy do więcej niż jednej kategorii, niniejszy czar ujawnia potężniejszą. 
 
Istota/przedmiot Siła aury 

 Słaba Umiarko
wana 

Siln
a 

Przytłacz
ająca 

Zła istota1 (KW) 10 
i mniej 

11-25 26-
50 

51 
i więcej 

Nieumarły (KW) 2 
i mniej 

3-8 9-20 21 
i więcej 

Zły przybysz (KW) 1 
i mniej 

2-4 5-10 11 
i więcej 

Kapłan złego bóstwa2 (poziomy klasowy) 1 2-4 5-10 11 
i więcej 

Zły magiczny przedmiot lub czar (poziom 
czarującego) 

2 
i mniej 

3-8 9-20 21 
i więcej 

1 Z wyjątkiem nieumarłych i przybyszów, którzy występują w tabeli niezależnie. 
2 Niektóre postacie niebędące kapłanami również mogą promieniować aurą o takiej samej mocy. 
W takim przypadku w opisie klasy pojawia się stosowna informacja. 
 

Utrzymywanie się aury: Aura zła utrzymuje się jeszcze po tym, jak jej źródło się rozwieje (w 
przypadku czaru) lub ulegnie zniszczeniu (gdy chodzi o istotę lub magiczny przedmiot). Jeśli rzucisz 
wykrycie zła i skierujesz je w miejsce utrzymującej się aury, wskaże ono nieznaczną siłę (potęga 
jeszcze mniejsza niż w przypadku aury słabej). To, jak długo aura utrzymuje się na poziomie 
nieznacznej siły, zależy od jej oryginalnej potęgi. 
 
Oryginalna potęga Czas utrzymywania się aury 
Słaba 1k6 rund 
Umiarkowana  1k6 minut 
Silna 1k6 x 10 minut 
Przytłaczająca 1k6 dni 
 
Zwierzęta, pułapki, trucizny oraz inne potencjalne zagrożenia nie są złe, a zatem niniejsze zaklęcie nie 
pozwala ich wykryć. 
W każdej rundzie możesz się obrócić i wykrywać zło na nowym obszarze. Niniejsze zaklęcie przenika 
bariery, ale jego działanie blokuje 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra zwykłego metalu, cienka 
warstwa ołowiu i 0,9 metra drewna lub ziemi. 

Wykrycie zwierząt lub roślin 
Poznanie 
Poziom: Drd 1, Trp 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Emanacja w kształcie stożka 
Czas działania: Koncentracja, do 10 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 

 
W obszarze stożka emanującego z twojej twarzy wykrywasz konkretny gatunek roślin lub zwierząt. 
Korzystając z zaklęcia, musisz myśleć o danym gatunku, ale w każdej rundzie masz prawo go zmienić. 
Ilość informacji, jakie uzyskasz, zależy od tego, ile czasu poświęcisz przeszukiwaniu danego obszaru 
i jak długo skupiasz się na konkretnym gatunku zwierząt czy roślin. 
Pierwsza runda: Obecność lub brak obecności w obszarze zwierząt czy roślin danego gatunku. 
Druga runda: Liczba przedstawicieli danego gatunku w obszarze oraz kondycja najzdrowszego z nich. 
Trzecia runda: Kondycja (patrz dalej) i położenie każdego z przedstawicieli danego gatunku 
w obszarze. Jeśli zwierzę bądź roślina znajduje się poza twoim polem widzenia, poznajesz kierunek, 
w jakim się znajduje, a nie dokładną lokalizację. 
Kondycja: Na potrzeby niniejszego zaklęcia stosuje się następujące kategorie kondycji. 
Normalna: 90% całkowitej liczby punktów wytrzymałości i brak chorób. 
Dobra: Od 30% do 90% całkowitej liczby punktów wytrzymałości. 
Kiepska: Mniej niż 30% całkowitej liczby punktów wytrzymałości, zakażenie chorobą lub osłabienie 
z powodu kontuzji czy urazu. 
Zła: 0 lub mniej punktów wytrzymałości, terminalny stan choroby lub kalectwo. 
Jeżeli stworzenie mieści się w więcej niż jednej kategorii, zaklęcie zawsze wskazuje słabszą. 
W każdej rundzie możesz się obrócić i wykrywać zwierzęta czy rośliny na nowym obszarze. Niniejsze 
zaklęcie przenika bariery, ale jego działanie blokuje 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra 
zwykłego metalu, cienka warstwa ołowiu i 0,9 metra drewna lub ziemi. 

Wyładowanie łańcuchowe 
Wywoływanie [Elektryczność] 
Poziom: Cza/Zak 6, Powietrze 6 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Cele: Jeden podstawowy cel plus jeden drugorzędny/poziom (wszystkie muszą się znajdować 

w odległości do 9 m od podstawowego celu) 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten powołuje do istnienia wyładowanie elektryczne, które rozpoczyna pojedyncza błyskawica 
zaczynająca się w koniuszkach twoich palców. W odróżnieniu od zaklęcia błyskawica, wyładowanie 

łańcuchowe najpierw uderza w jedną ofiarę, a następnie przeskakuje do następnych. 
Pierwszy cel wyładowania otrzymuje 1k6 obrażeń od elektryczności na poziom czarującego 
(maksymalnie 20k6). Następnie błyskawica przeskakuje na drugorzędne ofiary w liczbie jednej na 
twój poziom czarującego (maksymalnie 20). Każde z tych drugorzędnych wyładowań uderza w jedną 
istotę, powodując o 1/2 mniej ran niż pierwsze (zaokrąglając w dół). Każda ofiara ma prawo do rzutu 
obronnego na Refleks – udany oznacza, że otrzymuje połowę obrażeń. Drugorzędne cele wybierasz 
dowolnie, z tym że muszą się one znajdować w promieniu 9 metrów od celu podstawowego. Ponadto 
na jedną istotę może zadziałać tylko jedno wyładowanie. Masz oczywiście prawo wybrać mniej 
drugorzędnych celów niż maksymalna dostępna ci liczba. 
Koncentrator: Kłębek sierści; kawałek bursztynu, szkła lub kryształowy drążek; jedna srebrna szpila 
na każdy poziom czarującego. 

Wymazywanie 
Przemiany 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jeden zwój lub dwie strony 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Wymazywanie usuwa zapiski magicznej i zwykłej natury ze zwoju, jednej lub dwóch stron papieru, 
pergaminu bądź podobnej powierzchni. Za pomocą niniejszego zaklęcia możesz się pozbyć glifu 

strażniczego, mistycznego znaku, wybuchających run czy zygzaku atramentowego węża, ale nie 
iluzorycznego pisma oraz symbolu. Niemagiczne pismo automatycznie ulega wymazaniu, jeśli go 
dotkniesz i jeżeli nikt inny nie trzyma w dłoniach kartki, na której zostało spisane. W przeciwnym 
razie szansa usunięcia niemagicznych zapisków wynosi 90%. 
Wymazanie magicznego pisma wymaga dotknięcia go i udanego testu poziomu czarującego (1k20 + 
poziom czarującego) o ST 15 (naturalne 1 lub 2 zawsze oznacza porażkę w tym teście). Jeżeli nie uda 
ci się usunąć glifu strażniczego, wybuchających run lub zygzaku atramentowego węża, przypadkowo 
uruchomisz dane zapiski. 

Wypaczenie drewna 
Przemiany 
Poziom: Drd 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: 1 mały drewniany przedmiot/poziom, wszystkie w promieniu 6 m 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje (przedmiot) 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Sprawiasz, że drewno się wygina i wypacza – w efekcie permanentnie przestaje być proste, traci 
kształt i wytrzymałość. Wypaczone drzwi otwierają się na oścież (lub, jeśli tego chcesz, blokują się 
i otwarcie ich wymaga udanego testu Siły). Łódź czy statek zaczynają przeciekać. Broń dystansowa 
staje się bezużyteczna, a broń do walki ręcz nakłąda na użytkownika karę –4 do testów ataków. 
Możesz wypaczyć jeden na poziom czarującego przedmiot rozmiaru maksymalnie małego lub jego 
odpowiednik. Średniej wielkości przedmiot należy traktować jak 2 małe, duży jak 4, wielki jak 8, 
olbrzymi jak 16, a kolosalny jak 32. 
Zamiast tego możesz cofnąć wypaczenie drewna (przywracając je do stanu normalności), prostując 
i “naprawiając” to, które zmieniono mocą tego zaklęcia lub w inny sposób. Warto pamiętać, że 
scalanie nie zdoła zreperować wypaczonego przez niniejszy czar przedmiotu. 
Możesz rzucić kilka wypaczeń drewna jedno po drugim i zmienić (lub naprawić) przedmiot, który jest 
za duży, by wpłynąć nań za pomocą jednego czaru. Trzeba tylko pamiętać, że dopóki przedmiot nie 
zostanie całkowicie wypaczony, nic się z nim nie dzieje. 

Wysączenie energii 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 9, Kap 9 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje; patrz opis pozbawienia sił 
 
Czar ten działa jak pozbawienie sił, z tą jednak różnicą, że nakłada na ofiarę 2k4 poziomy negatywne, 
które na dodatek utrzymują się dłużej. 
Przed otrzymaniem negatywnych poziomów nie chroni żaden rzut obronny. Jednakże 24 godziny po 
ich uzyskaniu ofiara wykonuje jeden rzut obronny na Wytrwałość (ST = ST rzutu obronnego na czar 
wysączenie energii) na każdy negatywny poziom. Udany oznacza pozbycie się poziomu negatywnego. 
Nieudany świadczy o tym, że negatywny poziom rozwiał się samoistnie, ale jeden z poziomów postaci 
ofiary został jednocześnie permanentnie wysączony. 
Nieumarły trafiony tym promieniem otrzymuje na 1 godzinę 2k4 x 5 tymczasowych punktów 
wytrzymałości. 

Wystraszenie 
Nekromancja [Strach, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2 
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Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Jedna żywa istota na trzy poziomy, z których żadne dwie nie mogą się znajdować dalej niż 9 m 

od siebie 
Czas działania: 1 runda/poziom lub 1 runda; patrz opis wywołania strachu 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten działa jak wywołanie strachu, z tą jednak różnicą, że przerażeniu ulegają wszystkie 
potencjalne ofiary o KW mniej niż 6. 
Komponent materialny: Odłamek kości nieumarłego – szkieletu, zombiego, ghoula, ghasta lub mumii. 

Wytrzymałość niedźwiedzia 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 2, Drd 2, Kap 2, Trp 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak 
 
Istota, na którą wypłynie to zaklęcie, staje się bardziej witalna i żywotniejsza. Czar ten zapewnia jej 
premię z usprawnienia +4 do Budowy, z czego wynikają zwyczajowe korzyści dotyczące punktów 
wytrzymałości, rzutów obronnych na Wytrwałość, testów Budowy i tak dalej. 
Zyskane za sprawą zwiększenia Budowy punkty wytrzymałości nie są tymczasowe i rozwiewają się, 
gdy atrybut podmiotu powróci do normalnej wartości. Nie traci się ich najpierw, jak tymczasowych 
punktów wytrzymałości. 

Wytrzymałość niedźwiedzia, zbiorowa 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 6, Drd 6, Kap 6 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

przekraczającej 9 m 
 
Zbiorowa wytrzymałość niedźwiedzia działa jak wytrzymałość niedźwiedzia, z tą jednak różnicą, iż 
wpływa na wiele istot. 

Wytwarzanie 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: Patrz opis 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 

Cel: Do 0, 27 m3/poziom; patrz opis 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Przemieniasz materiał danego rodzaju w wykonany z niego produkt. Niniejszy czar nie pozwala 
zmieniać i tworzyć istot ani magiczny przedmiotów. Jakość kreowanych za sprawą tego zaklęcia 
przedmiotów zależy od jakości użytych w procesie materiałów. Jeśli pracujesz nad minerałami, obszar 
działania zaklęcia maleje z 0,27 metra sześciennego na poziom do 0,027 metra sześciennego na 
poziom. 
Stworzenie kunsztownych przedmiotów wysokiej jakości wymaga wykonania udanego testu 
stosownego Rzemiosła. 
Rzucając niniejsze zaklęcie, musisz poświęcić rundę na 0,27 metra sześciennego (lub na 0,027 metra 
sześciennego) materiału, na który czar ma wpłynąć. 
Komponent materialny: Oryginalny materiał, który kosztuje tyle samo, co surowce potrzebne do 
wytworzenia przedmiotu, jaki ma powstać za sprawą czaru. 

Wywoływanie poprzez cienie 
Iluzje (Cień) 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Patrz opis 
Efekt: Patrz opis 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji) 
Odporność na czary: Tak 
 
Wykorzystujesz energię z Planu Cieni do rzucania na wpół realnych iluzyjnych wersji czarów 
zaklinacza bądź czarodzieja ze szkoły wywoływanie poziomu 4. lub niższego (w przypadku zaklęć 
posiadających więcej niż jeden poziom, wykorzystuj to, które najbardziej ci odpowiada). 
Czary, które powodują obrażenia, mają normalne efekty, chyba że ich ofierze powiedzie się rzut 
obronny na Wolę. Każda istota, która przejrzy matactwo, otrzymuje tylko 1/5 (20%) ran 
spowodowanych przez atak. Jeśli atak, w który stworzenie nie uwierzyło, ma inny efekt niż zadawanie 
obrażeń, wpływa on z 1/5 siły (jeżeli da się to zastosować) lub działa z szansą tylko 20%. Bez względu 
na wynik rzutu obronnego pozwalającego nie uwierzyć w iluzję, podmiot ma prawo do każdego rzutu 
obronnego (i użycia odporności na czary), na jaki pozwala naśladowane zaklęcie. ST takiego rzutu 
obronnego zależy od poziomu wywoływania poprzez cienie (5. poziom), a nie od normalnego poziomu 
zaklęcia. 
Efekty niepowodujące obrażeń funkcjonują normalnie, chyba że ktoś przejrzy oszustwo – wówczas 
w ogóle nie działają. 
Przedmioty automatycznie wykonują udane rzuty obronne na Wolę na ten czar. 

Wywoływanie poprzez cienie, potężniejsze 
Iluzje (Cień) 
Poziom: Cza/Zak 8 
 
Czar ten działa jak wywoływanie poprzez cienie, ale naśladuje zaklęcia wywoływania czarodzieja oraz 
zaklinacza 7. i niższego poziomu. Jeśli czary raniące zostaną rozpoznane jako potężniejsze 
wywoływanie poprzez cienie, zadają tylko 3/5 (60%) obrażeń. 

Wywołanie strachu 
Nekromancja [Strach, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1, Kap 1, Śmierć 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota o 5 lub mniej KW 
Czas działania: 1k4 rund lub 1 runda; patrz opis 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
W istocie, na którą zadziałał, czar wywołuje przerażenie. Ofiara, której powiedzie się rzut obronny na 
Wolę, jest wstrząśnięta przez 1 rundę. Istoty mające 6 lub więcej Kostek Wytrzymałości są niepodatne 
na ten efekt. 

Wywołanie strachu kontruje i rozprasza przełamanie strachu. 

Wzrastanie roślin 
Przemiany 
Poziom: Drd 3, Rośliny 3, Trp 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Patrz opis 
Cel lub obszar: Patrz opis 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Wzrastanie roślin ma różne efekty zależnie od wybranej wersji. 
Rozrost flory: Efekt ten sprawia, że normalna roślinność (trawa, wrzosy, krzewy, pnącza, oset, drzewa, 
winorośle) w jego zasięgu (120 metrów + 12 metrów na poziom czarującego) gęstnieje i rozrasta się. 
Rośliny splatają się ze sobą, tworząc gąszcz lub dżunglę, przez którą istoty muszą się przedzierać lub 
wyrąbywać sobie drogę. Ich szybkość maleje do 1,5 metra lub 3 metrów w przypadku dużych 
i większych stworzeń. Efekt zadziała tylko wówczas, gdy na obszarze działania czaru rosną jakieś 
krzewy i drzewa. 
W zależności od twojej decyzji, obszarem działania zaklęcia może być koło o promieniu 30 metrów, 
półkole o promieniu 45 metrów lub ćwierćkole o promieniu 60 metrów. Masz również prawo wskazać 
miejsca na obszarze funkcjonowania zaklęcia, na które ono nie wpłynie. 
Wzbogacenie wegetacji: Ta wersja czaru wpływa na normalne rośliny w zasięgu 0,75 kilometra, 
zwiększając ich potencjał produkcyjny na czas roku o 1/3 ponad normę. 
Wzrastanie roślin kontruje zmniejszanie roślin. 
Zaklęcie to nie wpływa na istoty roślinne. 

Zaawansowane tworzenie 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 5 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Czas działania: Patrz opis 
 
Czar ten działa jak pomniejsze tworzenie, z tą jednakże różnicą, iż pozawala także kreować przedmioty 
o naturze mineralnej: kamień, kryształ, metal i tak dalej. Czas istnienia stworzonego obiektu zależy od 
jego względnej trwałości i rzadkości występowania, co podano w pobliskiej tabeli. 
 
Przykład Czas istnienia obiektu 
Materia roślinna 2 godz./poziom 
Kamień, kryształ, typowe metale 1 godz./poziom 
Metale szlachetne 20 min./poziom 
Klejnoty 10 min./poziom 

Rzadkie metale1 1 runda/poziom 

1 Wliczając w to adamantyt, alchemiczne srebro i mithril. Nie możesz za sprawą niniejszego czaru 
tworzyć przedmiotów z zimnego żelaza. 

Zaawansowany obraz 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Czas działania: Koncentracja + 3 rund 
 
Czar ten działa jak milczący obraz, z tą tylko różnicą, że jego efekt obejmuje iluzje wzrokowe, 
dźwiękowe, zapachowe i cieplne. Koncentrując się, możesz poruszać obraz w zasięgu. 
Obraz znika, gdy przeciwnik go uderzy, chyba że sprawisz, iż iluzja odpowiednio zareaguje. 

Zabezpieczenie wymiaru 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 8, Kap 8 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Emanacja o promieniu 6 metrów i środku w jakimś punkcie przestrzeni 
Czas działania: Jeden dzień/poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Tworzysz migoczącą szmaragdową barierę, która blokuje podróże pozawymiarowe, w tym takie formy 
poruszania się, jak przy użyciu drzwi poprzez wymiary, eteryczności, eterycznego spaceru, labiryntu, 

migotania, projekcji astralnej, przejścia światem cieni, teleportacji, wrót, zamiany planów oraz 
podobnych zdolności czaropodobnych i psionicznych. Kiedy zabezpieczenie wymiaru znajdzie się we 
wskazanym przez ciebie miejscu, pozawymiarowa podróż do lub z tego obszaru staje się niemożliwa. 
Zabezpieczenie wymiaru nie wpływa na poruszanie się istoty, która w chwili rzucenia niniejszego 
czaru była już w formie eterycznej lub astralnej. Nie uniemożliwia również percepcji pozawymiarowej 
ani pozawymiarowych form ataku. Ponadto zabezpieczenie wymiaru nie zapobiega znikaniu 
przyzwanych istot, gdy dobiega końca czas działania zaklęcia, za pomocą którego je sprowadzono. 

Zabicie nieumarłego 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 6, Kap 6 
Komponenty: W, S, M/KO 
Obszar: Kilku nieumarłych w rozprysku o promieniu 12 m 
Rzut obronny: Wola neguje 
 
Czar ten działa jak krąg śmierci, ale niszczy nieumarłych. 
Komponent materialny: Sproszkowany diament wart przynajmniej 500 sz. 

Zabicie żywego 
Nekromancja [Śmierć] 
Poziom: Kap 5, Śmierć 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Za pomocą tego czaru możesz zabić jedną żywą istotę. W tym celu musi ci się udać wymierzony 
w ofiarę atak dotykowy wręcz. Stworzenie, na które rzucasz to zaklęcie, ma jeszcze prawo do rzutu 
obronnego na Wytrwałość – udany oznacza, że nie ginie, ale otrzymuje 3k6 obrażeń +1 na poziom 
czarującego. 

Zabójcza chmura 
Przywoływanie (Tworzenie) 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Chmura w fali o promieniu 6 m, wysoka na 6 m 
Czas działania: 1 min./poziom 
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Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten tworzy kłąb oparów podobny do chmury mgły, z tą jednak różnicą, iż ten tuman jest żółto-
zielony i trujący. Powoduje on automatycznie śmierć każdej żywej istoty o 3 lub mniej KW (bez 
prawa do rzutu obronnego). Żywe stworzenia o KW od 4 do 6 giną, jeśli nie powiedzie im się rzut 
obronny na Wytrwałość (w przypadku udanego ich Budowa ulega obniżeniu o 1k4 punkty w ich turze 
w każdej rundzie przebywania w chmurze). Budowa żywych istot mających 6 i więcej KW w każdej 
rundzie przebywania w chmurze, w ich turze, obniża się o 1k4 punkty (udany rzut obronny na 
Wytrwałość oznacza utratę połowy wylosowanej wartości). Wstrzymywanie oddechu nic nie daje, 
jednakże czar nie działa na istoty niepodatne na trucizny. 
W odróżnieniu od chmury mgły, zabójcza chmura oddala się od ciebie w tempie 3 metrów na rundę, 
przesuwając się tuż przy powierzchni ziemi. W każdej rundzie ustal, na jaki obszar rozlał się opar, 
zakładając, iż nowy punkt początkowy znajduje się o kolejne 3 metry dalej od punktu początkowego, 
w którym rzuciłeś zaklęcie. 
Ponieważ opary są cięższe od powietrza, opadają możliwie najniżej, wypełniając niecki i dziury. 
Chmura nie przenika przez ciecze, a zatem czaru nie można rzucać pod powierzchnią wody. 

Zachwyt 
Oczarowania (Zauroczenie) [Dźwięk, Oparty na języku, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Kap 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Dowolna liczba istot 
Czas działania: 1 godzina lub mniej 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Jeżeli skupiłeś na sobie uwagę grupy istot, możesz je dodatkowo urzec. Rzucenie tego zaklęcia 
wymaga, abyś przez całą rundę, bez przerwy, śpiewał lub mówił. Po tym czasie istoty, na które 
wpłynąłeś, całkowicie się na tobie skupiają, ignorując otoczenie. Kiedy znajdują się pod działaniem 
niniejszego czaru, ich nastawienie staje się przyjazne. Jeżeli potencjalne ofiary wywodzą się z rasy lub 
religii nieprzyjaźnie do ciebie ustosunkowanej, otrzymują premię +4 do rzutu obronnego. 
Stworzenie o 4 lub więcej KW bądź o Roztropności wartości przynajmniej 16 pozostaje świadome 
otoczenia, a jego nastawienie jest obojętne. Uzyskuje ono prawo do nowego rzutu obronnego, jeśli jest 
świadkiem działania, któremu się sprzeciwia. 
Efekt utrzymuje się, dopóki mówisz lub śpiewasz, ale maksymalnie godzinę. Istoty, które zachwyciłeś 
swoimi słowami, nie wykonują żadnych akcji tak długo, jak mówisz lub śpiewasz, i jeszcze przez 1k3 
rundy po tym, gdy przerwiesz, ponieważ przez ten czas dyskutują o twej przemowie czy występie. 
Również stworzenia wkraczające na obszar niniejszego zaklęcia podczas jego działania muszą 
wykonać rzut obronny – nieudany oznacza, iż też ulegają zachwytowi. Czar dobiega końca, jeśli coś 
przerwie ci koncentrację lub wykonasz inną czynność (jednakże trwające 1k3 rundy opóźnienie 
działania ofiar wciąż ma miejsce). 
Stworzenia, które nie uległy zachwytowi i które mają w stosunku do ciebie nieprzyjazne lub wrogie 
nastawienie, mogą wykonać wspólny test Charyzmy i przerwać działanie zaklęcia za sprawą 
szyderstw, gwizdów i tym podobnych. W tym teście stosuje się premię z Charyzmy istoty 
o najwyższej wartości tego atrybutu w grupie; inni mogą jej pomagać. Drwiny itp. kończą zaklęcie, 
jeżeli we wspomnianym teście wypadnie wynik przewyższający rezultat twojego testu Charyzmy. 
Grupa może wykonać tylko jednaką próbę przerwania twej mowy czy występu na dane użyciu czaru. 
Jeżeli ktokolwiek z publiczności zostanie zaatakowany lub padnie ofiarą innego wrogiego aktu, czar 
dobiega końca i wszystkie uprzednio zachwycone istoty natychmiast stają się nieprzyjaźnie do ciebie 
nastawione. Natomiast każde stworzenie o 4 lub więcej KW bądź Roztropności wartości przynajmniej 
16 będzie do ciebie wrogo nastawione. 

Zaciszna kryjówka maga 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Sześcian o krawędzi 9 m/poziom (K) 
Czas działania: 24 godziny (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to zapewnia prywatność. Każdy, kto z zewnątrz patrzy na obszar jego działania, widzi tylko 
ciemne, mgliste kłęby, których nie przebija widzenie w ciemnościach. Żaden dźwięk – nie ma 
znacznie jak głośny – nie opuści granic wspomnianego obszaru, a zatem z zewnątrz nie da się niczego 
podsłuchać. Rzecz jasna osoby przebywające na obszarze działania zaklęcia widzą normalnie. 
Zaklęcia poznania (szpiegowania) nie potrafią w najmniejszym stopniu zbadać zacisznej kryjówki 

maga. Ponadto istoty przebywające w jej obszarze są niepodatne na wykrycie myśli. Zabezpieczenie 
uniemożliwia kontakt głosowy pomiędzy stworzeniami znajdującymi się w zacisznej kryjówce maga 

a tymi poza nią (bowiem dźwięk nie przenika przez jej granie), lecz nie blokuje innych metod 
komunikacji, takich jak czary przesłanie wieści czy wiadomość, ani łączności telepatycznej w rodzaju 
tej wiążącej czarodzieja i jego chowańca. 
Niniejszy czar nie zabezpiecza przed wkroczeniem na obszar jego działania istot czy przedmiotów. 
Zacisznej kryjówce maga można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Komponent materialny: Płytka cienkiego ołowiu, nieprzezroczyste szkło, zwitek wełny lub sukna 
i sproszkowany kamień szlachetny zwany peridotem. 

Zaciśnięta pięść 
Wywoływanie [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 8, Siła 8 
Komponenty: W, S, K/KO 
 
Czar ten działa jak powstrzymująca dłoń, z tą jednak różnicą, iż dłoń może powstrzymywać 
wskazanych przez ciebie wrogów, popychać ich lub uderzać. Dryfująca ręka jest w stanie poruszyć się 
w rundzie na dystans 18 metrów i jeszcze zaatakować. Ponieważ samodzielnie kierujesz dłonią, potrafi 
ona lokalizować i atakować niewidzialnych czy ukrytych przeciwników dokładnie tak jak ty. 
Dłoń atakuje raz w rundzie, a jej premia do ataku wynosi twój poziom czarującego + twój modyfikator 
z Intelektu, Roztropności lub Charyzmy (odpowiednio w przypadku czarodzieja, kapłana lub 
zaklinacza), +11 za wartości Siły ręki (33) oraz –1 za to, że dłoń jest dużego rozmiaru. Każdy udany 
atak pięści powoduje 1k8+11 obrażeń, a ofiara musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (o ST 
równej ST rzutu obronnego na niniejsze zaklęcie) – nieudany oznacza oszołomienie na 1 rundę. 
Skierowanie czaru na nowy cel to akcja ruchu. 
Zaciśnięta pięść może również powstrzymywać wrogów jak powstrzymująca dłoń oraz wykonywać 
szarżę byka jak mocarna dłoń, lecz z premią +15 do testu Siły. 
Kapłani rzucający ten czar nadają mu nazwę od imienia swego bóstwa. 
Koncentrator wtajemniczeń: Skórzana rękawica. 

Zadanie/misja 
Oczarowania (Przymus) [Oparty na języku, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6, Kap 6 
Czas rzucania: 10 minut 
Cel: Jedna żywa istota 
Rzut obronny: Brak 
 
Zaklęcie to działa podobnie jak słabsze zadanie, z tą jednak różnicą, iż istota, na którą je rzucasz, może 
mieć dowolną liczbę KW i nie ma prawa do rzutu obronnego. 
Ponadto jeśli podmiot próbuje się sprzeciwić zadaniu/misji, zamiast podlegać karom do wartości 
atrybutów (co ma miejsce w przypadku słabszego zadania), otrzymuje każdego dnia 3k6 obrażeń 

i musi wykonywać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza osłabienie. Efekty te dobiegają 
końca w 24 godziny po tym, jak stworzenie powróci do wykonywania zadania/misji. 
Działanie niniejszego czaru kończy przełamanie klątwy, jednak tylko wówczas, gdy rzucono je na 
poziomie czarującego przynajmniej dwa razy wyższym od twojego poziomu czarującego. Złamanie 

zaklęcia nie kończy zadania/misji, ale cud, ograniczone życzenie i życzenie już tak. 
Bardowie, zaklinacze oraz czarodzieje zwykle zwą ten czar zadaniem, a kapłani – misją. 

Zadanie, słabsze 
Oczarowania (Przymus) [Oparty na języku, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 4 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna żywa istota o 7 KW lub mniej 
Czas działania: Jeden dzień/poziom lub do wyładowania (P) 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Słabsze zadanie to magiczny rozkaz, który istota musi wypełnić, wykonując jakieś działanie lub 
powstrzymując się od jakiejś czynności, zależnie od twojej decyzji. Ofiara niniejszego czaru nie może 
mieć więcej niż 7 Kostek Wytrzymałości i musi cię rozumieć. Zadanie nie umożliwia zmuszenia istoty 
do samobójstwa ani do wykonania czynności prowadzącej do pewnej śmierci, ale poza tym pozwala 
narzucić jej niemal dowolne inne rozkazy. Ofiara musi wypełniać wydane jej instrukcje, dopóki nie 
ukończy zadania – i to bez względu na to, jak długo to potrwa. 
Jeżeli wykonanie zadania wymaga poświęcenia nieskończenie długiego czasu i ofiara nie może go 
wypełnić za sprawą jakichś działań, czar działa przez okres maksymalnie dzień na poziom 
czarującego. Sprytna istota potrafi ominąć niektóre nakazy. 
Jeżeli podmiot słabszego zadania nie będzie wykonywał go przez 24 godziny, będzie podlegał karze –
2 do wartości każdego atrybutu. Co dzień kara rośnie o –2, aż w końcu osiągnie wartość –8, jednakże 
w ten sposób żaden atrybut nie może spaść poniżej wartości 1. Kary do atrybutów znikają w 24 
godziny po tym, jak podmiot powróci do wypełnienia słabszego zadania. 
Słabsze zadanie (oraz wszelkie wynikające zeń kary do atrybutów) można zakończyć za sprawą cudu, 
ograniczonego życzenia, przełamania klątwy, złamania zaklęcia lub życzenia. Rozproszenie magii nie 
wpływa na ów czar. 

Zadawanie drobnych ran 
Nekromancja 
Poziom: Kap 0 
Rzut obronny: Wola neguje 
 
Czar ten działa jak zadawanie lekkich ran, z tą jednak różnicą, iż powoduje tylko 1 obrażenie i udany 
rzut na Wolę neguje wszystkie rany, zamiast redukować ich liczbę. 

Zadawanie krytycznych ran 
Nekromancja 
Poziom: Kap 4, Zniszczenie 4 
 
Czar ten działa jak zadawanie lekkich ran, z tą tylko różnicą, iż powoduje 4k8 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +20). 

Zadawanie krytycznych ran, zbiorowe 
Nekromancja 
Poziom: Kap 8 
 
Czar ten działa jak zbiorowe zadawanie lekkich ran, z tą tylko różnicą, iż powoduje 4k8 obrażeń +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +40). 

Zadawanie lekkich ran 
Nekromancja 
Poziom: Kap 1, Zniszczenie 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Kładąc rękę na żywej istocie, nasycasz ją energią negatywną, zadając w ten sposób 1k8 obrażeń +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +5). 
Ponieważ nieumarłych “ożywia” energia negatywna, czar ten leczy te istoty, zamiast zadawać im rany 
– odzyskują one po prostu stosowną liczbę punktów wytrzymałości. 

Zadawanie lekkich ran, zbiorowe 
Nekromancja 
Poziom: Kap 5, Zniszczenie 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota/poziom, z których żadne dwie nie mogą znajdować się w odległości większej niż 9 m 

od siebie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola zmniejsza o połowę 
Odporność na czary: Tak 
 
Fala negatywnej energii rozchodzi się we wszystkich kierunkach od punktu początkowego, zadając 
wszystkim pobliskim istotom 1k8 obrażeń +1 na poziom czarującego (maksymalnie +25). 
Tak jak wszystkie inne zaklęcia zadawania, również zbiorowe zadawanie lekkich ran leczy 
nieumarłych, zamiast ich ranić. 
Kapłan, który ma prawo spontanicznie rzucać zaklęcia zadawania, potrafi również spontanicznie 
rzucać czary zbiorowego zadawania. 

Zadawanie poważnych ran 
Nekromancja 
Poziom: Kap 3 
 
Czar ten działa jak zadawanie lekkich ran, z tą tylko różnicą, iż powoduje 3k8 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +15). 

Zadawanie poważnych ran, zbiorowe 
Nekromancja 
Poziom: Kap 7 
 
Czar ten działa jak zbiorowe zadawanie lekkich ran, z tą tylko różnicą, iż powoduje 3k8 obrażeń +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +35). 

Zadawanie średnich ran 
Nekromancja 
Poziom: Kap 2 
 
Czar ten działa jak zadawanie lekkich ran, z tą tylko różnicą, iż powoduje 2k8 obrażeń +1 na poziom 
czarującego (maksymalnie +10). 
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Zadawanie średnich ran, zbiorowe 
Nekromancja 
Poziom: Kap 6 
 
Czar ten działa jak zbiorowe zadawanie lekkich ran, z tą tylko różnicą, iż powoduje 2k8 obrażeń +1 na 
poziom czarującego (maksymalnie +30). 

Zagłada 
Nekromancja [Strach, Wpływający na umysł] 
Poziom: Kap 1 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cel: Jedna żywa istota 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten napełnia ofiarę uczuciem straszliwego przerażenia, w wyniku którego jest ona wstrząśnięta. 

Zakażenie 
Nekromancja [Zło] 
Poziom: Cza/Zak 4, Drd 3, Kap 3, Zniszczenie 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta żywa istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Ofiara cierpi skutki choroby wybranej z pobliskiej tabeli. Dolegliwość atakuje natychmiast (bez okresu 
wylęgania). Podane ST dotyczą kolejnych rzutów obronnych (pierwszy wykonuje się z normalną ST 
dla zakażenia). 
 
Choroba ST Efekt 
Ciarki 13 1k8 Zr 
Czerwony ból 15 1k6 S 
Gorączka brudu 12 1k3 Zr i 1k3 Bd 
Gorączkowe chichoty 16 1k6 Rzt 
Ogień umysłu 12 1k4 Int 
Oślepiająca zaraza 16 1k4 S1 
Oślizgła zagłada 14 1k4 Bd 
1 Za każdym razem gdy ofiara w wyniku oślepiającej zarazy utraci 2 lub więcej punktów Siły, musi 
wykonać kolejny rzut obronny na Wytrwałość (stosując zwykłe ST dla choroby) – nieudany oznacza 
permanentne oślepienie. 
 

Zakotwiczenie w wymiarze 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 4, Kap 4 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Promień 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak (przedmiot) 
 
Z twojej dłoni wystrzeliwuje zielony promień, który trafia w zamierzony cel, jeśli powiedzie ci się 
atak dotykowy dystansowy. Każda istota lub przedmiot uderzony przez ów promień zostaje otoczony 
migoczącym szmaragdowym polem, które blokuje podróże pozawymiarowe. Zakotwiczenie 

w wymiarze uniemożliwia korzystanie z: drzwi poprzez wymiary, eteryczności, eterycznego spaceru, 

labiryntu, migotania, projekcji astralnej, przejścia światem cieni, teleportacji, wrót, zamiany planów 

oraz podobnych zdolności czaropodobnych i psionicznych. Niniejsze zaklęcie przez czas swego 
działania zapobiega również użyciu wrót i kręgu teleportacji. 
Zakotwiczenie w wymiarze nie wpływa na poruszanie się istoty, która w chwili rzucenia niniejszego 
czaru była już w formie eterycznej lub astralnej. Nie uniemożliwia również pozawymiarowej percepcji 
ani używania pozawymiarowych form ataku. Ponadto zakotwiczenie w wymiarze nie zapobiega 
znikaniu przyzwanych istot, gdy dobiega końca czas działania zaklęcia, za pomocą którego je 
sprowadzono. 

Zamglenie umysłu 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Mgła w fali o promieniu 6 m, wysoka na 6 m 
Czas działania: 30 minuty i 2k6 rund; patrz opis 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Zamglenie umysłu powołuje do istnienia obłok cienkiej mgły, która osłabia mentalną odporność istot 
znajdujących się na jej obszarze. Podlegają one karze z biegłości –10 do testów Roztropności oraz 
rzutów obronnych na Wolę (oczywiście zamglenie umysłu nie wpływa na stworzenia, które wykonały 
udany rzut obronny; nie muszą one bronić się po raz kolejny, nawet pozostając na obszarze mgły). 
Ofiary podlegają karze, dopóki przebywają w mgle i jeszcze przez 2k6 rund po jej opuszczeniu. Opary 
nie ruszają się z miejsca i utrzymują się przez 30 minut (lub dopóki nie rozwieje ich wiatr). 
Średni wiatr (16,5+ km/h) rozpędza mgłę w cztery rundy, a silny (31,5+ km/h) w jedną rundę. 
Mgła jest tak cienka, że nie wpływa na wzrok. 

Zamiana planów 
Przywoływanie (Teleportowanie) 
Poziom: Cza/Zak 7, Kap 5 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota lub maksymalnie osiem istot trzymających się za ręce 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Przenosisz siebie lub inną istotę na odmienny plan egzystencji lub do alternatywnego wymiaru. 
Zamiana planów pozwala przetransportować do ośmiu chętnych osób trzymających się za ręce 
i tworzących krąg. Nie umożliwia pojawienia się dokładnie w wybranym miejscu docelowego 
wymiaru. Jeśli podróżujesz z Planu Materialnego, możesz dotrzeć na dowolny inny, ale pojawiasz się 
w odległości od 7,5 do 750 kilometrów (5k% x 1,5 km) od obranego celu. 
Uwaga: Zamiana planów natychmiast transportuje wybrane istoty, a następnie kończy swe działanie, 
dlatego też podróżnicy muszą znaleźć inne sposoby powrotu do swego wymiaru. 
Koncentrator: Krótki, rozwidlony metalowy pręt. Jego wielkość i rodzaj użytego metalu decyduje 

o tym, na jaki plan egzystencji lub do jakiego alternatywnego wymiaru podróżują istoty. 

Zamknięcie drzwi 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponent: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 

Cel: Jeden portal, do 1,8 m2/poziom 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Magia tego czaru zamyka drzwi, wrota, okna oraz drewniane, metalowe czy kamienne okiennice. 
W wyniku działania niniejszego zaklęcia portal będący podmiotem zostaje dobrze zamknięty, również 
na normalny klucz. Zamknięcie drzwi neguje kołatka oraz udane rozproszenie magii. 
Jeśli ktoś próbuje siłą otworzyć zamknięte mocą niniejszego czaru drzwi, okna itp., do normalnego ST 
takiego działania dodaj 5. 

Zamknięcie obszaru 
Odrzucanie 
Poziom: Kap 6 
Komponenty: W, S, M, KO 
Czas rzucania: 6 rund 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Obszar: Sześcian o krawędzi 18 m/poziom (K) 
Czas działania: Permanentny 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Niniejszy czar uniemożliwia wszelkie podróże planarne zaczynające się lub kończące na danym 
obszarze. Dotyczy to wszelkich zaklęć teleportacji (takich jak drzwi poprzez wymiary oraz 

teleportacja), zamiany planów, wędrówek astralnych i eterycznych oraz czarów przyzywania. Każdy 
z takich efektów automatycznie zawodzi. 
Ponadto zaklęcie rani próbujące wkroczyć na obszar jego działania istoty o charakterze innym niż 
twój, a potęga efektu zależy od różnicy pomiędzy waszymi charakterami (patrz dalej). Stworzenie 
znajdujące się w chronionym tym czarem miejscu w chwili jego rzucania nie otrzymuje obrażeń, 
chyba że je opuści i spróbuje do niego powrócić (wówczas zamknięcie obszaru działa na nie 
normalnie). 
Takie same charaktery: Brak efektu. Istota może swobodnie wkroczyć na obszar (lecz nie podróżować 
doń planarnie). 
Charaktery różnią się na osi praworządność/chaos lub dobro/zło: Istota otrzymuje 6k6 obrażeń; udany 
rzut obronny na Wolę oznacza tylko połowę ran. Chroni ją też ewentualna odporność na czary. 
Charaktery różnią się zarówno na osi praworządność/chaos, jak i dobro/zło: Istota otrzymuje 12k6 
obrażeń; udany rzut obronny na Wolę oznacza, że otrzymuje tylko połowę ran. Chroni ją też 
ewentualna odporność na czary. 
Jeżeli chcesz, możesz z tym czarem odrzucania związać hasło, dzięki któremu istoty o charakterze 
różnym od twojego zdołają uniknąć obrażeń – wystarczy, że wkraczając na zabezpieczony obszar, 
wypowiedzą hasło. Musisz się na to jednakże zdecydować w chwili rzucania zaklęcia (ustalając 
jednocześnie hasło). 
Rozproszenie magii nie wpływa na efekt zamknięcia obszaru, chyba że rzuca je osoba na poziomie 
przynajmniej równym twojemu poziomowi czarującego. 
Nie możesz mnożyć i nakładać na siebie efektów zamknięcia obszaru. Jeśli to nastąpi, najświeższy 
efekt zatrzyma się na granicy poprzedniego. 
Komponent materialny: Woda święcona, którą skrapiasz obszar, oraz rzadkie kadziła wartości 1500 sz 
plus 1500 sz na każdy sześcian o krawędzi 18 metrów. Jeśli chcesz ponadto wprowadzić hasło, musisz 
zapalić dodatkowe specjalne kadzidła o wartości przynajmniej 5000 sz na każdy sześcian o krawędzi 
18 metrów. 

Zamrażająca sfera 
Wywoływanie [Zimno] 
Poziom: Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Cel, efekt lub obszar: Patrz opis 
Czas działania: Natychmiastowy lub 1 runda/poziom; patrz opis 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zamrażająca sfera powołuje do istnienia lodowatą kulę energii zimna, która wystrzeliwuje 
z opuszków twoich palców i leci we wskazane przez ciebie miejsce, gdzie wybucha w rozprysku 
o promieniu 3 metrów, zadając wszystkim istotom na tym obszarze 1k6 obrażeń od zimna na poziom 
czarującego (maksymalnie 15k6). Żywiołaki (wody) otrzymują więcej ran od zimna – 1k8 na poziom 
czarującego (maksymalnie 15k8). 
Zamrażająca sfera, która trafi w wodę lub ciecz w większości składającą się z wody (nie wliczając 
w to istot opartych na wodzie), powoduje zamarznięcie płynu na obszarze o głębokość 15 
centymetrów i powierzchni 9 metrów kwadratowych (kwadrat o boku 3 metrów) na poziom 
czarującego (maksymalnie 135 metrów kwadratowych). Lód utrzymuje się przez 1 rundę na poziom 
czarującego. Stworzenia, które pływały po powierzchni zamarzniętej teraz wody, zostają uwięzione 
w lodzie. Wyrwanie się to akcja całorundowa, która wymaga udanego testu Siły o ST 25 lub 
Wyzwalania się o ST 25. 
Możesz po rzuceniu niniejszego zaklęcia powstrzymać się od wystrzelenia kuli. Dopóki trzymasz 
ładunek czaru, traktujesz go jak zaklęcie dotykowe. Możesz to robić przez 1 rundę na poziom – po tym 
czasie zamrażająca sfera wybucha w rozprysku o środku w tobie (i nie masz prawa do rzutu 
obronnego na ten efekt). Wystrzelenie kuli w dowolnej z rund po rzuceniu czaru to akcja standardowa. 
Koncentrator: Mała kryształowa sfera. 

Zapalająca chmura 
Przywoływanie (Tworzenie) [Ogień] 
Poziom: Cza/Zak 8, Ogień 8 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Efekt: Chmura w fali o promieniu 6 m, wysoka na 6 m 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Refleks zmniejsza o połowę; patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to tworzy chmurę kłębiącego się dymu i rozgrzanego do białości żaru. Opary ograniczają 
widzenie wszelkiego typu jak chmura mgły. Ponadto rozgrzany do białości żar w każdej rundzie 
zadaje 4k6 obrażeń od ognia wszystkiemu, co znajduje się w dymie. Wszystkie ofiary mają prawo do 
rzutu obronnego na Refleks – udany obniża liczbę ran o połowę. 
Tak jak w przypadku zabójczej chmury, opary oddalają się od ciebie w tempie 3 metrów na rundę. 
W każdej rundzie ustalaj, na jaki obszar dym się przeniósł, zakładając, iż nowy punkt początkowy 
znajduje się o kolejne 3 metry dalej od punktu początkowego, w którym rzuciłeś zaklęcie. 
Koncentrując się, sprawiasz, że chmura (a w zasadzie punkt początkowy) porusza się z prędkością 18 
metrów na rundę. Jednakże każda część chmury, która znajdzie się poza twoim maksymalnym 
zasięgiem, rozwiewa się, nie czyniąc nikomu krzywdy, co efektywnie zmniejsza obszar działania 
niniejszego czaru. 
Tak jak w przypadku chmury mgły wiatr rozwiewa te opary. Tego czaru nie można również rzucać pod 
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powierzchnią wody. 

Zaprogramowany obraz 
Iluzje (Ułuda) 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6 
Efekt: Wzrokowa ułuda zajmująca maksymalnie sześcian o krawędzi 6 m plus jeden sześcian 

o krawędzi 3 m/poziom (K) 
Czas działania: Permanentnie aż do uruchomienia, a potem 1 runda/poziom 
 
Czar ten działa jak milczący obraz, ale ułuda uaktywnia się w chwili zajścia wybranych warunków. 
Ułuda obejmuje iluzje wzrokowe, dźwiękowe (w tym zrozumiałą mowę), zapachowe i cieplne. 
W chwili rzucania zaklęcia ustalasz warunki jego uruchomienia (może to być specjalne słowo). 
Stopień ich szczegółowości ustalasz samodzielnie, ale możesz do tego wykorzystać jedynie elementy 
widoczne, słyszalne, zapachowe lub namacalne. Warunków uruchomienia nie masz prawa oprzeć na 
cechach niewykrywalnych przez zwykłe zmysły, takich jak charakter (szczegółowe informacje na ten 
temat znajdziesz w opisie czaru magiczne usta). 
Komponent materialny: Kłębek wełny oraz sproszkowany nefryt wartości 25 sz. 

Zasłona 
Iluzje (Zwid) 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Cele: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
Czas działania: Koncentracja + 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak; patrz opis 
 
Natychmiast zmieniasz wygląd podmiotów, a modyfikacja utrzymuje się przez czas działania czaru. 
Możesz sprawić, że istoty, na które wpłyniesz zaklęciem, będą przypominały wszystko, co zechcesz. 
Zmysły wzroku, dotyku i zapachu wskazują na to, że istota jest dokładnie taka, jaką uczynił ją ten 
czar. Jeśli jednak podmiot zginie, powraca do normalnej postaci. W przypadku gdy chcesz skopiować 
wygląd konkretnej istoty, musisz wykonać udany test Przebierania, do którego otrzymujesz 
zapewnianą przez zasłonę premię +10. 
Istoty niechętne działaniu niniejszego zaklęcia mogą zanegować jego efekty, wykonując udany rzut 
obronny na Wolę lub wykorzystując odporność na czary. Z kolei stworzenia wchodzące w interakcję 
z podmiotami mogą za pomocą rzutu obronnego na Wolę przejrzeć iluzję, lecz w takim przypadku 
odporność na czary nie ma znaczenia. 

Zatrzymanie czasu 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 9, Oszustwa 9 
Komponenty: W 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1k4+1 rund (czas właściwy); patrz opis 
 
Za sprawą tego zaklęcia wydaje się, że czas przestaje płynąć dla każdego poza tobą. Tak naprawdę 
jednak to ty “przyspieszasz” do tego stopnia, że inne istoty zdają się zamierać w bezruchu, choć 
poruszają się z normalną prędkością. Masz prawo swobodnie działać przez 1k4+1 rund czasu 
właściwego. Normalny i magiczny ogień, gazy, zimno i podobne efekty nadal na ciebie wpływają. 
Kiedy zatrzymanie czasu działa, inne istoty są niepodatne na twoje ataki oraz czary; nie możesz 
celować w nie za pomocą żadnego ataku ani zaklęcia. Czary obszarowe, których czas działania jest 
dłuższy od pozostałego czasu działania zatrzymania czasu, mają normalne efekty, gdy zakończy się 
niniejsze zaklęcie. I dlatego większość osób wykorzystuje zyskany czas, by poprawić defensywę, 
przyzwać sprzymierzeńców lub wycofać się z walki. 
Nie możesz poruszyć ani uszkodzić przedmiotów, które trzyma, ma na sobie lub niesie istota 
przebywająca w normalnym czasie, ale wolno ci wpływać na przedmioty, które nie mają właścicieli. 
W okresie działania zatrzymania czasu jesteś niewykrywalny, ale kiedy czar na ciebie wpływa, nie 
możesz wkroczyć na obszar chroniony przez pole antymagii. 

Zatrzymanie nieumarłego 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Średni (30 m + 3 m/poziom) 
Cele: Do trzech nieumarłych, z których żadne dwa nie mogą znajdować się w odległości większej niż 

9 m od siebie 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje (patrz opis) 
Odporność na czary: Tak 
 
Niniejsze zaklęcie unieruchamia do trzech nieumarłych. Pozbawione inteligencji istoty tego typu nie 
mają prawa do rzutu obronnego, ale inteligentni nieumarli mogą go już wykonać. Jeżeli czar się 
powiedzie, przez czas jego działania ofiary są unieruchomione (efekt podobny do unieruchomienia 

osoby wpływającego na stworzenia żyjące). Efekt ten przestaje działać, jeśli zatrzymani nieumarli 
zostaną zaatakowani lub otrzymają obrażenia. 
Komponent materialny: Szczypta siarki i sproszkowanego czosnku. 

Zauroczenie osoby 
Oczarowania (Zauroczenie) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 1, Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna humanoidalna istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Za pomocą tego zaklęcia sprawiasz, że humanoidalna istota traktuje cię jak zaufanego przyjaciela 
i sprzymierzeńca (nastawienie ofiary w stosunku do ciebie należy uznać za przyjazne). Jeżeli w danym 
momencie stworzeniu zagrażasz ty lub twoi towarzysze bądź też wręcz je atakujecie, otrzymuje ono 
premię +5 do rzutu obronnego. 
Niniejsze zaklęcie nie umożliwia ci kontrolowania zauroczonej osoby, jakby była automatem, chociaż 
traktuje ona twoje czyny i słowa możliwie najprzychylniej. Masz prawo próbować wydawać ofierze 
czaru rozkazy, ale musisz wygrać w spornym teście Charyzmy, aby przekonać ją do zrobienia czegoś, 
czego normalnie by nie uczyniła (tego rzutu nie można powtarzać). Istota pod działaniem zauroczenia 

osoby nigdy nie usłucha rozkazu samobójczego lub w oczywisty sposób przynoszącego jej szkodę, ale 
można ją przekonać, że jakiś niebezpieczny dla niej czyn warto podjąć. Każde działanie ze strony 
twojej lub twoich sprzymierzeńców, które będzie stanowiło zagrożenie dla zauroczonej osoby, 
automatycznie przerywa działanie czaru. Musisz albo posługiwać się językiem ofiary, albo skutecznie 
wykorzystywać “język migowy”, aby przekazać jej rozkazy. 

Zauroczenie potwora 
Oczarowania (Zauroczenie) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 4 
Cel: Jedna żywa istota 

Czas działania: Jeden dzień/poziom 
 
Czar ten działa jak zauroczenie osoby, z tą tylko różnicą, iż efektu nie ogranicza ani typ, ani rozmiar 
ofiary. 

Zauroczenie potwora, zbiorowe 
Oczarowania (Zauroczenie) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 6, Cza/Zak 8 
Komponenty: W 
Cele: Jedno lub więcej stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować od siebie w odległości 

przekraczającej 9 m 
Czas działania: Jeden dzień/poziom 
 
Czar ten działa jak zauroczenie potwora, lecz wpływa na istoty, których sumaryczna liczba KW nie 
przekracza twojego poziomu pomnożonego przez dwa, lub na jedno stworzenie bez względu na jego 
KW. Jeśli zaklęcie może zadziałać na więcej istot, wybierasz je jedna po drugiej, aż natrafisz na 
stworzenie o zbyt wielu KW. 

Zauroczenie zwierzęcia 
Oczarowania (Zauroczenie) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Drd 1, Trp 1 
Cel: Jedno zwierzę 
 
Czar ten działa jak zauroczenie osoby, z tą tylko różnicą, iż wpływa na istoty o typie zwierzę. 

Zbiorowy/zbiorowe (nazwa czaru/zaklęcia) 
Każdy czar, którego nazwa rozpoczyna się od słowa zbiorowy lub zbiorowe, umieszczono w tym 
rozdziale w kolejności zależnej od drugiego wyrazu w nazwie. A zatem opisy zbiorowych zaklęć 
znaleźć można nieopodal tych, na których je oparto. Oto czary, które posiadają zbiorowe wersje: 
gracja kota, leczenie krytycznych ran, leczenie lekkich ran, leczenie poważnych ran, leczenie średnich 

ran, mądrość sowy, niewidzialność, pomniejszenie osoby, powiększenie osoby, siła byka, splendor 

orła, spryt lisa, sugestia, unieruchomienie osoby, unieruchomienie potwora, uzdrowienie, 

wytrzymałość niedźwiedzia, zadawanie krytycznych ran, zadawanie lekkich ran, zadawanie poważnych 

ran, zadawanie średnich ran oraz zauroczenie potwora. 

Zbroja maga 
Przywoływanie (Tworzenie) [Moc] 
Poziom: Cza/Zak 1 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Nie 
 
Podmiot niniejszego czaru otacza niewidzialne, ale namacalne pole mocy, zapewniające premię 
z pancerza +4 do KP. W odróżnieniu do zwykłej zbroi, ta nie powoduje kary do testów z pancerza 
i ryzyka niepowodzenia czarów wtajemniczeń oraz nie zmniejsza szybkości. Ponieważ zbroja maga 

jest stworzona z mocy, bezcielesne istoty nie ignorują jej jak zwykłego pancerza. 
Koncentrator: Kawałek zakonserwowanej skóry. 

Zdominowanie osoby 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jeden humanoid 
Czas działania: Jeden dzień/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Dzięki telepatycznej więzi, za pomocą której zaklęcie łączy cię z umysłem podmiotu, kontrolujesz 
działania dowolnej istoty humanoidalnej. Jeśli posługujecie się tym samym językiem, możesz zmusić 
ją do wykonania w zasadzie wszystkiego, oczywiście w granicach jej zdolności. Jeżeli nie znacie tej 
samej mowy, masz prawo wydawać jedynie proste rozkazy w rodzaju “Chodź tu”, “Idź tam”, “Walcz” 
czy “Stój w bezruchu”. Wiesz, czego doświadcza podmiot, choć nie przekazuje ci bezpośrednich 
danych zmysłowych i nie może się z tobą komunikować telepatycznie. 
Kiedy wydasz rozkaz zdominowanej istocie, stara się ona cały czas go wykonywać, wyjąwszy te 
działania, od których zależy jej codzienne przetrwanie (a zatem śpi, je i tak dalej). Ponieważ 
aktywność podmiotu jest dość ograniczona, udany test Wyczucia pobudek o ST 15 (a nie ST 25) 
pozwala stwierdzić, iż znajduje się on pod wpływem efektu oczarowania (patrz opis umiejętności 
Wyczucie pobudek). 
Zmiana instrukcji oraz wydanie zdominowanemu stworzeniu nowego rozkazu to odpowiednik 
skierowania zaklęcia na nowy cel, co wymaga poświęcenia akcji ruchu. 
Koncentrując się w pełni na zaklęciu (akcja standardowa), możesz uzyskać dane zmysłowe – tak, jak 
interpretuje je podmiot. Niemniej zdominowana istota nie ma prawa się z tobą komunikować. Ponadto 
nie widzisz jej oczami, a zatem tej sytuacji nie należy traktować tak, jakbyś przebywał w miejscu, 
w którym się ona znajduje. Jednakże dobrze zdajesz sobie sprawę z tego, co się dzieje. 
Podmiot opiera się tej kontroli i jeśli zostaje zmuszony do działania sprzecznego z jego naturą, zyskuje 
prawo do nowego rzutu obronnego z premią +2. Nie będzie też wykonywał rozkazów prowadzących 
w oczywisty sposób do samozniszczenia. Po nawiązaniu więzi narzucającej kontrolę, zasięg jej 
działania jest nieskończony, dopóki ty i podmiot znajdujecie się na tym samym planie. Nie musisz 
widzieć zdominowanej istoty, aby ją kontrolować. 
Jeżeli codziennie nie poświecasz jednej rundy na to, by koncentrować się na niniejszym zaklęciu, 
podmiot zyskuje prawo do nowego rzutu obronnego – udany pozwala wyrwać się spod dominacji. 
Ochrona przed złem i podobne zaklęcia uniemożliwiają wykorzystywanie telepatycznej więzi 
i kontrolowanie podmiotu, który jest w ten sposób zabezpieczony. Niemniej taki efekt nie zapobiega 
powstaniu dominacji i jej nie rozprasza. 

Zdominowanie potwora 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 9 
Cel: Jedna istota 
 
Czar ten działa jak zdominowanie osoby, z tą jednak różnicą, iż nie ogranicza go typ istoty. 

Zdominowanie zwierzęcia 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Drd 3, Zwierzęta 3 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 runda 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedno zwierzę 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Oczarowujesz zwierzę i kierujesz nim za pomocą prostych rozkazów w rodzaju “Atakuj”, “Biegnij” 
czy “Przynieś”. Komendy samobójcze lub prowadzące do samozniszczenia (wliczając w to nakaz 
zaatakowania istoty większej o co najmniej dwie kategorie rozmiaru od zdominowanego zwierzęcia) są 
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po prostu ignorowane. 
Zdominowanie zwierzęcia powołuje do istnienia umysłową więź łączącą ciebie i podmiot niniejszego 
czaru. Kierujesz nim dzięki bezgłośnym mentalnym rozkazom pod warunkiem, że pozostaje w zasięgu 
zaklęcia. Nie musisz widzieć zwierzęcia, aby wydawać mu komendy. Podmiot nie przekazuje ci 
bezpośrednich danych zmysłowych, ale wiesz, czego doświadcza. Ponieważ kierujesz zwierzęciem, 
wykorzystując własny Intelekt, może ono wykonać działania, które wykraczają poza jego rozumienie. 
Nie musisz się koncentrować na kontrolowaniu podmiotu, chyba że rozkazujesz mu wykonać coś, 
czego normalnie nie dałby rady zrobić. Zmiana instrukcji oraz wydanie zdominowanemu zwierzęciu 
nowej komendy to odpowiednik skierowania zaklęcia na nowy cel, co wymaga poświęcenia akcji 
ruchu. 

Zjawisko 
Iluzje (Złudzenie) [Strach, Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 9 
Cele: Dowolna liczba stworzeń, z których żadne dwa nie mogą się znajdować w odległości większej 

niż 9 m od siebie 
 
Czar ten działa jak widmowy zabójca, ale wpływa na więcej istot. Tylko ofiary niniejszego zaklęcia 
widzą urojone istoty, które je atakują. Tobie napastnicy jawią się pod postacią cienistych kształtów. 
Jeżeli ofierze powiedzie się rzut obronny na Wytrwałość, otrzymuje 3k6 obrażeń i jest przez 1 rundę 
oszołomiona, a wartość jej Siły ulega tymczasowemu obniżeniu o 1k4 punkty. 

Zlokalizowanie przedmiotu 
Poznanie 
Poziom: Brd 2, Cza/Zak 2,Kap 3, Podróże 2 
Komponenty: W, S, K/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Daleki (120 m + 12 m/poziom) 
Obszar: Krąg o środku w tobie i promieniu 120 m + 12 m/poziom 
Czas działania: 1 min./poziom 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Wykrywasz kierunek, w którym znajduje się przedmiot – dobrze ci znany lub dokładnie przez ciebie 
wyobrażony. Możesz poszukiwać rzeczy ogólnych – i w tym przypadku znajdujesz najbliższy 
przedmiot danego rodzaju, jeśli w zasięgu znajduje się więcej niż jeden. Jeżeli chcesz znaleźć 
określoną rzecz, musisz stworzyć jej dokładny mentalny obraz. Czar zawiedzie, jeżeli owo 
wyobrażenie będzie odbiegało od wyglądu przedmiotu. Nie możesz lokalizować konkretnego, 
jedynego w swoim rodzaju obiektu, chyba że widziałeś go osobiście (nie za pomocą magii poznania). 
Niniejsze zaklęcie blokuje nawet cienka warstewka ołowiu. Za jego pomocą nie można też 
lokalizować istot. Da się je zaś oszukać za sprawą polimorfowania dowolnego obiektu. 
Koncentrator wtajemniczeń: Rozwidlona gałązka. 

Zlokalizowanie stworzenia 
Poznanie 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 4 
Komponenty: W, S, M 
Czas działania: 10 min./poziom 
 
Czar ten działa jak zlokalizowanie przedmiotu, z tą jednak różnicą, iż pozwala zlokalizować istotę – 
znaną lub znajomą. 
Obracasz się powoli i wyczuwasz, kiedy patrzysz w kierunku, w którym znajduje się istota, jeżeli tylko 
jest ona w zasięgu. Wiesz także, w jakim kierunku się porusza, oczywiście gdy ma to miejsce. 
Niniejszy czar umożliwia zlokalizowanie istoty określonego gatunku lub konkretnej znanej ci 
jednostki. Nie pozwala odnaleźć stworzenia jakiegoś typu. Zlokalizowanie przedstawiciela 
określonego gatunku wymaga, byś choć raz widział z bliska (z odległości przynajmniej 9 metrów) tego 
rodzaju istotę. 
Działanie niniejszego zaklęcia blokuje bieżąca woda. Nie pozwala ono lokalizować przedmiotów. 
Można je oszukać za pomocą czarów niewykrywalność, polimorfia oraz zmylenie kierunku. 
Komponent materialny: Kłębek sierści psa rasy bloodhound. 

Złamanie zaklęcia 
Odrzucanie 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 5, Kap 5, Pal 4, Szczęście 5 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 minuta 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Maksymalnie jedna istota na poziom, wszystkie w odległości do 9 m od siebie 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten uwalnia ofiary od oczarowań, przemian i klątwy. Może odwrócić nawet natychmiastowy 
efekt. Na każdy taki efekt wykonujesz test poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego, 
maksymalnie +15) o ST równej 11 + poziom czarującego danego efektu. Sukces oznacza, że uwolniłeś 
istotę spod czaru, klątwy itp. W przypadku przeklętych magicznych przedmiotów ST wynosi 25. 
Złamanie zaklęcia jest też skuteczne względem czarów, na które nie wpływa rozproszenie magii, ale 
tylko jeśli są one poziomu 5. lub niższego. 
Jeżeli efekt jest wynikiem działania jakiegoś permanentnego przedmiotu magicznego, złamanie 

zaklęcia nie zdejmuje klątwy z danej rzeczy, ale uwalnia ofiarę spod wpływu przedmiotu. 

Zmartwychwstanie 
Przywoływanie (Leczenie) 
Poziom: Kap 7 
Czas rzucania: 10 minut 
 
Czar ten działa jak wskrzeszenie, z tą różnicą, że przywraca zmarłemu nie tylko życie, ale też pełnię 
sił. Nie ma przy tym znaczenia stan, w jakim znajduje się ciało czy pozostałości po nim. Dopóki 
istnieje choć niewielki kawałek zmarłego, może on doświadczyć zmartwychwstania. Jednakże część 
ciała, na którą rzucasz niniejsze zaklęcie, winna należeć do podmiotu w chwili jego śmierci (to, co 
pozostaje ze stworzenia po zadziałaniu czaru dezintegracja, należy traktować jak niewielką część jego 
ciała). Istota, która ma powrócić między żywych, nie mogła umrzeć później niż 10 lat na poziom 
czarującego. 
Kiedy ukończysz czar, istota, na którą go rzucasz, powraca między żywych z całkowitą liczbą 
punktów wytrzymałości, pełna wigoru i zdrowia, nie tracąc przygotowanych zaklęć. Po 
zmartwychwstaniu podmiot traci jednakże jeden poziom (lub jedną Kostkę Wytrzymałości). 
W przypadku gdy znajduje się na 1. poziomie, traci 2 punkty Budowy (jeżeli w ten sposób wartość 
jego Bd spadłaby do 0 lub poniżej, nie może powrócić między żywych). Tej utraty poziomu/KW lub 
Budowy nie można cofnąć w żaden sposób. 
Za pomocą zmartwychwstania nie da się przywrócić życia istocie zabitej w wyniku zabójczego efektu 
lub przemienionej w nieumarłego, a następnie zniszczonej. Nie działa ono również w przypadku 
konstruktów, żywiołaków, przybyszów oraz nieumarłych. Zmartwychwstanie nie wpływa też na istoty, 
które umarły ze starości. 
Komponent materialny: Woda święcona, którą zraszasz podmiot, oraz diamenty w sumie warte 
przynajmniej 10 000 sz. 

Zmiana kształtów 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 9, Drd 9, Zwierzęta 9 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 

Cel: Ty 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
 
Czar ten działa jak polimorfia, z tą jednak różnicą, że możesz przyjąć postać dowolnego 
nieunikatowego stworzenia (dowolnego typu) rozmiaru od filigranowego do kolosalnego. Przybrana 
forma nie może posiadać więcej Kostek Wytrzymałości niż wynosi twój poziom czarującego (do 
maksymalnie 25 KW). W odróżnieniu od polimorfii, zaklęcie to pozwala przybierać postaci gazowe 
i bezcielesne. 
Zyskujesz wszystkie nadzwyczajne i nadnaturalne zdolności (ataki oraz cechy) przybranej formy, ale 
jednocześnie tracisz własne zdolności nadnaturalne. Ponadto twój typ zastępuje typ nowej postaci. 
Przybranie odmiennych kształtów nie powoduje dezorientacji. Oprócz tego części ciała lub elementy 
wyposażenia, które z jakiś powodów się od ciebie oddzielą, nie powracają do oryginalnej formy. 
Możesz przemienić się w dosłownie każdą istotę, jaką znasz. Ponadto masz prawo raz w rundzie, 
w akcji darmowej, przybrać nowe kształty. Przemiana następuje albo tuż przed twoimi normalnymi 
działaniami, albo natychmiast po nich, lecz nigdy w ich trakcie. 
Jeżeli za pomocą tego czaru tworzysz przebranie, otrzymujesz premię +10 do testu Przebierania. 
Koncentrator: Nefrytowa opaska warta najmniej 1500 sz, którą zakładasz na głowę, rzucając niniejszy 
czar, i która stapia się z twoją nową formą, gdy już ją przybierzesz. 

Zmiękczenie ziemi i kamienia 
Przemiany [Ziemia] 
Poziom: Drd 2, Ziemia 2 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Obszar: Kwadrat o boku 3 m/poziom; patrz opis 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Po rzuceniu tego zaklęcia wszelka naturalna, nieuprawiana ziemia czy kamienie ulegają zmiękczeniu. 
Wilgotna ziemia przemienia się w głębokie błoto, a sucha w piach lub pył, kamień zaś w miękką glinę, 
którą łatwo kształtować i ugniatać. Czar wpływa na obszar kwadratu o boku 3 metrów na głębokość od 
30 centymetrów do 1,2 metra – zależnie od twardości i sprężystości ziemi na danym obszarze. 
Zaklęcie nie działa w przypadku magicznej, uprawianej ziemi i obrabianego kamienia. Nie wpływa 
również na stworzenia z ziemi lub kamienia. 
Istota, która znajdzie się w błocie, musi wykonać rzut obronny na Refleks – nieudany oznacza, iż 
uwięzła na 1k2 rundy (nie może się poruszać, atakować ani rzucać czarów); udany pozwala iść przez 
błocko, ale z 1/2 szybkości (istota nie ma prawa ani biegać, ani szarżować). 
Sypki pył czy piach nie jest tak kłopotliwy jak błoto, ale stworzenia na takim obszarze mogą się 
poruszać tylko z 1/2 prędkości, a ponadto nie są w stanie ani biegać, ani szarżować. 
Kamień przemieniony w glinę nie wpływa na poruszanie się, ale pozwala bohaterom wycinać 
i kształtować skałę oraz dostać się do miejsc, które w przeciwnym wypadku byłyby niedostępne. 
Zaklęcie nie wpływa na uprawianą ziemię i obrobiony kamień, lecz działa za to doskonale 
w przypadku sklepienia pieczary lub pionowego zbocza. Zazwyczaj zmiękczenie ziemi i kamienia 

powoduje nieznaczne osunięcia, gdy obluzowane skały odrywają się do ściany lub sklepienia 
i spadają. 
Zmiękczając ziemię pod konstrukcją można ją uszkodzić, gdyż zacznie się ona zapadać. Niemniej 
większość dobrze skonstruowanych budowli czar ten tylko uszkodzi, a nie zniszczy. 

Zmniejszanie roślin 
Przemiany 
Poziom: Drd 3, Trp 3 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Patrz opis 
Cel lub obszar: Patrz opis 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Czar ten ma dwie wersje. 
Przycięcie flory: Ta wersja sprawia, że normalna roślinność w dalekim zasięgu (120 metrów + 12 
metrów na poziom) maleją do mniej więcej 1/3 normalnych rozmiarów, przestają się ze sobą plątać 
i są mniej bujne. Flora, na którą zadziała ta wersja czaru, wygląda na dokładnie przyciętą czy 
przystrzyżoną. 
W zależności od twojej decyzji, obszarem działania czaru może być koło o promieniu 30 metrów, 
półkole o promieniu 45 metrów lub ćwierćkole o promieniu 60 metrów. Masz również prawo wskazać 
miejsca na obszarze funkcjonowania zaklęcia, na które on nie wpłynie. 
Zahamowanie wegetacji: Ta wersja czaru wpływa na normalne rośliny w zasięgu 0,75 kilometra, 
zmniejszając ich potencjał produkcyjny na czas roku do 1/3 normalnego. 
Zmniejszanie roślin kontruje wzrastanie roślin. 
Czar ten nie ma wpływu na stworzenia roślinne. 

Zmylenie kierunku 
Iluzje (Ułuda, Zwid) 
Poziom: Brd 5, Cza/Zak 6, Oszustwa 6, Szczęście 6 
Komponenty: S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel/efekt: Ty/jedna iluzyjna kopia 
Czas działania: 1 runda/poziom (P) i Koncentracja + 3 rund; patrz opis 
Rzut obronny: Brak lub Wola powoduje niewiarę (jeśli dojdzie do interakcji); patrz opis 
Odporność na czary: Nie 
 
Stajesz się niewidzialny (jak za sprawą zwidu potężniejsza niewidzialność), a jednocześnie powstaje 
twoja iluzyjna kopia (ułuda analogiczna do efektu zaawansowanego obrazu). Masz pełne prawo udać 
się w dowolnym kierunku, podczas gdy twój duplikat będzie się oddalał. Kopia pojawia się w zasięgu 
czaru, a potem porusza się zależnie od twoich decyzji (co wymaga koncentracji począwszy od 
pierwszej rundy po rzuceniu zaklęcia). Możesz nałożyć ułudę dokładnie na swoje ciało, dzięki czemu 
obserwatorzy nie zauważą, że zniknąłeś i że zastąpił cię duplikat. Ty oraz ułuda macie prawo poruszać 
w różnych kierunkach. Kopia przemieszcza się z twoją prędkością oraz chodzi i gestykuluje, jakby 
była realna, jednakże nie może atakować ani rzucać czarów, choć jest w stanie udawać, że to robi. 
Iluzyjna kopia istnieje, dopóki się na niej koncentrujesz, oraz jeszcze przez 3 rundy po tym, jak 
przestaniesz to czynić. Po przerwaniu skupienia iluzyjny duplikat przez czas działania czaru wykonuje 
dalej tę samą czynność. Potężniejsza niewidzialność utrzymuje się przez 1 rundę na poziom, bez 
względu na czas koncentracji. 

Znajomość legend 
Poznanie 
Poziom: Brd 4, Cza/Zak 6, Wiedza 7 
Komponenty: W, S, M, K 
Czas rzucania: Patrz opis 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: Patrz opis 
 
Za sprawą niniejszego czaru w twoim umyśle pojawiają się legendy dotyczące ważnej osobistości, 
miejsca lub przedmiotu. Jeżeli dany obiekt masz w zasięgu ręki lub znajdujesz się w interesującym cię 
punkcie, czas rzucania zaklęcia wynosi tylko 1k4 x 10 minut. Jeśli zaś posiadasz jedynie szczegółowe 
informacje dotyczące osoby, miejsca lub rzeczy, czas rzucania jest równy 1k10 dni, a ponadto zaklęcie 
zapewnia ci mniej kompletną i dokładną wiedzę (ale często wystarczającą, byś znalazł interesującą cię 
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osobę, miejsce lub rzecz, dzięki czemu następna znajomość legend zakończy się lepszym rezultatem). 
W przypadku gdy twoje wiadomości ograniczają się jedynie do plotek, czas rzucania czaru wynosi 2k6 
tygodni, zaś uzyskane informacje są ogólnikowe i niekompletne (choć zwykle pozwalają dotrzeć do 
bardziej szczegółowej wiedzy, dzięki czemu rzucając ten czar ponownie, uzyskasz lepsze wyniki). 
Kiedy rzucasz znajomość legend, nie masz prawa wykonywać żadnych innych czynności poza 
zwykłymi, czyli możesz tylko jeść, spać i tak dalej. Ukończywszy ten czar ze szkoły poznania, 
zyskujesz wiedzę o legendach (jeśli w ogóle istnieją) dotyczących osoby, miejsca lub przedmiotu. 
Owe przekazy mogą być aktualne, dawno zapomniane lub w ogóle nigdy powszechnie nieznane. Nie 
otrzymasz żadnych informacji, jeżeli osoba, miejsca lub przedmiot nie obrosły legendą. Można 
przyjąć, że postacie na przynajmniej 11. poziomie są “legendarne”, podobnie jak ich adwersarze, 
posiadane przez nie przedmioty magiczne czy miejsca, w których dokonały najważniejszych czynów. 
Komponent materialny: Kadzidła wartości 250 sz. 
Koncentrator: Cztery kawałki kości słoniowej (każdy wart 50 sz), z których układasz prostokąt. 

Znak sprawiedliwości 
Nekromancja 
Poziom: Kap 5, Pal 4 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięta istota 
Czas działania: Permanentny; patrz opis 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Oznaczasz istotę nieusuwalnym symbolem i określasz, jakie zachowanie z jej strony spowoduje jego 
aktywację. Kiedy znak zadziała, podmiot zostanie przeklęty. Zwykle o aktywacji będzie decydowało 
jakieś przestępcze zachowanie, ale masz prawo wybrać dowolny czyn, jaki uznasz za stosowny. Znak 
ma taki sam efekt, jak nałożenie klątwy. 
Ponieważ rzucenie zaklęcia zajmuje 10 minut i wymaga pisania na podmiocie, możesz je rzucać tylko, 
jeśli istota jest skłonna poddać się jego działaniu lub po prostu związana. 
Podobnie jak w przypadku nałożenia klątwy, znaku sprawiedliwości nie da się rozproszyć, a pozbyć 
się go można za pomocą cudu, ograniczonego życzenia, przełamania klątwy, złamania zaklęcia lub 
życzenia. Przełamanie klątwy działa tylko wówczas, gdy poziom czarującego jest równy lub wyższy 
od poziom czarującego znaku sprawiedliwości. To ograniczenie nie zależy od tego, czy symbol już się 
uaktywnił. 

Znalezienie ścieżki 
Poznanie 
Poziom: Brd 6, Drd 6, Kap 6, Podróże 6, Wiedza 6 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 3 rund 
Zasięg: Osobisty lub dotykowy 
Cel: Ty lub dotknięta istota 
Czas działania: 10 min./poziom 
Rzut obronny: Brak lub Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Nie lub Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot niniejszego czaru znajduje najkrótszą, najbardziej bezpośrednią fizycznie drogę prowadzącą 
do konkretnego celu czy biegnącą z lub do jakiegoś miejsca. Owo miejsce może znajdować się na 
otwartej przestrzeni, pod ziemią, a nawet na obszarze działania zaklęcia labirynt. Znalezienie ścieżki 

dotyczy miejsc, a nie przebywających w nich istot czy znajdujących się tam przedmiotów. Cel, do 
którego ma prowadzić ścieżka, musi znajdować się na tym samym planie co ty w chwili rzucania 
niniejszego zaklęcia. 
Czar ten pozwala podmiotowi wyczuwać dobry kierunek, co w końcu doprowadzi go do celu. 
W odpowiednim momencie wskazuje on ścieżkę, którą należy podążyć, czy fizyczne działanie, jakie 
należy podjąć. Znalezienie ścieżki umożliwia, na przykład, wyczucie potykaczy oraz poddaje słowa 
potrzebne do ominięcia glifu strażniczego. Niniejszy czar dobiega końca, gdy istota dotrze do celu lub 
gdy czas działania się wyczerpie, zależnie co nastąpi wcześniej. 
Znalezienie ścieżki pozwala podmiotowi i jego towarzyszom w jedną rundę uwolnić się spod działania 
czaru labirynt. 
Niniejsze zaklęcie ze szkoły poznanie jest powiązane z podmiotem, a nie jego towarzyszami. Ponadto 
jego działanie nie przewiduje i nie uwzględnia działań stworzeń (wliczając w to strażników). 
Koncentrator: Zestaw najbardziej przez ciebie lubianych przedmiotów wróżebnych. 

Znieczulenie umysłu 
Odrzucanie 
Poziom: Cza/Zak 8, Ochrona 8 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: 24 godziny 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Podmiot znieczulenia umysłu jest chroniony przed wszelkimi urządzeniami i zaklęciami, które 
wykrywają, odczytują lub wpływają na emocje bądź myśli. Zaklęcie to zabezpiecza przed wszystkimi 
czarami i efektami wpływającymi na umysł oraz przed zbieraniem informacji za pomocą zaklęć 
i efektów poznania. Znieczulenie umysłu oszukuje nawet cud, ograniczone życzenie i życzenie, jeśli 
któryś z tych czarów użyto w jednym z wymienionych wcześniej celów. W przypadku szpiegowania 
badającego obszar, na którym znajduje się podmiot niniejszego czaru (za przykład może posłużyć 
mistyczne oko), jego obecność nie zostanie wykryta. Próby szpiegowania wycelowane bezpośrednio 
w podmiot w ogóle nie działają. 

Zniszczenie 
Nekromancja [Śmierć] 
Poziom: Kap 7, Śmierć 7 
Komponenty: W, S, K 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedna istota 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Wytrwałość częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten natychmiast zabija ofiarę i doszczętnie niszczy jej szczątki (lecz nie wyposażenie). Jeśli rzut 
obronny na Wytrwałość zakończy się powodzeniem, otrzymuje ona tylko 10k6 obrażeń. Przywrócenie 
życia istocie zabitej za pomocą tego zaklęcia wymaga użycia prawdziwego zmartwychwstania lub 
cudu bądź też zmartwychwstania poprzedzonego uważnie sformułowanym życzeniem. 
Koncentrator: Specjalny srebrny święty (lub przeklęty) symbol z zapisanymi wersetami anatemy 
(koszt 500 sz). 

Zobaczenie niewidzialnego 
Poznanie 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 10 min./poziom (P) 
 

Dostrzegasz wszystkie przedmioty i byty, które są niewidzialne i które znajdują się w twoim polu 
widzenia. Widzisz także istoty eteryczne, jakby były normalnie widzialne. Wspomniane byty jawią ci 
się jako półprzezroczyste kształty, dzięki czemu bez trudu rozróżniasz stworzenia widzialne, 
niewidzialne i eteryczne. 
Niniejszy czar nie zdradza metody uzyskiwania niewidzialności. Nie ujawnia również iluzji i nie 
pozwala patrzeć przez nieprzezroczyste przedmioty. Nie pozwala także dojrzeć stworzeń, które po 
prostu się schowały, korzystają z ukrycia, lub które z innych powodów trudno ujrzeć. 
Zobaczeniu niewidzialnego można nadać charakter permanentny za pomocą zaklęcia utrwalenie. 
Komponent materialny: Szczypta talku oraz garstka sproszkowanego srebra. 

Zranienie nieumarłego 
Nekromancja 
Poziom: Cza/Zak 0 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Efekt: Promień 
Czas działania: Natychmiastowy 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Tak 
 
Powołujesz do istnienia promień energii pozytywnej. Jeśli powiedzie ci się atak dotykowy 
dystansowy, trafiasz promieniem w nieumarłego, zadając mu 1k6 obrażeń. 

Zwierzęce kształty 
Przemiany 
Poziom: Drd 8, Zwierzęta 7 
Komponenty: W, S, KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Maksymalnie jedna chętna istota na poziom, wszystkie w odległości do 9 m od siebie 
Czas działania: 1 godzina/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
 
Przemieniasz jedno chętne stworzenie na poziom czarującego w wybrane przez ciebie zwierzę; 
zaklęcie nie wpływa na istoty niechętne jego działaniu. Wykorzystaj zdolność różne kształty, aby 
określić nowe właściwości podmiotu. Wszystkie istoty muszą przybrać ten sam zwierzęcy kształt. 
Podmioty pozostają w nowej formie, dopóki czar się nie rozwieje lub dopóki nie zakończysz jego 
działania względem ich wszystkich. Ponadto każda istota, na którą rzuciłeś niniejsze zaklęcie, może 
powrócić do normalnej postaci, poświęcając na to akcję całorundową; w ten sposób czar kończy 
funkcjonować tylko względem danego stworzenia. Maksymalna liczba KW przybieranej formy równa 
się KW podmiotu lub twojemu poziomowi czarującego (pod uwagę bierze się niższą wartość), do 
maksymalnie 20 KW na 20. poziomie. 

Zwierzęcy posłaniec 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Drd 2, Trp 1 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: Jedno malutkie zwierzę 
Czas działania: Jeden dzień/poziom 
Rzut obronny: Brak; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Zmuszasz malutkie zwierzę, by udało się we wskazane przez ciebie miejsce. Najpowszechniejsze 
zastosowanie tego zaklęcia to oczywiście posłanie przez wspomniane stworzenie wiadomości 
sprzymierzeńcowi. Zwierzę, na które rzucasz niniejszy czar, nie może być oswojone lub wytresowane 
przez inną osobę, a zatem nie ma prawa być to chowaniec czy zwierzęcy towarzysz. 
Wykorzystując przynętę – nieco jedzenia lubianego przez dane zwierzę – przywołujesz je do siebie. 
Zbliża się ono do ciebie bez obaw i oczekuje na rozkazy. Mentalnie wskazujesz mu znane ci miejsce 
lub jakiś charakterystyczny punkt krajobrazu. Wskazówki muszą być proste, ponieważ zwierzę 
korzysta z twojej wiedzy i samodzielnie nie będzie w stanie znaleźć owego miejsca. Do posłańca 
możesz przywiązać mały przedmiot czy notatkę. Następnie zwierzę udaje się we wskazane miejsce, 
gdzie czeka, póki czas działania zaklęcia nie dobiegnie końca – wówczas zaczyna zachowywać się 
normalnie. 
Oczekujący posłaniec pozwala podejść do siebie każdemu, i dowolna osoba może wziąć zwój czy 
przedmiot, który zwierzę przyniosło. Zamierzony odbiorca wiadomości nie zyskuje żadnych 
specjalnych zdolności pozwalających mu porozumieć się ze stworzeniem ani przeczytać dołączonej 
wiadomości (jeśli, na przykład, zapisano ją w języku, którego nie zna). 
Komponent materialny: Kąsek pożywienia, które zwierzę lubi. 

Zwierzęcy trans 
Oczarowania (Przymus) [Dźwięk, Wpływający na umysł] 
Poziom: Brd 2, Drd 2 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cele: Zwierzęta lub magiczne bestie o Intelekcie 1 lub 2 
Czas działania: Koncentracja 
Rzut obronny: Wola neguje; patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Wykonujesz powtarzające się gesty i śpiewasz lub mruczysz (czy w inny sposób tworzysz muzykę), 
zmuszając zwierzęta i magiczne bestie, by się w ciebie wpatrywały – nie mogą robić niczego innego. 
Za pomocą niniejszego zaklęcia wolno ci zafascynować jedynie istoty mające Intelekt wartości 1 lub 
2. Wykonujesz rzut 2k6, aby określić całkowitą liczbę KW zwierząt, które wprowadzasz w ten sposób 
w trans. Najpierw ofiarami czaru padają stworzenia, które znajduja się najbliżej ciebie, a potem 
przebywające coraz dalej – dopóki jakieś znajdują się w zasięgu. 
Prawo do rzutu obronnego mają bestie magiczne, złowieszcze zwierzęta oraz zwierzęta wytresowane 
do atakowania lub warowania; zwierzęta, które nie przeszły takiego szkolenia, nie wykonują rzutu 
obronnego. 

Zygzak atramentowego węża 
Przywoływanie (Tworzenie) [Moc] 
Poziom: Brd 3, Cza/Zak 3 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Jedna dotknięta książka lub praca pisemna 
Czas działania: Permanentny lub do wyładowania; do uwolnienia lub przez 1k4 dni + jeden 

dzień/poziom; patrz opis 
Rzut obronny: Refleks neguje 
Odporność na czary: Nie 
 
Kiedy rzucisz zygzak atramentowego węża, w liczącym przynajmniej 25 słów tekście jednej pracy 
pisemnej – takiej jak książka, zwój czy mapa – pojawia się niewielki symbol. Jeśli ktoś zabierze się za 
czytanie tekstu zawierającego znak, pojawi się atramentowy wąż i zaatakuje czytającego – pod 
warunkiem, że czytającego i symbol łączy linia efektu. Czaru nie uaktywnia fakt, że ktoś zwyczajnie 
dostrzeże tekst ze znakiem – ofiara musi świadomie go przeczytać. Ma wówczas prawo do rzutu 
obronnego, a udany pozwoli jej uniknąć trafienia przez węża. Sukces świadczy o tym, że atramentowy 
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wąż rozwiewa się w błysku brunatnego światła, a zniknięciu towarzyszy kłąb brązowego dymu oraz 
głośne “puf”. Jeżeli ofierze rzut obronny się nie powiedzie, zostanie pochłonięta przez migoczące 
bursztynowe pole mocy i unieruchomiona aż do uwolnienia (co nastąpi w wyniku twojego rozkazu lub 
po upływie 1k4 dni + jednego dnia na poziom czarującego). 
Ofiara uwięziona w bursztynowym polu mocy nie starzeje się, nie oddycha, nie odczuwa głodu, nie śpi 
i nie odzyskuje czarów. Przebywa w stanie zatrzymania funkcji życiowych, nieświadoma otoczenia. 
Siły zewnętrzne mogą ją zranić (a nawet zabić), ponieważ pole nie zapewnia ochrony fizycznej. 
Umierająca ofiara nie traci jednakże punktów wytrzymałości i nie stabilizuje się, dopóki zaklęcie nie 
przestanie działać. 
Ukrytego znaku nie sposób wykryć za pomocą zwykłej obserwacji, a wykrycie magii ujawnia tylko 
tyle, iż cały tekst jest magiczny. 
Rozproszenie magii może usunąć symbol, a wymazywanie niszczy całą stronę tekstu. 
Zygzak atramentowego węża można rzucić w połączeniu z innymi zaklęciami, które ukrywają lub 
przekręcają tekst, jak choćby sekretna strona. 
Komponent materialny: Sproszkowany bursztyn wart co najmniej 500 sz, łuska dowolnego węża 
i szczypta zarodników grzyba. 

Żądanie 
Oczarowania (Przymus) [Wpływający na umysł] 
Poziom: Cza/Zak 8 
Rzut obronny: Wola częściowo neguje 
Odporność na czary: Tak 
 
Czar ten działa jak przesłanie wieści, ale wiadomość zawiera też sugestię (patrz czar sugestia), którą 
podmiot stara się wcielić w życie w możliwie najlepszy sposób. Udany rzut obronny na Wolę neguje 
efekt sugestii, ale nie sam kontakt. Podmiot rozumie otrzymane żądanie, nawet jeżeli jego Intelekt ma 
wartość 1. Jeśli wiadomość nie ma znaczenia lub też nakazu nie da się wykonać w sytuacji, w której 
istota znajduje się w chwili otrzymania żądania, wieść zostanie zrozumiana, ale sugestia nie zadziała. 
Wiadomość zawierająca żądanie może mieć maksymalnie 25 słów, wliczając w to sugestię. Podmiot 
może natychmiast dać krótką odpowiedź. 
Komponent materialny: Krótki odcinek miedzianego drutu i niewielki fragment ciała podmiotu czaru – 
włos, kawałek paznokcia itp. 

Żelazne ciało 
Przemiany 
Poziom: Cza/Zak 8, Ziemia 8 
Komponenty: W, S, M/KO 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Osobisty 
Cel: Ty 
Czas działania: 1 min./poziom (P) 
 
Zaklęcie to przemienia twoje ciało w żywe srebro, dzięki czemu zyskujesz znaczne odporności 
i zdolności. 
Przede wszystkim otrzymujesz redukcję obrażeń 15/adamantyt. Stajesz się też niepodatny na choroby, 
elektryczność, obniżenie wartości atrybutu, ogłuszenie, oślepienie, oszołomienie, trafienia krytyczne, 
trucizny, utopienie oraz ataki wpływające na fizjologię bądź na oddychanie – po prostu gdy znajdujesz 
się pod działaniem tego czaru, nie oddychasz i nie masz fizjologii. Ponadto otrzymujesz tylko połowę 
obrażeń od wszelkiego rodzaju kwasu i ognia. Stajesz się jednakże wrażliwy na wszystkie specjalne 
ataki, które wpływają na żelazne golemy. 
Zyskujesz premię z usprawnienia +6 do wartości Siły, lecz podlegasz karze –6 do wartości Zręczności 
(atrybut ten nie może w wyniku wspomnianej kary zmaleć poniżej wartości 1). Poruszasz się za to 
z 1/2 normalnej prędkości i ponosisz ryzyko niepowodzenia czarów wtajemniczeń 50% oraz podlegasz 
karze do testów z pancerza –8, tak jakbyś miał na sobie pełną zbroję płytową. Nie możesz pić (a zatem 
nie masz prawa korzystać z eliksirów) ani grać na instrumentach dętych. 
Wyprowadzane przez ciebie ataki bez broni zadają tyle obrażeń, ile maczuga o odpowiednim dla 
ciebie rozmiarze (czyli 1k4, jeśli jesteś mały; 1k6, jeżeli średni). Ponadto kiedy atakujesz bez broni, 
należy cię traktować jak osobę uzbrojoną. 
Twoja waga wzrasta dziesięciokrotnie, przez co toniesz w wodzie niczym kamień. Jednakże jesteś 
w stanie wytrzymać miażdżące ciśnienie i brak powietrza, nawet przebywając na dnie oceanu – rzecz 
jasna dopóki czas działania zaklęcia nie dobiegnie końca. 
Materialny komponent wtajemniczeń: Kawałeczek żelaza, który był częścią żelaznego golema, zbroi 
bohatera lub machiny wojennej. 

Żelazne drewno 
Przemiany 
Poziom: Drd 6 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 minuta na stworzenie 0,5 kg 
Zasięg: 0 m 
Efekt: Przedmiot z żelaznego drewna o wadze nieprzekraczającej 2,5 kg/poziom 
Czas działania: Jeden dzień/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Żelazne drewno to magiczna substancja, którą druidzi otrzymują z normalnego drewna. Zresztą 
w niemal każdym aspekcie pozostaje ona normalnym drewnem, choć jest równie twarda, ciężka 
i odporna na ogień jak stal. Zaklęcia, które wpływają na metal lub żelazo nie działają na żelazne 

drewno, podobnie jak czary wpływające na drewno. Ponadto żelazne drewno się nie pali. Jeżeli 
wykorzystasz niniejsze zaklęcie w połączeniu z czarem kształtowanie drewna lub testem Rzemiosła 
związanego z drewnem, stworzysz drewniane przedmioty funkcjonujące niczym stalowe. A zatem 
możesz wykreować drewniane zbroje i miecze, które będą równie wytrzymałe jak stalowe. Takie 
przedmioty druidzi mają prawo wykorzystywać swobodnie. 
Ponadto jeżeli stworzysz tylko połowę żelaznego drewna niż na to normalnie pozwala czar, każdą tak 
wykreowaną zbroję, tarczę czy broń należy traktować jak magiczny przedmiot z premią 
z usprawnienia +1. 
Komponent materialny: Drewno mające kształt przedmiotu tworzonego przez żelazne drewno. 

Życzenie 
Uniwersalna 
Poziom: Cza/Zak 9 
Komponenty: W, PD 
Czas rzucania: 1 akcja standardowa 
Zasięg: Patrz opis 
Cel, efekt lub obszar: Patrz opis 
Czas działania: Patrz opis 
Rzut obronny: Patrz opis 
Odporność na czary: Tak 
 
Życzenie to najpotężniejsze zaklęcie, jakie czarodziej lub zaklinacz ma prawo rzucić. Wypowiadając je 
na głos, możesz zmienić rzeczywistość tak, by bardziej ci odpowiadała, ale nawet życzenie podlega 
pewnym ograniczeniom. 
Niniejszy czar pozwala: 
• Skopiować dowolne zaklęcie czarodzieja/zaklinacza poziomu 8. lub niższego, jeżeli nie pochodzi 

ono z twojej zakazanej szkoły. 
• Skopiować dowolne inne zaklęcie poziomu 6. lub niższego, jeżeli nie pochodzi ono z twojej 

zakazanej szkoły. 
• Skopiować dowolne zaklęcie czarodzieja/zaklinacza poziomu 7. lub niższego, nawet jeżeli jest ono 

z twojej zakazanej szkoły. 
• Skopiować dowolne inne zaklęcie poziomu 5. lub niższego, nawet jeżeli jest ono z twojej zakazanej 

szkoły. 
• Cofnąć szkodliwe efekty wielu czarów, takich jak zadanie/misja czy obłęd. 

• Stworzyć przedmiot niemagiczny o wartości do 25 000 sz. 
• Stworzyć przedmiot magiczny lub dodać moc do już istniejącego. 
• Obdarzyć istotę premią dziedziczoną +1 do wartości atrybutu. Od dwóch do pięciu życzeń 

rzuconych natychmiast jedno po drugim zapewnia premię dziedziczoną do wartości atrybutu 
w wysokości od +2 do +5 (dwa życzenia zapewniają premię dziedziczoną +2, trzy – premię 
dziedziczoną +3 i tak dalej). Premia dziedziczone to efekty natychmiastowe, a zatem nie można ich 
rozproszyć. Uwaga: Premia dziedziczona do wartości jednego atrybutu nie może być większa niż 
+5, a ponadto premie dziedziczone do danego atrybutu się nie kumulują, a zatem pod uwagę brać 
należy tylko najwyższą. 

• Wyleczyć choroby i przypadłości. Pojedyncze życzenie pozwala pomóc jednej istocie na poziom 
czarującego, a wszystkie jego podmioty zostają uleczone z tej samej dolegliwości. Życzenie nie 
przywraca punktów doświadczenia utraconych w wyniku rzucania czarów ani poziomów lub 
Budowy utraconych z racji przywrócenia życia. 

• Przywrócić życie. Życzenie ożywia zmarłego, kopiując efekt czaru zmartwychwstanie. Za sprawą 
niniejszego zaklęcia można przywrócić życie istocie, której ciało zostało zniszczone. Wymaga to 
jednakże użycia dwóch życzeń – jednego, by odtworzyć ciało, a drugiego, by ponownie nasączyć je 
siłami życiowymi. Niniejszy czar nie chroni ożywionego stworzenia przed utratą poziomu 
doświadczenia. 

• Przetransportować podróżników. Życzenie może unieść jedną istotę na poziom czarującego 
z miejsca na dowolnym planie i umieścić ją gdzie indziej, w dowolnym wymiarze, bez względu na 
warunki lokalnie. Podmiot niechętny takiej podróży ma prawo do rzutu obronnego na Wolę (udany 
neguje ten efekt) i do wykorzystania odporności na czary. 

• Odwrócić nieszczęście. Życzenie pozwala cofnąć jedno ostatnie wydarzenie. Moc tego czaru 
umożliwia powtórzenie jednego dowolnego rzutu wykonanego w przeciągu ostatniej rundy 
(wliczając w to twoją ostatnią turę). Rzeczywistość zmienia się tak, by odwzorować nowy wynik. 
Trzeba jednakże pamiętać, że wynik powtórzonego rzutu może być równie zły – a nawet gorszy – 
niż oryginalny rezultat. Podmiot niechętny takiej zmianie ma prawo do rzutu obronnego na Wolę 
(udany neguje ten efekt) i zastosowania odporności na czary. 

 
Masz prawo podjąć próbę wykorzystania życzenia, by uzyskać efekty potężniejsze niż te, ale takie 
działanie jest niebezpieczne (moc czaru wypaczy twoje intencje, w efekcie czego życzenie zostanie 
spełnione tylko częściowo lub w całości, ale dosłownie i z nie do końca pożądanym skutkiem). 
Skopiowane zaklęcie umożliwia normalne rzuty obronne i pozwala na zwykłe użycie odporności na 
czary (tyle że ST rzutu obronnego odpowiada zaklęciu 9. poziomu). 
Komponent materialny: Jeśli życzenie kopiuje czar wymagający komponentu materialnego o wartości 
przekraczającej 10 000 sz, musisz ów komponent dostarczyć. 
Koszt PD: Rzucając życzenie, poświęcasz minimum 5000 PD. Jeżeli kopiujesz za jego sprawą czar, 
z którym związany jest koszt PD, musisz wydać albo 5000 PD, albo ponieść ów koszt – pod uwagę 
należy brać wyższą wartość. Jeśli za pomocą życzenia tworzysz lub ulepszasz przedmiot magiczny, 
musisz pokryć podwojony normalny koszt PD wykreowania lub udoskonalenia danego przedmiotu 
plus dodatkowo 5000 PD. 

Żywodąb 
Przemiany 
Poziom: Drd 6 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 10 minut 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięte drzewo 
Czas działania: Jeden dzień/poziom (P) 
Rzut obronny: Brak 
Odporność na czary: Nie 
 
Zaklęcie to przemienia dąb w obrońcę i strażnika. W danym czasie masz prawo je rzucić tylko na 
jedno drzewo. Jeśli jakiś żywodąb już funkcjonuje, nie możesz rzucić niniejszego czaru na inne 
drzewo. Dąb, na który rzucasz to zaklęcie, musi rosnąć w promieniu 3 metrów od miejsca, w którym 
mieszkasz lub które jest dla ciebie święte, albo też w odległości 90 metrów od tego, co chcesz za jego 
sprawą chronić. 
Żywodąb rzucasz na zdrowy dąb wielkiego rozmiaru. Na drzewie umieszczasz uaktywniające zaklęcie 
zdanie składające się z jednego wyrazu na poziom czarującego. Zaklęcie żywodąb uaktywnia i ożywia 
drzewo, które działa jak drzewiec. 
Jeśli żywodąb zostanie rozproszony, drzewo natychmiast się zakorzeni – w miejscu, w którym akurat 
się znajduje. Jeżeli zaś uwolnisz je spod działania zaklęcia, spróbuje powrócić do miejsca, w którym 
rzuciłeś na nie czar i które w jego wyniku opuściło. 
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