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

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

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

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

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

15. INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. System Reference Document Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.
[Odpowiednia notka o twoich prawach autorskich wg wzoru:] (tytuł pracy) Copyright (rok), (właściciel praw autorskich).
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