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Wprowadzenie

Pisząc artykuł o Walce Treningowej w Monastyrze, zastanawiałem się jak 
podejść  do  zagadnienia  Prawdziwego  Starcia.  Znalezienie  strategii 
maksymalizującej  zyski  i minimalizującej  straty  jest  tu  nieco  bardziej 
skomplikowane.  Po  pierwsze  większą  rolę  odgrywają  wyniki  uzyskane  na 
kościach,  po  drugie  większa  jest  ilość  możliwych  manewrów  i  przez  to 
wszystkich konsekwencji. 

Czynnik  losowy  ma  znaczenie  jedynie  na  początku  rundy.  Określa  on 
sytuację wyjściową do kolejnych zadań. Dalej kluczową rolę odgrywają wybory 
graczy  –  błędne  mogą  mieć  gorsze  konsekwencje  niż  pech  podczas  rzutu, 
właściwe  pozwalają  zminimalizować  wpływ  czynnika  losowego.  Ostateczną 
strategię należy dobrać do konkretnej sytuacji, jednak już wstępne rozważania 
pozwalają  określić  przydatność  poszczególnych  manewrów  szermierczych 
i przybliżoną taktykę na kolejne rundy walki.

Założenia początkowe

Do  dalszych  rozważań  przydałby  się  jakiś  przykładowy  bohater, 
a w zasadzie  dwóch.  Ułatwiając  sobie  sprawę,  za  parametry  wyjściowe  do 
dalszych  rozważań  przyjmuję  wartości  akcji  szermierczych  wynikające 
z wielkości współczynnika Fechtunek równego 15. Niewielu bohaterów posiada 
taką  wartość  na  początku  gry,  ale  chciałem  pominąć  modyfikacje   akcji 
szermierczych  wynikające  z  umiejętności.  Zakładając  umiejętność  Rapier  na 
poziomie nie większym niż 3, różnica pomiędzy założoną przeze mnie wartością 
akcji  szermierczej,  a  rzeczywistą,  nie  przekroczy  3.  Wynika  to  z  faktu,  że 
pomiędzy  akcje  szermiercze  rozdziela  się  ilość  punktów  równą  wartości 
umiejętności Rapier mnożoną przez 3, ale na jedną akcję nie więcej niż wartość 
tej umiejętności. 

Podczas  rozważań  istotniejsze  są  różnice  między  wartościami  akcji 
szermierczych  atakującego  (postaci  posiadającej  inicjatywę)  i  broniącego  się. 
Zakładając,  że  mamy  do  czynienia  z  równorzędnymi  bohaterami,  diagram 
zależności przy powyższych założenia będzie wyglądał tak jak w Tabeli 1.
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Wartości w poszczególnych komórkach oznaczają przewagę atakującego 
nad broniącym się i zostały zmodyfikowane o wartości wynikające z charakteru 
poszczególnych akcji  szermierczych.  Konkretnie  zmodyfikowano wartości  dla 
pchnięcia  ze  zwodem o wartość  najniższej  zasłony  (riposta  jest  zaliczana  do 
zasłon, więc w naszym wypadku była to wartość 3).

Cele uczestników Prawdziwego Starcia

Aby wybrać optymalną taktykę dla poszczególnych graczy należy określić 
cele, jakie chcą osiągnąć, a następnie dopiero określić najlepszą drogę do tychże. 

Celem atakującego jest zadanie obrażeń i utrzymanie inicjatywy. Broniący 
stara się uzyskać inicjatywę. Wszystkie posunięcia powinny więc służyć realizacji 
tych celów.

Trwałe  przejęcie inicjatywy wymaga uzyskania  przewagi  8 punktów lub 
ewentualnie  4  w  przypadku  Uniku.  Alternatywą  jest  Riposta,  pozwalająca  na 
wykonanie  jednej  akcji  szermierczej.  Oznacza  to,  że  Unik  i  Riposta  są 
najlepszymi przyjaciółmi broniącego się i dlatego atakujący chcąc nie dopuścić 
do wykorzystania ich przez przeciwnika powinien stosować Kroki.
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kroki -1 5

pchnięcie proste +0 -6 -3 -4 +0 +6 3

pchnięcie ze zwodem -3 -9 -3 -4 +0 +3 0

ponowienie -2 -8 -5 -6 -2 +4 1

wypad +0 -6 -3 -4 +0 +6 3

pchnięcie pozorne +4 -2 +1 +0 +4 +10 7

zbicie -2 -3 +1 4

6 3 9 6 7 3 -3



Atak

Mając  inicjatywę,  należy  użyć  kości  w  sposób  pozwalający  zadać  jak 
największe  obrażenia,  przy  zachowaniu  inicjatywy.  Przyjrzyjmy  się,  jakimi 
możliwościami dysponujemy.

KROKI

Kroki  to  jedna  z  najistotniejszych  akcji  szermierczych  dla  atakującego, 
który ma słabe wyniki na kościach. Ponieważ przeciwko krokom można bronić 
się jedynie Pracą Nóg, więc doskonale wiemy, z jakimi wynikami przeciwnika 
możemy się spotkać. Przy stosowaniu Kroków dość trudno stracić inicjatywę 
(konieczna  jest  przewaga  8  punktów),  więc  stosunkowo  mało  ryzykujemy, 
szczególnie że wartości Kroków i Pracy Nóg są porównywalne.

PCHNIĘCIE PROSTE

Najmniej  wyszukana  z  możliwych  akcji  szermierczych.  Stosując  ją, 
ponosimy stosunkowo niskie ryzyko wpadki przy sporych szansach na trafienie 
przeciwnika.  Warta rozważenia przy przewadze na kościach,  gdyż dość łatwo 
zablokować ją Zasłonami.

PCHNIĘCIE ZE ZWODEM

Ta akcja szermiercza różni się niewiele od poprzedniczki. Zazwyczaj jest ją 
trudniej wykonać i dlatego najbezpieczniej stosować ją przy dużych przewagach 
wyników na kościach.  Ze względu na cechę specjalną warta rozważenia,  gdy 
mamy wysokie wartości zasłon (przypominam, że riposta, to też zasłona). Należy 
uważać, gdyż przeciwnik może łatwiej wykonać udany Unik, niż przy Pchnięciu 
prostym.

PONOWIENIE

Ta  akcja  szermiercza  to  dość  ryzykowny  manewr.  Należy  ją  stosować 
jedynie przy sporej  przewadze na kościach,  gwarantującej,  że przeciwnik nie 
wyprowadzi udanego Wyprzedzenia (ten manewr jest w tym wypadku niezwykle 
groźny).
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WYPAD

Akcja szermiercza o niezwykle destrukcyjnym działaniu. Wart użycia, gdy 
przeciwnik ma zdecydowanie gorsze wyniki na kościach. Ze względu na wyższy 
poziom zadawanych obrażeń może od razu rozstrzygnąć starcie. Jeśli tego nie 
zrobi, atakujący może znaleźć się w poważnych tarapatach.

PCHNIĘCIE POZORNE

Pchnięcie pozorne może być dobrą alternatywą dla Kroków, w przypadku 
gdy  mamy  inicjatywę  i  słabe  wyniki  rzutów.  Wadą  tego  rozwiązana  jest 
ponoszone większe ryzyko przejęcia inicjatywy (udany Unik). 

ZBICIE

Akcja szermiercza o charakterze zaczepnym. Udana pozwala na zdobycie 
Punktów  Przewagi.  Warta  wykorzystania,  gdy  nasze  wyniki  rzutów  nie  są 
satysfakcjonujące,  choć trzeba uważać na Ripostę.  Może również służyć jako 
sposób na przeczekanie. 

Obrona

Broniąc  się,  musimy  jak  najskuteczniej  unikać  trafienia  i  w  miarę 
możliwości przejąć inicjatywę.

PRACA NÓG

To jedyna dostępna odpowiedź na Kroki przeciwnika. 

UNIK

Unik to stosunkowo dobra odpowiedź na wszystkie rodzaje ataku, o ile 
mamy lepsze wyniki na kostkach. Wtedy nie tylko unikniemy rany, zdobywając 
przy  tym  2  PP,  ale  stosunkowo  najłatwiej  przejmiemy  inicjatywę.  Jest  też 
możliwość skrócenia dystansu.
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ODSKOK

Odskok  jest  krokiem  desperackim.  Zdecydowanie  tracimy  wtedy 
przewagę. Nie jest to jednak zbyt wysoka cena za uniknięcie zranienia. Niestety, 
odskok nie zawsze jest możliwy (ograniczona przestrzeń).

ZASŁONA I

Zasłona  I  to  wyjątkowo  bezpieczna  ochrona  przed  atakiem.  Warto  ją 
stosować przy równorzędnych rzutach kostkami. Przy zdecydowanej przewadze 
po  naszej  stronie  warto  już  zaryzykować  Unik,  a  w  przypadku  przewagi 
przeciwnika okaże się niewystarczająca.

ZASŁONA II

Zasłona  II  to  wyjątkowo  bezpieczna  ochrona  przed  atakiem.  Warto  ją 
stosować przy równorzędnych rzutach kostkami. Przy zdecydowanej przewadze 
po  naszej  stronie  warto  już  zaryzykować  Unik,  a  w  przypadku  przewagi 
przeciwnika okaże się niewystarczająca.

RIPOSTA

Riposta jest dobrym rozwiązaniem, gdy nasze kości nie dają szans na stałe 
przejęcie inicjatywy. Otrzymujemy wtedy szansę na jednokrotną próbę trafienia, 
a co więcej nie dajemy przeciwnikowi szansy na kontynuowanie ataku. Może 
nam uratować skórę, gdy przy jednej dość dobrym wyniku na kości,  kolejny 
mamy niski.

WYPRZEDZENIE

Wyprzedzenie to akcja dla samobójców lub desperatów z bardzo dobrym 
wynikiem na kostce. Niewielki poziom obrażeń, jakie zadaje, przy stosunkowo 
sporym ryzyku nie czynią tej akcji szczególnie opłacalną. Z drugiej strony to 
jedyna szansa na zadanie obrażeń przy braku inicjatywy.
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Analiza

Rzut 3 · k20 rozpoczyna rundę, ale wbrew pozorom nie determinuje jej 
przebiegu. Postaram się na poniższym przykładzie pokazać, jak dużo zależy od 
wyborów dokonywanych przez  graczy.  Na początek przykładowa postać.  Dla 
ułatwienia oponent będzie jej lustrzanym odbiciem. 

Wylosujmy  wynik  dla  obu  postaci, 
Alberta i Bernarda. Albert uzyskuje 16, 11, 7, 
a Bernard 17, 9, 5.

Jak  już  wcześniej  ustaliliśmy,  dla 
przebiegu walki bardzo istotna jest inicjatywa. 
Kto ją uzyska zależy poświęconej kości. 

Bernard  ma  dwie  słabsze  kości  od 
przeciwnika, a jedną mocniejszą. Poświęcając 
17-tkę,  zdobędzie inicjatywę (dla nieznanych 
współczynników  oponenta,  sprawa  jest 
bardziej  skomplikowana,  ze  względu  na 
modyfikację  o  wartość  akcji  Kroki).  Użycie 
innej  kości  mu  tego  nie  gwarantuje,  bo 
Albert  może  odpowiedzieć  zarówno  11,  jak 
i 7.  Utrata  17  jest  jednak  dla  Bernarda 
nieopłacalna,  gdyż  Albert  nie  zdecyduje  się 
najpewniej na użycie 16 dla inicjatywy i tym 
samym  zyska  przewagę.  Użycie  5  przez 
Bernarda  to  oczywiste  oddanie  inicjatywy, 
celem zachowania jak najlepszych wyników, 
a 9 to liczenie na błąd Alberta (wybór 7).

Albert  wie,  że  użycie  16  jest  mało 
opłacalne.  Bernard  może  przy  użyciu  17 
odebrać mu inicjatywę i z pewnością utrzyma 
ją do następnej rundy, która stanowi wielką 
niewiadomą (ze względu na ponowne rzuty). 

Pozostają mu jedynie 11 i 7. Wykorzystanie 7 pozwala na przejęcie inicjatywy 
tylko w przypadku, gdy zgodzi się na to Bernard (musiałby użyć 5, która jak już 
wiemy jest automatycznym oddaniem inicjatywy z jego strony). Zdecydowanie 
pewniejsza jest 11. Zmusza Bernarda albo do użycia 17 i przejęcia inicjatywy 
w dość niewygodnej konfiguracji (A: 16, 7; B: 9, 5) lub  jej oddania (A: 16, 7; 
B: 17, 9).  
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WARIANT A11, B9/5

Ostatecznie  Albert  decyduje  się  użycie  11,  a  Bernard  czując,  że  jest 
w gorszej  sytuacji  wybiera  9,  licząc  na szczęśliwy  traf.  W ten sposób  Albert 
uzyskuje inicjatywę, mając jeszcze kostki z 16 i 7, a Bernard zostaje z 17 i 5.

Pozornie sytuacja  jest  pewna.  Albert  nic  nie  wskóra,  bo jego kości  nie 
pozwalają na skuteczny atak, a Bernardowi uda się dotrwać do następnej rundy, 
gdzie, o ile Jedyny będzie łaskawy, sytuacja może się odmienić. 

Albert  asekuracyjnie  stosuje  Pchnięcie  proste  (6+161=22),  na  które 
Bernard  odpowiada  Zasłoną  (7+17=24).  Użycie  innej  kości  na  początku 
oznaczałoby  dla  niego  kłopoty.  Bernard  mógł  próbować  również  uniku 
(5+17=22).  W  kolejnej  rundzie  Albert  ponownie  stosuje  Pchnięcie  proste 
(6+7=13),  ale Bernard nie  może już odpowiedzieć Zasłoną (7+5=12).  Jedyną 
możliwością uniknięcia obrażeń jest Odskok (9+5=13), który jednak wiąże się 
z utratą 2PP. Nie doszłoby do tego, gdyby na inicjatywę poświęcił 5, bo wtedy 
miałby do dyspozycji 9, dzięki czemu mógłby wykonać udany Unik (5+9=14) 
i zyskać 2PP.

WARIANT A7, B5

Zobaczmy  inny  wariant  inicjatywy.  Albert  zaryzykował  i  poświęcił  7, 
a szczęście  się  do  niego  uśmiechnęło  –  Bernard  poświęca  5:  inicjatywa  jest 
Alberta. Pchnięcie proste (6+16=22) i Zasłona (7+17=24). Następnie Pchnięcie 

1 Pogrubioną czcionką będę oznaczał przy sumowaniu wyniki uzyskane na kościach.
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proste (6+11=17) i Bernarda ratuje tylko Odskok (9+9=18), kończący się stratą 
2PP.

WARIANT A7, B9

Inicjatywa  przypada  Bernardowi.  Pchnięcie  proste  (6+17=23),  na  które 
Albert  musi  odpowiedzieć  Zasłoną  (7+16=23)  lub  Odskokiem  (9+16=25). 
Bardziej opłaca się Zasłona. W kolejnej akcji znów Pchnięcie proste (6+9=15), 
na które odpowiadamy Unikiem (5+11=16) zyskując 2PP. Niestety, Albert nie 
odzyskał inicjatywy, co może się zemścić w kolejnej rundzie.

WARIANT A7, B17

Inicjatywa  u  Bernarda.  Pchnięcie  proste  (6+9=15),  na  które  Albert 
odpowiada Unikiem (5+16=21) zyskując 2PP, inicjatywę i możliwość skrócenia 
dystansu.  Albert  decyduje  się  odpowiedzieć  Pchnięciem  prostym  (6+11=17), 
przed którym nie chroni Bernarda nawet Odskok (9+5=13). 

Gdyby  Bernard zastosował  niższą  kość  w Pchnięciu  prostym (6+5=11), 
a Albert niższą w Uniku (5+11=16) różnica nie byłaby duża (2PP i  przejęcie 
inicjatywy, bez możliwości skrócenia dystansu). Wystarcza jednak, że Albert po 
takiej zagrywce Bernarda zastosuje wyższą kość, a zmienia to oblicze kolejnej 
akcji. Albert może wykonać Pchnięcie proste (6+11=17) przed którym Bernarda 
broni uchroni Odskok (9+9=14).

Bernard mógł na początku, zamiast Pchnięcia prostego, zastosować Zbicie 
(5+9=14). Zasłona Alberta (7+11=18) wystarcza do odparcia tego ataku, ale nie 
zapewnia  przejęcia  inicjatywy.  Teraz  do  przetrwania  rundy  Bernardowi  nie 
wystarczą ani Kroki (6+5=11), ani kolejne Zbicie (5+5=10). Straci inicjatywę.

Bezpiecznym  rozwiązaniem  jest  dla  Bernarda  rozpoczęcie  od  Kroków 
(6+9=15), po którym Albert będzie jeszcze daleki od przejęcia inicjatywy (Praca 
nóg  22  lub  17).  Jeśli  kolejną  akcją  będzie  Zbicie  (5+5=10),  to  ma  szansę 
zachować  inicjatywę (Zasłona 16 lub 22).  Albert  powinien więc  odpowiedzieć 
Pracą nóg korzystając z 11.

WARIANT A11 B17

Inicjatywa należy do Bernarda. Nie ma on jednak szans jej utrzymać. Na 
szczęście stosując  Kroki  może on przeczekać do końca rundy nie  ryzykując 
trafienia.
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WARIANT A16 B17

Sytuacja  podobna  do  poprzedniej.  Bernard  ma  inicjatywę.  Tym  razem 
może  ją  spokojnie  utrzymać  do  końca  rundy  stosując  Kroki  lub  Pchnięcie 
proste. 

WARIANT A16 B9

Inicjatywa  należy  do  Alberta.  Sensownym  rozwiązaniem  są  Kroki 
(6+11=17), na które Bernard odpowiada Pracą nóg (6+17=23). Kolejne Kroki 
zakończą się utratą inicjatywy, więc Albert stosuje Zbicie (5+7=12), po którym 
Bernard nie jest w stanie mu jej odebrać i traci zdobytą przewagę w Krokach (6 
punktów). 

Spójrzmy  jednak  co  by  się  stało,  gdyby  na  Kroki  Alberta  (6+11=17) 
Bernard odpowiedział Pracą nóg, stosując inną kość (6+5=11). W kolejnej akcji 
Albert  ma do dyspozycji  7,  a  Bernard 17.  Albert  nie  może więc  bezpiecznie 
zaatakować,  musi  zastosować  Kroki  (6+7=12),  a  Bernard  dzięki  Pracy  nóg 
(6+17=23) rozpoczyna następną rundę bez inicjatyw, ale z przewagą w Krokach 
wynoszącą 4 punkty (-6+10=4). 

WARIANT A16 B5

Inicjatywa  należy  do  Alberta.  Sensownym  rozwiązaniem  są  Kroki 
(6+11=17), na które Bernard odpowiada Pracą nóg (6+17=23). Kolejne Kroki 
zakończą się utratą inicjatywy, ale Albert może zastosować Zbicie (5+7=12), po 
którym  Bernard  odpowie  Ripostą  (5+9=14)  i  będzie  mógł  zaatakować 
w następnej rundzie, ale nie przejmie inicjatywy. 

Spójrzmy  jednak  co  by  się  stało,  gdyby  na  Kroki  Alberta  (6+11=17), 
Bernard odpowiedział Pracą nóg, stosując inną kość (6+9=15). W kolejnej akcji 
Albert  ma do dyspozycji  7,  a  Bernard 17.  Albert  nie  może więc  bezpiecznie 
zaatakować,  musi  zastosować  Kroki  (6+7=12),  a  Bernard  dzięki  Pracy  nóg 
(6+17=23) przejmuje inicjatywę. 

INNE CZYNNIKI

Bohaterowie mają zazwyczaj do dyspozycji także inne cechy. Spróbujmy 
zobaczyć  jak  mogłaby  się  potoczyć  walka  z  wykorzystaniem  Cech  z 
pochodzenia, Cech z profesji i Biegłości.
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Na początek zastanówmy się,  co by się  działo,  gdyby którykolwiek (ale 
tylko jeden - w przeciwnym razie efekty się znoszą) z szermierzy był Oficerem 
i posiadał cechę Ucz się, Pan! Jest to przypadek niezwykle ciekawy, gdyż wtedy 
Oficer  decyduje,  kto  posiada  na  początku  walki  inicjatywę,  a  w  puli  zostają 
wszystkie  kości.  Przy  zastosowaniu  samej  tylko  akcji  Kroki  można  więc 
spokojnie przetrzymać Inicjatywę do końca rundy (nie ma wzajemnych szans na 
trafienie,  o  ile  żaden  z  szermierzy  nie  zrobi  czegoś  bezgranicznie  głupiego). 
Załóżmy, że inicjatywa znalazła się po stronie Alberta. W bardzo prosty sposób 
możemy bezpiecznie doprowadzić do sytuacji znanej z wariantu A7, B17, gdzie 
Inicjatywa należy do Bernarda,  ale istnieje spora szansa na zadanie obrażeń. 
Wystarczy,  że  Albert  wykona  teraz  Kroki  na  najniższej  z  kości  (6+7=13), 
a Bernard  postanowi  przejąć  inicjatywę  i  wykona  Pracę  Nóg  na  najwyższej 
(6+17=23). Teraz wystarcza drobny błąd i Bernard pozna smak rapieru Alberta 
(patrz. Wariant A7, B17).

Załóżmy przez chwilę, że Bernard pochodzi z Gordu i zna stosowną szkołę 
szermierczą.  W myśl  zasad,  może  on  zrezygnować  z  obrony,  która  była  by 
udana – w efekcie otrzymuje ranę (o jedne poziom mniej niż normalnie), ale 
przejmuje  inicjatywę,  a  niewykorzystaną  kość  może  użyć  w  ataku.  Takie 
rozwiązanie byłoby dla niego opłacalne, szczególnie w momencie, gdyby użyć jej 
po ataku Alberta na najwyższej (16) kości. Bernard miałby wtedy inicjatywę i do 
dyspozycji  wyniki:  17,  9,  5  przeciwko  11  i  7.  Gdyby  teraz  wykonał  Wypad 
(5+17=23),  to  Alberta  nie  uratuje  nawet  Odskok (9+11=20)  –  otrzyma ranę 
śmiertelną  (o  poziom  wyżej  niż  normalnie,  za  Wypad).  Za  ranę  lekką  jaką 
otrzyma gordyjczyk (Bernard) może dostać maksymalnie  PT+3,  jeśli  nie  zda 
testu  wytrzymałości,  lub  PT+1  jeśli  go  zda.  Śmiertelnie  ranny  Albert  w 
najlepszym, dla siebie, wypadku otrzyma PT+6. Szkopuł w tym, że Bernardowi 
nie uda się Wypad jeśli  nie zdał testu Wytrzymałości (ze względu na PT+3), 
chyba, że... ma z pochodzenia cechę  Niezłomność. Wtedy jego test jest zdany 
automatycznie. I po prostej wymianie (mogła nastąpić w pierwszej akcji!) Albert 
jest martwy, albo w najlepszym wypadku ma PT o 5 oczek większy niż Bernard. 
To się nie może skończyć dla niego dobrze.

PODSUMOWANIE

Spójrzmy,  które  warianty  wyboru  inicjatywy  są  dla  szermierzy 
najkorzystniejsze w naszym przypadku.

Albert  niewiele  zyskuje  i  niewiele  ryzykuje  poświęcając  11.  To 
asekuracyjne zagranie. Poświęcenie 16 to ryzyko, które się nie opłaca – trudno 
będzie  utrzymać  inicjatywę,  jeśli  Bernard  poświęci  niską  kość.  Podobnie 
z poświęceniem 7,  gdzie  łatwo o utratę  inicjatywy,  która  niekoniecznie  łatwo 
będzie odzyskać. 
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Bernard, poświęcając 5, godzi się z utratą inicjatyw, która może być trudno 
odzyskać, na szczęście nie ryzykuje w ten sposób trafienia, a jedynie utratę PP. 
Poświęcenie  9 jest  stosunkowo ryzykowne i  nie  daje dużych korzyści.  Także 
poświęcenie 17 nie wiąże się z ryzykiem, choć utrzymanie inicjatyw nie będzie 
łatwe.

W tych okolicznościach Albert powinien wybrać 11, a Bernard 17 (przy 5 
może stracić PP).

Analiza  sytuacji,  gdy  nie  znamy  wzajemnie  współczynników,  jest  dużo 
trudniejsza.  Pewnym ułatwieniem jest  fakt,  że o ile  przy ustalaniu inicjatywy 
pokazujemy kości równocześnie, o tyle przy wykonywaniu akcji szermierczych 
następuje to kolejno – atak, obrona. Dzięki temu broniącemu łatwiej odpowiadać 
na ataki – nie musi już zgadywać, co zrobi przeciwnik. 

Gdy szczęścia brak

W powyższym przykładzie wyniki rzutów były wyjątkowo wyrównane. To 
raczej  wyjątek  niż  reguła.  Prowadzenie  walki  przy  bardziej  zróżnicowanych 
wynikach jest o wiele trudniejsze – uniknięcie utraty inicjatywy, a nawet obrażeń 
może okazać się niemożliwe.

Ponownie  wylosujmy  wyniki  dla  obu  postaci,  Alberta  i  Bernarda.  Tym 
razem Albert uzyskuje 18, 12, 1, a Bernard 9, 9, 5.
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Od razu widać jedną rzecz – jeśli inicjatywa należy na początku rundy do 
Alberta, to walka szybko się zakończy. Pchnięcie proste (6+18=24) i niezależnie 
od  sposobu  obrony  Bernard  otrzymuje  ranę  ciężką  (min.  PT+3).  Kolejne 
Pchnięcie  proste  ze  względu  na  ranę  Bernarda  także  dochodzi  celu.  Łączny 
minimalny (!) PT Bernarda wynosi 6. Trzeci atak nie powinien być problemem.

Wbrew pozorom Bernard nie jest zupełnie bez szans, o ile inicjatywa była 
po jego stronie. Z jej utratą musi się właściwie pogodzić, ale być może uda się 
uniknąć  obrażeń,  jeśli  zacznie  od  Zbicia  (5+9=14).  Albert  stosuje  Zasłonę 
i przejmuje  inicjatywę  (7+18=25).  Użycie  niższej  kości  nie  dałoby  przejęcia 
inicjatywy. Riposta ze strony Alberta jest nieopłacalna. Bernard zaś nie musiał 
użyć Zbicia, gdyż tylko to gwarantuje, że Albert nie wykorzysta Uniku (z czego 
miałby większe korzyści – PP i możliwość skrócenia dystansu). 

W  tym  momencie  Albert  ma  inicjatywę  i  następujące  kości:  12,  1. 
Bernardowi zostały 9 i 5. Przed jakimkolwiek atakiem Alberta, Bernard uchroni 
się np. Odskokiem. W kolejnej wymianie Albert z pewności nic nie zdziała.

Jak widać posiadanie przez Bernarda Ucz się, Pan! nie tylko chroni go od 
obrażeń, ale i pozwala przeżyć – bez tej Cechy z profesji, jest już trupem, nawet 
gdyby  był  gordyjczykiem  z  odpowiednią  Cechą  z  pochodzenia  i  szkołą 
szermierczą. 

Oczywiście nie zawsze mamy te cechy do dyspozycji, więc popatrzmy jak 
wygląda walka przy standardowym ustalaniu inicjatywy.

Pierwszą rzucającą się w oczy rzeczą jest fakt, że karty rozdaje Albert. To 
od jego decyzji zależy, kto będzie miał inicjatywę. Jeśli poświęci 12 na pewno 
będzie  należała  do  niego,  a  jeśli  1,  do przeciwnika.  Od Bernarda  nie  zależy 
absolutnie nic – czy poświęci 9, czy 5 efekt będzie taki sam. Dlatego sens jest 
rozważać tylko dwa warianty.

WARIANT A12 B5

Albert  ma inicjatywę,  18  i  1,  a  Bernard dwie  9.  Biorąc  pod uwagę,  że 
Bernard nie ma żadnych szans obrony przed pierwszym ciosem (Odskok 18), 
Albert  wykonuje  Wypad  zadając  śmiertelną  ranę.  Później,  zakładając,  że 
przeciwnik  jeszcze  żyje  i  chce  walczyć  dalej,  wykonuje  Kroki  zachowując 
inicjatywę.
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WARIANT A1 B5

Albert ma 18 i 12, a Bernard dwie 9 i inicjatywę. Bernard powinien zacząć 
od  Kroków.  Oczywiście  straci  inicjatywę,  ale  dzięki  temu uniknie  obrażeń – 
stosując Odskok.

Jak  widać  szczęściu  trzeba  zdecydowanie  pomóc,  dobierając  naszemu 
szermierzowi odpowiednie cechy. 

Szermierz

Dobry  szermierz  to  taki,  który  nie  da  się  zabić  i  pokona  przeciwnika. 
Kluczowym współczynnikiem jest tu oczywiście Fechtunek, uśredniona wartość 
Budowy,  Zręczności i  Sprytu.  Od  niego  zależą  wyjściowe  wartości  akcji 
szermierczych.

Pozostałe  czynniki  modyfikujące  zależą  od  Umiejętności  Rapier,  Broń 
bitewna, Wysportowanie i Atletyka. 

Teraz  pozostaje  dobrze  wykorzystać  dobrodziejstwa  płynące 
z poszczególnych  akcji.  Zdecydowanie  polecam posiadanie  wysokiego  Uniku, 
Riposty (przydatne, przy stosowaniu Pchnięcia ze zwodem, gdyż to zazwyczaj 
najniższa Zasłona) oraz Pchnięcia prostego.

Warto także skorzystać z Cech z Profesji. Warte uwagi są  Ucz się, Pan! 
(Oficer)  i Żołnierskie  doświadczenie (Żołnierz).  Pierwsza daje w większości 
przypadków automatycznie  inicjatywę na początku starcia,  a  druga zmniejsza 
szansę wyjątkowo niekorzystnych wyników rzutu. 

Dodaj  do  powyższego  Gordyjską  Niezłomność (automatyczne  zdawanie 
testów Wytrzymałości po otrzymaniu rany), a trudno będzie Cię zabić.

Doskonałym  uzupełnieniem  Niezłomności  jest  Gordyjska  szkoła 
szermiercza.  W  zamian  za  rezygnację  z  udanego  manewru  obronnego 
i otrzymanie  obrażeń,  pozwala  przejąć  inicjatywę  i  wykonać  na  „użytej”  do 
obrony kostce atak. Dla kogoś, kto jest w stanie przetrwać obrażenia idealny 
manewr pozwalający na wykończenie przeciwnika.

Ragadańska  szkoła  szermiercza w  połączeniu  z  wysokim  Unikiem, 
Zbiciem (umożliwiają skrócenie dystansu) i Walką w Zwarciu daje bohaterowi 
przewagę – ma możliwość zadawania ciężkich obrażeń (rapierem!) tam, gdzie 
normalnie można używać tylko noża i zadawać lekkie obrażenia.
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Szkołę szermierczą warto uzupełnić o jedną z poniższych biegłości.

Błyskawiczny  atak przydaje  się  postaciom,  które  nie  wybrały  profesji 
Oficera, dając im premię przy ustalaniu inicjatywy. 

Dynamiczne  wejście jest  wspaniałym uzupełnieniem  dla  Ragadańskiej 
szkoły  szermierczej,  umożliwiając  darmowy  atak  (na  tej  samej  kości)  po 
skróceniu dystansu.

Przetrzymanie jest biegłością, która umożliwia posiadającemu inicjatywę 
na zakończenie rundy walki po zdanym teście blefu. Niesie jednak z sobą ryzyko 
utraty inicjatywy.

Walka  z  lewakiem daje  postaci  dodatkową  kość  obrony,  co  bywa 
nieocenioną pomocą w przypadku defensywy. Agaryjczycy z odpowiednią szkołą 
szermierczą otrzymują tę biegłość za darmo w rozszerzonej formie.

Przeciwnik

Znajomość  przeciwnika  i  jego  możliwości  jest  kluczowa  dla  naszych 
rozważań. Wiedząc jakie współczynniki ma oponent łatwo możemy przewidzieć 
rozwój  sytuacji  i  stosownie  do  tego  zareagować.  Niestety,  podczas  gry  nie 
posiadamy takiej informacji, co jednak nie oznacza, że nie możemy uzyskać jej 
w  przybliżeniu.  Zastanówmy  się  jakie  współczynniki  może  mieć  przeciwnik, 
korzystając z wiedzy dostępnej nam na podstawie rozdziału “Tworzenie Postaci”.

Współczynnik Fechtunek może przyjmować wartości od około 10 do mniej 
więcej  16.  Oczywiście  możliwe  są  też  wyższe  wartości,  ale  raczej  mało 
prawdopodobne. Dodatkowo wartości akcji szermierczych modyfikowana jest w 
zależności  od  naszych  umiejętności.  Ich  wartość  waha  się  od  1  do  4 
(przynajmniej początkowo). 

Wbrew pozorom bardziej od ilości punktów do rozdziału (akcje z grupy 
Rapier = rapier x 3, Miecz = Broń Bitewna x 2, Ruch = Wysportowanie, Walka 
w Zwarciu  =  Atletyka),  ale  ograniczenia  w  ich  przydzielaniu.  Dla  rapiera 
i miecza wynoszą one tyle ile wartość odpowiedniej umiejętności, a dla ruchu 
i zwarcia, połowę odpowiedniej umiejętności (zaokrąglenie w górę).

Wynika stąd, że modyfikacja bazowych wartości (wynikających z wartości 
współczynnika Fechtunek) może wynosić od 1 do 4 (lub od 1 do 2). Korzystając 
z tej  wiedzy  łatwo  policzyć  w  jakim  przedziale  mieszczą  się  wartości  akcji 
szermierczych.
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Mamy więc już orientację jak mogą wyglądać współczynniki przeciwnika. 
Warto  tu  zwrócić  uwagę  na  rozrzut  poszczególnych  wartości  akcji 
szermierczych.  Najmniejsze  różnice  występują  dla  Wyprzedzenia,  Pchnięcia 
pozornego,  Wypadu i  Pchnięcia  ze  zwodem.  Tu zależność  od współczynnika 
Fechtunek jest najsilniejsza. Oznacza to także, że dla tych akcji szermierczych 
najmniej  opłaca  się  inwestować  punkty  wynikające  z  umiejętności  –  lepiej 
postarać się o wyższa wartość współczynnika bazowego. Zbicie, a szczególnie 
Odskok najsłabiej zależą od Fechtunku, ich wartością lepiej manipulować przy 
użyciu punktów do rozdziału za odpowiednią umiejętność.

Uzbrojeni w wiedzę wynikającą z powyższej tabeli, możemy oszacować na 
jakim poziomie przeciwnik może wykonać określoną akcję szermierczą. Dzięki 
temu zmniejszamy ryzyko wykonania niewłaściwego posunięcia.

Dodatkowo  warto  pamiętać,  że  nie  musimy  modyfikować  wartości 
uzyskanej na kości o maksimum naszej akcji szermierczej. Taki zabieg może 
zmylić  naszego  oponenta,  który  będąc  przekonany,  że  mamy  mniejsze  niż 
w rzeczywistości umiejętności szermiercze wykona ryzykowny manewr. 

Podsumowanie

Prawdziwe Starcie nie pozbawione jest czynnika losowego, ale na szczęście 
jego  wpływ  na  ostateczny  wynik  można  zminimalizować.  Odpowiedni  dobór 
szkoły,  biegłości  i przydział  punktów za  umiejętności  do  akcji  szermierczych 
zmniejsza ryzyko niepowodzenia. Jednak te same możliwości dostępne są także 
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dla  przeciwnika,  co  powoduje,  że  każde  starcie  obarczone  jest  ogromnym 
ryzykiem.  W związku z tym najskuteczniejszą techniką unikania obrażeń jest… 
unikanie  walki.  Jeżeli  już  jednak jest  ona nie  do uniknięcia  należy  pamiętać 
o żelaznej zasadzie: przede wszystkim nie daj się trafić i traf przeciwnika.

Pora na nieco bardziej praktyczne uwagi. 

● Zdecydowanie,  gdy  mamy  względną  pewność  co  do  powodzenia 
manewru obronnego najlepiej wybrać Unik. Daje nam on spore szanse 
na przejęcie inicjatywy i skrócenie dystansu.

● W przypadku gdy musimy skorzystać ze słabego wyniku kości, a mamy 
inicjatywę, dobrym rozwiązaniem jest Pchnięcie pozorne lub Kroki.

● Pchnięcie ze zwodem jest idealnym rozwiązaniem ataku, gdy wszystkie 
nasze zasłony (Zasłona I, Zasłona II i Riposta) mają wysokie wartości. 
Jeśli przeciwnik odpowie zasłoną mamy spore szanse na wyprowadzenie 
skutecznego ataku.

● Jeżeli  mamy  możliwość  walki  bronią  w  Zwarciu  i  Inicjatywę  warto 
spróbować Zbicia. Nie tylko zyskamy PP, ale także możliwość skrócenia 
dystansu. Dodatkowo szermierz z biegłością Dynamiczne Wejście będzie 
mógł od razu zadać obrażenia.

● Mając  sporą  przewagę  na  wszystkich  kościach  możemy  pokusić  się 
o wykonanie  Wypadu,  który,  o ile jest  udany,  zadaje bardzo poważne 
obrażenia (o poziom wyższe niż normalnie).

Powyższa  lista  z  całą  pewnością  nie  wyczerpuje  możliwości  jakie  stoją 
przed graczem i jego szermierzem. Mam jednak nadzieję, że ten artykuł 
przyczyni  się  do  poszukiwania  własnego  niepowtarzalnego  stylu 
szermierki.
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