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MODYFIKATORY WARUNKOWE
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Z CHARYZMY

DOTYK  NIEPRZYGOTOWANY  
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DODATKOWA OBRONA

KP  =10 +  +  +  +  +  +  +  
SUMA PREMIA

Z PANCERZA
PREMIA
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ZE ZRĘCZNOŚCI
MODYFIKATOR
Z ROZMIARU
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PANCERZ

MODYFIKATOR
Z ODBICIA

RÓŻNORODNE MODYFIKATORY

RZUTY OBRONNE

KLASA PANCERZA

ATAK PREMIA DO ATAKU OBRAŻENIA KRYTYK 

PRZYROST ZASIĘGU RODZAJ UWAGI/POCISKI 

ATAK PREMIA DO ATAKU OBRAŻENIA KRYTYK 
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OdpOwiednia dla pOstaci każdej rasy bądź klasy (włączając w tO pOstacie wielOklasOwe)
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PRZEDMIOTY W INNYCH MIEJSCACH
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ZAŁOŻONE MAGICZNE PRZEDMIOTY
 
GŁOWA (OBRĘCZ, CZAPKA, HEŁM BĄDŹ RELIKWIARZ)

 
DŁONIE (RĘKAWICZKI BĄDŹ RĘKAWICE)
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PIERŚCIEŃ #1

 
PAS

 
PIERŚCIEŃ #2

 
STOPY (BUTY BĄDŹ PANTOFLE)
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ŚREDNIE
OBCIĄŻENIE:  

CIĘŻKIE
OBCIĄŻENIE:  



SZAŁ

PSIONIKA

ZAKLĘCIAMAGIA

ODPĘDZENIE/KARCENIE NIEUMARŁEGO

MODYFIKATORY WARUNKOWE

RZUT OBRONNY NA CZAR  MOD
ST

ZWIERZĘCY TOWARZYSZ, KOMPAN LUB PSIKRYSZTAŁ

UMIEJĘTNOŚCI ATUTY
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MODYFIKATOR ZWARCIA  

OSOBOWOŚĆ  

INICJATYWA  

SZYBKOŚĆ  

PUNKTY WYTRZYMAŁOŚCI

PUNKTY MOCY NA DZIEŃ  

ZNANE 
CZARY

ST RZ. OBR. 
NA CZAR POZIOM

CZARY 
DZIENNIE

PREMIOWE 
CZARY

0

1

2

3

4

ZNANE 
CZARY

ST RZ. OBR. 
NA CZAR POZIOM

CZARY 
DZIENNIE

PREMIOWE 
CZARY

5

6

7

8

9

DOMENY (TYLKO KAPŁANI)

NAZWA DOMENY ZESŁANA MOC 

NAZWA DOMENY ZESŁANA MOC 

SZKOŁA SPECJALIZACJI (TYLKO CZARODZIEJE)

   
SZKOŁA SPECJALIZACJI (PREMIA + 2 DO CZAROSTWA 

PRZY NAUCE CZARÓW Z WYBRANEJ SZKOŁY)
ZABRONIONA SZKOŁA ZABRONIONA SZKOŁA

RYZYKO NIEPOWODZENIA CZARU 
WTAJEMNICZEŃ

  %

RAZY NA DZIEŃ
MODYFIKATOR 
ODPĘDZENIA

OBRAŻENIA PRZEZ 
ODPĘDZENIE

   
3 + MODYFIKATOR Z CHA

(+3 Z ATUTEM DODATKOWE ODPĘDZENIE)
1K20 + MODYFIKATOR Z CHA 2K6 + POZIOM KAPŁANA + MODYFIKATOR Z CHA

UŻYTO SZAŁU          

IMIĘ  TYP ISTOTY  

S ZR BD INT RZT CHA

KP  = 10 + +  +  +  
SUMA MODYFIKATOR 

ZE ZR
MODYFIKATOR 
Z ROZMIARU

NATURALNY 
PANCERZ

RÓŻNORODNE
MODYFIKATORY

RZUTY OBRONNE ATAKI

WYTRWAŁOŚĆ (BD)  
BROŃ

 
PREMIA DO ATAKU

 
OBRAŻENIA

 
KRYTYK

REFLEKS (ZR)  
BROŃ

 
PREMIA DO ATAKU

 
OBRAŻENIA

 
KRYTYK

WOLA (RZT)  
BROŃ

 
PREMIA DO ATAKU

 
OBRAŻENIA

 
KRYTYK

DOTYKOWE KP  NIEPRZYGOTOWANE KP  

MOCE PSIONICZNE  
ZNANE MOCE

 
MAKSYMALNY ZNANY POZIOM MOCY

PODSTAWOWA DYSCYPLINA  

MINĘŁO RUND  

     
SZAŁ/DZIEŃ CZAS TRWANIA PREMIA DO S/BD PREMIA DO RZUTU

OBRONNEGO NA WOLĘ
KARA DO KP



UMIEJĘTNOŚCI

K
P?

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI
ATRYBUT 

KLUCZOWY
MODYFIKATOR
UMIEJĘTNOŚCI

MODYFIKATOR 
Z ATRYBUTU RANGI

RÓŻNORODNE
MODYFIKATORY

 autOhipnOza RZT  = + + 

 blefOwanie u CHA  = + + 

 ciche pOruszanie się* u ZR  = + + 

 czarOstwO INT  = + + 

 dalekie spOjrzenie u INT  = + + 

 dyplOmacja u CHA  = + + 

 fałszerstwO u INT  = + + 

 jeździectwO u ZR  = + + 

 kOncentracja u BD  = + + 

 leczenie u RZT  = + + 

 nasłuchiwanie u RZT  = + + 

 OdcyfrOwywanie zapisków INT  = + + 

 Otwieranie zamków ZR  = + + 

 pływanie* u S  = + + 

 pOstępOwanie ze zwierzętami CHA  = + + 

 przebieranie u CHA  = + + 

 przeszukiwanie u INT  = + + 

 psiOnizm INT  = + + 

 rzemiOsłO ( ) u INT  = + + 

 rzemiOsłO ( ) u INT  = + + 

 rzemiOsłO ( ) u INT  = + + 

 skakanie* u S  = + + 

 spOstrzegawczOść u RZT  = + + 

 stabilizOwanie siebie BD  = + + 

 szacOwanie u INT  = + + 

 sztuka przetrwania u RZT  = + + 

 ukrywanie się* u ZR  = + + 

 unieszkOdliwianie mechanizmów INT  = + + 

 używanie lin u ZR  = + + 

 używanie psiOnicznych urządzeń CHA  = + + 

 używanie magicznych urządzeń CHA  = + + 

wiedza (ARCHEOLOGIA I INŻYNIERIA) INT  = + + 

wiedza (GEOGRAFIA) INT  = + + 

wiedza (HISTORIA) INT  = + + 

wiedza (LOCHOZNAWSTWO) INT  = + + 

wiedza (MIEJSCOWA) INT  = + + 

wiedza (NATURA) INT  = + + 

wiedza (PLANY) INT  = + + 

wiedza (PSIONIKA) INT  = + + 

wiedza (RELIGIA) INT  = + + 

wiedza (SZLACHTA I WŁADCY) INT  = + + 

wiedza (TAJEMNA) INT  = + + 

wiedza ( ) INT  = + + 

wspinaczka* u S  = + + 

wyczucie pObudek u RZT  = + + 

występy (INST. DĘTE) u CHA  = + + 

występy (INST. KLAWISZOWE) u CHA  = + + 

występy (INST. SMYCZKOWE) u CHA  = + + 

występy (KOMEDIA) u CHA  = + + 

występy (ODGRYWANIE) u CHA  = + + 

występy (ORATORSTWO) u CHA  = + + 

występy (PERKUSJA) u CHA  = + + 

występy (ŚPIEW) u CHA  = + + 

występy (TANIEC) u CHA  = + + 

występy ( ) u CHA  = + + 

wyzwalanie się* u ZR  = + + 

 zachOwanie równOwagi* u ZR  = + + 

 zastraszanie u CHA  = + + 

 zawód ( ) RZT  = + + 

 zawód ( ) RZT  = + + 

 zbieranie infOrmacji u CHA  = + + 

 zręczna dłOń* ZR  = + + 

 zwinnOść* ZR  = + + 
umiejętnOści zapisane kursywą OdnOszą się dO psiOniki

 zaznacz ten kwadrat, jeżeli jest tO umiejętnOść klasOwa bądź rasOwa twOjegO bOhatera.
u Oznacza umiejętnOść, którą mOżna używać, nawet jeśli nie zOstał O się w niej wyszkOlOnym.
* tej umiejętnOści dOtyczy ewentualna kara dO testów z pancerza. (pOdwOjOna w przypadku pływania)

CECHY RASOWE/KLASOWE
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SYNERGIE UMIEJĘTNOŚCI

5+ RANG W ... DAJE PREMIE +2 DLA . . .

autOhipnOzie testów wiedzy (psiOnika)

blefOwaniu
testów dyplOmacji, przebierania w trakcie

udawania, zastraszania i zręcznej dłOni

czarOstwie
testów używania magicznych urządzeń dOtyczących 
zwOjów

kOncentracji testów autOhipnOzy

OdcyfrOwywanie zapisków
testów używania magicznych urządzeń dOtyczących 
zwOjów

pOstępOwaniu ze zwierzętami testów jeździectwa i więzi z dziczą (właściwOść klasOwa)
przeszukiwaniu testów sztuki przetrwania pOdczas pOdążania trOpem

psiOnizmie
używania psiOnicznych urządzeń dOtyczących kamieni 
mOcy

rzemiOśle związanych z nim testów szacOwania

Skakaniu testów zwinnOści

sztuce przetrwania testów wiedzy (natura)

używaniu lin
testów wspinaczki i wyzwalania się, kiedy są związane 
z linami

używaniu magicznych urządzeń testów czarOstwa przy OdcyfrOwywaniu zwOjów

używaniu psiOnicznych urządzeń testów psiOnizmu by używać kamieni mOcy

wiedzy (architektura i inżynieria)
testów przeszukiwania związanych z sekretnymi drzwiami 
i pOdObnymi pOmieszczeniami

wiedzy (geOgrafia)
testów sztuki przetrwania pOdczas unikania 
niebezpieczeństw i zapObieganiu zagubienia się

wiedzy (histOria) testów wiedzy bardów (właściwOść klasOwa)
wiedzy (lOchOznawstwO) testów sztuki przetrwania pOd pOwierzchnią ziemi

wiedzy (miejscOwa) testów zbierania infOrmacji

wiedzy (natura)
testów sztuki przetrwania na pOwierzchni ziemi w 
naturalnym śrOdOwisku

wiedzy (plany) testów sztuki przetrwania na innych planach

wiedzy (psiOnika) testów psiOnizmu

wiedzy (religia)
testów Odpędzenia bądź karcenia nieumarłych 
(właściwOśc klasOwa)

wiedzy (szlachta i władcy) testów dyplOmacji

wiedzy (tajemna)
testów używania magicznych urządzeń dOtyczących 
zwOjów

wyczucia pObudek testów dyplOmacji

wyzwalania się testów używania lin dOtyczących pętania

zwinnOści testów równOwagi i skakania

ATUTY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JĘZYKI
POCZĄTKOWE JĘZYKI = WSPÓLNY + RASOWY + JEDEN NA PUNKT PREMII Z INTELEKTU

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KAMPANIA  
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