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Magia i miecz 
 Bohaterowie fantasy do Savage Worlds  

 

 
 

 

Artykuł, który właśnie czytasz, to produkt uboczny Wspólnego Tworzenia Settingu, zacnej 

inicjatywy od kilku miesięcy trwającej na forum serwisu. Tworząc w jej ramach świat fantasy i równolegle 

prowadząc Evernight, zorientowałem się, że mało jest możliwości dla graczy prowadzących typowe 

"fantaziakowe" postacie. Zwłaszcza magowie i kapłani są poszkodowani, gdyż mimo sporej listy czarów nie 

mogą rozwijać władzy nad magią jako taką. By to zmienić, spisałem z pomocą Aesandilla, Bleddyna oraz 

zigzaka – pięknie dziękuję, panowie! – dwadzieścia Przewag dla bohaterów miecza i magii. Nadają się one 

głównie do światów fantasy, ale wiele z nich może przydać się wszędzie, gdzie istnieją magowie, 

wojownicy lub po prostu poszukiwacze przygód. Miłej lektury i udanych sesji! 

 

 

Przewagi Bojowe 

 

Krwawy triumf 

Wymagania: Weteran, Bez Przebaczenia 

Walka upaja cię, a euforia uderzająca do głowy po 

zmiażdżeniu wroga z nawiązką rekompensuje 

nawet najgorszy wysiłek.  

Gdy atak wręcz, na którego wydałeś fuksa, 

Wyeliminuje przeciwnika, rzuć k6. Odzyskujesz 

tego fuksa przy wyniku 3-6, o ile wróg był Figurą, 

i 5-6 w przypadku Blotek. Korzystając z tej 

Przewagi w połączeniu z Zamaszystym ciosem, 

nigdy nie odzyskasz więcej niż jednego fuksa. 

Możesz korzystać z tej Przewagi bez względu na 

to, czy wydałeś fuksa na przerzut testu Walki, czy 

obrażeń. 

 

 

Magia i miecz 

Wymagania: Weteran, Walka k8+, Zdolności 

nadprzyrodzone (magia) 

Możesz rzucać szkodliwe, niezadające obrażeń ani 

niepowodujące Szoku czary (np. oplątanie, 

przykręcenie czy władcę marionetek) za pomocą 

ataków wręcz. Wydajesz punkty mocy przed 

rzutem na atak i traktujesz jego wynik jak wynik 

testu Rzucania Czarów. Jedyną ofiarą czaru 

zawsze jest cel ataku, nawet jeżeli normalnie moc 

działa na kilka celów. Stosując tę Przewagę, 

testujesz podczas ataku albo Walkę, albo 

Rzucanie czarów – zależy, co jest niższe. 

 

http://forum.polter.pl/projekt-wts-vf555.html


Nieposkromiony szał 

Wymagania: Berseker, Weteran, Zaprawiony 

w walce 

W szale żaden ból cię nie powstrzyma. Gdy 

wpadasz w berserk, w Szoku wciąż możesz 

wykonywać wszystkie akcje. Wciąż jednak 

wystarczy zadać ci tyle obrażeń, ile masz 

Wytrzymałości, abyś otrzymał Ranę. Na początku 

każdej rundy decydujesz, czy chcesz działać, czy 

próbować wyjść z Szoku na normalnych zasadach. 

 

Ostatkiem sił 

Wymagania: Weteran, Werwa (Patch 2.0, str. 12) 

Na każdej sesji dostajesz dodatkowego, 

specjalnego fuksa, którego możesz wydać tylko, 

gdy nie masz już żadnych innych. Pozwala on 

przerzucić test z premią +4 (zastępującą +2 za 

Werwę). Nie ma sposobu, by odzyskać na sesji 

tego fuksa. 

 

 
night-wind 

 

Pojedynkowicz 

Wymagania: Walka k10+ 

Świetnie sobie radzisz w walce jeden na jednego. 

Gdy walczysz z jednym przeciwnikiem i nikt inny 

go nie atakuje, otrzymujesz premię +1 do testów 

Walki, Obrony, Sztuczek i Prób Woli oraz obrony 

przed atakami wykorzystującymi te testy – 

względem tego jednego wroga. Te premie znikają 

do końca twojej najbliższej rundy, gdy ktoś inny 

trafi cię lub okpi Sztuczką albo Próbą Woli. 

 

Przytłaczające natarcie 

Wymagania: Weteran, Si k10+ 

Gdy trafisz z przebiciem, korzystając 

z Desperackiego ataku (SWEPl, str. 64), możesz 

po rozliczeniu obrażeń spróbować za darmo 

Odepchnąć przeciwnika (Patch 2.0, str. 17). Nie 

możesz tego zrobić, jeżeli atakowałeś 

Zamaszystym Cięciem, a jeżeli chcesz Odpychać 

wroga po pierwszym ataku z Gradu Ciosów, drugi 

przepada. 

 

Sprytny szermierz 

Wymagania: Walka k8+, Zręczność, Spryt lub 

Wyśmiewanie k8+ 

Zwody i szyderstwa są dla ciebie równie ważne 

w walce, jak cięcia i parady. Gdy w tej samej 

rundzie najpierw skutecznie użyjesz na wrogu 

Wyśmiewania bądź sztuczki opartej na Sprycie 

albo Zręczności, a potem zaatakujesz go wręcz, 

ten drugi atak nie będzie obarczony karą -2 za 

wiele akcji. 
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Tabuny tałatajstwa 

Wymagania: Doświadczony, Figura, 

Znienawidzony Wróg (orki, gobliny lub inne 

dzikie, "stadne" humanoidy) 

Poszukiwacze przygód często stają naprzeciw 

całym plemionom gnolli, koboldów, zgrzytników 

czy innego tałatajstwa – i wygrywają! Jak to 

możliwe? Lata praktyki.  

Gdy wrogowie mają względem ciebie przewagę 

liczebną, otrzymujesz premię do testów Walki, 

wyjścia z Szoku i Wyparowania równą połowie 

ich premii za liczebność (zaokrąglając w górę). 

 

 

 

 

 



Przewagi Nadprzyrodzone 

 

Arcykapłan 

Wymagania: Heros, Wiara k12+, Zdolności 

nadprzyrodzone (cuda) 

Jesteś potężnym sługą swego boga, obrońcą 

wiernych i szafarzem łask. 

Możesz rzucać dwa dobroczynne zaklęcia 

(leczenie, grom, odbicie itp.) naraz. Wydajesz tyle 

punktów mocy, ile oba kosztują razem, 

i wykonujesz jeden test Wiary – wszystko 

w jednej akcji. Jeżeli masz premię do rzucania 

jednego z wybranych czarów (np. Przewagę 

Uzdrowiciel), po rzucie dodaj ją do wyniku na 

potrzeby tego jednego czaru. 

 

Arcymag 

Wymagania: Heros, Rzucanie czarów k12+, 

Wiedza (tajemna) k10+, Czarodziej  

Poznałeś najgłębsze sekrety magii, jesteś jednym 

z najmożniejszych czarodziei świata. 

Możesz rzucać dwa czary w rundzie. Każdy z nich 

liczy się jako osobna akcja. 

  

Elastyczna magia 

Wymagania: Weteran, Rzucanie czarów k10+, 

Wiedza (tajemna) k10+ 

Poznajesz nową moc z listy dostępnych dla twojej 

zdolności nadprzyrodzonej. Wydając fuksa, 

możesz wymazać ją z pamięci, a na jej miejsce 

poznać dowolną inną stosowną do twojej rangi 

i listy mocy. 

Możesz wziąć tę Przewagę ponownie, gdy 

staniesz się Legendą. 

 

Objawienie 

Wymagania: Nowicjusz, Figura, Zdolności 

Nadprzyrodzone (cuda), Wiara k10+  

Doznałeś objawienia – twoje bóstwo zleciło ci 

ważną misję lub przekazało niezwykły sekret. 

Dało ci to wielką moc, ale jednocześnie wpłynęło 

na twoje przeznaczenie w sposób, którego wcale 

nie musisz chcieć. 

Poznajesz nową moc, która może wymagać Rangi 

o jednej wyższej od twojej, i twoja liczba punktów 

mocy wzrasta o 5. Otrzymujesz jednak dwie 

Zawady – poważną i drobną. Jedna z nich oddaje 

to, jak objawienie wpłynęło na twe zachowanie 

(np. Pacyfista, Straceniec, Arogancki), a druga to, 

jak wpłynęło na świat i twoje w nim miejsce (np. 

Wróg, Zobowiązanie, Poszukiwany). 

Bohater może dostąpić objawienia tylko w trakcie 

przygody i za zgodą Mistrza Gry. Od niego zależy 

też, czy razem z Przewagą postać otrzyma jakieś 

ważne informacje. 

 

Świeckie objawienie 

Powyższa Przewaga nadaje się tylko dla 

cudotwórców. Jeżeli chcesz, by Twoja świecka 

postać przeżyła objawienie, zaproponuj MG 

następujący sposób: przy najbliższym rozwinięciu 

wykupisz Zdolności Nadprzyrodzone (cuda). Od 

razu otrzymasz też k6 Wiary, co – o ile nie masz 

Ducha k4 – będzie odpowiadało jednej poważnej 

i jednej drobnej Zawadzie. Te wybierasz tak 

samo, jak cudotwórcy. Ponieważ, mimo Zawad, 

takie objawienie oznacza znaczne wzmocnienie 

postaci, powinieneś zdobyć także zgodę 

pozostałych graczy. 

 

 
night-wind 

 

 

Odpędzanie nieumarłych 

Wymagania: Nowicjusz, Zdolności 

nadprzyrodzone (cuda), Wiara k6+ 

Siła twojej wiary pozwala ci szkodzić 

martwiakom bez uciekania się do prawdziwej 

magii. 

Odpędzanie nieumarłych ma zasięg równy twemu 

Duchowi i polega na twoim teście Wiary 

przeciwko Duchowi odpędzanych truposzy. 

Efekty są takie same, jak przy Próbie Woli, 

z kilkoma różnicami. Po pierwsze, możesz 

odpędzać kilku nieumarłych na raz, choć za 

każdego poza pierwszym otrzymujesz karę -1 do 



testu. Po drugie, przy sukcesie nie tylko 

otrzymujesz premię +2, ale ponadto odpędzone 

truposze nie mogą się do ciebie zbliżać ani cię 

atakować w najbliższej rundzie. I wreszcie po 

trzecie, Szok wywołany odpędzaniem może 

spowodować Ranę, gdy martwiak już jest 

w Szoku. 

W Evernight wszyscy cudotwórcy mają dostęp 

do tej Przewagi, ale w innych światach może ona 

być ograniczona do czcicieli bóstw życia, słońca 

i natury. 
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Ulubiony czar 

Wymagania: Nowicjusz, Zdolności 

nadprzyrodzone, związana z nimi umiejętność 

k10+ 

Opanowałeś jedną ze znanych ci mocy w rzadko 

spotykanym stopniu. Otrzymujesz premię +1 do 

testów jej używania oraz 5 punktów mocy, które 

możesz wydawać tylko na nią. 

Możesz wykupić tę Przewagę wielokrotnie dla 

różnych mocy. Każda otrzymuje osobne 5 

punktów mocy. 

 

Ukochany czar 

Wymagania: Weteran, Ulubiony czar 

Premia do rzucania jednego z twoich Ulubionych 

czarów wzrasta do +2, a liczba punktów mocy na 

potrzeby rzucania go – do 10. 

Możesz wykupić tę Przewagę osobno dla każdej 

mocy, dla której wykupiłeś Ulubiony czar.  

 

 

 

 

 

Przewagi Niesamowite 

 

Łupy! 

Wymagania: Figura, Nowicjusz 

Nie ma niczego hańbiącego w przywłaszczeniu 

sobie własności pokonanego łotra.  

Możesz wydać fuksa, by znaleźć u pokonanego 

wroga lub w niebezpiecznym miejscu (lochy, 

jaskinie, siedziba groźnego kultu itp.) 50 słońc 

albo ich równowartość w przedmiotach według 

cennika z Evernight (a jeżeli z niego nie 

korzystacie, to z podręcznika podstawowego). 

Jeżeli przeciwnik jest Figurą, wartość wzrasta do 

200 słońc. 

Nie musisz zabijać przeciwnika, by skorzystać 

z tej Przewagi – wystarczy go pojmać. 

 

Artefakty! (wymaga podręcznika Evernight) 

Wymagania: Doświadczony, Łupy!, Szczęściarz 

Podczas przeszukiwania przeciwnika będącego 

Figurą możesz wydać trzy fuksy, by znaleźć 

magiczny przedmiot. Aby określić, co dokładnie 

znalazłeś, pociągnij trzy karty z talii akcji 

i sprawdź najniższą z nich w tabeli na str. 61 

Evernight. Mistrz gry ustala dokładną postać 

przedmiotu, choć oczywiście możesz mu coś 

zasugerować. 

 

 
Jezebath 

 

Przewagi Społeczne 

 

Mentor 

Wymagania: Figura, Weteran  

Przeżyłeś już dość, by być w stanie wyszkolić 

ucznia. Może to być adept Twojego fachu lub 

zwykły chłop – i tak prędzej czy później zrobisz 

z niego prawdziwego bohatera.  



Naraz możesz szkolić jednego ucznia. Możesz 

przekazywać mu swoje fuksy tak, jak posiadacze 

Przewagi Prawdziwy Przyjaciel. Jeżeli uczeń nie 

jest Figurą, po pierwszej pełnej sesji spędzonej 

pod Twoją opieką staje się Pomagierem (rzuca 

Kością Figury, ale jego Rany rozlicza się jak 

Blotkom), a po dwóch kolejnych – Figurą. 

 

 

 

Przewagi Wrodzone 

 

Desperat 

Wymagania: Nowicjusz, Duch k8+ 

W im gorsze kłopoty wpadłeś, tym lepiej sobie 

radzisz. 

Możesz wydać fuksa, by na potrzeby jednego 

testu traktować kary za Rany i Wyczerpanie jako 

premię. 

 

Znienawidzony wróg 

Wymagania: Nowicjusz 

Wybierz rasę, profesję lub organizację, którą 

darzysz szczególną nienawiścią. Mogą to być na 

przykład orkowie, nieumarli, magowie, smoki czy 

elfy. Ludzie, jako najpowszedniejsza rasa 

większości światów, są zbyt szeroką kategorią. 

Otrzymujesz premię +1 do testów ataku (Walką, 

Strzelaniem i umiejętnością nadprzyrodzoną) 

przeciw stworzeniom z tej grupy, jak również do 

stosowanych względem nich Prób Woli i sztuczek 

oraz testów przeciwstawnych. Ponadto, gdy 

osiągniesz remis w teście przeciwstawnym ze 

znienawidzonym wrogiem, zwyciężasz. 

 

 

Magią i Mieczem 
Istnieje niewielka broszurka pod tytułem bardzo 

podobnym do powyższego artykułu – Magią 

i Mieczem. Zawiera kolejne reguły przydatne na 

sesjach fantasy – opisy typowych ras, reguły dla 

bardów i mnichów rodem z D&D itp. Była ona 

dołączana do edycji limitowanej podręcznika 

podstawowego Savage Worlds i może warto 

popytać znajomych, czy jej nie mają. Część jej 

treści znajduje się także w darmowym 

wprowadzeniu do Evernight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
This game references the Savage Worlds game 

system, available from Pinnacle Entertainment Group at 

www.peginc.com. Savage Worlds and all associated logos 

and trademarks are copyrights of Pinnacle Entertainment 

Group. Used with permission. Pinnacle makes no 

representation or warranty as to the quality, viability, or 

suitability for purpose of this product. 
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