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Laski
Laska to po prostu długi drewniany drąg, który nasączono kilkoma zaklęciami. W odróżnieniu od różdżek, które mogą zawierać szeroką gamę zaklęć, każda laska to przedmiot o ściśle określonej mocy. Twórca nie może nasączyć jej dowolną kombinacją zaklęć. Każda laska w chwili stworzenia ma 50 ładunków.
Wygląd: Typowa laska ma długość od 0,5 do 2 metrów i grubość 5–7 centymetrów, waży natomiast około 2,5 kilograma. Wygląda jak zwykły kij do podpierania się w marszu, drąg lub pałka. W większości wypadków laski wykonuje się z drewna, istnieją jednak i laski z metalu, kości, a nawet szkła (te ostatnie są niezwykle rzadko spotykane). Oba końce tego typu przedmiotów okuwa się zwykle metalem, czasem jeden z nich zdobi dodatkowo klejnot lub jakieś urządzenie. Często laski są też rzeźbione lub pokryte runami. Laska ma KP 7, 10 punktów wytrzymałości, trwałość 5, ST jej złamania wynosi 24.
Aktywacja: Laska to przedmiot, którego aktywacja uruchamia czar, a więc jej użycie – czyli rzucenie zaklęcia – to najczęściej akcja standardowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych. Jeżeli jednak czas rzucania zaklęcia przekracza 1 akcję standardową, proces ten przy użyciu niniejszego przedmiotu także zabierze odpowiednio więcej czasu. Chcąc aktywować laskę, właściciel musi trzymać ją przed sobą w przynajmniej jednej dłoni lub – w przypadku istot niehumanoidalnych – kończynie pełniącej funkcję ręki.
Cechy szczególne: Rzuć k%. Rezultat 01-30 oznacza, że coś (wzór, inskrypcje itp.) jest wskazówką dotyczącą działania laski. Wynik 31-100 oznacza brak cech szczególnych.

Tabela: Laski
Przeciętne
Potężne
Laska
Cena rynkowa
01–15
01–03
Uroków
16 500 sz
16–30
04–09
Płomieni
17 750 sz
31–40
10–11
Owadów
24 750 sz
41–60
12–17
Leczenia
27 750 sz
61–75
18–19
Zmiany rozmiarów
29 000 sz
76–90
20–24
Iluminacji
48 250 sz
91–95
25–31
Mrozu
56 250 sz
96–100
32–38
Bezpieczeństwa
58 250 sz
—
39–43
Odrzuceń
65 000 sz
—
44–48
Przywoływań
65 000 sz
—
49–53
Oczarowań
65 000 sz
—
54–58
Wywoływań
65 000 sz
—
59–63
Iluzji
65 000 sz
—
64–68
Nekromancji
65 000 sz
—
69–73
Przemian
65 000 sz
—
74–77
Poznań
73 500 sz
—
78–82
Ziemi i skały
80 500 sz
—
83–87
Kniei
101 250 sz
—
88–92
Ożywiania
155 750 sz
—
93–97
Przemieszczania
170 500 sz
—
98–100
Potęgi
211 000 sz

Opisy lasek
Wykorzystują one wartość atrybutu oraz stosowne atuty właściciela do ST rzutów obronnych na rzucane z nich czary. W odróżnieniu od wykorzystania innych przedmiotów magicznych, posiadacz aktywujący moc laski może użyć własnego poziomu czarującego, jeśli jest on wyższy od poziomu czarującego dla laski.
Oznacza to, że laski są znacznie potężniejsze w dłoniach osób władających silną magią. A ponieważ tego typu przedmioty wykorzystują wartość atrybutu właściciela do ST rzutu obronnego na czar, rzucanym z nich zaklęciom zwykle trudniej jest się oprzeć niż zaklęciom z innego wyposażenia magicznego, używającego minimalnej wartości atrybutu koniecznej do rzucenia czaru. Nie dość, że wszystkie aspekty zaklęcia zależne od poziomu czarującego (zasięg, czas działania i tak dalej) są większe, to dodatkowo trudniej jest rozproszyć ów czar i ma on wyższą szansę na przełamanie odporności na czary podmiotu.
Co więcej, w laskach można umieścić zaklęcia dowolnego poziomu (w odróżnieniu od różdżek, które są ograniczone do 4. poziomu). W ich przypadku minimalny poziom czarującego równa się 8.
Oto opis typowych przedmiotów tego rodzaju.
Laska bezpieczeństwa: Laska ta wygląda niemal jak zwykły kij. Kiedy jednak posługująca się nią osoba zacznie się nią osłaniać, laska będzie pulsował mocą. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Tarcza (1 ładunek);
•	Tarcza wiary (1 ładunek);
•	Tarcza dla przyjaciela (1 ładunek);
•	Tarcza prawa (3 ładunki).
Silne odrzucanie; PC 15; Stworzenie laski, tarcza dla przyjaciela, tarcza prawa, tarcza wiary, tarcza, twórca musi być praworządny; Cena: 58 250 sz.
Laska iluminacji: Zwykle okuta srebrem i ozdobiona słonecznymi motywami. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Tańczące światła (1 ładunek);
•	Raca (1 ładunek);
•	Światło dnia (2 ładunki);
•	Słoneczny wybuch (3 ładunki).
Silne wywoływanie; PC 15; Stworzenie laski, raca, słoneczny wybuch, światło dnia, tańczące światła; Cena: 48 250 sz.
Laska iluzji: Wykonana z hebanu lub innego ciemnego drzewa, a ozdobiona zawiłymi, wijącymi się żłobieniami. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Przebranie (1 ładunek);
•	Lustrzane odbicie (1 ładunek);
•	Zaawansowany obraz (1 ładunek);
•	Tęczowy wzór (2 ładunki);
•	Długotrwały obraz (2 ładunki);
•	Zmylenie kierunku (3 ładunki).
Silne iluzje; PC 13; Stworzenie laski, długotrwały obraz, lustrzane odbicie, projekcja duplikatu, przebranie, tęczowy wzór, zaawansowany obraz; Cena: 65 000 sz.
Laska kniei: Wygląd laski zdaje się sugerować, że taki kształt nadała jej natura. Wykonana jest z dębu, cisu lub jesionu. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Zauroczenie zwierzęcia (1 ładunek);
•	Rozmawianie ze zwierzętami (1 ładunek);
•	Korowa skóra (2 ładunki);
•	Ściana cierni (3 ładunki);
•	Przyzwanie sojusznika natury VI (3 ładunki);
•	Ożywienie roślin (4 ładunki).
Ponadto laski można używać jak broni – traktuje się ją wtedy jak drąg +2. Laska kniei pozwala również właścicielowi korzystać na życzenie z przejścia bez śladu bez utraty ładunków. Te dwie ostatnie cechy nie znikają po zużyciu wszystkich ładunków.
Umiarkowane różne; PC 13; Stworzenie laski, Stworzenie magicznej broni i pancerza, korowa skóra, ożywienie roślin, przejście bez śladu, przyzwanie sojusznika natury VI, rozmawianie ze zwierzętami, ściana cierni, zauroczenie zwierzęcia; Cena: 101 250 sz.
Laska leczenia: Biała laska z jesionu, inkrustowana srebrnymi runami. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Słabsze przywrócenie energii życiowej (1 ładunek);
•	Leczenie poważnych ran (1 ładunek);
•	Przełamanie ślepoty/głuchoty (2 ładunki);
•	Przełamanie choroby (3 ładunki).
Umiarkowane przywoływanie; PC 8; Stworzenie laski, leczenie poważnych ran, przełamanie choroby, przełamanie ślepoty/głuchoty, słabsze przywrócenie energii życiowej; Cena: 27 750 sz.
Laska mrozu: Każdy koniec tej laski zdobią mieniące się diamenty, a jej powierzchnia pokryta jest runami. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Lodowa nawałnica (1 ładunek);
•	Ściana lodu (1 ładunek);
•	Stożek zimna (2 charge).
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie laski, lodowa nawałnica, ściana lodu, stożek zimna; Cena: 56 250 sz.
Laska nekromancji: Wykonana z hebanu lub innego ciemnego drewna i zdobiona wizerunkami kości oraz czaszek. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Wywołanie strachu (1 ładunek);
•	Dotyk ghoula (1 ładunek);
•	Zatrzymanie nieumarłego (1 ładunek);
•	Pozbawienie sił (2 ładunki);
•	Fale zmęczenia (2 ładunki);
•	Krąg śmierci (3 ładunki).
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie laski, dotyk ghoula, fale zmęczenia, krąg śmierci, pozbawienie sił, wywołanie strachu, zatrzymanie nieumarłego; Cena: 65 000 sz.
Laska oczarowań: Często wykonuje się ją z jabłoni, a na szczycie osadza przezroczysty kryształ. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Uśpienie (1 ładunek);
•	Upiorny śmiech Tashy (1 ładunek);
•	Sugestia (1 ładunek);
•	Przejmująca rozpacz (2 ładunki);
•	Zamglenie umysłu (2 ładunki);
•	Sugestia, zbiorowa (3 ładunki).
Silne oczarowania; PC 13; Stworzenie laski, przejmująca rozpacz, sugestia, upiorny śmiech, uśpienie, zamglenie umysłu, zbiorowa sugestia; Cena: 65 000 sz.
Laska odrzuceń: Wycina się ją zwykle z pnia wiekowego dębu lub innego równie starego masywnego drzewa. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Tarcza (1 ładunek);
•	Odporność na energię (1 ładunek);
•	Rozproszenie magii (1 ładunek);
•	Słabszy klosz niewrażliwości (2 ładunki);
•	Odesłanie (2 ładunki);
•	Odrzucenie (3 ładunki).
Silne odrzucanie; PC 13; Stworzenie laski, odesłanie, odporność na energię, odrzucenie, rozproszenie magii, słabszy klosz niewrażliwości, tarcza; Cena: 65 000 sz.
Laska owadów: Laskę tę wykonano ze splotów ciemnodrzewu, a zdobią ją czarne plamy przypominające pełzające owady (od czasu do czasu zdają się one nawet poruszać). Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Przyzwanie roju (1 ładunek);
•	Plaga insektów (3 ładunki).
Umiarkowane przywoływanie; PC 9; Stworzenie laski, plaga insektów, przyzwanie roju; Cena: 24 750 sz.
Laska ożywiania: Tę masywną laskę wykonano z dębu i okuto złotem. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
• Leczenie (1 ładunek);
• Zmartwychwstanie (5 ładunków).
Umiarkowane przywoływanie; PC 13; Stworzenie laski, uzdrowienie, zmartwychwstanie; Cena: 155 750 sz.
Laska płomieni: Laska wykonana z brązodrzewu i wzmocniona mosiężnymi okuciami. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Płonące dłonie (1 ładunek);
•	Kula ognista (1 ładunek);
•	Ściana ognia (2 ładunki).
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie laski, kula ognista, płonące dłonie, ściana ognia; Cena: 17 750 sz.
Laska potęgi: Bardzo potężny przedmiot, obdarzony mocami ofensywnymi i defensywnymi. Zazwyczaj jeden jej koniec zdobi błyszczący klejnot. Drewno, z którego ją wykonano, jest idealnie gładkie. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Magiczny pocisk (1 ładunek);
•	Promień osłabienia (podbity do 5. poziomu) (1 ładunek);
•	Nieustający płomień (1 ładunek);
•	Lewitacja (1 ładunek);
•	Błyskawica (podbita do 5. poziomu) (1 ładunek);
•	Kula ognista (podbita do 5. poziomu) (1 ładunek);
•	Stożek zimna (2 ładunki);
•	Unieruchomienie potwora (2 ładunki);
•	Ściana mocy (tylko półsfera o średnicy 3 metrów wokół posiadacza) (2 ładunki);
•	Klosz niewrażliwości (2 ładunki).
Osoba, która posługuje się laską potęgi, otrzymuje premię ze szczęścia +2 do KP i rzutów obronnych. W walce przedmiot ten staje się drągiem +2, a jego posiadacz może zastosować względem wrogów moc ugodzenie – wydanie ładunku (akcja darmowa) oznacza, że przez rundę laska będzie zadawać podwójne obrażenia (krytyk ×3).
Laska potęgi obdarzona jest również mocą kaźni, w efekcie której niestety ulega złamaniu. Posiadacz przedmiotu musi zadeklarować, iż zamierza wykorzystać tę moc, co wymaga poświęcenia akcji standardowej, ale nie wiąże się z wykonywaniem testu Siły. W chwili złamania wszystkie pozostałe w lasce ładunki ulegają wyzwoleniu, wytwarzając energię rozchodzącą się w 9-metrowej fali. Stworzenia znajdujące się w odległości 2 pól od pękniętego przedmiotu otrzymują obrażenia równe liczbie pozostałych w nim ładunków pomnożonej przez 8. Stworzenia znajdujące się w odległości 3 lub 4 pól odnoszą rany równe liczbie pozostałych w nim ładunków pomnożonej przez 6. Wreszcie istoty znajdujące się dalej, w odległości 5 lub 6 pól, otrzymują obrażenia równe liczbie pozostałych w nim ładunków pomnożonej przez 4. Udany rzut obronny na Refleks (ST 17) oznacza, że ofiara otrzymuje tylko połowę wspomnianych ran.
Istnieje szansa 50% (k%, 01–50) na to, że istota, która złamała laskę, przeniesie się na inny plan egzystencji. Jeżeli jednak tak się nie stanie (51–100), wybuch zgromadzonej w przedmiocie energii ją zabije. Moc kaźni posiada niewiele przedmiotów – poza laską potęgi również laska magów.
Laska, w której nie ma już ładunków, staje się zwykłym drągiem +2 i pozbawiona zostaje mocy kaźni.
Silne różne; PC 15; Stworzenie laski, Stworzenie magicznej broni i pancerza, podbita błyskawica, klosz niewrażliwości, podbita kula ognista, lewitacja, magiczny pocisk, nieustający płomień, podbity promień osłabienia, stożek zimna, ściana mocy, unieruchomienie potwora; Cena: 211 000 sz.
Laska poznań: Ta wykonana z giętkiej wierzby laska często ma rozdwojony koniec. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Wykrycie sekretnych drzwi (1 ładunek);
•	Zlokalizowanie przedmiotu (1 ładunek);
•	Języki (1 ładunek);
•	Zlokalizowanie stworzenia (2 ładunki);
•	Wścibskie oczy (2 ładunki);
•	Widzenie prawdy (3 ładunki).
Silne poznanie; PC 13; Stworzenie laski, języki, widzenie prawdy, wścibskie oczy, wykrycie sekretnych drzwi, zlokalizowanie przedmiotu, zlokalizowanie stworzenia; Cena: 73 500 sz.
Laska przemian: Laskę tę rzeźbi się w skamieniałym drewnie albo przynajmniej się ją nim zdobi. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Szybki odwrót (1 ładunek);
•	Przekształcenie siebie (1 ładunek);
•	Migotanie (1 ładunek);
•	Polimorfia (2 ładunki);
•	Szkodliwa polimorfia (2 ładunki);
•	Dezintegracja (3 ładunki).
Silne przemiany; PC 13; Stworzenie laski, dezintegracja, migotanie, polimorfia, przekształcenie siebie, szkodliwa polimorfia, szybki odwrót; Cena: 65 000 sz.
Laska przemieszczania: Ten potężny przedmiot umożliwia rzucanie następujących czarów.
•	Drzwi poprzez wymiary (1 ładunek);
•	Przejście w ścianie (1 ładunek);
•	Fazowe drzwi (2 ładunki);
•	Potężniejsza teleportacja (2 ładunki);
•	Projekcja astralna (2 ładunki).
Silne różne; PC 17; Stworzenie laski, drzwi poprzez wymiary, fazowe drzwi, potężniejsza teleportacja, projekcja astralna, przejście w ścianie; Cena: 170 500 sz.
Laska przywoływań: Zwykle wycina się ją z jesionu lub orzecha, po czym zdobi, rzeźbiąc na niej wizerunki różnych stworzeń. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Niewidoczny służący (1 ładunek);
•	Przyzwanie roju (1 ładunek);
•	Śmierdząca chmura (1 ładunek);
•	Pomniejsze tworzenie (2 ładunki);
•	Zabójcza chmura (2 ładunki);
•	Przyzwanie potwora VI (3 ładunki).
Silne przywoływanie; PC 13; Stworzenie laski, niewidoczny służący, przyzwanie potwora VI, przyzwanie roju, śmierdząca chmura, zabójcza chmura; Cena: 65 000 sz.
Laska uroków: Ta drewniana laska jest nieco powykręcana, a zdobią ją różne rzeźbienia. Umożliwia rzucanie następujących czarów:
•	Zauroczenie osoby (1 ładunek);
•	Zauroczenie potwora (2 ładunki).
Umiarkowane oczarowania; PC 8; Stworzenie laski, zauroczenie osoby, zauroczenie potwora; Cena: 16 500 sz.
Laska wywoływań: Tę świetnie wygładzoną laskę zwykle wykonuje się z hikory, wierzby lub cisu. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Magiczny pocisk (1 ładunek);
•	Roztrzaskanie (1 ładunek);
•	Kula ognista (1 ładunek);
•	Lodowa nawałnica (2 ładunki);
•	Ściana mocy (2 ładunki);
•	Wyładowanie łańcuchowe (3 ładunki).
Silne wywoływanie; PC 13; Stworzenie laski, kula ognista, lodowa nawałnica, magiczny pocisk, roztrzaskanie, ściana mocy, wyładowanie łańcuchowe; Cena: 65 000 sz.
Laska ziemi i skały: Laskę tę wieńczy szmaragd wielkości pięści, który błyszczy tlącą się w nim mocą. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Przejście w ścianie (1 ładunek).
•	Poruszenie ziemi (1 ładunek);
Umiarkowane przemiany; PC 11; Stworzenie laski, przejście w ścianie, poruszenie ziemi; Cena: 80 500 sz.
Laska zmiany rozmiarów: Tę masywną, wytrzymałą laskę wykonano z ciemnodrzewu. Umożliwia posiadaczowi rzucenie następujących czarów:
•	Powiększenie osoby (1 ładunek);
•	Pomniejszenie osoby (1 ładunek);
•	Skurczenie przedmiotu (1 ładunek);
•	Powiększenie osoby, zbiorowe (1 ładunek);
•	Pomniejszenie osoby, zbiorowe (1 ładunek).
Słabe przywoływanie; PC 8; Stworzenie laski, pomniejszenie osoby, powiększenie osoby, skurczenie przedmiotu, zbiorowe pomniejszenie osoby, zbiorowe powiększenie osoby; Cena: 29 000 sz.
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1. Określenia: (a) "Udzielający" oznacza właściciela praw autorskich i/lub znaków towarowych, który przyczynia się do tworzenia Otwartej Zawartości Gry; (b) "Materiały Pochodne" oznacza materiały objęte prawami autorskimi, włączając w to opracowania i tłumaczenia (w tym na języki komputerowe), cytaty, modyfikacje, korektę, dodatki, rozszerzenia, uaktualnienia, ulepszenia, kompilacje, skróty lub inne formy w jakich istniejące dzieło może być ponownie opublikowane, adaptowane lub zmienione; (c) "Dystrybucja”" oznacza reprodukcję, udzielenie licencji, najem, użyczenie, sprzedaż, emisją, wystawienie na widok publiczny, transmisję lub innego rodzaju dystrybucję; (d) "Otwarta Zawartość Gry" oznacza mechanikę gry, włączając w to metody, procesy i procedury w takim zakresie, że nie zawierają Tożsamości Produktu i są rozszerzeniem wcześniejszego dzieła i wszelkiej dodatkowej zawartości jednoznacznie określonej przez Udzielającego, jako Otwarta Zawartość Gry i oznaczająca każde dzieło objęte tą Licencją, włączając w to tłumaczenia i Materiały Pochodne chronione prawem autorskim, lecz wyłączając Tożsamość Produktu. (e) "Tożsamość Produktu" oznacza nazwę, logo i znaki szczególne w tym szatę graficzną produktu lub serii produktów; artefakty, stworzenia, postacie, opowieści, scenariusze, fabułę, elementy tematyczne, dialogi, wydarzenia, języki, ilustracje, symbole, wzory, wyobrażenia, podobizny, formaty, pozy, pomysły, motywy oraz graficzne, fotograficzne i inne zobrazowania graficzne lub dźwiękowe; imiona i opisy postaci; nazwy i opisy czarów, efektów magicznych, schematów zachowań, drużyn, ważnych osobistości, podobieństw, specjalnych umiejętności, miejsc, lokacji, środowiska, stworzeń, wyposażenia, magicznych i nadnaturalnych zdolności lub efektów, logo, symboli lub projektów graficznych; i wszystkie inne Znaki Towarowe lub Zastrzeżone Znaki Towarowe jasno określone jako Tożsamość Produktu, przez ich właściciela, za wyjątkiem Otwartej Zawartości Gry. (f) "Znak Towarowy" oznacza logo, nazwy, znaki, motto, układ graficzny wykorzystywany przez Udzielającego do identyfikacji siebie, lub swoich produktów lub powiązanych produktów stworzonych przez Udzielającego według zasad Licencji Otwartej Gry. (g) "Użytek", "Użyty" lub "Używanie" oznacza użytkowanie, dystrybucję, kopiowanie, edytowanie, formatowanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub w jakikolwiek inny sposób wytwarzanie Materiałów Pochodnych według zasad Licencji Otwartej Gry. (h) "Ty", "Twój" i inne odwołania w drugiej osobie liczby pojedynczej oznaczają licencjobiorcę w rozumieniu tej umowy.

2. Licencja: Ta Licencja dotyczy każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który zawiera informację, wskazującą, że Otwarta Zawartość Gry może być użyta tylko na warunkach tej Licencji. Musisz załączyć taką informację do każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którego Używasz. Nie można dodawać ani ujmować żadnych postanowień do i z niniejszej Licencji, oprócz możliwości wymienionych w Licencji. Żadne inne warunki i postanowienia nie mogą się odnosić do Otwartej Zawartości Gry rozpowszechnianej na zasadach tej Licencji.

3. Oferta i akceptacja: Używając Otwartej Zawartości Gry stwierdzasz, że akceptujesz warunki niniejszej Licencji.

4. Zapewnienia i postanowienia: W zamian za akceptację używania tej Licencji, Licencjodawca zapewnia Ci wieczystą, ogólnoświatową, wolną od tantiem, niewyłączną licencję o postanowieniach niniejszej Licencji na Używanie Otwartej Zawartości Gry.

5. Oświadczenie o prawie do udzielenia Licencji: Jeżeli publikujesz własne, oryginalne materiały jako Otwartą Zawartość Gry stwierdzasz, że Twój wkład jest Twoim wytworem i/lub masz prawo do zapewnienia praw gwarantowanych przez niniejszą Licencję.

6. Informacja o Prawach Autorskich: Jesteś zobowiązany uaktualniać INFORMACJĘ O PRAWACH AUTORSKICH, tak by zawierała dokładny tekst INFORMACJI O PRAWACH AUTORSKICH każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który kopiujesz, modyfikujesz, lub dystrybuujesz, musisz także dodać tytuł, datę praw autorskich i nazwę właściciela praw autorskich do Informacji o Prawach Autorskich, dla każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którą dystrybuujesz.

7. Używanie Tożsamości Produktu: Zobowiązujesz się do nieużywania żadnej części Tożsamości Produktu, włączając w to wskazanie zgodności, chyba że na podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem każdego z elementów Tożsamości Produktu. Zobowiązujesz się nie wskazywać zgodności lub powiązań z żadnym Znakiem Towarowym ani Znakiem Handlowym w połączeniu z dziełem zawierającym Otwartą Zawartość Gry, chyba że na podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem takiego Znaku Towarowego lub Znaku Handlowego. Użycie którejkolwiek z Tożsamości Produktu w Otwartej Zawartości Gry nie stanowi naruszenia własności danej Tożsamości Produktu. Właściciel Tożsamości Produktu wykorzystanej w Otwartej Zawartości Gry zachowuje pełne prawa, tytuły i korzyści do i z Tożsamości Produktu.

8. Identyfikacja: Jeżeli dystrybuujesz Otwartą Zawartość Gry musisz jasno określić jaka część pracy przez ciebie dystrybuowanej jest Otwartą Zawartością Gry.

9. Uaktualnienie Licencji: Wizards lub jej określeni Przedstawiciele, mogą publikować uaktualnione wersje niniejszej Licencji. Możesz używać każdej autoryzowanej wersji tej Licencji do kopiowania, modyfikacji i dystrybucji każdej Otwartej Zawartości Gry, oryginalnie dystrybuowanej na niniejszej Licencji w dowolnej jej wersji.

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).

KONIEC LICENCJI

