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Pocztówka z D&D: Listy czarów

D&D było  od  zawsze  świetne, 
jeżeli  chodzi  o  oddawanie  potęgi 
magów.  Już  w  pierwszej  edycji  gry 
pojawiły się długie listy zaklęć,  wiele 
z których utrzymywało się przez długi 
czas i dawało wielki wpływ na świat. 
Moc  i  wszechstronność  wszelakiego 
sortu  magów  są  w  Podziemiach 
i Smokach tak wielkie,  że Mistrzowie 
Podziemi miewają poważne problemy 
z  zapanowaniem  nad  możliwościami 
swoich  graczy  i  postawieniem  przed 
nimi ciekawych wyzwań. 

Pocztówka z D&D? Co to?

Pocztówki  z  D&D to  seria  artykułów 
pokazujących,  jak  przenieść  najciekawsze 
elementy  Podziemi  i  Smoków w inne realia 
bądź  na  inną  mechanikę.  Tekstem 
pilotażowym  do  tej  serii  jest  wpis na  blogu 
redakcji dnd.polter.pl.

Czy ta moc jest czymś dobrym? 
Trudno powiedzieć – mag czy kapłan 
mogący  latać,  wykrywać  kłamstwa czy 
stawać się  niewidzialnym jest na dobrej 
drodze,  by  przyćmić  niemagiczną 
część  drużyny  i  rozwiązać  jednym 
czarem  intrygę  pomyślaną  na  temat 
kilku sesji.  Jego swobodny dostęp do 
najróżniejszych  czarów  ma  jednak 
także  poważny  plus  –  skoro  postać 
może  znać  bardzo  dużo  czarów, 
w grze  mogą  istnieć  niezwykłe, 
wyspecjalizowane  moce.  Brakuje  mi 
tego  w  Savage  Worlds,  Wolsungu 
i innych systemach, w których osobno 
wykupuje się każde zaklęcie – w nich 
każdy  czar  musi  mieć  w  miarę 
standardowy  efekt,  by  graczowi 

opłacało się go poznać. W rozmaitych 
Brawurowych  i  nie  tylko  światach 
mogą  istnieć  wymyślne  i  specyficzne 
zaklęcia,  ale  graczom  nie  za  bardzo 
będzie  opłacało  się  po  nie  sięgnąć  –
mają  one  mniej  zastosowań, 
a w dodatku używanie ciągle tej samej 
sztuczki,  choćby  najbardziej 
fantazyjnej,  w  końcu  się  znudzi. 
O wiele  korzystniej  jest   władać 
prostymi  czarami,  które  mają  wiele 
zastosowań  i  do  tego  można  za 
każdym razem opisać je inaczej.  Mają 
one jednak tę wadę, że pod względem 
mechaniki  działają  zawsze  tak  samo, 
co  pośrednio  krępuje  też  opis. 
Savege'owa  idea  wariantów,  świetnie 
rozwinięta przez Fantasy Companion, 
częściowo  likwiduje  problem,  ale 
wciąż  pozwala  tylko  na  wariacje  na 
temat  bazowych  mocy.  By  dać 
graczom  dostęp  do  wybitnie 
nietypowych  zaklęć,  trzeba  by 
wprowadzić   coś  na  kształt  księgi 
czarów.  Jak  to  zrobić  bez  zakłócania 
równowagi  gry?  Proponuję  trzy 
wyjścia:

Słabsza  magia:  gracz  chcący 
grać postacią z szerszym repertuarem 
czarów musi w zamian poświęcić inne 
aspekty  swojej  mocy.  W  Savage 
Worlds może to wyglądać na przykład 
tak:  postać  zaczyna  grę  z  dwa  razy 
większą  liczbą  czarów  i  każde 
uzyskanie zdolności Nowa Moc dodaje 
do  jej  repertuaru  dwie  kolejne  moce, 
lecz  każdego  dnia  wybiera  połowę 
z nich  i  tylko  ich  może  używać.  W 
zamian za to, jej magia jest obarczona 
dwiema z następujących wad:

• zaczyna grę z 5 punktami mocy; 
• każdy czar kosztuje ją o 1 punkt 

mocy więcej; 

http://polter.pl/DnDBlog,blog.html?10216


• musi prowadzić księgę czarów, 
bez  której  nie  jest  w  stanie 
przygotować mocy;

• wyrzucenie  1  w  teście 
Umiejętności  nadprzyrodzonej 
(niezależnie  od  Kości  Figury) 
usuwa czar z umysłu postaci do 
końca dnia. 

MG ustala,  które gałęzie  magii  da 
się  poznać  w  ten  sposób.  Tradycja 
D&D  nakazuje ograniczenie do Magii 
i Cudów,  ale  zawsze  można  z  nią 
zerwać  –  przy  czym  Niesamowita 
Nauka  i  Supermoce  wymagałyby 
dodatkowych ustaleń.

Artefakty:  być może niezwykłe 
czary  będą  zaklęte  w  przedmiotach? 
Postać,  która  wejdzie  w  posiadanie 
takiego artefaktu, może rzucać z niego 
czar, wydając swoje punkty mocy, ale 
po utracie magicznego rekwizytu czar 
przepada.  Oczywiście,  jeżeli  postać 
przyzwyczaiła  się  do  jakiegoś  czaru, 
może normalnie wykupić go w zgodny 
z  regułami  systemu  sposób.  Fantasy 
Companion opisuje  bardzo  łaskawy 
dla graczy wariant takiego podejścia – 
księgi  zawierające  czary,  po 
przeczytaniu  których  postać  uczy  się 
zaklęcia na stałe i bez wydawania PD. 

Komponenty:  postać  czarująca 
może  nauczyć  się  dowolnej  liczby 
nietypowych  czarów,  lecz  każde  ich 
użycie  wymaga  wykorzystania 
jakiegoś  jednorazowego  komponentu, 
trudnego  do  zdobycia  lub 
przynajmniej  drogiego.  W  bardziej 
surowym  wariancie  tej  opcji  'magia 
komponentów' jest osobną zdolnością, 
którą  należy  wykupić,  by  móc 
poznawać jej czary.

Oczywiście,  by  miało  to  sens, 
trzeba  mieć  pewien  repertuar 

niezwykłych  czarów.  Pocztówki 
z założenia  mają  być  krótkie,  więc 
przedstawiam tylko trzy propozycje – 
po  jednej  z  podręczników 
podstawowych do D&D, dodatków do 
tego  systemu  i  własnej  twórczości. 
Znalezienie i konwersja większej ilości 
ciekawych  czarów  nie  powinno  być 
trudne –  można pogrzebać  chociażby 
w  poświęconym  zaklęciom  dziale 
polterowego forum D&D.  

Przyczajony piorun
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 3
Zasięg: Spryt x 2
Czas trwania: 3 (1/rundę) 
Warianty: miecz Damoklesa, kule z 

innych energii.

Tworzysz  kulę  elektryczności, 
która  krąży  dookoła  wskazanej  przez 
Ciebie  istoty.   W  dowolnej  chwili  może 
ona  zaatakować  tę  istotę,  zadając  jej  2k8 
obrażeń  –  musisz  w  tym  celu  wydać  jej 
mentalny rozkaz. Jeżeli zrobisz to podczas 
akcji  ofiary  czaru,  wykonaj  test  Sprytu 
przeciw  jej  Zręczności  –  jeżeli  wygrasz, 
piorun uderza  przed  zakończeniem akcji 
i przerywa  ją,  o  ile  ofiara  będzie  co 
najmniej  w  Szoku.  Wszelkie  surowce 
wykorzystane  przez  ofiarę  są  wtedy 
tracone  –  wydaje  ona  Punkty  Mocy, 
upuszcza i tłucze butelkę z eliksirem itp.

Źródło  pomysłu:  piorun  kulisty  z 
Magii Faerunu.

Wtopienie
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 4
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 3 (1/runda)
Warianty: przemiana w płyn bądź 

mgłę

Używając  tego  czaru  wnikasz  w 
ciało  innej  istoty,  zaś  Twoja  fizyczna 

http://forum.polter.pl/czary-i-moce-vf134.html


postać  znika.  Dopóki  przebywasz 
w swoim nosicielu, jesteś w stanie jedynie 
porozumiewać się z nim, postrzegać świat 
jego  zmysłami  i  myśleć.  Możesz  więc 
wykonywać  testy  czysto  umysłowych 
umiejętności  (przede wszystkim Wiedzy) 
i umiejętności  społecznych (w tym Próby 
Woli) przeciwko ofierze czaru. Normalnie 
ciągniesz  karty  inicjatywy  i  wykonujesz 
wszystkie  testy  podczas  swojej  akcji. 
Możesz  także  przeznaczyć  ją  na 
opuszczenie  ciała  nosiciela  –  w  takiej 
sytuacji pojawiasz się na polu obok niego 
i nie  masz  prawa  do  innych  akcji  w  tej 
rundzie.  To  samo  dzieje  się 
automatycznie,  gdy  czar  skończy  swe 
działanie.

Czar  ten  jest  pod  jednym 
względem  niebezpieczny  –  obrażenia 
zadane  jego  ofierze  są  groźne  także  dla 
Ciebie. Jeżeli otrzyma ona Ranę, testujesz 
Wigor  i  w  razie  porażki  również  ją 
otrzymujesz.  Gdyby  zaś  Twój  nosiciel 
został  Wyeliminowany,  natychmiast 
opuszczasz  jego  ciało  i  również  jesteś 
Wyeliminowany.

Źródło pomysłu: wtopienie w wersji 
pod D&D 3.5, mojego autorstwa. 

Zwodnicze wspomnienia
Ranga: Weteran
Punkty mocy: 5
Zasięg: Spryt x 2
Czas trwania: ciągły
Warianty: film  lub  książka 

pokazujące  nową  wersję  wspomnień 
ofiary

Ten  potężny  urok  pozwala  Ci 
zmienić  najświeższe wspomnienia  ofiary, 
dotyczące ostatnich minut (w ilości równej 
kości  Sprytu).  Jeżeli  wygrasz 
przeciwstawny  test  Ducha,  możesz 
zmienić,  usunąć  lub  dodać  dowolne 
wspomnienia  z  tego  okresu.  Musisz 
jednak uzyskać przebicie, by cel uwierzył, 
że prawdziwe są wspomnienia, w których 
robi  rzeczy  sprzeczne  ze  swoimi 
przekonaniami.  Modyfikacja  pamięci 

wymaga  tyle  czasu,  ile  czasu  z  pamięci 
ofiary chcesz zmienić.

Źródło  pomysłu:  modyfikacja  
pamięci z Podręcznika Gracza D&D 3.5. 

Pocztówki  z  D&D  pochodzą  z  zasobów 
serwisu Poltergeist.

Korzystają one z zasad Savage Worlds na 
zasadzie twórczości fanowskiej.

http://polter.pl/

