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Poniższy materiał podlega Klauzuli Ogólnego Dostępu (Open Game Content) i jest licencjonowany do publicznego użytku na warunkach Open Game License v1.0a.
Przedmioty przeklęte
Przeklęte przedmioty są magiczne, ale posiadają jakąś potężną negatywną cechę lub moc. Czasem mają zły wpływ na bohatera, który się nimi posługuje. Innym razem po prostu sprawiają kłopoty. Od czasu do czasu mieszają dobro ze złem, zmuszając właściciela, by podejmował trudne wybory.

Pospolite klątwy
k%
Klątwa
01–15
Złudzenie
16–35
Przeciwny efekt lub cel
36–45
Nieregularne działanie
46–60
Wymaganie
61–75
Wada
76–90
Zupełnie inny efekt
91–100
Zamiana na konkretny przeklęty przedmiot

Złudzenie: Posiadacz wierzy, że przedmiot jest taki, na jaki wygląda, chociaż tak naprawdę nie posiada on żadnych mocy – poza umiejętnością oszukiwania właściciela. Śmiałek jest święcie przekonany (coś wpływa na jego umysł), że przedmiot działa i nie ma sposobu, by zmienił zdanie – wyjątek stanowi użycie czaru przełamanie klątwy.
Przeciwny efekt lub cel: Te przeklęte przedmioty powołują do istnienia efekty odwrotne niż zamierzał twórca bądź też ofiarą ich mocy zawsze jest właściciel. Warto zauważyć, że posiadanie takich przedmiotów nie zawsze musi okazać się kłopotliwe.
Taką klątwą może być również obłożony oręż – zamiast zapewniać premie do testów ataków i obrażeń, będzie on powodował kary. Bohater nie powinien od razu wiedzieć, że broń jest przeklęta (wszak nie wie też od razu, jakie premie z usprawnienia do ataku i ran zapewnia przedmiot). Kiedy jednak to odkryje, może wyrzucić oręż, chyba że jest z nim związane zaklęcie uniemożliwiające takie poczynania lub zmuszające do ciągłego używania tej broni. W takich przypadkach do pozbycia się przedmiotu potrzeba czaru przełamanie klątwy.
Nieregularne funkcjonowanie: Przedmioty obłożone tą klątwą działają tak, jak to opisano, choć z pewnymi wyjątkami. Wyróżnia się trzy odmiany tego przekleństwa: przedmioty zawodne, zależne i niekontrolowane.
Zawodne: Za każdym razem, gdy przedmiot jest aktywowany, istnieje ryzyko 5% (k%, 01–05) na to, że nie zadziała.
Zależne: Przedmiot działa tylko w określonych sytuacjach. Sam wybierz warunki lub skorzystaj z pobliskiej tabeli.

k%
Sytuacja
01–03
Temperatura poniżej temperatury zamarzania
04–05
Temperatura powyżej temperatury zamarzania
06–10
Za dnia
11–15
W nocy
16–20
W bezpośrednim blasku słońca
21–25
Poza bezpośrednimi promieniami słońca
26–34
Pod wodą
35–37
Nie w wodzie
38–45
Pod ziemią
46–55
Nad ziemią
56–60
W promieniu 3 metrów od stworzenia jakiegoś typu
61–64
W promieniu 3 metrów od stworzenia jakiegoś typu lub przedstawiciela jakiejś rasy
65–72
W promieniu 3 metrów od osoby rzucającej czary wtajemniczeń
73–80
W promieniu 3 metrów od osoby rzucającej czary objawień
81–85
W rękach osoby nie rzucającej żadnych czarów
86–90
W rękach czarownika
91–95
W rękach stworzenia o określonym charakterze
96
W rękach stworzenia o określonej płci
97–99
W dni nieświąteczne lub podczas szczególnych wydarzeń astrologicznych
100
W odległości ponad 150 kilometrów od określonego miejsca 

Niekontrolowane: Przedmiot ten od czasu do czasu aktywuje moce w losowo wybranych momentach. Każdego dnia rzuć k%. Wynik 01-05 oznacza, że przedmiot aktywuje się w losowo wybranym momencie dnia.
Wymaganie: W pewnym sensie za wymaganie można już uznać słowo rozkazu. Niemniej używanie niektórych przedmiotów jest obwarowane znacznie poważniejszymi wymogami. I tak przedmiot przestanie działać, jeśli bohater nie spełni jednego (lub większej liczby) następujących wymagań.
•	Postać musi jeść dwa razy więcej niż normalnie.
•	Postać musi spać dwa razy dłużej niż normalnie.
•	Postać musi wyruszyć na specjalne poszukiwania (tylko raz – później przedmiot działa normalnie).
•	Postać musi każdego dnia poświęcić (lub zniszczyć) kosztowności warte 100 sz.
•	Postać musi raz na tydzień poświęcić (lub zniszczyć) przedmiot magiczny wart 2000 sz.
•	Postać musi przysiąc posłuszeństwo konkretnemu szlachcicowi lub jego rodzinie.
•	Postać musi się pozbyć wszystkich pozostałych przedmiotów magicznych.
•	Postać musi czcić określone bóstwo.
•	Postać musi zmienić swoje imię na konkretne miano (przedmiot działa tylko wtedy, gdy używa go bohater o tym właśnie imieniu).
•	Postać musi przy najbliższej okazji dodać jakąś konkretną klasę (chyba że wymaganą już posiada).
•	Postać musi posiadać w pewnej umiejętności minimalną liczbę rang.
•	Postać musi raz poświęcić jakąś część swojej życiowej energii (2 punkty Budowy). Jeśli odzyska punkty atrybutu (na przykład, za sprawą przywrócenie energii życiowej) przedmiot przestaje działać (nie przestaje funkcjonować, jeżeli postać zwiększa Budowę podczas awansu na następny poziom, korzystając z życzenia lub przedmiotu magicznego).
•	Przedmiot należy codziennie obmyć wodą święconą.
•	Przedmiotem trzeba codziennie zabić żywe stworzenie.
•	Przedmiot należy raz w miesiącu zanurzyć w wulkanicznej lawie.
•	Przedmiotu należy używać przynajmniej raz dziennie, albo nie zadziała więcej w ręku obecnego właściciela.
•	Trzymany przedmiot wysysa krew (tylko broń). Nie można go odłożyć czy zastąpić innym, dopóki nie nastąpi trafienie.
•	Na przedmiot trzeba codziennie rzucać określony czar (na przykład: błogosławieństwo, ożywienie przedmiotów lub pokuta).

Wymagania muszą pasować do idei przedmiotu i nie należy ich ustalać losowo. W przypadku przedmiotu inteligentnego zwykle są związane z jego osobowością. Jeśli wymagania nie zostaną spełnione, przedmiot przestanie działać. Gdy zaś postać dostosuje się do wymogów, zwykle funkcjonuje on przez jeden dzień. Po tym czasie bohater musi raz jeszcze spełnić wymaganie. Niemniej istnieją wymogi stawiane jednorazowo, raz w miesiącu lub nieustająco.
Wada: Przedmioty mające wady zazwyczaj dobrze służą właścicielowi, lecz posiadają też pewne negatywne cechy. Czasem wady ujawniają się tylko wtedy, gdy bohater używa przedmiotu (lub po prostu nim włada, jeśli chodzi, na przykład, o broń). Zazwyczaj jednak owa negatywna cecha wpływa na śmiałka, dopóki posiada on daną rzecz.
Wykonaj rzut w pobliskiej tabeli, aby ustalić wady, które działają, dopóki postać posiada dany przedmiot(chyba że zaznaczono inaczej).

k%
Wada
01–04
Włosy postaci stają się 2,5 cm dłuższe; jednorazowo.
05–09
Postać kurczy się (01-50 na k%) lub rośnie o 1 cm (51-100); jednorazowo.
10–13
Temperatura w pobliżu przedmiotu jest o 10˚C niższa niż temperatura otoczenia.
14–17
Temperatura w pobliżu przedmiotu jest o 10˚C wyższa niż temperatura otoczenia.
18–21
Włosy postaci zmieniają kolor.
22–25
Skóra postaci zmienia kolor.
26–29
Postać zyskuje jakiś charakterystyczny znak (tatuaż, dziwna poświata itd.).
30–32
Płeć postaci ulega zmianie.
33–34
Zmianie ulega rasa lub gatunek, z którego wywodzi się istota.
35
Postać zostaje zarażona losowo wybraną chorobą, której nie można wyleczyć.
36–39
Przedmiot ciągle emituje drażniący dźwięk (jęk, zawodzenie, szloch, przekleństwa, krzyki).
40
Przedmiot głupio wygląda (ma dziwny kształt, jaskrawe barwy, jest otoczony różową poświatą itp.).
41–45
Postać ma egoistyczne i zaborcze podejście do przedmiotu.
46–49
Postać dostaje paranoi na punkcie utraty przedmiotu i obawia się, iż może on ulec uszkodzeniu.
50–51
Zmianie ulega charakter postaci.
52–54
Każdego dnia postać musi zaatakować najbliższe stworzenie (5% szans [01-05 na k%]).
55–57
Kiedy przedmiot kończy działanie (lub losowo, raz dziennie), postać zostaje oszołomiona na 1k4 rundy.
58–60
Postać widzi wszystko tak, jakby było zamazane (kara –2 do ataków, rzutów obronnych i testów umiejętności wymagających wzroku).
61–64
Postać otrzymuje jeden poziom negatywny.
65
Postać otrzymuje dwa poziomy negatywne.
66–70
Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza obniżenie Intelektu o 1.
71–75
Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza obniżenie Roztropności o 1.
76–80
Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza obniżenie Charyzmy o 1.
81–85
Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza obniżenie Budowy o 1.
86–90
Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza obniżenie Siły o 1.
91–95
Postać musi każdego dnia wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza obniżenie Zręczności o 1.
96
Postać zostaje spolimorfowana w określone stworzenie (5% szans dziennie [01-05 na k%]).
97
Postać nie może rzucać czarów wtajemniczeń.
98
Postać nie może rzucać czarów objawień.
99
Postać nie może rzucać żadnych czarów.
100
Jedną z powyższych wad lub odpowiednią dla danego przedmiotu.

Konkretne przeklęte przedmioty
Tabela: Konkretne przeklęte przedmioty
k%
Przedmiot
Cena rynkowa
01–05
Kadzidło szaleństwa 
200 sz
06–15
Pierścień niezręczności 
500 sz
16–20
Amulet nieuniknionej lokalizacji 
1000 sz
21–25
Kamień obciążenia 
1000 sz
26–30
Karwasze bezbronności 
1200 sz
31–35
Rękawice niezdarności 
1300 sz
36–40
Przeklęty miecz –2
1500 sz
41–43
Zbroja gniewu 
1600 sz
44–46
Medalion wysyłania myśli 
1800 sz
47–52
Flakon przekleństwa 
2100 sz
53–54
Proszek kichnięć i kaszlnięć 
2400 sz
55
Hełm przeciwnego charakteru 
4000 sz
56–60
Zatruty eliksir 
5000 sz
61
Miotła samobijka 
5200 sz
62–63
Szata bezsilności 
5500 sz
64
Grimuar bezmyślności 
6000 sz
65–68
Zdradziecka włócznia 
7500 sz
69–70
Zbroja przyciągania pocisków 
9000 sz
71–72
Sieć usidlania 
10 000 sz
73–75
Torba pochłaniania
  —
76–80
Buzdygan krwi 
16 000 sz
81–85
Szata robactwa 
16 500 sz
86–88
Wisiorek gnicia 
17 000 sz
89–92
Miecz berserkerów 
17 500 sz
93–96
Buty tańca 
30 000 sz
97
Kryształowa hipnotyzująca kula 
—
98
Naszyjnik duszenia 
60 000 sz
99
Trujący płaszcz 
62 000 sz
100
Skarabeusz śmierci
80 000 sz

Konkretne przeklęte przedmioty to oczywiście przykłady. Na wypadek, gdyby ktoś chciał stworzyć któryś z nich, podano wymagania takiego procesu. Rzecz jasna mogą one powstać też w inny sposób. Istnieją jednak dwa wyjątki: kryształowa hipnotyzująca kula oraz torba pochłaniania – tych przedmiotów nie można stworzyć.
Proste wykrycie magii wskaże inną aurę i siłę magii niż rzeczywista, sugerując często, iż dany obiekt to jakiegoś rodzaju nieprzeklęte wyposażenie. Z kolei czar identyfikacja ujawni prawdziwe właściwości przeklętej rzeczy, wliczając w to elementy klątwy tylko z 1% szansą powodzenia na poziom czarującego. Analiza dweomeru pozwala poznać prawdziwą naturę przeklętego przedmiotu.
Amulet nieuniknionej lokalizacji: Amulet zazwyczaj zawieszony na łańcuszku lub noszony jako brosza. Magiczne badanie pozwala stwierdzić, że chroni on przed lokalizowaniem, magicznym szpiegowaniem, wykrywaniem oraz wpływem takich mocy jak czar wykrycie myśli czy telepatia. Tak naprawdę amulet nakłada na posiadacza karę –10 do rzutów obronnych na czary ze szkoły poznanie.
Umiarkowane odrzucanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy; Cena: 1000 sz.
Buty tańca: Na pierwszy rzut oka obuwie to niczym się nie różni od innych magicznych butów. Jednak gdy nosząca je osoba będzie toczyć starcie (lub uciekać z ognia walki), buty tańca utrudnią jej życie, działając analogicznie do czaru porywający taniec. Kiedy już ujawni się prawdziwa natura tego magicznego obuwia, można je zdjąć tylko dzięki zaklęciu przełamanie klątwy.
Silne oczarowania; PC 16; Stworzenie cudownego przedmiotu, porywający taniec; Cena: 30 000 sz.
Buzdygan krwi: Ten ciężki buzdygan +3 trzeba codziennie obmywać krwią albo utraci wszystkie premie (do chwili ponownego obmycia). Właściciel buzdyganu musi każdego dnia wykonywać rzut obronny na Wolę (ST 13) – nieudany oznacza, że jego charakter zmienia się na chaotyczny zły.
Umiarkowane odrzucanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, twórca musi być przynajmniej na 9. poziomie i mieć chaotyczny zły charakter; Cena: 16 000 sz.
Flakon przekleństwa: Z wyglądu jest to zwykły kubek, butelka, karafka, flakon, słój lub inny pojemnik. Może zawierać płyn bądź wydzielać dym. Kiedy zostanie otwarty po raz pierwszy, wszyscy w promieniu 9 metrów muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 17). Nieudany oznacza, iż na śmiałka nałożono klątwę, która objawia się karą –2 do testów ataków, rzutów obronnych i testów umiejętności. Można ją zdjąć za pomocą czaru przełamanie klątwy.
Umiarkowane przywoływanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy; Cena: 2100 sz.
Grimuar bezmyślności: Wygląda jak zwykła książka poświęcona dość interesującemu tematowi. Każda postać, która ją otworzy i przeczyta choćby jedno słowo, musi wykonać dwa rzuty obronne na Wolę (ST każdego wynosi 15). Jeśli pierwszy będzie nieudany, bohater padnie ofiarą permanentnego wysączenia punktu Intelektu. Jeżeli drugi będzie nieudany, permanentnie wysączone zostaną 2 punkty Roztropności. Księgę można zniszczyć tylko w jeden sposób – paląc dzieło i rzucając na nie jednocześnie przełamanie klątwy.
Grimuar bezmyślności, który zostanie umieszczony pośród innych ksiąg, natychmiast zmienia wygląd, by się do nich dostosować.
Silne oczarowania; PC 20; Stworzenie cudownego przedmiotu, ogłupienie; Cena: 6000 sz.
Hełm przeciwnego charakteru: Wygląda jak typowy hełm. Kiedy jednak bohater włoży go na głowę, klątwa zaczyna działać (Wola neguje, ST 15), zmieniając radykalnie charakter postaci – z dobrego na zły, z chaotycznego na praworządny, z neutralnego na skrajny (PZ, PD, CD lub CZ); innymi słowy: na charakter możliwie najbardziej odmienny od poprzedniego. Zmiana charakteru jest zarówno mentalna, jak i moralna, a postać jest zadowolona ze swego nowego wcielenia. Bohater, któremu powiedzie się rzut obronny, może nosić hełm bez obaw, gdyż klątwa na niego nie zadziała. Jeśli jednak zdejmie go i włoży ponownie, musi się obronić raz jeszcze. Należy też pamiętać, że klątwa działa tylko jednokrotnie. A zatem postać po zmianie charakteru nie może włożyć hełmu raz jeszcze, by ponownie go odmienić.
Przywrócić poprzedni charakter mogą jedynie życzenie lub cud, ale ofiara niniejszego przeklętego przedmiotu nic nie zrobi, by powrócić do stanu sprzed zmiany (tak naprawdę przeraża ją sama myśl o czymś takim i będzie tego unikać ze wszystkich sił). Jeśli klątwa dotknie bohatera o klasie stawiającej wymagania co do charakteru, do wymazania jej potrzeba dodatkowo czaru pokuta. Należy też pamiętać, że hełm przeciwnego charakteru to przedmiot jednorazowego użytku – raz wykorzystany, traci magiczne właściwości.
Silne przemiany; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, twórca musi być na przynajmniej 12. poziomie; Cena: 4000 sz; Waga: 1,5 kg.
Kadzidło szaleństwa: Wygląda dokładnie tak, jak kadzidło medytacji. Jeśli w pobliżu płonącego kadzidła szaleństwa kapłan odprawi modlitwę lub będzie medytował, unoszący się smród i dym spowodują, że będzie on pewien, iż jego umiejętności czarowania wzrosły za sprawą magii niniejszego przedmiotu. Kapłan będzie się starał wykorzystywać swe zaklęcie w każdej możliwej okazji, nawet gdy nie jest to potrzebne, a wręcz nic nie daje – kapłan po prostu zaczyna szaleć na punkcie swych mocy. Opętanie mija po 24 godzinach lub gdy postać rzuci wszystkie zaklęcia.
Umiarkowane oczarowania; PC 6; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy; Cena: 200 sz.
Kamień obciążenia (magnetyt): Ciemny, gładko wypolerowany kamień, który zmniejsza szybkość naziemną właściciela do 1/2 normalnej. Ponadto osoba, która go weźmie, nie zdoła się go pozbyć bez użycia magii. Odrzucony, upuszczony lub pozostawiony, zawsze pojawia się gdzieś pośród jej rzeczy. Dopiero czar przełamanie klątwy pozwala pozbyć się kamienia obciążenia – właściciel może go odrzucić i nareszcie ma spokój.
Słabe przemiany; PC 5; Stworzenie cudownego przedmiotu, spowolnienie; Cena: 1000 sz.
Karwasze bezbronności: Wyglądają jak karwasze pancerza +5 i działają tak samo – aż do chwili, gdy właściciela zaatakuje w gniewie wróg o Skali Wyzwania równej lub wyższej od poziomu postaci. Od tego momentu karwasze nie zapewniają właścicielowi premii, a powodują karę –5 do KP. Od chwili aktywowania klątwy karwasze bezbronności można zdjąć jedynie za sprawą czaru przełamanie klątwy.
Umiarkowane przywoływanie; PC 16; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy, zbroja maga; Cena: 1200 sz.
Kryształowa hipnotyzująca kula: Ten przeklęty przedmiot niczym się nie różni od zwykłej kryształowej kuli, choć działa zupełnie inaczej. Każdy osoba, która spróbuje użyć go do szpiegowania, ulega fascynacji trwającej 1k6 minut, a przy okazji w jej umyśle zostaje zasiana sugestia (Wola neguje, ST 19).
Korzystający z kuli nieszczęśnik wierzy, że zobaczył w niej to, co chciał (miejsce lub stworzenie). Tak naprawdę jednak znalazł się on pod wpływem możnego czarnoksiężnika, licza czy też istoty lub potęgi z innego planu. Im częściej ofiara używa kryształowej hipnotyzującej kuli, tym oddziaływanie wrogiej istoty jest większe i silniejsze. Wreszcie stanie się ona sługą, narzędziem owej siły. Należy pamiętać, że ofiara mocy kryształowej hipnotyzującej kuli jest nieświadoma tego, iż stała się sługą jakiejś istoty.
Umiarkowane poznanie; PC 17; to słaby artefakt, a zatem nie można go stworzyć; Cena: nd.
Medalion wysyłania myśli: Wszystko wskazuje na to, iż ten przedmiot to medalion wykrywania myśli – ma nawet ten sam zasięg działania. Różnica polega jedynie na tym, iż myśli zdają się nieco stłumione i wypaczone, przez co ich sklasyfikowanie wymaga udanego rzutu obronnego na Wolę (ST 15). Prawda jest jednak taka, że właściciel medalionu tylko sądzi, iż podsłuchuje myśli innych istot – są to zwidy stworzone przez niniejszy przedmiot. Te iluzoryczne myśli zawsze są miłe i przyjemne, więc osoba, która oprze się na czerpanej za sprawą medalionu wiedzy, może się bardzo pomylić. Znacznie gorsza jest inna moc tego przeklętego przedmiotu, z której jego posiadacz nie zdaje sobie sprawy. Otóż obiekt ten przekazuje myśli właściciela wszystkim istotom, które znajdą się na obszarze stożka, informując o jego obecności.
Słabe poznanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, wykrycie myśli, widmowy odgłos; Cena: 1800 sz.
Miecz berserków: Wydaje się, że oręż ten posiada cechy miecza dwuręcznego +2. Jednak w ogniu bitwy posługująca się nim osoba wpada w szał berserka (odpowiednik szału barbarzyńcy, z wszystkimi jego wadami i zaletami). Atakuje ona najbliższe stworzenie i nie przestaje walczyć aż do utraty przytomności lub śmierci, albo do chwili, gdy w promieniu 9 metrów nie będzie już żadnej żywej istoty. Wiele osób uważa, że to przeklęty oręż, a równie wiele wierzy, iż to niezwykle potężna broń.
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy, szał; Cena: 17 500 sz.
Miotła samobijka: Wygląda na zupełnie normalną miotłę, choć odpowiednie czary pozwalają stwierdzić, że jest magiczna. Wszelkie badania i testy wskazują, że to latająca miotła. Dopiero używając jej, śmiałek odkryje, jaką złośliwą mocą obdarzony jest ten przedmiot.
W chwili wymówienia słowa rozkazu, miotła wykonuje pętlę z pełnym nadziei jeźdźcem na grzbiecie i zrzuca go na głowę z wysokości 1k4+5 × 30 cm (upadek nie powoduje żadnych obrażeń, ponieważ wysokość jest mniejsza niż 3 metry). Następnie atakuje ofiarę, smagając jej twarz rózgami i bijąc trzonkiem.
Miotła każdym końcem atakuje dwa razy w rundzie (dwa ataki rózgami i dwa trzonkiem – w sumie cztery ataki w rundzie). Wszystkie ataki wykonuje z premią do ataku +5. Jeśli trafi ofiarę rózgami, oślepia ją na rundę. Trzonek zadaje 1k6 obrażeń. Miotła ma KP 13, 18 punktów wytrzymałości i trwałość 4.
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, latanie, ożywienie przedmiotów; Cena: 5200 sz.
Naszyjnik duszenia: Wygląda jak unikatowa, cudowna biżuteria. Prawdziwa moc naszyjnika objawia się w chwili włożenia go na szyję lub za sprawą użycia potężnych środków magicznych (czary życzenie czy cud). Gdy tylko zapnie się tę ozdobę, natychmiast zaczyna ona dusić ofiarę, zadając jej 6 obrażeń w rundzie. Naszyjnik zdjąć można jedynie, używając zaklęć ograniczone życzenie, życzenie lub cud. Nawet po śmierci pozostaje zaciśnięty na szyi ofiary. Dopiero kiedy jej ciało zmieni się w szkielet (czyli po upływie mniej więcej miesiąca), rozluźnia uścisk i przygotowuje się, by pozbawić życia kolejnego nieszczęśnika.
Silne przywoływanie; PC 18; Stworzenie cudownego przedmiotu, zabicie żywego; Cena: 60 000 sz.
Pierścień niezręczności: Przedmiot ten działa analogicznie do pierścienia piórkospadania, lecz przy okazji sprawia, że nosząca go osoba staje się nieco niezręczna. Podlega ona karze –4 do Zręczności oraz ponosi ryzyko 20% na to, ze zepsuje rzucane zaklęcie wtajemniczeń wymagające komponentów somatycznych (uwaga: to ryzyko niepowodzenia w czarowaniu kumuluje się z innymi).
Silne przemiany; PC 15; Wykucie pierścienia, nałożenie klątwy, spadające piórko; Cena: 500 sz.
Proszek kichnięć i kaszlnięć: Substancja do złudzenia przypominająca proszek ujawnienia. Rozsypana w powietrzu sprawia, że wszyscy w 6-metrowej fali zaczynają kichać i kasłać. Budowa istot, którym nie powiedzie się rzut obronny na Wytrwałość (ST 15), natychmiast obniża się o 2k6 punktów. Budowa ofiar, którym minutę później nie powiedzie się drugi rzut obronny na Wytrwałość (ST 15), obniża się o kolejne 1k6. Osobom, które nawet obroniły się choć raz, kaszel oraz kichanie i tak utrudniają działania (należy je przez 5k4 rundy traktować jak oszołomione).
Słabe przywoływanie; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, trucizna; Cena: 2400 sz.
Przeklęty miecz –2: Emanujący magiczną aurą miecz długi. Podczas prób wydaje się dobrze służyć posługującej się nim osobie, jednak w trakcie walki powoduje karę –2 do testów ataków. Po udanym trafieniu miecz zadaje również o 2 obrażenia mniej (minimum to punkt obrażeń).
Po upływie tygodnia miecz zawsze zmusza właściciela, by zaniechał używania wszelkiego innego oręża. Bohater będzie po niego sięgał automatycznie i walczył nim nawet wtedy, gdy zamierzał posłużyć się inną bronią.
Miecza można się pozbyć jedynie za sprawą któregoś z trzech zaklęć: życzenie, ograniczonego życzenie lub cud.
Silne wywoływanie; PC 15; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy oraz cud lub ograniczone życzenie; Cena: 1500 sz.
Rękawice niezdarności: Rękawice wykonane albo z elastycznej skóry, albo z twardszego surowca. W pierwszym wypadku zdają się rękawiczkami zręczności, a w drugim – rękawicami siły ogra. Każde badanie wykazuje takie właśnie właściwości tego przedmiotu. Kiedy jednak nosząca go osoba znajdzie się w sytuacji, gdy jej życie jest zagrożone, klątwa zaczyna działać. W takiej właśnie chwili dłonie nieszczęśnika przestają być sprawne. W każdej rundzie istnieje ryzyko 50% na to, że upuści on trzymane przedmioty. Ponadto rękawice zmniejszają Zręczność o 2. Od chwili przebudzenia się klątwy rękawice można zdjąć tylko za sprawą czarów przełamanie klątwy, życzenie lub cud.
Umiarkowane przemiany; PC 7; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy; Cena: 1300 sz.
Sieć usidlania: Sieć ta zapewnia premię +3 do testów ataków, lecz można jej używać tylko pod wodą. Jest to zatem raczej przedmiot o ograniczonym użyciu, a nie obłożony jakąś klątwą. Osoba, która korzysta z sieci pod wodą, może jej rozkazać, by spętała stworzenie znajdujące się w odległości do 9 metrów.
Umiarkowane wywoływanie; PC 8; Stworzenie magicznej broni i pancerza, swoboda działania; Cena: 10 000 sz.
Skarabeusz śmierci: Ta malutka zapinka wydaje się jednym z wielu obdarzonych pozytywną mocą amuletów, brosz czy skarabeuszy. Jeśli jednak ktoś będzie trzymał ją w dłoni dłużej niż rundę lub żywa istota będzie ją niosła przez minutę, zmieni się w okropne ryjące stworzenie przypominające wyglądem żuka. Istota ta przegryza się przez tkaninę oraz skórę, wgryza się w ciało i w ciągu jednej rundy dociera do serca ofiary, powodując jej śmierć. Udany rzut obronny na Refleks (ST 25) pozwala postaci wyrwać skarabeusza, zanim ten dotrze tak głęboko, że zniknie z pola widzenia. Otrzymuje ona wtedy 3k6 obrażeń. Po śmierci ofiary żuk powraca do swej pierwotnej formy.
Umieszczenie skarabeusza w pojemniku z drewna, porcelany, kości, kości słoniowej lub metalu zapobiega ożywieniu potwora i pozwala na długotrwałe przechowywanie przedmiotu.
Silne odrzucanie; PC 19; Stworzenie cudownego przedmiotu, zabicie żywego; Cena: 80 000 sz.
Szata bezsilności: Strój ten wygląda na magiczną szatę innego rodzaju. Jednak osoba, która go włoży, natychmiast podlega karze –10 do Siły i Intelektu. Ponadto z jej umysłu ulatują wszystkie czary oraz wiedza magiczna.
Szatę można zdjąć z łatwością, lecz odnowienie ciała i umysłu wymaga rzucenia przełamanie klątwy oraz uzdrowienia (dokładnie w tej kolejności).
Umiarkowane przemiany; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, nałożenie klątwy, utrwalenie; Cena: 5500 sz.
Szata robactwa: Osoba, która włoży tę szatę, nie zauważa w pierwszym momencie nic niezwykłego – z wyjątkiem zyskania potężnej magicznej protekcji (jaką zapewnia płaszcz ochrony +4). Gdy jednak zacznie się koncentrować lub wykonywać działania wymierzone w przeciwnika, ujawni się prawdziwa natura stroju. Nieszczęśnik będzie się czuł tak, jakby kąsały go setki owadów, które są magicznymi mieszkańcami szaty. Ofiara musi zaprzestać wszystkich czynności, by się podrapać, poprawić szatę i zrobić cokolwiek, co zmniejszy dyskomfort spowodowany przez ugryzienia insektów.
Posiadacz szaty podlega karze –5 do inicjatywy i karze –2 do wszystkich testów ataków, rzutów obronnych i testów umiejętności. Jeśli próbuje rzucić zaklęcia, musi wykonać test Koncentracji (ST 20 + poziom czaru) – nieudany oznacza utratę czaru.
Umiarkowane odrzucanie; PC 13; Stworzenie cudownego przedmiotu, przyzwanie roju, twórca musi być przynajmniej na 13. poziomie; Cena: 16 500 sz.
Torba pochłaniania: Wygląda jak normalny worek. Wykorzystana do jego zbadania magia pozwala stwierdzić, iż jest to pojemna torba. Tak naprawdę jednak ten worek stanowi przynętę, którą utworzyło pozawymiarowe stworzenie – to po prostu jedna z jego paszcz.
Każda wrzucona do torby substancja roślinna lub zwierzęca zostaje połknięta. Istnieje 90% szans na to, że torba pochłaniania zignoruje pierwsze „karmienie”. Później jednak, kiedy poczuje, że w środku znalazło się świeże, żywe mięso (na przykład, włożona w poszukiwaniu jakiegoś przedmiotu ręka), z prawdopodobieństwem 60% zaciśnie się na kończynie i spróbuje wciągnąć całą ofiarę. Torba posiada premię +8 do testów zwarcia wykonywanych w celu wciągnięcia kogoś do środka.
W tym emanującym magią worku można zmieścić 0,8 metra sześciennego materii – analogicznie do pojemnej torby I. Istnieje jednak ryzyko 5% na godzinę (kumulatywnie), że torba pochłonie zawartość, po czym wypluje ją gdzieś poza przestrzenią lub na inny plan. Istoty wciągnięte do środka zostają pożarte w ciągu rundy. Torba niszczy ciała ofiar i uniemożliwia wskrzeszenie czy zmartwychwstanie wymagające wykorzystania zwłok. Istnieje szansa 50% na to, że życzenie, cud lub prawdziwe zmartwychwstanie przywrócą życie pożartemu. Dla każdej ofiary wykonuje się jeden rzut – nieudany oznacza, iż dane stworzenie nie powróci między żywych za sprawą magii śmiertelników.
Umiarkowane przywoływanie; PC 17; to istota nie przedmiot, a zatem torby nie można stworzyć; Cena: nie dotyczy.
Trujący płaszcz: Płaszcz zazwyczaj wykonany z wełny, chociaż spotyka się także skórzane. Czar wykrycie trucizny pozwala ujawnić obecność toksyny w materiale, z którego go uszyto. Płaszcz można trzymać w ręku i przenosić z miejsca na miejsce bez żadnego ryzyka. Jednak osoba, która go włoży, natychmiast umiera – chyba że powiedzie jej się rzut obronny na Wytrwałość (ST 28).
Założony trujący płaszcz można zdjąć tylko, używając czaru przełamanie klątwy, który niszczy magiczne właściwości tego przedmiotu. Potem należy rzucić na otrutą osobę zaklęcie neutralizacja trucizny i dopiero teraz można przywrócić ją do życia mocą wskrzeszenia lub zmartwychwstania.
Silne odrzucanie; PC 15; Stworzenie cudownego przedmiotu, trucizna oraz cud lub ograniczone życzenie; Cena: 62 000 sz.
Wisiorek gnicia: Wygląda na zdobiony rytami klejnot niedużej wartości. Osoba, która będzie go nosić przy sobie przez 24 godziny, zostanie zarażona straszliwą chorobą, która permanentnie wysączy 1 punkt Zręczności, Budowy i Charyzmy na tydzień. Dolegliwość tę wyleczyć można, rzucając najpierw czar przełamanie klątwy, następnie przełamanie choroby, a potem uzdrowienie, cud, ograniczone życzenie lub życzenie; operacja ta pozwala też pozbyć się wisiorka. Gnicie można również powstrzymać, krusząc wisiorek zdrowia i rozsypując powstały w ten sposób proszek na zarażonej postaci (akcja całorundowa). W efekcie wisiorek ulegnie zniszczeniu, przemieniając się w pył.
Słabe odrzucanie; PC 10; Stworzenie cudownego przedmiotu, zakażenie; Cena: 17 000 sz.
Zatruty eliksir: Substancja ta utraciła magiczną moc i stała się trucizną. Bohater, który ją wypije, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 16) – nieudany oznacza obniżenie wartości Budowy o 1k10 punktów. Minutę później śmiałek musi ponownie wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 16) – porażka świadczy o tym, iż wartość wspomnianego atrybutu ulegnie obniżeniu o kolejne 1k10 punktów.
Umiarkowane przywoływanie; PC 12; Stworzenie cudownego przedmiotu, trucizna; Cena: 5000 sz.
Zbroja gniewu: Pancerz ten wygląda na napierśnik dowodzenia, działa zaś jak pełna zbroja płytowa +1. Jednak osoby, który go włoży, podlega karze –4 do Charyzmy. Ponadto wszystkie istoty w promieniu 90 metrów nieprzyjaźnie nastawione do posiadacza zbroi otrzymują premię z morale +1 do testów ataków. Właściciel nie zdaje sobie sprawy z mocy pancerza, podobnie jak osoby, na które ona działa. Innymi słowy: nie wie, że to pancerz jest źródłem jego problemów, a wrogowie nie zdają sobie sprawę z powodów tak strasznej wrogości.
Silna nekromancja; PC 16; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy; Cena: 1600 sz.
Zbroja przyciągania pocisków: Magiczne badanie pozwala stwierdzić, że to zwykła pełna zbroja płytowa +3, choć pancerz jest przeklęty. W przypadku ataków wręcz funkcjonuje on normalnie. Jego moc dotyczy zaś broni dystansowej. Postać, która nosi ten pancerz, podlega karze –15 do KP względem wszelkich ataków bronią dystansową. Prawdziwa natura zbroi objawi się dopiero wtedy, gdy w noszącą ją osobę ktoś naprawdę wymierzy.
Silne odrzucanie; PC 16; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy; Cena: 9000 sz.
Zdradziecka włócznia: Jest to krótka włócznia +2. Jednak kiedy w teście ataku wypadnie naturalne 1, zrani ona walczącą nią osobę, a nie obrany przez nią cel. Klątwa sprawia, że włócznia zwykle wykręca swe drzewce i uderza dzierżącą ją osobę, automatycznie zadając rany. Rzucony oręż zadaje podwójne obrażenia, jeśli klątwa się uaktywni.
Umiarkowane wywoływanie; PC 10; Stworzenie magicznej broni i pancerza, nałożenie klątwy; Cena: 7500 sz.
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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

