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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.
Pułapki
Rodzaje pułapek: Pułapka może być magiczna lub mechaniczna. Drugie z wymienionych to wilcze doły, wystrzeliwujące ze ścian strzały, spadające kamienne bloki, komnaty napełniające się wodą, wirujące ostrza oraz wszystkie inne urządzenia działające mechanicznie. Taką pułapkę może skonstruować BG, wykonując udany test umiejętności Rzemiosło (zakładanie wnyków) (patrz dalej, „Skonstruowanie pułapki”, oraz opis umiejętności).
Magiczne pułapki dzieli się z kolei na czary oraz urządzenia. Drugie z wymienionych powołują do istnienia efekt zaklęcia, gdy zostaną uaktywnione – analogicznie do różdżek, bereł, pierścieni czy innych przedmiotów magicznych. Skonstruowanie takiej pułapki wymaga atutu Stworzenie cudownego przedmiotu (patrz dalej, „Skonstruowanie pułapki”, oraz opis atutu).
Czary będące pułapkami to po prostu zaklęcia działające niczym pułapki. Stworzenie takiego zabezpieczenia wymaga usług bohatera, który potrafi rzucić dany czar (czy czary) – zwykle robi to sam BG lub najmuje w tym celu BN.
Pułapki mechaniczne
W lochach spotkać można liczne pułapki – również te mechaniczne, czyli niemagiczne. Pułapkę opisują takie cechy jak położenie, warunki uaktywnienia, trudność zauważenia, liczba zadawanych obrażeń oraz prawo do wykonania rzutu obronnego (udany zmniejsza efekty jej działania). W przypadku mechanizmów wystrzeliwujących pociski lub uruchamiających przeróżne ostrza wykonuje się normalne testy ataków z premią zależną od konstrukcji.
Stworzenia, którym powiedzie się test Przeszukiwania (ST 20), odnajdą prostą mechaniczną pułapkę, zanim zostanie ona uaktywniona (prosta pułapka to wnyki, pułapka uaktywniana za sprawą potykacza czy też duża konstrukcja w rodzaju wilczego dołu).
Bohater posiadający właściwość klasową wyczucie pułapek, któremu powiedzie się test Przeszukiwania (ST 21 lub więcej), wykrywa dobrze ukrytą lub złożoną pułapkę mechaniczną, zanim zostanie ona uaktywniona. Te niebezpieczne urządzenia uruchamia nacisk przyłożony na płytę podłogową, mechanizm powiązany z drzwiami, nagłe zmiany w obciążeniu, ruchy powietrza, wibracje czy innych niezwykłe czynniki.
Pułapki magiczne
Wiele czarów pozwala tworzyć niebezpieczne pułapki. Jeśli w opisie zaklęcia nie podano innych zasad, zastosuj następujące reguły.
•	Udany test Przeszukiwania (ST 25 + poziom czaru) wykonany przez łotrzyka (i tylko przez niego) pozwala wykryć magiczną pułapkę, zanim zostanie ona uaktywniona. Członkowie innych klas nie mają szans na znalezienie takiej pułapki za pomocą testu Przeszukiwania.
•	Magiczne pułapki pozwalają na rzut obronny – udany oznacza uniknięcie efektu (ST 10 + poziom czaru × 1,5).
•	Łotrzyk (i tylko on) może rozbroić pułapkę magiczną za pomocą udanego testu Unieszkodliwiania urządzeń (ST 25 + poziom czaru).
Elementy pułapki
Opis wszystkich pułapek – magicznych i mechanicznych – składa się z następujących elementów: mechanizm spustowy, mechanizm przeładowania, ST Przeszukiwania, ST Unieszkodliwiania mechanizmów, premia do ataku (lub rzutów obronnych, bądź opóźnione działanie), obrażenia/efekt oraz Skala Wyzwania. Pewne elementy mogą być ważniejsze od innych, a w skład niektórych pułapek mogą również wchodzić pewne opcjonalne detale – trucizny czy sposób ich obejścia. Wspomniane charakterystyki wyjaśniono poniżej.
Mechanizm spustowy
Mechanizm spustowy określa sposób uruchamiania pułapki.
Miejscowy: Uruchamia pułapkę, gdy ktoś stanie na określonym polu.
Dystansowy: Uruchamia pułapkę, gdy ktoś podejdzie doń na odpowiednią odległość. Od mechanizmu miejscowego różni się tym, że wpadająca w pułapkę postać nie musi stać na konkretnym polu – stąd istoty, które potrafią latać, mogą uruchomić pułapkę aktywowaną spustem dystansowym, unikną jednak zależnej od miejscowego. Mechaniczne spusty dystansowe są niezwykle czułe na każdy ruch powietrza, dają się więc zastosować właściwie wyłącznie w miejscach takich jak krypty, w których powietrze stoi.
W pułapkach magicznych za dystansowy mechanizm spustowy służy czar alarm. Możesz dobrowolnie zmniejszyć obszar jego działania (w odróżnieniu od zwykłego działania rzeczonego zaklęcia), by pułapka obejmowała mniejszy teren.
Niektóre magiczne pułapki posiadają specjalne spusty dystansowe, które aktywują się wyłącznie, gdy w pobliżu znajdzie się istota określonego typu. Na przykład, czar wykrycie dobra można wykorzystać do uaktywnienia pułapki umieszczonej w ołtarzu złego boga – uruchomi się ona tylko wówczas, gdy w przybytku znajdzie się ktoś o dobrym charakterze.
Dźwiękowy: Uruchamia pułapkę, gdy wykryje dźwięk. Działa jak ucho i posiada premię +15 do testów Nasłuchiwania. Pułapki uniknąć można zatem, wykonując udany test Cichego poruszania się, korzystając z czaru cisza czy posługując się innym efektem zabezpieczającym przed usłyszeniem wszelkich dźwięków. Skonstruowanie takiego mechanizmu spustowego wymaga wyposażenia pułapki w czar jasnosłyszenie.
Wzrokowy: Działa jak normalne oko, uruchamiając pułapkę, gdy spust coś „zobaczy”. Skonstruowanie takiego mechanizmu spustowego wymaga wyposażenia pułapki w jeden z następujących czarów: mistyczne oko, jasnowidzenie lub widzenie prawdy. Od rodzaju zaklęcia zależy zasięg wzroku i premia do Spostrzegawczości pułapki – co przedstawiono w pobliskiej tabeli.

Czar
Zasięg wzroku
Premia do Spostrzegawczości
jasnowidzenie
Jedno wybrane wcześniej miejsce
+15
mistyczne oko
Pole widzenia (nieskończony zasięg)
+20
widzenie prawdy
Pole widzenia (zasięg 36 m)
+30

Jeśli chcesz, by pułapka „widziała” w ciemnościach, musisz zdecydować się na użycie widzenia prawdy lub wyposażyć ją dodatkowo w widzenie w ciemnościach (w tym przypadku „pole widzenia” pułapki w mroku ma zasięg 18 metrów). Jeżeli czar, który zastosowałeś, da się oszukać niewidzialnością, przebraniem czy iluzją, w ten sam sposób ominąć będzie można pułapkę.
Kontaktowy: Uruchamia pułapkę, gdy ktoś jej dotknie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najprostsza konstrukcja. Ten mechanizm spustowy można podłączyć do elementu urządzenia, który zadaje obrażenia – choć nie jest to konieczne. Skonstruowanie takiego mechanizmu spustowego wymaga wyposażenia pułapki w zaklęcia alarm i zwykle wiąże się z ograniczeniem obszaru jego działania do punktu, w którym następuje kontakt.
Czasowy: Ten mechanizm spustowy uruchamia pułapkę w określonych odstępach czasu.
Uruchamiana czarem: Ten typ mechanizmu spustowego mają wszystkie pułapki oparte na zaklęciu. Dokładny opis warunków ich aktywacji znajdziesz w przedstawieniu stosownego zaklęcia.
Mechanizm przeładowania
Mechanizm przeładowania to zespół czynników, które sprawiają, że pułapkę można znowu uruchomić.
Brak przeładowania: Jedynym sposobem, by ponownie uruchomić pułapkę, jest zbudowanie jej od nowa. Pułapki wykorzystujące czary nie mają mechanizmu przeładowania.
Naprawa: Przeładowanie pułapki wymaga jej naprawy.
Przeładowanie ręczne: Pułapka znów będzie działać, lecz ktoś musi ręcznie umieścić pewne jej elementy w odpowiednich miejscach. To standardowy sposób przeładowania większości pułapek mechanicznych.
Przeładowanie automatyczne: Pułapka sama się przeładowuje – czy to po określonym czasie, czy natychmiast.
Naprawa i przeładowanie pułapek mechanicznych
Naprawa pułapki wymaga testu Rzemiosła (zakładanie wnyków) o ST równej trudności jej zbudowania. Koszt surowców odpowiada 1/5 ceny materiałów wymaganych do zbudowania urządzenia. Obliczenie czasu naprawy opiera się na tych samych zasadach co konstrukcja od zera, zamiast ceny rynkowej wykorzystuje się jednakże koszt surowców niezbędnych do naprawy.
Przeładowanie pułapki trwa zwykle około minuty. Jeśli pułapka ma trudniejszy w obsłudze mechanizm przeładowania, czas i nakład pracy ustala prowadzący.
Sposób ominięcia (element opcjonalny)
Jeśli konstruktor pułapki zamierza przechodzić obok niej, powinien zaplanować sposób jej omijania lub mechanizm, który chwilowo blokuje jej działanie. Takie opcje zazwyczaj stosuje się w pułapkach mechanicznych – magiczne najczęściej same umożliwiają twórcy ich ominięcie.
Zamek: Pułapkę unieszkodliwia się zamkiem, którego otworzenie wymaga udanego testu Otwierania zamków (ST 30).
Ukryty przełącznik: Znalezienie ukrytego przełącznika wymaga udanego testu Przeszukiwania (ST 25).
Ukryty zamek: Ukryty zamek to kombinacja powyższych elementów. Znalezienie go wymaga udanego testu Przeszukiwania (ST 25), a otworzenie – udanego testu Otwierania zamków (ST 30).
ST Przeszukiwania i Unieszkodliwiania mechanizmów
W przypadku pułapki mechanicznej obydwie Skale Trudności ustala konstruktor. W pułapkach magicznych zależą one od poziomu najwyższego czaru, jakiego użyto.
Pułapka mechaniczna: Podstawowa ST dla obydwu testów wynosi 20. Podniesienie lub obniżenie tej wartości zmienia koszt pułapki (patrz Tabela: Koszt modyfikacji pułapek mechanicznych) i SW (patrz Tabela: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych).
Pułapka magiczna: ST obydwu testów wynosi 25 + najwyższy poziom użytych czarów. Testy wykonywać może wyłącznie bohater z właściwością klasową wyczucie pułapek. Koszt ani SW pułapki nie zmieniają się wraz z modyfikacją ST testów.
Premia do ataku/ST rzutu obronnego
Zazwyczaj pułapka albo wykonuje test ataku, albo zmusza do rzutu obronnego – udany oznacza, że śmiałkowi uda się uniknąć jej skutków. Czasem zdarza się, że wykorzystuje oba rodzaje rzutów lub nie przewiduje żadnego (patrz „Niechybna”).
Wilcze doły: Wilcze doły to dziury (zamaskowane lub nie), do których bohater może wpaść i otrzymać obrażenia. W ich przypadku nie wykonuje się testu ataku, a udany rzut obronny na Refleks (ST ustala budowniczy) pozwala ich uniknąć. Do tej kategorii należą też inne pułapki, których działanie uzależnione jest od rzutu obronnego.
W lochach można spotkać dziury i otwory w różnej postaci, istnieją jednak ich trzy podstawowe rodzaje: odsłonięte, zasłonięte i rozpadliny. Tego rodzaju otwory można pokonać, wykorzystując umiejętności Wspinaczka lub Skakanie bądź też rozmaite sztuczki magiczne.
Odsłonięte jamy przede wszystkim zniechęcają intruzów do pójścia w określonym kierunku. Mogą jednak przyprawić o ból głowy bohatera, który w ciemnościach wpadnie do środka, albo skomplikować rozgrywającą się w pobliżu walkę.
Zasłonięte wilcze doły są znacznie bardziej niebezpieczne. Ich obecność można wykryć dzięki udanemu testowi Przeszukiwania (ST 20), lecz tylko jeśli postać poświęci czas i będzie bacznie przyglądać się drodze przed sobą. Bohater, który nie zdoła wykryć zasłoniętej jamy, ma prawo do rzutu obronnego na Refleks (ST 20) – udany oznacza, iż udało mu się w nią nie wpaść. Jeśli jednak śmiałek biegł lub poruszał się nieostrożnie, wpadnie w dół automatycznie, bez możliwości wykonania rzutu.
Wilczy dół może być ukryty pod stertą odpadków (siana, liści, patyków, śmieci), pod dywanem bądź też pod wyglądającą na normalną podłogą z zapadnią. Zapadnie ustępują zazwyczaj pod odpowiednim ciężarem (zwykle od 25 do 40 kilogramów). Istnieje też inny wariant takich zapadni – zapadnia zamyka się nad głową ofiary, a potem się blokuje, więżąc ją w środku. Otwarcie takiej zapadni może być równie skomplikowane jak otwarcie zwyczajnych drzwi (zakładając, że postać zdoła jej dosięgnąć), a utrzymanie sprężyny w odpowiedniej pozycji (zapadnia jest otwarta) wymaga udanego testu Siły (ST 13).
Na dnie wilczych dołów zwykle nie znajduje się twarda podłoga. Konstruktorzy pułapek umieszczają tam kolce, pale, potwory, kwas, lawę czy wodę (nawet istota, która potrafi pływać, prędzej czy później zmęczy się i utonie).
Pale ranią pechowców, którzy się na nie nabiją. Powodują takie same obrażenia jak sztylety, mają jednak premię do ataku +10 oraz premię +1 do obrażeń za każde 3 metry upadku (do maksymalnej premii do obrażeń +5). Kiedy jest ich wiele, ofiara spada na 1k4. Opisane tu obrażenia są niezależne od tych, które powoduje sam upadek.
Czasami w jamach żyją potwory. Stwora, który zmieści się w wilczym dole, może w nim umieścić konstruktor lochu. Można też przyjąć, że taka istota po prostu wpadła do środku i nie potrafi wyjść.
Szczególnie śmiercionośna może się okazać druga pułapka, którą umieszczono na dnie wilczego dołu. Uaktywnia ją ranna, spadająca ofiara.
Pułapki atakujące na dystans: Takie pułapki wystrzeliwują igły, strzały, włócznie i tak dalej. Konstruktor ustala premię do ataku. Tego rodzaju pułapki mogą naśladować działanie łuku refleksyjnego przystosowanego do większej wartości Siły, dzięki czemu do obrażeń należy stosować odpowiednią premię wynikającą ze wspomnianego atrybutu.
Pułapki atakujące wręcz: Do tej kategorii zaliczamy wysuwające się ze ścian ostrza i spadające z sufitu kamienne bloki. Tu premię do ataku również ustala konstruktor.
Obrażenia/efekt
Efekt działania pułapki określa, co stanie się z delikwentem, który ją uruchomi. Zazwyczaj otrzymuje on obrażenia lub pada ofiarą czaru, choć zdarzają się pułapki mające specjalne efekty.
Wilcze doły: Upadek do wilczego dołu powoduje 1k6 obrażeń na każde 3 metry jego głębokości.
Pułapki atakujące na dystans: Takie pułapki zadają tyle obrażeń, ile normalnie powoduje użyta do ich konstrukcji broń. Jeśli pułapkę skonstruowano tak, by wykorzystywała większą wartość Siły, wówczas należy stosować odpowiednią premię do obrażeń.
Pułapki atakujące wręcz: Te pułapki zadają tyle obrażeń, ile broń, która jest w nich zainstalowana. W przypadku spadających głazów ilość ran miażdżonych zależy od ciebie. Pamiętaj jednak, że osoba przeładowująca pułapkę będzie musiała umieścić głaz na miejscu. Możesz również budować pułapki zadające dodatkowe obrażenia, tak jakby posiadały wyższą wartość Siły.
Pułapki wykorzystujące czar: Takie pułapki powołują do istnienia efekt czaru, zgodnie ze stosownym opisem. Jak każde zaklęcie, tak i pułapki tego typu pozwalają wykonać rzut obronny o ST równym 10 + poziom czaru + modyfikator ze stosownego atrybutu osoby rzucającej zaklęcie.
Pułapki magiczne: Tego typu pułapki powołują do istnienia efekt zawartego w nich czaru, zgodnie ze stosownym opisem. Jeśli zaklęcie w takim urządzeniu pozwala wykonać rzut obronny, jego ST wynosi 10 + poziom czaru × 1,5. Niektóre zaklęcia wymagają jednakże testu ataku, a nie rzutu obronnego.
Specjalne: Niektóre pułapki posiadają najrozmaitsze właściwości wywołujące specjalne efekty – choćby tonięcie w przypadku pułapki wodnej lub obniżenie wartości atrybutu w przypadku trucizn. Rzuty obronne i obrażenia zależą od trucizny lub ustala je konstruktor.
Inne właściwości pułapek
Niektóre pułapki posiadają dodatkowe właściwości, które sprawiają, że stają się one jeszcze groźniejsze. Oto najpowszechniej stosowane specjalne uzupełnienia.
Gazowa: Pułapka gazowa jest niebezpieczna, jeśli wdycha się emitowaną przez nią truciznę. Tego typu urządzenia zwykle posiadają również właściwości niechybna oraz opóźnione działanie (patrz dalej).
Na dnie wilczego dołu: Jeśli na dnie wilczego dołu znajduje się coś innego niż pale, najlepiej potraktować to jak osobną pułapkę (patrz dalej, „Łańcuch pułapek”) o miejscowym mechanizmie spustowym, uruchamianym tylko przez mocne uderzenie – na przykład przez spadającą postać. W jamie znajdować się może kwas, potwory lub woda.
Niechybna: Gdy wali się na ciebie ściana lochu, nie pomoże nawet niesamowity refleks – głazy i tak cię zgniotą. Tego typu pułapka nie posiada premii do ataku i nie zezwala na rzut obronny, zawsze jednak ma opóźnione działanie (patrz dalej). Większość pułapek wodnych i gazowych jest niechybna.
Opóźnione działanie: Opóźnione działanie określa czas, która mija między uruchomieniem pułapki a zadaniem obrażeń. Właściwość tę posiadają wszystkie pułapki niechybne.
Pale w wilczym dole: Pale na dnie wilczego dołu traktuj jak sztylety, z których każdy ma premię do ataku +10. Premia do obrażeń wynosi w ich przypadku +1 na każde 3 metry głębokości jamy (maksymalnie +5). Każdą postać, która wpadnie do wilczego dołu, atakują 1k4 pale. Nie wliczają się one do przeciętnych obrażeń pułapki (patrz dalej, „Przeciętne obrażenia”).
Przedmiot alchemiczny: Pułapkę mechaniczną można wyposażyć w przedmiot alchemiczny lub inną specjalną substancję czy obiekt – plączonożny worek, ogień alchemiczny, kamień grzmotów i tak dalej. Niektóre z nich naśladują efekt czaru. Jeśli przedmiot naśladuje efekt zaklęcia, SW pułapki wzrasta zgodnie z Tabelą: Modyfikatory SW pułapki mechanicznej.
Trucizna: Pułapka, w której wykorzystuje się truciznę, jest zdecydowanie bardziej zabójcza niż jej wolny od jadu odpowiednik, posiada zatem odpowiednio wyższą SW, która wzrasta zgodnie z Tabelą: Modyfikatory SW pułapki mechanicznej. W pułapkach zastosować można wyłącznie trucizny działające w wyniku zranienia, kontaktu lub wdychania – toksyna wymagająca spożycia raczej się nie przyda.
Niektóre pułapki powodują efekty wynikające wyłącznie z działania trucizny. Inne zadają ponadto obrażenia wynikające z ataku dystansowego lub wręcz.
Wielokrotna: Taka pułapka działa na więcej niż jedną osobę.
Wodna: Do tej kategorii zalicza się każdą pułapkę, w której można utonąć. Tego typu pułapki mają zazwyczaj właściwości niechybna i opóźnione działanie (patrz dalej).
Atak dotykowy: Właściwość tę posiadają wszystkie pułapki, które uruchamia tylko celny atak dotykowy (dystansowego lub wręcz).
Przykłady pułapek
Koszt pułapek mechanicznych to cena rynkowa, a magicznych – wartość surowców. W przypadku pułapek magicznych (urządzeń i czarów) podano też poziom czarującego oraz klasę dotyczącą zaklęć koniecznych do uzyskania zamierzonych efektów. Jeśli czaru użyto w inny sposób (na przykład jako mechanizmu spustowego), założono minimalny konieczny poziom.
Pułapki o SW 1
Deszcz strzałek: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +10 dystansowy (1k4+1, strzałka); wielokrotna (wystrzeliwuje 1k4 strzałki w do każdego celu na dwóch sąsiednich polach o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 14; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 500 sz.
Głębszy wilczy dół: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; ukryty przełącznik pozwalający ją obejść (ST Przeszukiwania 25); rzut obronny na Refleks o ST 15 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na dwóch sąsiadujących polach o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 23. Cena rynkowa: 1300 sz.
Ostry drut w poprzek korytarza: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; bez przeładowania; Atk +10 wręcz (2k6, drut); wielokrotna (pierwszy cel na każdym z dwu sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 15. Cena rynkowa: 400 sz.
Rozkołysany blok: SW 1; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie ręczne; Atk +5 wręcz (4k6, kamienny blok); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 500 sz.
Spadająca krata: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +10 wręcz (3k6); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Uwaga: Obrażenia dotyczą tylko postaci znajdujących się pod kratą, która blokuje przejście. Cena rynkowa: 1400 sz.
Spadający kamień: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +10 wręcz (2k6, kamień); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 1400 sz.
Ściana ostrzy: SW 1; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie automatyczne; ukryty przełącznik pozwalający ją obejść (ST Przeszukiwania 25); Atk +10 wręcz (2k4/×4, kosa); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 2500 sz.
Ukryty wilczy dół: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 3 m (1k6, upadek); ST Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 1800 sz.
Tnące ostrze: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; Atk +8 wręcz (1k8/×3); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 1700 sz.
Wyrzutnia strzały: SW 1; mechaniczna; spust dystansowy; przeładowanie ręczne; Atk +10 dystansowy (1k6/×3, strzała); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 2000 sz.
Wyrzutnia włóczni: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +12 dystansowy (1k8/×3, włócznia); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Uwaga: Maksymalny zasięg 60 m, cel wybierany losowo spośród znajdujących się na torze lotu włóczni. Cena rynkowa: 1200 sz.
Zatruta igła: SW 1; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie ręczne; Atk +8 dystansowy (1 plus zielonokrwisty olej); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 1300 sz.
Zatruta strzałka: SW 1; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +8 dystansowy (1k4 plus trucizna, strzałka); trucizna (krwiokorzeń, rzut obronny na Wytrwałość o ST 12, 0/1k4 Bd plus 1k3 Rzt); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 700 sz.
Pułapki o SW 2
Cegły spadające z sufitu: SW 2; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie wymaga naprawy; Atk +12 wręcz (2k6, cegły); wielokrotna (wszystkie cele na dwóch sąsiadujących polach o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 2400 sz.
Dobrze ukryty wilczy dół: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 3 m (1k6, upadek); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 4,400 sz.
Duża sieć: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +5 wręcz (patrz uwaga); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Uwaga: Bohaterowie na obszarze kwadratu o boku 3 m trafiają do sieci (S 18), jeśli nie powiedzie im się rzut obronny na Refleks o ST 14. Cena rynkowa: 3000 sz.
Przewracający łańcuch: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; łańcuch pułapek (przewrócenie i atak wręcz); Atk +15 dotykowy wręcz (przewrócenie), Atk +15 wręcz (2k4+2, kolczasty łańcuch); ST Przeszukiwania 15; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 3800 sz.
Uwaga: Ta pułapka to w gruncie rzeczy dwie pułapki o SW 1 – przewracająca i atakująca kolczastym łańcuchem. Jeśli ofiara zostanie przewrócona, do ataku kolczastego łańcucha dolicza się premię +4, ponieważ postać leży.
Pułapka z płonącymi dłońmi: SW 2; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (płonące dłonie, 1. poziom czarodzieja, 1k4 od ognia, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 11); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 26. Koszt: 500 sz, 40 PD.
Pułapka z zadawaniem lekkich ran: SW 2; magiczne urządzenie; spust kontaktowy; przeładowanie automatyczne; efekt czaru (zadawanie lekkich ran, 1. poziom kapłana, 1k8+1, połowa po udanym rzucie obronnym na Wolę o ST 11); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 26. Koszt: 500 sz, 40 PD.
Skrzynka z brunatną pleśnią: SW 2; mechaniczna; spust kontaktowy (otwarcie skrzynki); przeładowanie automatyczne; aura zimna w promieniu 1,5 m (3k6, stłuczenia od zimna); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 3000 sz.
Ukryty wilczy dół: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 19. Cena rynkowa: 3,400 sz.
Wilczy dół: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 12 m (4k6, upadek); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 2000 sz.
Wilczy dół z palami: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+2); ST Przeszukiwania 18; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 15. Cena rynkowa: 1600 sz.
Wyrzutnia oszczepu: SW 2; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +16 dystansowy (1k6+4, oszczep); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 4800 sz.
Zatruta igła: SW 2; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie wymaga naprawy; zamek pozwalający obejść (ST Otwierania zamków 30); Atk +17 wręcz (1 plus trucizna, igła); trucizna (błękitny winnis, rzut obronny na Wytrwałość o ST 14 (tylko zatrucie), 1 Bd/utrata przytomności); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 17. Cena rynkowa: 4720 sz.
Pułapki o SW 3
Deszcz igieł: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +20 dystansowy (2k4); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 5400 sz.
Kamienne bloki spadające z sufitu: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; Atk +10 wręcz (4k6, kamienne bloki); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 5400 sz.
Ognista pułapka: SW 3; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (ognista pułapka, 3. poziom druid, 1k4+3 od ognia, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 13); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Koszt: 85 sz za wynajęcie BN.
Pułapka z dotykiem ghoula: SW 3; magiczne urządzenie; spust kontaktowy; przeładowanie automatyczne; efekt czaru (dotyk ghoula, 3. poziom czarodzieja, neguje udany rzut obronny na Wytrwałość o ST 13); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Koszt: 3000 sz, 240 PD.
Pułapka z kwasową strzałą: SW 3; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; Atk +2 dotykowy dystansowy; efekt czaru (kwasowa strzała, 3. poziom czarodzieja, 2k4 od kwasu/rundę przez 2 rundy); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Koszt: 3000 sz, 240 PD.
Pułapka z płonącymi dłońmi: SW 3; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (płonące dłonie, 5. poziom czarodzieja, 5k4 od ognia, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 11); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 26. Koszt: 2500 sz, 200 PD.
Pułapka z przedłużoną obawą: SW 3; magiczne urządzenie; spust dystansowy (wykrycie dobra); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (przedłużona obawa, 3. poziom kapłana, neguje udany rzut obronny na Wolę o ST 13); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Koszt: 3500 sz, 280 PD.
Ukryty wilczy dół: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 9 m (3k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 4800 sz.
Wahadło sufitowe: SW 3; mechaniczna; spust czasowy; przeładowanie automatyczne; Atk +15 wręcz (1k12+8/×3, topór dwuręczny); ST Przeszukiwania 15; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Cena rynkowa: 14 100 sz.
Wilczy dół: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 18 m (6k6, upadek); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 3000 sz.
Wilczy dół z palami: SW 3; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+2); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 3600 sz.
Zatruta strzała: SW 3; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie ręczne; zamek pozwalający obejść (ST Otwierania zamków 30); Atk +12 dystansowy (1k8 plus trucizna, strzała); trucizna (jad dużego potwornego skorpiona, rzut obronny na Wytrwałość o ST 14, 1k4 Bd/1k4 Bd); ST Przeszukiwania 19; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 15. Cena rynkowa: 2900 sz.
Pułapki o SW 4
Glif strażniczy (wybuch): SW 4; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (glif strażniczy [wybuch], 5. poziom kapłana, 2k8 od kwasu, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 14); wielokrotna (wszystkie cele w promieniu 1,5 m); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 350 sz za wynajęcie BN.
Komnata wypełniająca się wodą: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; wielokrotna (wszyscy w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (5 rund); wodna; ST Przeszukiwania 17; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 23. Cena rynkowa: 11 200 sz.
Kosa w ścianie: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; Atk +20 wręcz (2k4+8/×4, kosa); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 17 200 sz.
Pułapka z błyskawicą: SW 4; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (błyskawica, 5. poziom czarodzieja, 5k6 od elektryczności, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 7500 sz, 600 PD.
Pułapka z nałożeniem klątwy: SW 4; magiczne urządzenie; spust kontaktowy (wykrycie chaosu); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (nałożenie klątwy, 5. poziom kapłana, neguje rzut obronny na Wytrwałość o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 8000 sz, 640 PD.
Szeroki wilczy dół z palami: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 6 m (2k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+2); ST Przeszukiwania 18; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 7200 sz.
Ukryty wilczy dół: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 12 m (4k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 17. Cena rynkowa: 6,800 sz.
Waląca się kolumna: SW 4; mechaniczna; spust kontaktowy (włączony); bez przeładowania; Atk +15 wręcz (6k6, kamienne bloki); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 24. Cena rynkowa: 8800 sz.
Wilczy dół: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 24 m (8k6, upadek); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 4000 sz.
Wilczy dół z palami: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 18 m (6k6, upadek); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+5); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 4000 sz.
Zatruta strzałka: SW 4; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +15 dystansowy (1k4+4 plus trucizna, strzałka); wielokrotna (1 strzałka na cel na obszarze 3 m na 3 m); trucizna (jad małej potwornej stonogi, rzut obronny na Wytrwałość o ST 10, 1k2 Zr/1k2 Zr); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 12 090 sz.
Zygzak atramentowego węża: SW 4; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (zygzak atramentowego węża, 5. poziom czarodzieja, neguje rzut obronny na Refleks o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 650 sz za wynajęcie BN.
Pułapki o SW 5
Deszcz strzałek: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +18 dystansowy (1k4+1, strzałka); wielokrotna (1k8 strzałek na cel na obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 19; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 18 000 sz.
Klamka wysmarowana trucizną kontaktową: SW 5; mechaniczna; spust kontaktowy (włączony); przeładowanie ręczne; trucizna (nitarit, rzut obronny na Wytrwałość o ST 13, 0/3k6 Bd); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 19. Cena rynkowa: 9650 sz.
Ognista pułapka: SW 5; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (ognista pułapka, 7. poziom czarodzieja, 1k4+7 od ognia, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 16); ST Przeszukiwania 29; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 29. Koszt: 305 sz za wynajęcie BN.
Opary proszku ungol: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; gazowa; wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (2 rundy); trucizna (proszek ungol, rzut obronny na Wytrwałość o ST 15, 1 Cha/1k6 Cha plus wysączenie 1 Cha); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 9000 sz.
Pułapka z kulą ognistą: SW 5; magiczne urządzenie; spust kontaktowy; przeładowanie automatyczne; efekt czaru (kula ognista, 8. poziom czarodzieja, 8k6 od ognia, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 12 000 sz, 960 PD.
Pułapka z widmowym zabójcą: SW 5; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm obejmujący całą komnatę); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (widmowy zabójca, 7. poziom czarodzieja, rzut obronny na Wolę o ST 16 pozwala nieuwierzyć, a rzut obronny na Wytrwałość o ST 16 oznacza częściowy efekt); ST Przeszukiwania 29; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 29. Koszt: 14 000 sz, 1120 PD.
Ruchomy posąg kata: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; ukryty przełącznik pozwalający ją obejść (ST Przeszukiwania 25); Atk +16 wręcz (1k12+8/×3, topór dwuręczny); wielokrotna (atak dwoma ramionami); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 22 500 sz.
Spadający blok skalny: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +15 wręcz (6k6); wielokrotna (jej ofiarą padają wszystkie istoty na dwóch wybranych sąsiadujących ze sobą polach); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 15 000 sz.
Ukryty wilczy dół: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 15 (5k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 17. Cena rynkowa: 8500 sz.
Wilczy dół: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 30 m (10k6, upadek); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 5000 sz.
Wilczy dół z palami: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 25 pozwala uniknąć; głębokość 12 m (4k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+4); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 13 500 sz.
Wilczy dół z palami (24 m): SW 5; mechaniczna; spust miejscowy, przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 24 m (8k6, upadek), pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pale, każdy po 1k4+5); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 5000 sz.
Zatapiająca się komnata: SW 5; mechaniczna; spust dystansowy; przeładowanie automatyczne; testy ataków niepotrzebne (patrz uwaga dalej); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Uwaga: Komnata wypełnia się wodą w 4 rundy. Cena rynkowa: 17 500 sz.
Zatrute kolce w ścianie: SW 5; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +16 wręcz (1k8+4 plus trucizna, kolec); wielokrotna (pierwsze cele na dwóch sąsiednich polach o boku 1,5 m); trucizna (jad średniego potwornego pająka, rzut obronny na Wytrwałość o ST 12, 1k4 S/1k4 S); ST Przeszukiwania 17; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 21. Cena rynkowa: 12 650 sz.
Pułapki o SW 6
Deszcz włóczni: SW 6; mechaniczna; spust dystansowy; przeładowanie wymaga naprawy; Atk +21 dystansowy (1k8, włócznia); wielokrotna (1k6 włóczni na cel na obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 31 200 sz.
Glif strażniczy (wybuch): SW 6; czar; uruchamiana jak zaklęcie; bez przeładowania; efekt czaru (glif strażniczy [wybuch], 16. poziom kapłana, 8k8 od dźwięku, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 14); wielokrotna (wszystkie cele w promieniu 1,5 m); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 680 sz za wynajęcie BN.
Kolczaste bloku spadające z sufitu: SW 6; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; Atk +20 wręcz (6k6, kolec); wielokrotna (wszystkie cele na obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 21 600 sz.
Pułapka z błyskawicą: SW 6; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (błyskawica, 10. poziom czarodzieja, 10k6 od elektryczności, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 14); ST Przeszukiwania 28; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 28. Koszt: 15 000 sz, 1200 PD.
Pułapka z ognistym uderzeniem: SW 6; magiczne urządzenie; spust dystansowy (wykrycie magii); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (ogniste uderzenie, 9. poziom kapłana, 9k6 od ognia, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 17); ST Przeszukiwania 30; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 30. Koszt: 22 750 sz, 1820 PD.
Strzała wywerna: SW 6; mechaniczna; spust dystansowy; przeładowanie ręczne; Atk +14 dystansowy (1k8 plus trucizna, strzała); trucizna (jad wywerna, rzut obronny na Wytrwałość o ST 17, 2k6 Bd/2k6 Bd); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 17 400 sz.
Szeroki wilczy dół: SW 6; mechaniczna; spust miejscowy, przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 25 pozwala uniknąć; głębokość 12 m (4k6, upadek); wielokrotna (wszystkie cele na obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 26; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 28 200 sz.
Waląca się ściana: SW 6; mechaniczna; spust dystansowy; bez przeładowania; Atk +20 wręcz (8k6, kamienne bloki); wielokrotna (wszystkie cele na obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 14; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 15 000 sz.
Wilczy dół z palami (30 m): SW 6; mechaniczna; spust miejscowy, przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 30 m (10k6, upadek); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+5); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 6000 sz.
Wirujące zatrute ostrza: SW 6; mechaniczna; spust czasowy; przeładowanie automatyczne; ukryty zamek pozwala ją obejść (ST Przeszukiwania 25, ST Otwierania zamków 30); Atk +10 wręcz (1k4+4/19–20 plus trucizna, sztylet); trucizna (jad purpurowego robala, rzut obronny na Wytrwałość o ST 24, 1k6 S/2k6 S); wielokrotna (jeden cel na każdym z trzech wybranych pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 30 200 sz.
Zmniejszająca się komnata: SW 6; mechaniczna; spust czasowy; przeładowanie automatyczne; ukryty przełącznik pozwalający ją obejść (ST Przeszukiwania 25); zbliżające się do siebie ściany (12k6, miażdżenie); wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (4 rundy); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 22. Cena rynkowa: 25 200 sz.
Pułapki o SW 7
Deszcz strzałek zatrutych zielonokrwistym olejem: SW 7; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; Atk +18 dystansowy (1k4+1 plus trucizna, strzałka); trucizna (zielonokrwisty olej, rzut obronny na Wytrwałość o ST 13, 1 Bd/1k2 Bd); wielokrotna (1k8 strzałek na cel w obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 33 000 sz.
Dobrze ukryty wilczy dół: SW 7; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; rzut obronny na Refleks o ST 25 pozwala uniknąć; głębokość 21 m (7k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 24 500 sz.
Komnata wypełniająca się wodą: SW 7; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (3 rundy); wodna; ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 21 000 sz.
Opary palonego othuru: SW 7; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; gazowa; wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (3 rundy); trucizny (opary palonego othuru, rzut obronny na Wytrwałość o ST 18, wysączenie 1 Bd/3k6 Bd); ST Przeszukiwania 21; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 21. Cena rynkowa: 17 500 sz.
Pułapka z barierą z ostrzy: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (bariera z ostrzy, 11. poziom kapłana, 11k6 tnących, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 19); ST Przeszukiwania 31; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 31. Koszt: 33 000 sz, 2640 PD.
Pułapka z chmurą kwasu: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (chmura kwasu, 11. poziom czarodzieja, 2k6/rundę od kwasu przez 11 rund); ST Przeszukiwania 31; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 31. Koszt: 33 000 sz, 2640 PD.
Pułapka z czarnymi mackami: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); bez przeładowania; efekt czaru (czarne macki, 7. poziom czarodzieja, 1k4+7 macek, Atk +7 wręcz [1k6+4, macka]); wielokrotna (do sześciu macek na cel na dwóch sąsiadujących polach o boku 1,5 m); ST Przeszukiwania 29; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 29. Koszt: 1400 sz, 112 PD.
Pułapka z przyzwaniem potwora VI: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); bez przeładowania; efekt czaru (przyzwanie potwora VI, 11. poziom czarodzieja), ST Przeszukiwania 31; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 31. Koszt: 3300 sz, 264 PD.
Pułapka z wyładowaniem łańcuchowym: SW 7; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (wyładowanie łańcuchowe, 11. poziom czarodzieja, ofiara najbliżej mechanizmu spustowego otrzymuje 11k6 od elektryczności, a do 11 drugorzędnych celów otrzymuje 5k6 od elektryczności, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 19); ST Przeszukiwania 31; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 31. Koszt: 33 000 sz, 2640 PD.
Zamek pokryty smoczą żółcią: SW 7; mechaniczna; spust kontaktowy (włączony); bez przeładowania; trucizna (smocza żółć, rzut obronny na Wytrwałość o ST 26, 3k6 S/0); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 11 300 sz.
Pułapki o SW 8
Dobrze ukryty wilczy dół: SW 8; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 30 m (10k6, upadek); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 18. Cena rynkowa: 16 000 sz.
Kosa w ścianie zatruta ostrzem śmierci: SW 8; mechaniczna; spust kontaktowy; przeładowanie ręczne; Atk +16 wręcz (2k4+8 plus trucizna, kosa); trucizna (ostrze śmierci, rzut obronny na Wytrwałość o ST 20, 1k6 Bd/2k6 Bd); ST Przeszukiwania 24; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 19. Cena rynkowa: 31 400 sz.
Opary mgieł szaleństwa: SW 8; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; gazowa; niechybna; opóźnione działanie (1 runda); trucizna (mgła szaleństwa, rzut obronny na Wytrwałość o ST 15, 1k4 Rzt/2k6 Rzt); wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 23 900 sz.
Pryzmatyczny deszcz: SW 8; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (pryzmatyczny deszcz, 13. poziom czarodzieja, zależnie od efektu – rzut obronny na Refleks, Wytrwałość lub Wolę o ST 20); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 45 500 sz, 3640 PD.
Pułapka z kwasową strzałą: SW 8; magiczne urządzenie; spust wzrokowy (widzenie prawdy); przeładowanie automatyczne; łańcuch pułapek (dwie uruchamiane jednocześnie pułapki z kwasową strzałą); Atk +9 dotykowy dystansowy i +9 dotykowy dystansowy; efekt czaru (kwasowa strzała, 18. poziom czarodzieja, 2k4 od kwasu przez 7 rund); ST Przeszukiwania 27; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 27. Koszt: 83 500 sz, 4680 PD.
Uwaga: Ta pułapka to w gruncie rzeczy dwie pułapki z kwasowymi strzałami o SW 6 każda, uruchamiane jednocześnie i korzystające z tego samego mechanizmu spustowego i przeładowania.
Pułapka z odwróceniem grawitacji: SW 8; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm, obszar w promieniu 3 m); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (odwrócenie grawitacji, 13. poziom czarodzieja, 6k6 od upadku [uderzenie w sufit pomieszczenia wysokości 18 m], a potem 6k6 od upadku [uderzenie o podłoże po zakończeniu działania czaru], rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć obrażeń); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 45 500 sz, 3640 PD.
Pułapka z trzęsieniem ziemi: SW 8; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (trzęsienie ziemi, 13. poziom kapłana, promień 19,5 m, rzut obronny na Refleks o ST 15 lub 20, zależnie od terenu); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 45 500 sz, 3640 PD.
Pułapka ze słowem chaosu: SW 8; magiczne urządzenie; spust dystansowy (wykrycie prawa); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (słowo chaosu, 13. poziom kapłana); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 46 000 sz, 3680 PD.
Pułapka ze słowem mocy: oszołomienie: SW 8; magiczne urządzenie; spust kontaktowy; bez przeładowania; efekt czaru (słowo mocy: oszołomienie, 13. poziom czarodzieja), ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 4550 sz, 364 PD.
Pułapka ze zniszczeniem: SW 8; magiczne urządzenie; spust kontaktowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (zniszczenie, 13. poziom kapłana, rzut obronny na Wytrwałość o ST 20 oznacza 10k6 obrażeń); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 45 500 sz, 3640 PD.
Pułapki o SW 9
Opadający sufit: SW 9; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie wymaga naprawy; zjeżdżający sufit (12k6, miażdżenie); wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (1 runda); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 16. Cena rynkowa: 12 600 sz.
Pułapka z zapalającą chmurą: SW 9; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (zapalająca chmura, 15. poziom czarodzieja, 4k6/rundę przez 15 rund, połowa po udanym rzucie obronnym na Refleks o ST 22); ST Przeszukiwania 33; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 33. Koszt: 60 000 sz, 4800 PD.
Szeroki wilczy dół: SW 9; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; rzut obronny na Refleks o ST 25 pozwala uniknąć; głębokość 30 m (10k6, upadek); wielokrotna (wszystkie cele na obszarze 3 m na 3 m); ST Przeszukiwania 25; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 40 500 sz.
Szeroki wilczy dół z zatrutymi palami: SW 9; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; ukryty zamek pozwala ją obejść (ST Przeszukiwania 25, ST Otwierania zamków 30); Rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 21 m (7k6, upadek); wielokrotna (wszystkie cele na obszarze 3 m na 3 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+5 plus każdy trucizna); trucizna (jad ogromnej osy, rzut obronny na Wytrwałość o ST 14, 1k6 Zr/1k6 Zr); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 11 910 sz.
Uchwyt szuflady pokryty trucizną kontaktową: SW 9; mechaniczna; spust kontaktowy (włączony); przeładowanie ręczne; trucizna (ekstrakt z czarnego lotosu, rzut obronny na Wytrwałość o ST 20, 3k6 Bd/3k6 Bd); ST Przeszukiwania 18; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 26. Cena rynkowa: 21 600 sz.
Pułapki o SW 10
Miażdżąca ściana: SW 10; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; test ataku niepotrzebny (18k6, miażdżenie); ST Przeszukiwania 20; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 25 000 sz.
Pułapka z klatką mocy i przyzwaniem potwora VII: SW 10; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; łańcuch pułapek (pułapka z klatką mocy i pułapka z przyzwaniem potwora VII, która przyzywa hamatulę); efekt czaru (klatka mocy, 13. poziom czarodzieja), efekt czaru (przyzwanie potwora VII, 13. poziom czarodzieja, hamatula); ST Przeszukiwania 32; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 32. Koszt: 241 000 sz, 7280 PD.
Uwaga: Ta pułapka to w gruncie rzeczy jedna pułapka o SW 8, tworząca klatkę mocy, i druga, o SW 8, przyzywająca hamatulę do tego samego obszaru. Jeśli obie zadziałają, hamatula pojawia się w klatce mocy. Niniejsze efekty są od siebie niezależne.
Pułapka z wyciem banshee: SW 10; magiczne urządzenie; spust dystansowy (alarm); przeładowanie automatyczne; efekt czaru (wycie banshee, 17. poziom czarodzieja, neguje rzut obronny na Wytrwałość o 23); wielokrotna (do 17 istot); ST Przeszukiwania 34; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 34. Koszt: 76 500 sz, 6120 PD.
Pułapka z wysączeniem energii: SW 10; magiczne urządzenie; spust wzrokowy (widzenie prawdy); przeładowanie automatyczne; Atk +8 dotykowy dystansowy; efekt czaru (wysączenie energii, 17. poziom czarodzieja, 2k4 negatywne poziomy przez 24 godziny, neguje rzut obronny na Wytrwałość o ST 23); ST Przeszukiwania 34; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 34. Koszt: 124 000 sz, 7920 PD.
Wilczy dół z zatrutymi palami: SW 10; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie ręczne; ukryty zamek pozwala ją obejść (ST Przeszukiwania 25, ST Otwierania zamków 30); rzut obronny na Refleks o ST 20 pozwala uniknąć; głębokość 15 m (5k6, upadek); wielokrotna (pierwsze cele na każdym z dwóch sąsiadujących pól o boku 1,5 m); pale na dnie (Atk +10 wręcz, 1k4 pali na każdy cel zadających po 1k4+5 plus każdy trucizna); trucizna (jad purpurowego robala, rzut obronny na Wytrwałość o ST 24, 1k6 S/2k6 S); ST Przeszukiwania 16; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 25. Cena rynkowa: 19 700 sz.
Zgniatająca komnata: SW 10; mechaniczna; spust miejscowy; przeładowanie automatyczne; zbliżające się ściany (16k6, miażdżenie); wielokrotna (wszystkie cele w komnacie 3 m na 3 m); niechybna; opóźnione działanie (2 rundy); ST Przeszukiwania 22; ST Unieszkodliwiania mechanizmów 20. Cena rynkowa: 29 000 sz.
Skonstruowanie pułapki
Pułapki mechaniczne: Wybierasz po prostu elementy, które cię interesują, i odpowiednio do nich modyfikujesz Skalę Wyzwania (patrz Tabela: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych), by wreszcie uzyskać ostateczne SW pułapki.
SW ma wpływ na ST testów Rzemiosła (zakładanie wnyków) – te bohater musi wykonać, by skonstruować pułapkę.
Pułapki magiczne: W przypadku pułapek magicznych, analogicznie jak w przypadku mechanicznych, musisz tylko zdecydować, jakie elementy mają wejść w ich skład, a potem określić SW (patrz Tabela: Modyfikatory SW pułapek magicznych).
Bohater gracza, który chce opracować i skonstruować pułapkę magiczną, musi posiadać atut Stworzenie cudownego przedmiotu. Ponadto powinien móc rzucić zaklęcie (lub zaklęcia), które są w danym wypadku wymagane. Jeśli tego nie potrafi, może nająć BN, który to za niego zrobi.
Tabela: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych
Element
Modyfikator SW
ST Przeszukiwania
15 i mniej
–1
25–29
+1
30 i więcej
+2
ST Unieszkodliwiania mechanizmów 

15 i mniej
–1
25–29
+1
30 i więcej
+2
ST rzutu obronnego na Refleks (wilcze doły i inne pułapki pozwalające na rzut obronny)
15 i mniej
–1
16–24
—
25–29
+1
30 i więcej
+2
Premia do ataku (pułapki atakujące wręcz lub dystansowo)
+0 i mniej
–2
od +1 do +5
–1
od +6 do +14
—
od +15 do +19
+1
od +20 do +24
+2
Obrażenia/efekt
Przeciętne obrażenia
+1/7 punktów*
Inne cechy
Atak dotykowy
+1
Opóźnione działanie o 1 rundę
+3
Opóźnione działanie o 2 rundy
+2
Opóźnione działanie o 3 rundy
+1
Opóźnione działanie o 4+ rundy
–1
Pale na dnie
+1
Przedmiot alchemiczny
Poziom naśladowanego czaru
Trucizna
SW Trucizny (patrz dalej)
 Błękitny winnis
+1
 Ekstrakt z czarnego lotosu
+8
 Esencja cieni
+3
 Jad czarnej żmii
+1
 Jad dużego skorpiona
+3
 Jad małej stonogi
+1
 Jad ogromnej osy
+3
 Jad purpurowego robala
+4
 Jad średniego pająka
+2
 Jad wywerna
+5
 Korzeń terinaw
+5
 Krwiokorzeń
+1
 Mgła szaleństwa
+4
 Nitarit
+4
 Opary palonego othuru
+6
 Ostrze śmierci
+5
 Papka z korzenia malyssu
+3
 Proszek ungol
+3
 Smocza żółć
+6
 Wywar z liścia sassone
+3
 Zielonokrwisty olej
+1
Wielokrotna
+1 (lub 0 jeśli niechybna)
Wodna
+5
* Zaokrąglając do najbliższej wielokrotności 7 (w górę, jeśli wartość przeciętnych obrażeń przypada dokładnie pomiędzy dwoma wielokrotnościami 7).
Skala Wyzwania pułapki
Obliczając Skalę Wyzwania pułapki, dodaj wszystkie modyfikatory SW do jej bazowej wartości (patrz pobliskie tabele), zależnej od typu.
Pułapki mechaniczne: Podstawowa SW pułapki mechanicznej wynosi 0. Jeśli po doliczeniu modyfikatorów okazuje się niższa, dodawaj do pułapki kolejne właściwości, aż uzyskasz SW 1 lub więcej.
Pułapki magiczne: Pułapki wykorzystujące czar lub będące magicznym urządzeniem posiadają podstawową SW 1. Modyfikuje ją wyłącznie poziom najwyższego z użytych czarów (patrz Tabela: Modyfikatory SW pułapek magicznych).
Przeciętne obrażenia: Jeśli pułapka (tak magiczna, jak i mechaniczna) powoduje obrażenia obniżające punkty wytrzymałości, oblicz średnią ran zadanych w wyniku trafienia, a rezultat zaokrąglij do najbliższej wielokrotności 7. Uzyskana liczba modyfikuje Skalę Wyzwania pułapki, jak to zaznaczono w Tabeli: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych. Na wartość tę nie mają wpływu ani trucizny, ani pale znajdujące się na dnie wilczego dołu. W tych obliczeniach jednakże musisz brać pod uwagę większą wartość Siły i dodatkowe obrażenia wynikające z kilku ataków.
W przypadku pułapek magicznych do SW stosuje się tylko jeden modyfikator – albo poziom najwyższego czaru użytego w danej pułapce, albo przeciętne powodowane przez nią obrażenia (pod uwagę należy brać wyższą wartość).
Łańcuch pułapek: Jeśli pułapka to tak naprawdę dwa lub więcej urządzeń działających na mniej więcej tym samym obszarze, ustal SW dla każdego z nich osobno.
Łańcuch pułapek zależnych: Jeśli działanie jednej pułapki zależy od sukcesu wcześniejszej (czyli ofiara unika obu, gdy nie wpadnie w pierwszą), traktuj je jak dwie oddzielne pułapki.
Łańcuch pułapek niezależnych: Jeżeli dwie lub więcej pułapek działa niezależnie (czyli aktywacja jednej nie zależy od powodzenia innej), użyj ich SW, by określić ogólny Poziom Spotkania tak, jakby były potworami. Wartość Poziomu Spotkania to SW łańcucha pułapek.
Tabela: Modyfikatory SW pułapek magicznych
Element
Modyfikator SW
Czar najwyższego poziomu
+ poziom czaru LUB +1 na 7 punktów przeciętnych obrażeń w rundzie*
* Patrz uwaga pod Tabelą: Modyfikatory SW pułapek mechanicznych.
Koszt pułapki mechanicznej
Podstawowy koszt pułapki mechanicznej to 1000 sz. Po doliczeniu modyfikatorów wynikających z rozmaitych właściwości (patrz Tabela: Koszt modyfikacji pułapek mechanicznych) otrzymujesz zmodyfikowany koszt podstawowy.
Ostateczny koszt jest równy (zmodyfikowany koszt podstawowy × Skala Wyzwania) + koszty dodatkowe. Minimalna cena pułapki mechanicznej wynosi (SW × 100) sz.
Gdy zmodyfikujesz koszt o SW, dodaj do niego cenę przedmiotów alchemicznych lub trucizn, o które uzupełniłeś pułapkę. Jeśli urządzenie, które korzysta z tych właściwości, ma również mechanizm automatycznego przeładowania, pomnóż ich koszt razy 20, by zapewnić stosowną liczbę dawek.
Łańcuchy pułapek: Jeśli na pułapkę składają się dwa lub więcej mechanizmów, oblicz ich cenę osobno, a potem dodaj. Zasadę tę stosuj do łańcuchów zależnych i niezależnych (patrz wcześniej).
Tabela: Koszt modyfikacji pułapek mechanicznych
Element
Koszt modyfikacji
Mechanizm spustowy
Miejscowy
—
Dystansowy
+1000 sz
Kontaktowy
—
Kontaktowy (włączony)
–100 sz
Czasowy
+1000 sz
Mechanizm przeładowania

Brak
–500 sz
Naprawa
–200 sz
Ręczny
—
Automatyczny
+500 sz (lub 0, gdy pułapka ma spust czasowy)
Sposób obejścia
Zamek
+100 sz (ST Otwierania zamków 30)
Ukryty przełącznik
+200 sz (ST Przeszukiwania 25)
Ukryty zamek
+300 sz (ST Otwierania zamków 30, ST Przeszukiwania 25)
ST Przeszukiwania
19 i mniej
–100 sz × (20 – ST)
20
—
21 i więcej
+200 sz × (ST – 20)
ST Unieszkodliwiania mechanizmów 
19 i mniej
–100 sz × (20 – ST)
20
—
21 i więcej
+200 sz × (ST – ST)
ST rzutu obronnego na Refleks (wilcze doły i inne pułapki pozwalające na rzut obronny)
19 i mniej
–100 sz × (20 – ST)
20
—
21 i więcej
+300 sz × (ST – 20)
Premia do ataku (pułapki atakujące wręcz lub dystansowo)
+9 i mniej
–100 sz × (10 – premia)
+10
—
+11 i więcej
+200 sz × (premia – 10)
Premia do obrażeń
Wysoka wartość Siły (atak dystansowy)
+100 sz × premia (maks. +4)
Premia z Siły (atak wręcz)
+100 sz × premia (maks. +8)
Inne cechy
Niechybna
+1000 sz
Trucizna
Koszt trucizny*
Przedmiot alchemiczny
Koszt przedmiotu*
* Pomnóż koszt przez 20, jeśli pułapka przeładowuje się automatycznie.
Koszt pułapki magicznej
Stworzenie magicznego urządzenia będącego pułapką wymaga poświęcenia punktów doświadczenia oraz wydania pewnej liczby sztuk złota. W procesie musi również brać udział osoba rzucająca czary. W Tabeli: Koszt modyfikacji pułapek magicznych zebrano informacje o cenie takich przyrządów. Jeśli w pułapce użyto więcej czarów niż jednego (na przykład, zaklęcie odpowiadające za mechanizm spustowy dźwiękowy lub wzrokowy w połączeniu z efektem innego czaru), twórca musi ponieść koszty wszystkich (wyjątek stanowi alarm, który jest darmowy, chyba że ten czar rzuca BN; patrz dalej).
Koszty wynikające z Tabeli: Koszt modyfikacji pułapek magicznych zakładają, że konstruktor sam rzuca wszystkie potrzebne zaklęcia (ewentualnie robi to za darmo inny BG). Jeżeli twórca pułapki wynajmuje do tego BN, należy to wziąć pod uwagę przy ustalaniu ceny.
Skonstruowanie magicznego urządzenia będącego pułapką zajmuje dzień na 500 sz kosztu.
Tabela: Koszt modyfikacji pułapek magicznych
Element
Koszt modyfikacji
Alarm użyty w mechanizmie spustowym
—
Pułapka jednorazowa
Każdy użyty w pułapce czar
+50 sz × poziom czarującego × poziom czaru,
+4 PD × poziom czarującego × poziom czaru
Komponenty materialne 
+ koszt komponentów materialnych
Koszt PD 
+ liczba poświęcanych PD × 5 sz
Pułapka przeładowująca się automatyczne
Każdy użyty w pułapce czar
+500 sz × poziom czarującego × poziom czaru,
+40 PD × poziom czarującego × poziom czaru
Komponenty materialne 
+ koszt komponentów materialnych × 100 sz
Koszt PD 
+ liczba poświęcanych PD × 500 sz
Koszt czaru-pułapki
Z czarem będącym pułapką koszt wiąże się tylko wówczas, gdy konstruktor musi nająć BN, by rzucił dane zaklęcie.
ST testu Rzemiosła
Kiedy ustalisz Skalę Wyzwania pułapki, możesz określić ST testu Rzemiosła (zakładanie wnyków), posługując się pobliską tabelą.

SW Pułapki
Bazowa ST testu Rzemiosła (zakładanie wnyków)
1–3
20
4–6
25
7–10
30

Dodatkowe komponenty
Modyfikator ST testu Rzemiosła
Spust dystansowy
+5
Przeładowanie automatyczne
+5

Wykonywanie testów: Do ustalenia tygodniowego postępu bohatera pracującego nad pułapką służy wykonywany na dany okres test Rzemiosła (zakładanie wnyków). Informacje dotyczące testów tej umiejętności oraz wpływających na nie okoliczności znajdziesz w jej opisie.
Pleśnie, szlamy i grzyby
W wilgotnych, ciemnych obszarach lochów rozwijają się pleśnie i grzyby. Część z nich to potwory, większość jednak to zwyczajne istoty. Część może stanowić zagrożenie i być ciekawym elementem spotkania. Na potrzeby czarów oraz innych efektów specjalnych wszystkie szlamy, pleśnie i grzyby uznaje się za rośliny. Podobnie jak pułapki, niebezpieczne szlamy i pleśnie mają SW, a spotkanie z nimi pozwala bohaterom zdobyć PD.
Połyskująca, zielona, organiczna substancja przez długi czas pokrywająca większość wilgotnych i ciemnych miejsc to szlam – odrażający, ale nie niebezpieczny.
Pleśń i grzyby rozwijają się w ciemnych, chłodnych, wilgotnych miejscach. Niektóre są równie niegroźne jak zwyczajny szlam, inne bywają jednak dość niebezpieczne. W większości lochów można spotkać purchawki, drożdże, pleśnie i inne rodzaje bulwowatych, kapeluszowych, blaszkowatych lub płaskich grzybów. Zwykle są niegroźne, a niektóre nawet jadalne (choć większość paskudnie wygląda lub dziwnie smakuje).
Zielony szlam (SW 4): Niebezpieczna odmiana szlamów. Wchłania on ciała i materię organiczną, z którą wejdzie w kontakt, a potrafi też rozpuścić metal. Jest jaskrawozielony, wilgotny i lepki. Przyczepia się „kępkami” do ścian, sufitów i podłóg, rozmnażając się w procesie wchłaniania materii organicznej. Spada ze ścian i stropów, gdy wyczuje pod spodem jakiś ruch (który może oznaczać pożywienie).
Jeden płat zielonego szlamu porastający pole o boku 1,5 metra powoduje obniżenie Budowy o 1k6 punktów na rundę pożerania ciała. W pierwszej rundzie kontaktu szlam da się zdrapać z ofiary (najprawdopodobniej niszcząc przy tym przedmiot, którym się ją usuwa). Potem trzeba go już niestety zamrozić, wypalić lub odciąć (zadając również obrażenia ofierze). Zielony szlam zabijają ekstremalnie wysoka i niska temperatura, światło słoneczne oraz czar przełamanie choroby. Substancja ta powoduje uszkodzenie drewna i metalu – 2k6 punktów na rundę. Ignoruje trwałość metalu, ale nie drewna, kamieniowi zaś w ogóle nie zagraża.
Żółta pleśń (SW 6): Poruszony płachetek żółtej pleśni wypluwa chmurę trujących zarodników. Każda istota w promieniu 3 metrów od pleśni musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza obniżenie wartości Budowy o 1k6 punktów. Minutę później konieczny jest kolejny rzut na Wytrwałość (ST 15), a wykonują go też istoty, którym powiódł się pierwszy rzut. Pozwala on uniknąć obniżenia Budowy o dalsze 2k6 punktów. Ogień niszczy żółtą pleśń, a światło słoneczne wprowadza ją w stan uśpienia.
Brunatna pleśń (SW 2): Brunatna pleśń żywi się ciepłem, wysysając je ze wszystkiego, co ją otacza. Zwykle występuje w kępkach o średnicy 1,5 metra. W promieniu 9 metrów wokół nich zawsze panuje chłód. Żywe stworzenia, które znajdą się w promieniu 1,5 metra od pleśni, otrzymują 3k6 stłuczeń wywołanych przez zimno. Jeśli w odległości 1,5 metra od pleśni pojawi się jakieś źródło ognia, natychmiast rozrasta się ona dwukrotnie. Obrażenia spowodowane przez zimno, na przykład przez zaklęcie stożka zimna, natychmiast niszczą pleśń.
Fosforyzujący grzyb (brak SW): Ten dziwny podziemny grzyb rośnie w grupach przypominających skarłowaciałe krzaki. Drowy go uprawiają – jest dla nich źródłem pożywienia i światła. Od tego grzyba bije fioletowa poświata, oświetlająca podziemne groty i korytarze tak dobrze jak pochodnia. Rzadkie płachetki tej istoty rozjaśniają otoczenie niczym wspomniane źródła światła.
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