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 WPROWADZENIE
Nowy Podręcznik Gracza w wersji 3.5 udostępnia jeden 
zestaw początkowy dla każdej klasy postaci. Zawiera on 
wybrane przez autorów wyposażenie, umiejętności, atuty 
oraz czary, a także początkową ilość złota dla 1. poziomo-
wej, ikonicznej dla danej klasy postaci. Co jednak, jeśli 
chciałbyś rozpocząć grę postacią innej rasy – być może 
takiej, która nieczęsto podąża ścieżką danej klasy? Mając 
na uwadze tę myśl, przedstawiamy zestawy początkowe 
oraz stworzone na ich bazie przykładowe 1. poziomowe 
postacie, które… no cóż… odbiegają od standardów.

	 BARBARZYŃCA
Półorki takie jak Krusk stanowią klasyczny przykład 
barbarzyńców – prymitywni i nieokrzesani, za to zdolni 
do połączenia siły z brutalnością, przez co zyskali słusz-
ną opinię straszliwych przeciwników. Mimo tego istnieje 
również wiele plemion ludzkich barbarzyńców, a nawet 
niziołki podążają czasem drogą gniewu. 

ZESTAW	POCZĄTKOWY
NIZIOŁKA	BARBARZYŃCY

Pancerz: ćwiekowana skórznia (+3 KP, kara -1 do testu 
z pancerza, szybkość 9 m, 10 kg).

Broń: topór dwuręczny (1k10, krytyk ×3, 6 kg, dwu-
ręczny, cięte)

proca (1k3, krytyk ×2, 15 m, 0 kg, miażdżone)
sztylet (1k3, krytyk 19-20/×2, 3 m, 0,5 kg, lekki, kłute).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 4 + modyfikator z Intelektu.
Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Ciche poruszanie się (mk) 2 Zr -1
Jeździectwo 4 Zr –
Nasłuchiwanie 4 Rzt –
Pływanie 4 S -2
Skakanie 4 S -1
Spostrzegawczość (mk) 2 Rzt –
Sztuka przetrwania 4 Rzt –
Wspinaczka 4 S -1
Zastraszanie 4 Cha –

Atut: Skupienie na broni (topór dwuręczny).
Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 

dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Worek 
z 20 kamieniami do procy. 

Złoto: 2k4 sz.
Niziołek barbarzyńca Juniper należy do plemienia ży-

jącego w odległym, dzikim rejonie. Dobrała swój oręż tak, 
by wykorzystać najwięcej ze swych atutów. Podobnie jak 
wielu innych barbarzyńców, wybrała topór dwuręczny 
jako broń do walki wręcz, a także zdecydowała się na atut 
Skupienie na broni, aby lepiej się nim posługiwać. Jako 
podstawową broń dystansową wybrała jednak procę, 
ze względu na posiadaną premię rasową w posługiwa-
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niu się tym rodzajem oręża. Punkty umiejętności wydała 
w ten sposób, by maksymalnie wykorzystać umiejętności 
klasowe, do których otrzymuje premie rasowe (Nasłuchi-
wanie, Skakanie i Wspinaczka), lub które wykorzystują jej 
wysoką Zręczność ( Jeździectwo). 

Juniper: Kobieta człowiek barbarzyńca 1; SW 1; Mały 
humanoid; KW 1k12+1; pw 13; Ini +3; Szyb 9 m; KP 
17, dotyk 17, nieprzygotowany 14; Baz. atak +1; Zwa 
-2; Atak +4 wręcz (1k10+1/×3, topór dwuręczny) lub +3 
wręcz (1k3+1/19-20, sztylet) lub +6 dystansowy (1k3, 
proca) lub +5 dystansowy (1k3+1/19-20, sztylet); Cał-
kowity atak +4 wręcz (1k10+1/×3, topór dwuręczny) lub 
+3 wręcz (1k3+1/19-20, sztylet) lub +6 dystansowy (1k3, 
proca) lub +5 dystansowy (1k3+1/19-20, sztylet); SC 
cechy rasowe niziołków, niepiśmienność, szał 1/dzień, 
szybkie poruszanie się; Char CN; RO Wytr +4, Ref +4, 
Wola +1; S 12, Zr 17, Bd 13, Int 12, Rzt 10, Cha 8; 

Umiejętności i atuty: Ciche poruszanie się +4, Jeździec-
two +7, Nasłuchiwanie +6, Skakanie +6, Sztuka prze-
trwania +4, Ukrywanie się +6, Wspinaczka +6; Skupienie 
na broni (topór dwuręczny).

Cechy rasowe niziołków: Juniper otrzymuje premię 
z morale +2 do rzutów obronnych przeciw strachowi, pre-
mię rasową +1 do wszystkich rzutów obronnych, premię 
rasową +1 do testów ataku bronią rzucaną lub procą oraz 
premię rasową +2 do testów Cichego poruszania się, Na-
słuchiwania, Skakania i Wspinaczki (co zostało uwzględ-
nione w powyższych statystykach). 

Niepiśmienność: Juniper nie potrafi czytać ani pisać.
Szał: Podczas działania szału w statystykach Juni-

per zachodzą następujące zmiany: KW 1k12+3; pw 15; 
Szyb 9 m; KP 15, dotyk 12, nieprzygotowany 12; Atak 
+6 wręcz (1k10+4/×3, topór dwuręczny) lub +5wręcz 
(1k3+3/19-20, sztylet) lub +6 dystansowy (1k3, proca) lub 
+5 dystansowy (1k3+1/19-20, sztylet); RO Wytr +6, Wola 
+3; S 16, Bd 17; Skakanie +8, Wspinaczka +8. Napad sza-
łu trwa 6 rund, chociaż może zakończyć go wcześniej. 
Kiedy szał dobiegnie końca Juniper jest zmęczona (-2 
do Siły, -2 do Zręczności, nie może szarżować lub biec) 
do końca tego spotkania. Juniper może wpaść w szał tyl-
ko raz w trakcie trwania spotkania i jedynie raz dziennie. 
Wejście w szał nie zajmuje czasu, lecz może to zrobić tyl-
ko podczas swojej akcji, nie zaś jako reakcja akcję kogoś 
innego. 

Szybkie poruszanie się: Juniper porusza się z szybko-
ścią 9 m, zamiast 6 m jak w przypadku typowego niziołka, 
jeżeli nie ma na sobie zbroi albo niesie lekki lub średni 
pancerz (oraz jeśli dźwiga mniej niż wynosi duże obcią-
żenie). 

 BARD
Gimble jest klasycznym przykładem barda – czarujący, 
dowcipny i wszechstronny. Półelfi bardowie są również 
powszechni, dzięki swojej umiejętności układania sobie 

dobrych stosunków ze wszystkimi. Co jednak z krasno-
ludami, które jak wiadomo są mniej czarujące od innych? 
Krasnoludy mogą być dobrymi skaldami, przez wieki ust-
nie przekazującymi opowieści o zwycięstwach swojej rasy. 
Gdy zaś drużyna potrzebuje wsparcia wojownika, niewie-
lu może równać się z krasnoludem.

ZESTAW	POCZĄTKOWY
KRASNOLUDA	BARDA

Pancerz: ćwiekowana skórznia (+3 KP, kara -1 do testu 
z pancerza, szansa niepowodzenia czarów wtajemniczeń 
n/d, szybkość 6 m, 10 kg).

Broń: długi miecz (1k8, krytyk 19-20/×2, 2 kg, jedno-
ręczny, cięte)

lekka kusza (1k8, krytyk 19-20/×2, 24 m, 2 kg, kłute).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 6 + modyfikator z Intelektu. 
Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Blefowanie 4 Cha –
Czarostwo 4 –
Nasłuchiwanie 4 Rzt –
Odcyfrowywanie zapisków 4 Int –
Rzemiosło (obróbka metalu) 
lub obróbka kamienia) 4 Int –
Szacowanie 4 Int –
Wiedza (dowolna) 4 Int –
Występy (instrumenty perku-
syjne) 4 Cha –
Zbieranie informacji 4 Cha –
Zręczna dłoń 4 Zr -1
Zwinność 4 Zr -1

Atut: Jeżeli Zręczność wynosi 13 lub więcej, Uniki; 
jeżeli zaś Zręczność wynosi 12 lub mniej, Doskonalsza 
inicjatywa.

Znane czary: 0. poziom – dłoń maga, naprawa, odczyta-
nie magii, otwarcie/zamknięcie.

Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 
dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Trzy po-
chodnie. Kołczan z 10 bełtami. Lutnia (zwykła). Sakiew-
ka z komponentami na czary.

Złoto: 2k4 sz.
Krasnoludzka bardka Gunnhild wybrała swoją profe-

sję we wczesnych latach kariery, gdy podczas zebrań kla-
nowych ujawniła swoje zdolności w graniu na bębnach. 
Wybrała umiejętności i oręż tak, aby w pełni wykorzy-
stać zalety swojego pochodzenia. Skupiła się na rozwija-
niu zdolności gry na perkusji, gdyż jej gatunek od dawna 
wykazuje uwielbienie dla powolnych dźwięków bębnów 
i dzwonków. Poświęciła także kilku rang umiejętności 
na wiedzę z zakresu historii, aby mogła zapisywać pieśni 
uwieczniające jej klan, a także z zakresu lochoznawstwa, 
aby wykorzystać wiedzę własnej rasy o podziemnych ob-
szarach. Szacowanie jest naturalną dla niej umiejętnością 
i zyskuje premię rasową +2 do testów Szacowania zwią-
zanych z przedmiotami wykonanymi z kamienia i meta-
lu. Wreszcie wybrała rangi w umiejętności Zręczna dłoń, 
aby mieć możliwość szybkiego nabywania i pozbywania 
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się przedmiotów, a także w Rzemiośle (obróbka metalu), 
aby tworzyć biżuterię, którą uwielbia nosić. Wybór cza-
rów odzwierciedla fakt, że nie potrzebuje światła do wi-
dzenia. 

Gunnhild: Kobieta krasnolud bard 1; SW 1; Średni 
humanoid; KW 1k6; pw 6; Ini +2; Szyb 6 m; KW 15, 
dotyk 12, nieprzygotowany 13; Baz. Atak +0; Zwa +1; 
Atak +1 wręcz (1k8+1/19-20, długi miecz) lub +2 dy-
stansowy (1k8/19-20, lekka kusza); Całkowity atak +1 
wręcz (1k8+1/19-20, długi miecz) lub +2 dystansowy 
(1k8/19-20, lekka kusza); SC krasnoludzkie cechy ra-
sowe, muzyka bardów (fascynacja, inspirowanie odwagi, 
kontrpieśń) 1/dzień, widzenie w ciemnościach 18 m, wie-
dza bardów +2; Char ND; RO Wytr +0, Ref +4, Wola 
+2; S 12, Zr 14, Bd 10, Int 13, Rzt 10, Cha 13.

Umiejętności i atuty: Czarostwo +5, Dyplomacja +5, 
Rzemiosło (obróbka kamienia) +7, Rzemiosło (obróbka 
metalu) +7, Szacowanie +5 (+7 dla przedmiotów z kamie-
nia i metalu), Wiedza (historia) +5, Występy (instrumen-
ty perkusyjne) +5, Zręczna dłoń +5; Uniki. 

Krasnoludzkie cechy rasowe: Gunnhild posiada na-
stępujące cechy rasowe: stabilność (premia +4 do testów 
atrybutów wykonywanych w celu oparcia się szarży byka 
oraz próbie przewrócenia, jeśli stoją na ziemi), obeznanie 
z bronią (krasnoludzki topór bojowy oraz krasnoludzki 
urgrosh traktowane są jako broń żołnierska), oraz skalny 
zmysł (premia rasowa +2 do testów Przeszukiwania wy-
konywanych po to, aby dostrzec nietypowe wykorzystanie 
kamieniarstwa; jeżeli zbliży się na odległość minimum 
3 metrów od takiego nietypowego przejawu kamieniar-
stwa, może wykonać test Przeszukiwania do aktywnego 
znajdowania kamiennych pułapek, tak jak robi to ło-
trzyk. Otrzymuje również premię rasową +1 do testów 
ataku przeciw orkom i goblinoidom; premię rasową +2 
do rzutów obronnych przeciw czarom i zdolnościom cza-
ropodobnym; premię rasową +2 do rzutów obronnych 
na Wytrwałość przeciw wszelkim truciznom oraz premię 
unikową +4 przeciw gigantom. Ponadto, Gunnhild po-
siada premię rasową do testów Szacowania i Rzemiosła 
lub Zawodu związanych z kamieniem i metalem (co zo-
stało uwzględnione w powyższych statystykach). 

Muzyka bardów: Gunnhild może za pomocą pieśni 
i poezji powołać do istnienia wokół siebie magicznych 
efektów.

Fascynacja (zn): Gunnhild może wykorzystać muzykę 
lub poezję do zafascynowania jednej istoty znajdującej 
się w promieniu 27 metrów, która ją widzi i słyszy. Wynik 
testu Występów Gunnhild jest równy ST rzutu obron-
nego na Wolę przeciwnika. Każdy oczywiste zagrożenie 
przerywa ten efekt. Fascynacja trwa 1 rundę. 

Inspirowanie odwagi (zn): Sojusznicy, którzy słyszą 
Gunnhild, otrzymują premię z morale +2 do rzutów 
obronnych przeciw efektom zauroczenia i strachu oraz 
premię z morale +1 do testów ataku i obrażeń. Efekt trwa 
5 rund jeszcze po tym, gdy przeciwnicy przestaną go sły-

szeć.
Kontrpieśń (zn): Gunnhild może kontrować magiczne 

efekty oparte na dźwięku, wykonując w każdej rundzie 
kontrpieśni test Występów. Wszystkie istoty w promieniu 
9 metrów od niej, które padną ofiarą ataku dźwiękowe-
go lub opartego na mowie mogą zamiast wyniku rzutu 
obronnego wykorzystać rezultat testu Występów Gunn-
hild. Kontrpieśń trwa 10 rund. 

Wiedza bardów: Gunnhild może wykonać test wiedzy 
bardów z premią +2, aby uzyskać jakieś istotne informa-
cje na temat znanych osób, legendarnych przedmiotów 
lub wartych uwagi miejsc. 

Znane czary barda: (2; ST rzutu obronnego 11 + po-
ziom czaru; 0% szansa na niepowodzenie czaru): 0 – dłoń 
maga, naprawa, odczytanie magii, otwarcie/zamknięcie.

 CZARODZIEJ
Elfy, z ich talentem do magii i długowiecznością, są mi-
strzami sztuki czarodziejstwa. Mialee jest klasycznym 
przykładem elfa, który poświęcił się nauce magii. Ludzie, 
gnomy i półelfy również charakteryzują się oddaniem 
i zacięciem wymaganym przez tę klasę. Lecz czy można 
to samo powiedzieć o półorku? Tylko z rzadka, a pomimo 
tego półorczy czarodziej może być groźnym przeciwni-
kiem, nawet jeśli nie jest równie inteligentny co przedsta-
wiciele innych ras. 

ZESTAW	POCZĄTKOWY
PÓŁORKA	CZARODZIEJA

Pancerz: brak (szybkość 9 m).
Bronie: drąg (1k6/1k6, krytyk ×2, 2 kg, dwuręczny, 

miażdżone)
lekka kusza (1k8, krytyk 19-20/×2, 24 m, 2 kg, kłute).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 2 + modyfikator z Intelektu. 
Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Czarostwo 4 Int –
Ciche poruszanie się (mk) 2 Zr 0
Koncentracja 4 Bd –
Odcyfrowywanie zapisków 4 Int –
Przeszukiwanie (mk) 2 Int –
Wiedza (tajemna) 4 Int –

Atut: Błyskawiczny refleks.
Specjalizacja w szkole: brak.
Księga zaklęć czarodzieja: Wszystkie 0. poziomowe 

czary plus przyzwanie potwora I, uśpienie i zauroczenie oso-
by plus jeden z czarów na punkt premii z Intelektu (jeśli 
dotyczy), wybranych z poniżej listy: deszcz kolorów, ma-
giczny pocisk, milczący obraz, wywołanie strachu.

Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 
dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Dziesięć 
świec, futerał na mapy, trzy strony pergaminu, atrament, 
pióro. Sakiewka z komponentami na czary, księga zaklęć 
czarodzieja. Kołczan z 10 bełtami do kuszy. 

Złoto: 3k6 sz.
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Borchuk przyzwyczaił się do tego, że różni się od in-
nych, dzięki czemu bez cienia lęku zaczął studiować ma-
gię, gdy został adoptowany przez czarodzieja. Wybrał atut 
Błyskawiczny refleks, aby zwiększyć swoje szanse unik-
nięcia niebezpiecznych efektów zaklęć, zaś swoje umiejęt-
ności poświęcił przede wszystkim studiom magicznym. 

Borchuk: Mężczyzna półork czarodziej 1; SW 1; Śred-
ni humanoid (ork); KW 1k4+5; pw 9; Ini +1; Szyb 9 m; 
KW 11, dotyk 11, nieprzygotowany 10; Baz. Atak +0; 
Zwa +1; Atak +1 wręcz (1k6+1, drąg); Całkowity atak 
+1 wręcz (1k6+1, drąg); SC chowaniec ropucha (Lump
–Lump), korzyści z chowańca, widzenie w ciemnościach 
18 m; Char PN; RO Wytr +2, Ref +3, Wola +3; S 12, Zr 
13, Bd 14, Int 13, Rzt 12, Cha 6.

Umiejętności i atuty: Czarostwo +5, Nasłuchiwanie +3, 
Odcyfrowywanie zapisków +5, Spostrzegawczość +3, 
Wiedza (tajemna) +5; Błyskawiczny refleks, Czujność, 
Zapisanie zwoju.

Chowaniec ropucha: Borchuk ma chowańca ropuchę, 
która zwie się Lump-Lump.

Korzyści z chowańca: Tak długo, jak długo jego cho-
waniec Lump-Lump znajduje się w zasięgu, Borchuka 
otrzymuje korzyści wynikające z atutu Czujność, premię 
+3 do punktów wytrzymałości, oraz następujące dodatko-
we korzyści:

Więź empatyczna (zn): Borchuk może komunikować 
się telepatycznie ze swoim chowańcem na odległość 1,5 
kilometra. Ma taki sam związek z przedmiotem lub miej-
scem jak Lump-Lump .

Wspólne czary: Borchuk może zdecydować, że dowolny 
rzucony przez niego czar (lecz nie dowolną zdolność cza-
ropodobną) obejmie działaniem również, Lump-Lumpa 
pod warunkiem że chowaniec znajduje się nie dalej niż 1,5 
metra od niego. Może również rzucać na chowańca czary 
o celu "Ty". 

Przygotowane czary czarodzieja: (3/2; ST rzutu obron-
nego 11 + poziom czaru): 0. – odporność, promień mrozu, 
wykrycie magii; 1. – płonące dłonie, zauroczenie osoby.

Księga zaklęć czarodzieja: 0. – dotyk zmęczenia, kuglar-
stwo, mistyczny znak, naprawa, odczytanie magii, odporność, 
otumanienie, otwarcie/zamknięcie, promień mrozu, tańczące 
światła, wybuch kwasu, wykrycie magii; 1. – płonące dłonie, 
przyzwanie potwora I, zauroczenie osoby.

Lump–Lump : Samiec chowaniec ropucha; SW–; Drob-
na magiczna bestia; KW 1/4 k8 (w rzeczywistości 1k8); 
pw 4; Ini +1; Szyb 1,5 m; KW 16, dotyk 15, nieprzygoto-
wany 15; Baz. Atak +0; Zwa -17; Atak –; Całkowity atak 
–; Przestrzeń/Zasięg 30 cm/0 cm; SC ziemnowodny, wi-
dzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; 
Char PN; RO Wytr +2, Ref +3, Wola +4; S 1, Zr 12, Bd 
11, Int 6, Rzt 14, Cha 4.

Umiejętności i atuty: Nasłuchiwanie +4, Spostrzegaw-
czość +4, Ukrywanie się +21; Czujność.

Doskonalsze uchylanie (zw): Jeżeli Lump-Lump pad-

nie ofiarą ataku, który uprawnia normalnie do wykonania 
rzutu obronnego na Refleks pozwalającego obniżyć obra-
żenia o połowę, wykonując udany rzut obronny nie otrzy-
muje ran, a gdy rzut obronny się nie powiedzie, otrzymuje 
jedynie połowę obrażeń.

 DRUID
Półelfia druidka Vedania jest całkowicie zestrojona z 
naturą i gotowa bronić ją przed każdym, kto zechce za-
kłócić jej cykliczny postęp. Ludzie, gnomy oraz elfy rów-
nież mogą być gorliwymi obrońcami lasów. Jednakże 
krasnoludzkich druidów jest niewielu i są oni porozrzu-
cani po świecie. Z racji tego, iż ich cywilizacje wyłoniły 
się ze wzgórz oraz gór, większość krasnoludów nie dba 
o świat na powierzchni lub o naturalną florę i faunę. Ist-
nieją jednak wyjątki.

ZESTAW	POCZĄTKOWY
KRASNOLUDA	DRUIDA

Pancerz: zbroja skórzana (+3 KP, kara -3 do testu z 
pancerza, szybkość 6 m, 12,5 kg)

ciężka drewniana tarcza (+2 KP, -2 do testu z pancerza, 
5 kg).

Broń: sejmitar (1k6, krytyk 18-20/×2, 2 kg, jednoręcz-
ny, cięte)

maczuga (dębowa pałka 1k6, krytyk ×2, 1,5 kg, jedno-
ręczny, miażdżone).

Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 
równa 4 + modyfikator z Intelektu. 

Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Czarostwo 4 Int –
Koncentracja 4 Bd –
Leczenie 4 Rzt –
Nasłuchiwanie 4 Rzt –
Postępowanie ze zwierzętami 4 Cha –
Spostrzegawczość 4 Rzt –
Sztuka przetrwania 4 Rzt –
Wiedza (natura) 4 Int –

Atut: Czujność.
Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 

dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Worek 
z 10 pociskami do procy. Trzy pochodnie. 

Złoto: 1k6 sz.
Krasnoludzki druid Burek jest wśród swego ludu nie-

codziennym zjawiskiem. Urodzony głęboko pod górami, 
zaprzyjaźnił się zarówno ze stworzeniami podziemnymi, 
jak i tymi żyjącymi na powierzchni. Równie naturalnie 
przyszło mu zdobycie wiedzy o roślinach i leczniczych 
ziołach rosnących w ciemnych miejscach. Obecnie łączy 
swą rozległą wiedzę o skale i kamieniu ze zrozumieniem 
naturalnego świata, aby upewnić się, że istoty kopiące 
pod górami nie zakłócają wrażliwej nici życia. 

Burek wybrał atut Czujność, aby być pewnym, że za-
wsze będzie świadom subtelnych przekazów, jakie daje 
mu natura. Wybrał także rangi w Rzemiośle (obróbka 
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kamienia), aby rozwinąć i tak już głębokie zrozumienie 
kamienia oraz sposobów jego kształtowania. 

Burek: Mężczyzna krasnolud druid 1; SW 1; Średni hu-
manoid; KW 1k8+2; pw 10; Ini -1; Szyb 6 m; KW 14, 
dotyk 9, nieprzygotowany 14; Baz. Atak +0; Zwa +1; 
Atak +1 wręcz (1k6+1/18-20, sejmitar) lub -1 dystanso-
wy (1k6, proca); Całkowity atak +1 wręcz (1k6+1/18-20, 
sejmitar) lub -1 dystansowy (1k6, proca); SC krasnoludz-
kie cechy rasowe, widzenie w ciemnościach 18 m, więź 
z dziczą +2, zmysł natury, zwierzęcy towarzysz (Granit); 
Char N; RO Wytr +4, Ref -1, Wola +4; S 12, Zr 8, Bd 
15, Int 10, Rzt 15, Cha 12.

Umiejętności i atuty: Koncentracja +6, Nasłuchiwanie 
+4, Rzemiosło (obróbka kamienia) +2, Rzemiosło (obrób-
ka metalu) +2, Spostrzegawczość +4, Sztuka przetrwania 
+6, Wiedza (natura) +4; Czujność.

Krasnoludzkie cechy rasowe: Burek posiada nastę-
pujące cechy rasowe: stabilność (premia +4 do testów 
atrybutów wykonywanych w celu oparcia się szarży byka 
oraz próbie przewrócenia, jeśli stoją na ziemi), obeznanie 
z bronią (krasnoludzki topór bojowy oraz krasnoludzki 
urgrosh traktowane są jako broń żołnierska), oraz skalny 
zmysł (premia rasowa +2 do testów Przeszukiwania wy-
konywanych po to, aby dostrzec nietypowe wykorzystanie 
kamieniarstwa; jeżeli zbliży się na odległość minimum 
3 metrów od takiego nietypowego przejawu kamieniar-
stwa, może wykonać test Przeszukiwania do aktywnego 
znajdowania kamiennych pułapek, tak jak robi to ło-
trzyk. Otrzymuje również premię rasową +1 do testów 
ataku przeciw orkom i goblinoidom; premię rasową +2 
do rzutów obronnych przeciw czarom i zdolnościom cza-
ropodobnym; premię rasową +2 do rzutów obronnych 
na Wytrwałość przeciw wszelkim truciznom oraz premię 
unikową +4 przeciw gigantom. Ponadto, Burek posiada 
premię rasową do testów Szacowania i Rzemiosła lub Za-
wodu związanych z kamieniem i metalem (co zostało 
uwzględnione w powyższych statystykach). Potrafi okre-
ślić, czy woda nadaje się do picia, czy nie. 

Więź z dziczą: Burek potrafi wykorzystać język ciała, 
wymowę dźwięków oraz postawę, aby poprawić nastawie-
nie zwierzęcia. Zdolność działa analogicznie do testu Dy-
plomacji wykonywanego, aby wpłynąć na nastawienie oso-
by, lecz Burek otrzymuje do tego testu premię +2. Typowe 
domowe zwierzę jest początkowo nastawione obojętnie, 
podczas gdy dzikie zwierzęta są przeważnie nieprzyja-
zne. Wykorzystanie więzi z dziczą wymaga, aby Burek 
i jego zwierzę mogli się nawzajem uważnie obserwować, 
co oznacza, że muszą znajdować się w odległości nie więk-
szej niż 9 metrów od siebie (w normalnych warunkach). 
Zwykle próba wpłynięcia na stworzenie zajmuje minutę. 
Burek ma prawo wpływać również na magiczne bestie 
mające Intelekt wartości 1 lub 2, lecz podlega wówczas 
karze -4 do testu.

Zmysł natury: Burek potrafi z bezbłędną dokładnością 
zidentyfikować rośliny i zwierzęta (ich gatunek i specjalne 

cechy). 
Zwierzęcy towarzysz: Burek posiada zwierzęcego to-

warzysza, złowieszczego szczura o imieniu Granit. Za-
pewnia mu on następujące zdolności.

Połączenie (zw): Burek może postępować z Grani-
tem w akcji darmowej lub przymusić go w akcji ruchu, 
nawet jeżeli nie posiada żadnych rang w Postępowaniu 
ze zwierzętami. Burek otrzymuje premię z okoliczności 
+4 do wszystkich testów więzi z dziczą oraz testów Postę-
powania ze zwierzętami względem Granita. 

Wspólne czary (zw): Burek może zdecydować, że dowol-
ny rzucony przez niego czar (lecz nie dowolna zdolność 
czaropodobną) obejmie działaniem również Granita. Gra-
nit musi znajdować się podczas rzucania zaklęcia w odle-
głości nie większej niż 1,5 metra od Burka, aby otrzymał 
korzyści z działania czaru. Jeżeli zaklęcie lub efekt mają 
czas działania inny niż natychmiastowy, przestają one 
wpływać na Granita w chwili, w której oddali się na odle-
głość większą niż 1,5 metra i nie zaczną działać na niego 
ponownie, nawet jeżeli powróci do Burka zanim zakoń-
czą one swe działanie. Ponadto Burek może rzucić czar 
o celu "Ty" (jako czar dotykowy dystansowy) nie na siebie, 
lecz na Granita. Burek i Granit mogą korzystać ze wspól-
nych czarów, nawet jeśli te nie wpływają na zwierzęta. 

Przygotowane czary druida: (3/2; ST rzutu obronne-
go 12 + poziom czaru): 0. – oczyszczenie jedzenia i wody, 
stworzenie wody, wykrycie trucizny; 1. – leczenie lekkich ran, 
przejście bez śladu. 

Granit: Samiec zwierzęcy towarzysz złowieszczy szczur; 
SW–; Mała magiczna bestia; KW 1k8+1; pw 5; Ini +3; 
Szyb 12 m, wspinaczka 6 m; KW 15, dotyk 14, nieprzy-
gotowany 12; Baz. Atak +0; Zwa -4; Atak +4 wręcz (1k4, 
ugryzienie); Całkowity atak +4 wręcz (1k4, ugryzienie); 
SC sztuczki (usiądź, przynieś, szukaj, zostań), węch, wi-
dzenie w słabym świetle; Char N; RO Wytr +3, Ref +5, 
Wola +3; S 10, Zr 17, Bd 12, Int 1, Rzt 12, Cha 4.

Umiejętności i atuty: Ciche poruszanie się +4, Nasłuchi-
wanie +4, Pływanie +11, Spostrzegawczość +4, Ukrywa-
nie się +8, Wspinaczka +11; Czujność, Finezja w broni 
(ugryzienie).

Choroba (zw): gorączka brudu – ugryzienie, Wytrwa-
łość ST 11, okres wylęgania 1k3 dni, obrażenia 1k3 Zr 
i 1k3 Bd. ST rzutu obronnego oparty na Budowie. 

Węch (zw): Granit może wykryć zbliżających się wro-
gów, wywąchać ukrytych przeciwników oraz tropić za po-
mocą zmysłu węchu. 

	 KAPŁAN
Jozan jest klasycznym przykładem ludzkiego kapłana – 
źródłem leczenia i wsparcia dla innych, jak również moc-
ną siłą ofensywną. Jednakże każda rasa potrzebuje osób, 
które dotknęły mocy objawień – nawet gnomy, których 
niektórzy postrzegają jako trzpiotów.
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ZESTAW	POCZĄTKOWY
GNOMA	KAPŁANA

Pancerz: zbroja łuskowa (+4 KP, kara -4 do testu z pan-
cerza, szybkość 4,5 m, 15 kg)

ciężka drewniana tarcza (+2 KP, -2 do testu z pancerza, 
5 kg).

Broń: ciężki buzdygan (1k6, krytyk ×2, 4 kg, jednoręcz-
ny, miażdżone)

lekka kusza (1k8, krytyk 19-20/×2, 24 m, 2 kg, kłute).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 2 + modyfikator z Intelektu. 

Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Blefowanie 4 Cha –
Czarostwo 4 Int –
Dyplomacja 4 Cha –
Koncentracja 4 Bd –
Leczenie 4 Rzt –
Przebieranie 4 Cha –
Szacowanie (mk) 2 Int –
Ukrywanie się 4 Zr –
Wiedza (religia) 4 Int –
Zbieranie informacji (mk) 2 Cha –

Atut: Skupienie na czarze (iluzje).
Bóstwo/Domeny: Garl Świetlistozłoty/Ochrona 

i Oszustwo
Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 

dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Kołczan 
z 10 bełtami. Drewniany święty symbol (Garla Świetli-
stozłotego)

Złoto: 1k4 sz.
Gnomia kapłanka Ellywick z oddaniem wyznaje Garla 

Świetlistozłotego. Podobnie jak jej patron, posiada otwar-
ty umysł, pasję do czynienia żartów oraz słabość do klej-
notów. Wybrała umiejętności oraz atut w ten sposób, 
aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie zapewnia 
jej domena Oszustwo. Wybierając atut Skupienie na cza-
rze (iluzje) zmaksymalizowała efektywność premii raso-
wej do Stopnia Trudności rzutów obronnych przeciw jej 
czarom domenowym.

Ellywick: Kobieta gnom kapłan 1; SW 1; Mały humano-
id; KW 1k8; pw 8; Ini +0; Szyb 4,5 m; KP 17, dotyk 11, 
nieprzygotowany 17; Baz. atak +0; Zwa -4; Atak +1 wręcz 
(1k6, ciężki buzdygan) lub +1 dystansowy (1k6/19-20, 
lekka kusza); Całkowity atak +1 wręcz (1k6, ciężki buz-
dygan) lub +1 dystansowy (1k6/19-20, lekka kusza); SA 
odpędzanie nieumarłych (5/dzień, premia +2 do testów 
odpędzania), zdolności czaropodobne; SC gnomie cechy 
rasowe, widzenie w słabym świetle; Char ND; RO Wytr 
+2, Ref +0, Wola +4; S 11, Zr 10, Bd 10, Int 12, Rzt 15, 
Cha 14. 

Umiejętność i atuty: Blefowanie +6, Dyplomacja +6, Le-
czenie +6, Nasłuchiwanie +4, Rzemiosło (alchemia) +3, 
Ukrywanie się -2; Skupienie na czarze (iluzje).

Gnomie cechy rasowe: Ellywick posiada cechę rasową 

obeznanie z bronią (gnomi młot z hakiem traktowany jest 
jak broń żołnierska). Dodaje +1 do Stopnia Trudności 
wszystkich rzutów obronnych przeciw jej czarom iluzji. 
Otrzymuje ponadto premię rasową +2 do rzutów obron-
nych przeciw iluzjom, premię rasową +1 do testów ataku 
przeciwko koboldom i goblinoidom, oraz premię unikową 
+4 przeciw gigantom. Ponadto, posiada premię +2 do te-
stów Rzemiosła (alchemia) i Nasłuchiwania (co zostało 
uwzględnione w powyższych charakterystykach). 

Zdolności czaropodobne: 1/dzień – kuglarstwo, roz-
mawianie ze zwierzętami, tańczące światła, widmowy od-
głos (tylko ssaki kopiące nory). Poziom czarującego 1.; ST 
rzutu obronnego 11 + poziom czaru. 

Przygotowane czary kapłana: (3/3; ST rzutu obronne-
go 12 + poziom czaru lub 14 + poziom czaru w przypadku 
zaklęć iluzji): 0. – oczyszczenie jedzenia i wody, odczytanie 
magii, odporność; 1. – błogosławieństwo, przebranie*, tarcza 
wiary.

*Czar domenowy. Bóstwo: Garl Świetlistozłoty. Dome-
ny: Ochrona (dar opieki 1/dzień), Oszustwo (Blefowanie, 
Przebieranie i Ukrywanie się stają się umiejętnościami 
klasowymi).

	 ŁOTRZYK
Niziołki takie jak Lidda są w klasycznej fantastyce typo-
wymi przedstawicielami łotrzyków, jednakże wszystkie 
rasy mają pewną liczb przedstawicieli tej profesji pośród 
siebie. Elfy, dzięki zdolnościom odnajdywania sekretnych 
drzwi oraz umiejętności spostrzegania tego, czego nie wi-
dzą inni, są znakomitymi łotrzykami. 

ZESTAW	POCZĄTKOWY
ELFA	ŁOTRZYKA

Pancerz: skórznia (+2 KP, szybkość 9 m, 7,5 kg).
Bronie: krótki miecz (1k4, krytyk 19-20/×2, 1 kg, lekki, 

kłute)
krótki łuk (1k6, krytyk ×3, 18 m, 1 kg, kłute)
sztylet (1k3, krytyk 19-20/×2, 3 m, 1 kg, lekki, kłute).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 8 + modyfikator z Intelektu.
Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Blefowanie 4 Cha
Ciche poruszanie się 4 Zr 0
Nasłuchiwanie 4 Rzt –
Otwieranie zamków 4 Zr –
Przeszukiwanie 4 Int –
Spostrzegawczość 4 Rzt –
Stosowanie magicznych urzą-
dzeń 4 Cha –
Ukrywanie się 4 Zr 0
Unieszkodliwianie mechani-
zmów 4 Int –
Wspinaczka 4 S 0
Wyzwalanie się 4 Zr –
Zbieranie informacji 4 Cha –
Zręczna dłoń 4 Zr 0
Zwinność 4 Zr –
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Atut: Dociekliwość.
Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 

dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Narzę-
dzia złodziejskie. Zakryta latarnia i półtora litra oliwy. 
Kołczan z 10 bełtami do kuszy.

Złoto: 4k4 sz.
Lucien jest elfem, który we wczesnym okresie życia 

wybrał karierę łotrzyka. Uwielbia podróżować ziemia-
mi elfów i ludzi, gromadząc tajemnice i "nabywając" 
przedmioty o dużym znaczeniu dla bogatych patronów. 
Skoncentrował się na rozwoju umiejętności związa-
nych z uzyskiwaniem informacji, szybkimi ucieczkami 
oraz włamywaniem się do potencjalnie zabezpieczonych 
obszarów. 

Lucien: Mężczyzna elf łotrzyk 1; SW 1; Średni huma-
noid; KW 1k6; pw 3; Ini +3; Szyb 9 m; KP 15, dotyk 13, 
nieprzygotowany 12; Baz. atak +0; Zwa +0; Atak +0 wręcz 
(1k6/19-20, krótki miecz) lub +3 dystansowy (1k6/×3, 
krótki łuk); Całkowity atak +0 wręcz (1k6/19-20, krótki 
miecz) lub +3 dystansowy (1k6/×3, krótki łuk); SA pod-
stępny atak +1k6; SC elfie cechy rasowe, widzenie w sła-
bym świetle, wykrywanie pułapek; Char CN; RO Wytr 
+0, Ref +5, Wola -1; S 10, Zr 17, Bd 10, Int 14, Rzt 8, 
Cha 13. 

Umiejętności i atuty: Blefowanie +5, Ciche poruszanie 
się +7, Nasłuchiwanie +5, Przeszukiwanie +10, Spostrze-
gawczość +5, Ukrywanie się +7, Unieszkodliwianie me-
chanizmów +6, Wyzwalanie się +7, Zbieranie informacji 
+7, Zwinność +7; Dociekliwość. 

Elfie cechy rasowe: Lucien jest niepodatny na czary 
i magiczne efekty uśpienia i posiada premiowy atut Bie-
głość w broni żołnierskiej w stosunku do następujących 
broni: długi miecz, rapier, długi łuk (wliczając długi łuk 
refleksyjny) oraz krótki łuk (wliczając krótki łuk reflek-
syjny). Otrzymuje premię rasową +2 do rzutów obron-
nych przeciw efektom i zaklęciom oczarowań. Lucien 
jest uprawniony do wykonania testu Przeszukiwania, 
gdy znajdzie się w odległości nie większej niż 1,5 metra 
od sekretnych lub ukrytych drzwi, tak jakby aktywnie ich 
poszukiwał. Otrzymuje również premię rasową +2 do te-
stów Nasłuchiwania, Przeszukiwania i Spostrzegawczości 
(co zostało uwzględnione w powyższych statystykach). 

 MNICH
Klasztory są miejscami cichej kontemplacji, gdzie ci, któ-
rzy dążą do osiągnięcia doskonałości, tak jak ludzka kobie-
ta o imieniu Ember, mogą rozwijać się zarówno fizycznie 
jak i mentalnie. Trening ten jest daleki od chaotycznego 
i krótkotrwałego, stąd niewielu półorków się na niego 
decyduje. Jednak dla tych kilku, którzy podążyli ścieżką 
mnicha, może ona być bardziej satysfakcjonująca od in-
nych.

ZESTAW	POCZĄTKOWY
PÓŁORKA	MNICHA

Pancerz: brak (szybkość 9 m).
Bronie: kama (1k6, krytyk ×2, 1 kg, lekka, cięte)
proca (1k4, krytyk ×2, 15 m, 0 kg, miażdżone).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 4 + modyfikator z Intelektu. 

Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Ciche poruszanie się 4 Zr 0
Nasłuchiwanie 4 Rzt –
Pływanie 4 S 0
Skakanie 4 S 0
Ukrywanie się 4 Zr 0
Wspinaczka 4 S 0
Wyzwalanie się 4 Zr 0
Zachowanie równowagi 4 Zr 0
Zwinność 4 Zr 0

Atut: Jeżeli wynosi 13 lub więcej, Uniki; jeżeli zaś Zręcz-
ność wynosi 12 lub mniej, Doskonalsza inicjatywa.

Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 
dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Trzy po-
chodnie. Worek z 10 pociskami do procy. 

Złoto: 2k4 sz.
Od pierwszej świadomej myśli Kurgoth wiedział, 

że nie jest podobny do swojego brutalnego ojca. Wycho-
wany w ludzkiej społeczności znanej z tolerancji dla tych, 
którzy są inni, dorastał w miłości do dyscypliny i porząd-
ku, przez co zyskał opinię osoby o dobrym sercu.

Kurgoth wybrał umiejętności, które wykorzystującego 
wysoką Siłę oraz Zręczność. Zdecydował się na Dosko-
nalszą walkę w zwarciu jako atut premiowy, aby wyko-
rzystać przewagę, jaką zapewnia mu wysoka Siła, a także 
Uniki, by jak najlepiej wykorzystać wysoką Zręczność. 

Kurgoth: Mężczyzna półork mnich 1; SW 1; Średni hu-
manoid (ork); KW 1k8; pw 8; Ini +2; Szyb 9 m; KW 14, 
dotyk 14, nieprzygotowany 12; Baz. Atak +0; Zwa +6; 
Atak +2 wręcz (1k6+2, uderzenie bez broni) lub +2 wręcz 
(1k6+2/×2, kama) lub +2 dystansowy (1k6, proca); SA 
grad ciosów (-2/-2 wręcz), uderzenie bez broni; SC wi-
dzenie w ciemnościach 18 m; Char PD; RO Wytr +2, Ref 
+4, Wola +4; S 15, Zr 15, Bd 10, Int 10, Rzt 14, Cha 6.

Umiejętności i atuty: Skakanie +6, Wspinaczka +6, Za-
chowanie równowagi +6, Zwinność +6; Doskonalsza wal-
ka w zwarciu, Doskonalsze uderzenie bez broni, Uniki.

Grad ciosów: Kurgoth może wykorzystać akcję całko-
witego ataku do wykonania jednego dodatkowego ataku 
na rundę z najwyższą bazową premią do ataku za pomo-
cą uderzenia bez broni lub specjalnym orężem mnicha, 
jednakże zarówno ten jak i pozostałe ataki w tej rundzie 
wykonuje z karą do ataku -2. Kara ta utrzymuje się przez 
1 rundę, tak więc wpływa na okazyjne ataki, które mnich 
może wykonywać przed swoją kolejną akcją. Jeżeli Kur-
goth uzbrojony jest w kamę, nunczaku lub siangham, może 
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wykonać ten dodatkowy atak tą bronią albo bez broni. Je-
żeli uzbrojony jest w dwie tego typu bronie, wykonuje jed-
ną z nich podstawowy atak(i), drugą zaś atak dodatkowy. 
W obu przypadkach jego premia do ataku drugorzędną 
ręką nie zostaje zmniejszona. 

Uderzenie bez broni: Kurgoth posiada atut premiowy 
Doskonalsze uderzenie bez broni. Zazwyczaj jego ude-
rzenia bez broni zadają zabójcze obrażenia, może jednak 
zamiast tego zadać stłuczenia bez kary do testu ataku. Ma 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy zabójczymi ob-
rażeniami a stłuczeniami również podczas walki w zwar-
ciu. Kurgoth zadaje za pomocą uderzenia bez broni 1k6+2 
obrażeń. 

 PALADYN
Pełen współczucia, wielkoduszny, dumny, a nawet wy-
niosły – wszystkie te słowa opisują paladyna. Ludzka ko-
bieta o imieniu Alhandra jest typowym przedstawicielem 
tej klasy, lecz paladyni nie są ograniczeni jedynie do ludz-
kich krain. Nawet gnomi bóg Garl Świetlistozłoty ma 
swoich paladynów, mimo iż niewiele istot poza gnomami 
ich spotkało. 

ZESTAW	POCZĄTKOWY
GNOMA PALADYNA

Pancerz: zbroja łuskowa (+4 KP, kara -4 do testu z pan-
cerza, szybkość 4,5 m, 15 kg)

ciężka drewniana tarcza (+2 KP, -2 do testu z pancerza, 
5 kg).

Bronie: gnomi młot z hakiem (1k6/1k4, krytyk ×3/×4, 
3 kg, dwuręczny, miażdżone i kłute)

krótki łuk (1k4, krytyk ×3, 18 m, 1 kg, kłute).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 2 + modyfikator z Intelektu.

Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Dyplomacja 4 Cha –
Jeździectwo 4 Zr –
Leczenie 4 Rzt –
Nasłuchiwanie (mk) 2 Rzt –
Przeszukiwanie (mk) 2 Int –
Spostrzegawczość (mk) 2 Rzt –
Wspinaczka (mk) 2 S –6

Atut: Skupienie na broni (gnomi młot z hakiem).
Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 

dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Zakry-
ta latarnia, półtora litra oliwy. Kołczan z 20 strzałami. 
Drewniany święty symbol (Garl Świetlistozłoty). 

Złoto: 6k4 sz.
Greck Diamentooki jest paladynem Garla Świetlisto-

złotego. Wybrawszy nazwisko na modłę swego bóstwa, 
ochrania swój lud przed krzywdami z zewnątrz. Mimo 
iż wypełnia swój święty obowiązek z powagą, znany jest 
z ciętego dowcipu i bardzo lubi robić innym gnomom 
nieszkodliwe kawały. 

Greck upodobał sobie do walki z przeciwnikami spe-
cjalną broń swojej rasy – gnomi młot z hakiem. Z umie-
jętności wybrał Dyplomację, aby móc unikać konfliktów 
drogą negocjacji, Leczenie, aby lepiej zajmować się rana-
mi, a także Nasłuchiwanie, po to by lepiej wykorzystać 
premię rasową do tej umiejętności. 

Greck Diamentooki: Mężczyzna gnom paladyn 1; SW 
1; Mały humanoid; KW 1k10; pw 10; Ini +2; Szyb 4,5 
m; KW 17, dotyk 13, nieprzygotowany 15; Baz. Atak 
+1; Zwa -3; Atak +0 wręcz (1k6/1k4/×3/×4, gnomi 
młot z hakiem) lub +4 dystansowy (1k6/×3, krótki łuk); 
Całkowity atak +0 wręcz (1k6/1k4/×3/×4, gnomi młot 
z hakiem) lub +4 dystansowy (1k6/×3, krótki łuk); SA 
ugodzenie zła, zdolności czaropodobne; SC aura dobra, 
gnomie cechy rasowe, widzenie w słabym świetle, wykry-
cie zła; Char PD; RO Wytr +2, Ref +2, Wola +0; S 11, Zr 
15, Bd 10, Int 12, Rzt 10, Cha 14.

Umiejętności i atuty: Dyplomacja +6, Leczenie +4, Na-
słuchiwanie +4, Ukrywanie się +0; Walka dwoma oręża-
mi.

Aura dobra (zw): Aura dobra wytwarzana przez Grec-
ka jest odpowiednikiem aury wytwarzanej przez 1.kapła-
na dobrego bóstwa. 

Gnomie cechy rasowe: Greck posiada cechę rasową 
obeznanie z bronią (gnomi młot z hakiem traktowany 
jest jak broń żołnierska). Dodaje +1 do Stopnia Trudności 
wszystkich rzutów obronnych przeciw jej czarom iluzji. 
Otrzymuje ponadto premię rasową +2 do rzutów obron-
nych przeciw iluzjom, premię rasową +1 do testów ataku 
przeciwko koboldom i goblinoidom, oraz premię unikową 
+4 przeciw gigantom. Ponadto, posiada premię +2 do te-
stów Rzemiosła (alchemia) i Nasłuchiwania (co zostało 
uwzględnione w powyższych charakterystykach). 

Ugodzenie zła (zn): Raz dziennie, Greck może ugodzić 
zło jednym normalnym atakiem wręcz. Dodaje 2 do testu 
ataku oraz zadaje 1 dodatkowy punkt obrażeń. Ugodzenie 
istoty, która nie jest zła, nie wywołuje efektu, lecz zużywa 
zdolność na dany dzień. 

Wykrycie zła (zc): Greck może na życzenie używać wy-
krycia zła, tak jak czaru.

Zdolności czaropodobne: 1/dzień – kuglarstwo, roz-
mawianie ze zwierzętami (tylko ssaki kopiące nory), tań-
czące światła, widmowy odgłos. Poziom czarującego 1.; ST 
rzutu obronnego 12 + poziom czaru. 

 TROPICIEL
Elfy takie jak Soveliss często przyciąga kariera tropiciela, 
lecz tak naprawdę każda rasa może wyróżniać się możli-
wościami, jakie oferuje ta klasa. Półelfy, które nie czują się 
swobodnie w otoczeniu ras, do których należ ich rodzice, 
często skłaniają się ku tej klasie, gdyż natura jest w końcu 
najbardziej tolerancyjnym towarzyszem.
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ZESTAW	POCZĄTKOWY
PÓŁELFA	TROPICIELA

Pancerz: ćwiekowana skórznia (+3 KP, kara -1 do testu 
z pancerza, szybkość 9 m, 10 kg).

Bronie: długi miecz (1k8, krytyk 19-20/×2, 2 kg, jed-
noręczny, cięte)

długi łuk (1k8, krytyk ×3, 30 m, 1,5 kg, kłute).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 6 + modyfikator z Intelektu. 
Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Ciche poruszanie się 4 Zr -1
Leczenie 4 Rzt –
Nasłuchiwanie 4 Rzt –
Pływanie 4 S -2
Przeszukiwanie 4 Int –
Spostrzegawczość 4 Rzt –
Sztuka przetrwania 4 Rzt –
Ukrywanie się 4 Zr -1
Wiedza (natura) 4 Int –
Wspinaczka 4 S -1

Atut: Bezpośredni strzał.
Preferowany wróg: wynaturzenia.
Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 

dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Trzy po-
chodnie. Kołczan z 20 strzałami. 

Złoto: 2k4 sz.
Półelfia Susalla została tropicielem, gdyż czuła się swo-

bodniej w dziczy, niż mieszkając z którymś z rodziców. 
Mimo iż nie jest fizycznie silna, jest niezwykle zwinna 
i wykazała wcześnie talent do strzelania z łuku. Zamie-
rza kontynuować karierę tropiciela podążając specjaliza-
cją łucznika. Susalla wybrała umiejętności zwiększające jej 
zdolność ukrywania się w naturalnym środowisku. Wie, 
że jej siła leży w eliminowaniu przeciwników z daleka, 
nie zaś w walce wręcz. 

Susalla: Kobieta półelf tropiciel 1; SW 1; Średni huma-
noid (elf); KW 1k8-1; pw 7; Ini +2; Szyb 9 m; KW 15, 
dotyk 12, nieprzygotowany 13; Baz. Atak +1; Zwa +2; 
Atak +2 wręcz (1k8+1/19-20, długi miecz) lub +3 dy-
stansowy (1k8/×3, długi łuk); Całkowity atak +2 wręcz 
(1k8+1/19-20, długi miecz) lub +3 dystansowy (1k8/×3, 
długi łuk); SC półelfie cechy rasowe, preferowany wróg 
(wynaturzenia +2), widzenie w słabym świetle, więź z dzi-
czą +3; Char CD; RO Wytr +1, Ref +4, Wola +0; S 13, 
Zr 15, Bd 8, Int 12, Rzt 10, Cha 14.

Umiejętności i atuty: Ciche poruszanie się +5, Nasłuchi-
wanie +5, Przeszukiwanie +2, Spostrzegawczość +5, Sztu-
ka przetrwania +4, Ukrywanie się +5, Wiedza (natura) +5, 
Wspinaczka +4; Bezpośredni strzał, Tropienie.

Półelfie cechy rasowe: Susalla jest niepodatna na cza-
ry i magiczne efekty uśpienia i płynie w niej elfia krew 
(w przypadku wszystkich efektów związanych z rasą, 
traktowana jest jako elf ). Elwyn otrzymuje również pre-
mię rasową +2 przeciwko czarom i efektom oczarowania 
oraz premię rasową +1 do testów Nasłuchiwania, Prze-

szukiwania i Spostrzegawczości (co zostało uwzględnione 
w powyższych statystykach). 

Preferowany wróg: Susalla wybrała wynaturzenia jako 
preferowany rodzaj wrogów. Otrzymuje premię +2 do te-
stów Blefowania, Nasłuchiwania, Spostrzegawczości, 
Sztuki przetrwania i Wyczucia pobudek, gdy używa tych 
umiejętności wobec tej grupy stworzeń. Otrzymuje taką 
samą premię do testów obrażeń zadawanych bronią, jeżeli 
walczy z istotami należącymi do tej grupy. 

Więź z dziczą: Susalla potrafi wykorzystać język ciała, 
wymowę dźwięków oraz postawę, poprawić nastawienie 
zwierzęcia. Zdolność działa analogicznie do testu Dyplo-
macji wykonywanego, aby wpłynąć na nastawienie osoby, 
lecz Susalla otrzymuje do tego testu premię +3. Typowe 
domowe zwierzę jest początkowo nastawione obojętnie, 
podczas gdy dzikie zwierzęta są przeważnie nieprzyja-
zne. Wykorzystanie więzi z dziczą wymaga, aby Susalla 
i jej zwierzę mogli się nawzajem uważnie obserwować, 
co oznacza, że muszą znajdować się w odległości nie więk-
szej niż 9 metrów od siebie (w normalnych warunkach). 
Zwykle próba wpłynięcia na stworzenie zajmuje minutę. 
Susalla ma prawo wpływać również na magiczne bestie 
mające Intelekt wartości 1 lub 2, lecz podlega wówczas 
karze -4 do testu.

	 WOJOWNIK
Krasnolud Tordek jest uosobieniem prawdziwego wo-
jownika – silnym, wytrzymałym i znającym się na każdym 
aspekcie posługiwania się bronią. Mimo to każda rasa 
musi posiadać tych, którzy będą ją bronić przed krzyw-
dami i każda z cywilizacji miała swoich czempionów. 
Niektórzy nie należą w pełni do żadnej kultury – lub też 
do więcej niż jednej. Tacy wojownicy są rzadcy i często są 
samoukami lub uczniami indywidualnych mentorów. 

ZESTAW	POCZĄTKOWY
PÓŁELFA	WOJOWNIKA

Pancerz: zbroja łuskowa (+4 KP, kara -4 do testu z pan-
cerza, szybkość 6 m, 15 kg)

ciężka drewniana tarcza (+2 KP, -2 do testu z pancerza, 
5 kg).

Bronie: długi miecz (1k8, krytyk 19-20/×2, 2 kg, jed-
noręczny, cięte)

długi łuk (1k8, krytyk ×3, 30 m, 1,5 kg, kłute).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 2 + modyfikator z Intelektu. 

Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Dyplomacja (mk) 2 Cha –
Jeździectwo 4 Zr –
Nasłuchiwanie (mk) 2 Rzt –
Postępowanie ze zwierzętami 4 Cha –
Przeszukiwanie (mk) 2 Int –
Spostrzegawczość (mk) 2 Rzt –
Zastraszanie 4 Cha –
Zbieranie informacji (mk) 2 Cha –
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Atut: Skupienie na broni (długi miecz).
Premiowy atut: Jeżeli Siła wynosi 13 lub więcej, Potęż-

ny atak; jeżeli zaś Siła wynosi 12 lub mniej Doskonalsza 
inicjatywa.

Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 
dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo, kołczan 
z 20 strzałami. 

Złoto: 2k4 sz.
Półelfia wojowniczka Elwyn wychowała się pośród el-

fów, gdzie rozwinęła w sobie upodobanie do posługiwania 
się długim łukiem. Służąc jako najemnik w armiach elfów 
oraz ludzi, dobrze wykorzystała naturalne tendencje swej 
rasy do przyjaznego współżycia z innymi. Z tego względu 
wybrała rangi w Dyplomacji. Posiada również charakte-
rystyczną dla elfów sympatię do naturalnego otoczenia, 
z czego wynikają rangi w Postępowaniu ze zwierzętami 
oraz Jeździectwie. 

Elwyn: Kobieta półelf wojownik 1; SW 1; Średni huma-
noid (elf); KW 1k10; pw 10; Ini +2; Szyb 6 m; KW 18, 
dotyk 12, nieprzygotowany 16; Baz. Atak +1; Zwa +3; 
Atak +4 wręcz (1k8+2/19-20, długi miecz) lub +3 dy-
stansowy (1k8/×3, długi łuk); Całkowity atak +4 wręcz 
(1k8+2/19-20, długi miecz) lub +3 dystansowy (1k8/×3, 
długi łuk); SC półelfie cechy rasowe, widzenie w słabym 
świetle; Char CD; RO Wytr +2, Ref +2, Wola -1; S 15, 
Zr 14, Bd 10, Int 12, Rzt 8, Cha 13.

Umiejętności i atuty: Dyplomacja +3, Jeździectwo +6, 
Nasłuchiwanie +0, Postępowanie ze zwierzętami +5, 
Przeszukiwanie +2, Spostrzegawczość +0; Potężny atak, 
Skupienie na broni (długi miecz).

Półelfie cechy rasowe: Elwyn jest niepodatna na cza-
ry i magiczne efekty uśpienia i płynie w niej elfia krew 
(w przypadku wszystkich efektów związanych z rasą, 
traktowana jest jako elf ). Elwyn otrzymuje również pre-
mię rasową +2 przeciwko czarom i efektom oczarowania 
oraz premię rasową +1 do testów Nasłuchiwania, Prze-
szukiwania i Spostrzegawczości (co zostało uwzględnione 
w powyższych statystykach). 

	 ZAKLINACZ
Naturalny talent do magii jest znakiem towarowym za-
klinacza. Ludzki zaklinacz Hennet jest klasycznym 
przedstawicielem tej klasy, lecz dar magii nie jest przy-
porządkowany do jednej rasy. Nawet niziołki mają czasa-
mi smykałkę do magii i wtedy dopiero potrafią sprawiać 
prawdziwe kłopoty!

ZESTAW	POCZĄTKOWY
NIZIOŁKA	ZAKLINACZA

Pancerz: brak (szybkość 6 m).
Bronie: krótka włócznia (1k4, krytyk ×2, 6 m, 1,5 kg, 

kłute)
proca (1k3, krytyk ×2, 15 m, 0 kg, miażdżone).
Wybór umiejętności: Wybrana liczba umiejętności 

równa 3 + modyfikator z Intelektu. 
Umiejętność Ranga Atrybut Pancerz
Blefowanie 4 Cha –
Ciche poruszanie się 4 Zr 0
Czarostwo 4 Int –
Dyplomacja (mk) 2 Cha –
Koncentracja 4 Bd –
Ukrywanie się (mk) 2 Zr 0
Wiedza (tajemna) 4 Int –
Zbieranie informacji (mk) 2 Cha –

Atut: Czarowanie w walce.
Znane czary: 0. – kuglarstwo, odczytanie magii, widmo-

wy odgłos, wykrycie magii; 1. – deszcz kolorów, magiczny 
pocisk. 

Ekwipunek: plecak z bukłakiem, racja podróżna na 1 
dzień, zwijane posłanie, worek, hubka i krzesiwo. Zakryta 
latarnia, dwa i pół litra oliwy. Sakiewka z komponentami 
na czary. Worek z 10 kamieniami do procy. 

Złoto: 2k4 sz.
Jillian od dziecka wiedziała, że ma talent do magii. 

Wiecznie poszukując nowych wyzwań, wcześnie wy-
ruszyła w świat w poszukiwaniu fortuny. Mimo iż nie-
ostrożna, Jillian nie jest głupia. Wybrała atut Czarowanie 
w walce, aby zapewnić sobie jak najlepszą możliwość rzu-
cania zaklęć w trakcie bitwy, a także skoncentrowała się 
na rozwijaniu rang w tych umiejętnościach, które zwięk-
szają zdolności magiczne. 

Jillian: Kobieta niziołek zaklinacz 1; SW 1; Mały huma-
noid; KW 1k4+1; pw 3; Ini +3; Szyb 6 m; KW 14, dotyk 
14, nieprzygotowany 11; Baz. Atak +0; Zwa -4; Atak +1 
wręcz (1k4/×3, krótka włócznia) lub +5 dystansowy (1k4, 
proca) lub +5 dystansowy (1k4/×3, krótka włócznia); 
Całkowity atak +1 wręcz (1k4/×3, krótka włócznia) lub 
+5 dystansowy (1k4, proca) lub +5 dystansowy (1k4/×3, 
krótka włócznia); SC cechy rasowe niziołków, chowaniec 
sowa (Śnieżnobiały), korzyści z chowańca; Char CD; RO 
Wytr +2, Ref +4, Wola +2; S 10, Zr 16, Bd 13, Int 10, 
Rzt 8, Cha 15.

Umiejętności i atuty: Ciche poruszanie się +5, Czaro-
stwo +4, Koncentracja +5, Nasłuchiwanie +3, Skakanie 
+2, Spostrzegawczość +1, Ukrywanie się +7, Wspinaczka 
+2; Czarowanie w walce, Czujność. 

Cechy rasowe niziołków: Jillian otrzymuje premię 
z morale +2 do rzutów obronnych przeciw strachowi, pre-
mię rasową +1 do wszystkich rzutów obronnych, premię 
rasową +1 do testów ataku bronią rzucaną lub procą oraz 
premię rasową +2 do testów Cichego poruszania się, Na-
słuchiwania, Skakania i Wspinaczki (co zostało uwzględ-
nione w powyższych statystykach). 

Chowaniec sowa: Jillian posiada chowańca sowę, który 
zwie się Śnieżnobiały.

Korzyści z chowańca: Tak długo, jak długo jej chowa-
niec Śnieżnobiały znajduje się w zasięgu, Jillian otrzymuje 
korzyści wynikające z atutu Czujność, premię +3 do testu 
Spostrzegawczości w cieniach, oraz następujące dodatko-
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we korzyści:
Więź empatyczna (zn): Jillian może komunikować 

się telepatycznie ze Śnieżnobiałym na odległość 1,5 kilo-
metra. Ma taki sam związek z przedmiotem lub miejscem 
jak Śnieżnobiały.

Wspólne czary: Jillian może zdecydować, że dowolny 
rzucony przez nią czar (lecz nie dowolna zdolność cza-
ropodobną) obejmie działaniem również Śnieżnobiałe-
go, pod warunkiem że chowaniec znajduje się nie dalej 
niż 1,5 metra od niej. Może również rzucać na chowańca 
czary o celu "Ty". 

Znane czary zaklinacza: (5/4; ST rzutu obronnego 12 
+ poziom czaru): 0. – kuglarstwo, odczytanie magii, wid-
mowy odgłos, wykrycie magii; 1. – deszcz kolorów, magiczny 
pocisk. 

Śnieżnobiały: Samiec chowaniec sowa; SW–; Malutka 
magiczna bestia; KW 1k8; pw 1; Ini +3; Szyb 3 m, la-
tanie 12 m (przeciętna); KW 18, dotyk 15, nieprzygoto-
wany 15; Baz. Atak +0; Zwa +11; Atak +5 wręcz (1k4-3, 
szpony); Całkowity atak +5 wręcz (1k4-3, szpony); Prze-
strzeń/Zasięg 75 cm/0 m; SC doskonalsze unikanie, wi-
dzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; 
Char CD; RO Wytr +2, Ref +5, Wola +4; S 4, Zr 17, Bd 
10, Int 6, Rzt 14, Cha 4.

Umiejętności i atuty: Ciche poruszanie się +17, Kon-
centracja +4, Nasłuchiwanie +12, Spostrzegawczość +4, 
Ukrywanie się +11; Finezja w broni.

Doskonalsze uchylanie (zw): Jeżeli Śnieżnobiały pad-
nie ofiarą ataku, który uprawnia normalnie do wykonania 
rzutu obronnego na Refleks pozwalającego obniżyć obra-
żenia o połowę, wykonując udany rzut obronny nie otrzy-
muje ran, a gdy rzut obronny się nie powiedzie otrzymuje 
jedynie połowę obrażeń.

 O AUTORZE
Penny Williams dołączyła do przemysłu gier fabularnych 
jako ekspert od pytań w sprawie gier w firmie TSR, Inc. 
w latach ‘80-tych. Od tamtej pory działała jako koordy-
nator Sieci RPGA, redaktor Polyhedron Newszine oraz 
starszy redaktor i redaktor koordynator w dziale D&D 
RPG firmy Wizards of the Coast, Inc. Obecnie zajęta 
niezależnymi projektami, redaguje dla kilku przedsię-
biorstw zajmujących się grami oraz prowadzi na sieci 
testy produktów Wizards of the Coast. Gdy nie zwięk-
sza akurat okrucieństwa śmierci, jaką BG ponoszą z rąk 
projektantów, Penny zajmuje się układaniem łamigłówek 
i puzzli, a także uczy studentów matematyki oraz nauk 
ścisłych.
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