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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.
Tworzenie przedmiotów magicznych
Osoby rzucające zaklęcia używają specjalnych atutów do tworzenia przedmiotów magicznych. Muszą też poświęcić czas, pieniądze oraz energię życiową (mającą postać punktów doświadczenia).
Zauważ, że w opisie każdego przedmiotu znajduje się informacja o wymaganiach, które twórca musi spełnić, jeśli chce skonstruować daną rzecz. W większości wypadków są to czary, które musi znać, choć może też skorzystać z pomocy innej osoby lub magicznego przedmiotu.
Więcej informacji o kosztach tworzenia przedmiotów znajdziesz dalej. Póki co wystarczy, byś pamiętał, że mają na nie wpływ dwa czynniki: poziom czarującego twórcy oraz poziom zaklęcia lub zaklęć, którymi nasączany jest przedmiot. Bohater może stworzyć przedmiot na niższym poziomie, co najmniej jednak na minimalnym potrzebnym do rzucenia potrzebnych czarów. Twórca może też wykorzystać atuty metamagiczne i nasączyć przedmiot wzmocnionymi zaklęciami na wyższym poziomie.
Koszty stworzenia przedmiotu wynoszą zawsze połowę bazowej ceny w sztukach złota i 1/25 kosztu w PD. W przypadku większości przedmiotów cena rynkowa równa się cenie bazowej.
Pancerze, tarcze, broń oraz przedmioty o wartości niezależnej od magicznie poprawionych właściwości zwiększają cenę rynkową o swój koszt. Koszt wyposażenia nie wpływa na cenę bazową (od której zależy wydatek związany z magicznymi surowcami i liczba poświęcanych punktów doświadczenia), ale zwiększa ostateczną cenę rynkową.
Istnieją jednak przedmioty, które pozwalają rzucać czary lub kopiują ich działanie, wymagające kosztownych komponentów lub poświęcenia PD. W takich przypadkach cena rynkowa równa się cenie bazowej plus cena komponentów materialnych, a każdy PD zwiększa ją jeszcze o 5 sz. Na koszt stworzenia takich przedmiotów składa się zaś cena surowców, bazowy koszt w PD (wysokość obu ustala się w oparciu o bazową cenę) oraz koszt komponentów. W przypadku takich przedmiotów w koszcie stworzenia ujęto całą sumę – nie musisz więc dokonywać obliczeń, gdyż zrobiliśmy je za ciebie.
Twórca potrzebuje także w miarę spokojnego, wygodnego i dobrze oświetlonego miejsca pracy. Każde miejsce odpowiednie do przygotowywania czarów nadaje się także do kreowania przedmiotów. Każde 1000 sz ceny bazowej oznacza dzień pracy (minimum to zawsze jeden dzień). Wyjątek od tej zasady stanowią eliksiry, których warzenie zawsze zajmuje tylko dzień. Na początku całego procesu kreacji śmiałek wydaje złoto oraz PD.
Zakłada się, że twórca pracuje 8 godzin dziennie. Nie może przyspieszyć procesu kreacji, poświęcając na nią więcej czasu. Dni pracy nie muszą jednakże następować po sobie, a wolny czas postać ma prawo wykorzystać, jak sobie tego życzy.
Postać może pracować tylko nad jednym przedmiotem. Jeśli zacznie kreować następny, utraci wszystkie surowce i PD użyte w procesie tworzenia pierwszego.
Jak wspomniano, tajemnice tworzenia artefaktów zaginęły już dawno temu.

Wartość przedmiotów magicznych w sztukach złota
Określając cenę nowego przedmiotu magicznego musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Najlepiej porównać go z innym wyposażeniem opisanym i wykorzystać podaną tam cenę jako wskazówkę. Możesz również sięgnąć do Tabeli: Obliczanie wartości przedmiotów magicznych w złocie.
Wiele podobnych zdolności: W przypadku przedmiotów posiadających wiele podobnych zdolności, które na dodatek nie wpływają na limit noszonych przez bohatera przedmiotów, wykorzystaj taką oto zasadę. Oblicz cenę w oparciu o najkosztowniejszą zdolność, następnie dodaj 75% ceny drugiej co do wartości zdolności, a potem 50% trzeciej
Wiele różnych zdolności: Z kolei moce w rodzaju premii do testów ataków czy rzutów obronnych oraz funkcje czaropodobne nie są do siebie zbliżone i określając ich koszt, trzeba po prostu dodać je do siebie. W przypadku wyposażenia, które wpływa na limit posiadanych przedmiotów każda dodatkowa moc nie tylko nie obniża ceny przedmiotu, ale zwiększa ją o 50%.
0-poziomowe zaklęcia: Mnożąc poziomy czarów, aby określić wartość, traktuj 0-poziomowe zaklęcia jak czary o 1/2 poziomu.
Inne czynniki: Kiedy obliczysz już ostateczny koszt przedmiotu, zmniejsz go, jeśli przedmiotu tego dotyczą następujące czynniki.
– Użycie przedmiotu wymaga posiadania umiejętności: Użycie niektórych przedmiotów wymaga wykorzystania specyficznych umiejętności. To ograniczenie powinno obniżać koszt o mniej więcej 10%.
– Na działanie przedmiotu ma wpływ klasa lub charakter: Ten niezwykle surowy wymóg zmniejsza cenę o około 30%.
Ceny podane w opisach przedmiotów magicznych (wartość w sztukach złota następująca po poziomie czarującego dla wyposażenia) to ich wartość rynkowa, która jest zwykle dwa razy wyższa niż poniesione przez twórcę koszty.
Ponieważ bohaterowie różnych klas uzyskują dostęp do pewnych czarów na innych poziomach, koszt stworzenia tego samego przedmiotu może być inny dla członków odmiennych klas. Przedmiot jest wart tylko dwa razy więcej niż wydatki poniesione przez postać najniższego poziomu zdolną do jego stworzenia. Oblicz zatem cenę rynkową ,biorąc pod uwagę najniższy możliwy poziom czarującego, bez względu na to, kto kreuje dany element wyposażenia.
W przypadku niektórych przedmiotów nie zastosowano przedstawionej wcześniej zasady. Oczywiście istnieją po temu pewne powody. Po pierwsze i najważniejsze, zasady te nie umożliwiają ustalenia prawdziwej różnicy dzielącej niektóre przedmioty. Dlatego też każdy element wyposażenia wyceniono w oparciu o jego rzeczywistą potęgę. Niemniej niniejsze wzory to oczywiście tylko punkt wyjścia. Przy wycenie zwojów przyjęto założenie, że – jeśli to tylko możliwe – tworzyli je czarodziej lub kapłan. Przedstawione tu reguły idealnie sprawdzają się w przypadku różdżek i eliksirów.Przydają się również w odniesieniu do lasek, inne przedmioty wymagają jednak zachowania dystansu.
Specjalne materiały, z których wykonano broń
Każdy z opisanych materiałów ma ewidentny wpływ na rozgrywkę poprzez mechanikę gry. Niektóre stworzenia posiadają redukcję obrażeń zależną od ich typu lub wynikającą z innych założeń. Inne są niepodatne na wszystko poza specjalnym typem ran, takich jak, na przykład, powodowane przez broń o złym charakterze lub zadającą obrażenia miażdżone. Jeszcze inne bywają zaś wrażliwe na oręż wykonany ze specjalnego materiału.
Być może bohaterowie będą nawet dźwigali kilka różnych rodzajów broni, zależnie od typu kampanii i rodzaju istot, które najczęściej w jej trakcie spotykają.

Przedmioty mistrzowsko wykonane
Przedmioty mistrzowsko wykonane są wyjątkowo dobrej jakości. Trzeba za nie zapłacić więcej, lecz warto to uczynić z racji ich lepszej jakości. Nie są jednak magiczne. Niemniej tylko mistrzowsko wykonane zbroje oraz takiż oręż można nasączyć czarami i przemienić w zaczarowane. Innego rodzaju przedmioty (czyli nie pancerz i nie broń) nie muszą spełniać tego warunku.
Specjalne materiały
Przedmioty nie stają się magiczne tylko za sprawą czarów. Istnieją surowce, które posiadają niezwykłe właściwości. Jeżeli stworzysz pancerz lub broń z więcej niż jednego z nich, uzyskasz korzyści wynikające z surowca, którego użyłeś najwięcej. Masz natomiast pełne prawo wykonać podwójny oręż, którego „ostrza” będą z odmiennych materiałów.
Adamantyt: To niezwykle twardy surowiec, który wpływa na jakość broni lub pancerza. Oręż wykonany z tego metalu posiada naturalną zdolność przełamywania trwałości, kiedy dochodzi do roztrzaskiwania broni lub atakowania przedmiotu; ignoruje trwałość niższą niż 20. Z kolei adamantytowe zbroje lekkie zapewniają redukcję obrażeń 1/–, średnie – redukcję obrażeń 2/–, a ciężkie – redukcję obrażeń 3/–. Adamantyt jest tak kosztowny, że wykonane zeń broń i zbroje zawsze są mistrzowskie, co wzięto pod uwagę, ustalając podane dalej ceny. A zatem adamantytowy oręż i pociski zapewniają premię z usprawnienia +1 do testów ataków, a kara do testów z pancerza w przypadku zbroi adamantytowej jest o 1 niższa niż u jej zwykłego odpowiednika. Nie da się stworzyć adamantytowego przedmiotu, jeśli dana rzecz nie posiada żadnej metalowej części. Tak więc można wykonać z tego surowca strzałę, ale nie drąg.
Z adamantytu wykonuje się tylko broń, zbroje i tarcze, które normalnie tworzy się z metalu. Jeśli wspomniane elementy uzbrojenia normalnie są stalowe, ich wersje z adamantytu będą miały o 1/3 więcej punktów wytrzymałości niż zwykle. Adamantyt ma 40 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 20.

Typ przedmiotu z adamantytu
Modyfikator kosztu przedmiotu
Pocisk
+60 sz
Lekki pancerz
+5000 sz
Średni pancerz
+10 000 sz
Ciężki pancerz
+15 000 sz
Broń
+3000 sz

Alchemiczne srebro: W złożonym procesie metalurgiczno-alchemicznym wiąże się srebro ze stalową bronią, dzięki czemu można za jej sprawą przełamać redukcję obrażeń istot w rodzaju likantropów.
Po udanym ataku posrebrzaną bronią władająca nią osoba podlega karze –1 do testu obrażeń (minimum 1 rana). Procesowi alchemicznego posrebrzania nie można poddać niemetalowych przedmiotów, a także wyposażenia wykonanego z rzadkich metali, jak choćby z adamantytu, zimnego żelaza czy mithrilu.
Alchemiczne srebro ma 10 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetrów grubości i trwałość 8.

Typ przedmiotu z alchemicznego srebra
Modyfikator kosztu przedmiotu
Pocisk
+2 sz
Lekka broń
+20 sz
Jednoręczna broń lub jedno „ostrze” broni podwójnej
+90 sz
Dwuręczna broń lub oba „ostrza” broni podwójnej
+180 sz
Ciemnodrzew: Rzadko spotykane magiczne drzewo o twardości zwykłego drewna, lecz niezwykle lekkie. Każdy drewniany w całości lub w większej części przedmiot (łuk, strzała, włócznia itd.) z ciemnodrzewu należy traktować jak mistrzowsko wykonany. Ponadto waży on o połowę mniej niż jego zwykły odpowiednik. Przedmioty, które nie są wykonywane z drewna lub stanowi ono tylko część ich konstrukcji (choćby topór wojenny lub buzdygan), albo nie mogą być wykonane z ciemnodrzewu, albo materiał ten na nie w ogóle nie wpływa. Kara do testów z pancerza w przypadku tarcz wykonanych z ciemnodrzewu spada o 2 w stosunku do zwykłego uzbrojenia obronnego tego typu. Chcąc określić cenę przedmiotu wykonanego z niniejszego surowca, wykorzystaj jego oryginalny ciężar i dodaj do ceny jego mistrzowskiej wersji 20 sz za kilogram wagi.
Ciemnodrzew ma 10 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 5.
Mithril: Bardzo rzadki, srebrny, lśniący metal. Waży mniej niż żelazo, ale jest równie twardy. Można go kuć niczym stal i tworzyć wspaniałe zbroje. Czasem wykorzystuje się go również do wyrobu innych przedmiotów. Większość mithrilowych zbroi jest o kategorię lżejsza od swych stalowych odpowiedników, co wpływa na poruszanie się i inne ograniczenia. I tak ciężkie pancerze traktuje się jak średnie, a średnie jak lekkie, jednak lekkie należy dalej za takie właśnie uznawać. Ponadto szansa niepowodzenia czaru, który rzuca postać w mithrilowej zbroi, spada o 10%. Z kolei maksymalna premia ze Zręczności wzrasta o 2, a kary do testów z pancerza maleją o 3 (do minimum 0).
Pozostałe przedmioty wykonane z mithrilu ważą o połowę mniej niż ich odpowiedniki stworzone przy użyciu innych metali. W przypadku broni zmniejszenie ciężaru nie wpływa na kategorię oręża lub łatwość władania nim (a zatem na to, czy jest on lekki, jednoręczny, czy dwuręczny). Warto zauważyć, że niniejszy surowiec wpływa tylko na przedmioty, których znaczną część z niego wykonano (a więc na miecz długi tak, ale na kosę już nie).
Oręż i zbroje z mithrilu są zawsze mistrzowsko wykonane, a wpływ tego faktu na koszt już ujęto w przedstawionych dalej cenach.
Mithril ma 30 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 15.

Typ przedmiotu z mithrilu
Modyfikator kosztu przedmiotu
Lekki pancerz
+1000 sz
Średni pancerz
+4000 sz
Ciężki pancerz
+9000 sz
Tarcza
+1000 sz
Inny przedmiot
+1000 sz/kg
Smocza skóra: Płatnerze potrafią ze smoczych skór stworzyć tarcze i pancerze mistrzowskiej jakości. Ze skóry jednego stwora da się wykroić dość materiału, by wykonać jedną mistrzowską zbroję skórzaną dla istoty o jedną kategorię rozmiaru mniejszą niż gad. Wybierając tylko łuski i niewielkie płachty skóry, płatnerz może stworzyć jedną mistrzowską zbroję krytą dla stworzenia mniejszego o dwie kategorie rozmiaru, jeden mistrzowski napierśnik lub mistrzowską pełną zbroję płytową dla kogoś mniejszego o cztery kategorie rozmiaru. W każdym z przedstawionych przypadków wystarczy skóry, aby wykonać dodatkowo lekką lub ciężką mistrzowską tarczę, pod warunkiem jednakże, że smok jest przynajmniej rozmiaru dużego.
Zbroja ze smoczej skóry nie jest oczywiście wykonana z metalu, druid zatem może ją nosić bez kar.
Taki pancerz kosztuje dwa razy więcej niż zwykła mistrzowska zbroja odpowiedniego typu. Jednakże jej stworzenie nie zajmuje więcej czasu niż wykonanie normalnej zbroi danego rodzaju.
Smocza skóra ma 10 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 10.
Zimne żelazo: To żelazo wydobywa się z głębin ziemi. Słynie zaś z efektywności w walce z istotami baśniowymi. Kuje się je w niskich temperaturach, aby zachowywała owe delikatne właściwości. Oręż wykonany z zimnego żelaza kosztuje dwa razy więcej niż jego normalny odpowiednik. Ponadto każde magiczne usprawnienie takiej broni kosztuje dodatkowo 2000 sz.
Nie da się stworzyć przedmiotu z zimnego żelaza, jeśli dana rzecz nie posiada żadnej metalowej części. Tak więc można wykonać z tego surowca strzałę, ale nie drąg.
Podwójna broń, której tylko połowę wykonano z zimnego żelaza, ma koszt większy o 50%.
Zimne żelazo posiada 30 punktów wytrzymałości na 2,5 centymetra grubości i trwałość 10.

Tabela: Skrót informacji dotyczących kosztów tworzenia magicznych przedmiotów
Przedmiot magiczny
Atut
Koszt przedmiotu
Koszt komponentów czaru
Koszt magicznych surowców
Cena bazowa4



Materialne2 
PD3 


Pancerz
Stworzenie magicznej broni i pancerza
Mistrzowski pancerz
Koszt × 50 (zwykle brak)
x 50 (zwykle brak)
x 5 sz
1/2 wartości z Tabeli: Pancerze i tarcze
Wartość z Tabeli: Pancerze i tarcze
Tarcza 
Stworzenie magicznej broni i pancerza
Mistrzowska tarcza 
x 50 (zwykle brak)
x 50 (zwykle brak)
x 5 sz
1/2 wartości z Tabeli: Pancerze i tarcze
Wartość z Tabeli: Pancerze i tarcze
Broń
Stworzenie magicznej broni i pancerza
Mistrzowska broń
x 50 (zwykle brak) 
x 50 (zwykle brak)
x 5 sz
1/2 wartości z Tabeli: Broń
Wartość z Tabeli: Broń
Eliksir 
Warzenie eliksirów
—
Koszt (zwykle brak) 
Koszt (zwykle brak) 
1/2 × 25 × poziom czaru × poziom czarującego
25 × poziom czaru × poziom czarującego
Pierścień
Wykucie pierścienia
—
 × 50 
x 50
x 5 sz
Specjalny, patrz dalej Tabela: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie
Specjalna, patrz dalej Tabela: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie
Berło
Stworzenie berła
1 
x 50 (często brak)
x 50 (często brak) 
Specjalny, patrz dalej Tabela: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie
Specjalna, patrz dalej Tabela: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie
Zwój
Zapisanie zwoju 
— 
Koszt (zwykle brak) 
Koszt (zwykle brak) 
1/2 × 12,5 × poziom czaru × poziom czarującego
12,5 × poziom czaru × poziom czarującego
Laska
Stworzenie laski 
Mistrzowski drąg (300 sz)
× 50 / (liczba ładunków używanych do aktywowania czaru)
× 50 × 5 sz / (liczba ładunków używanych do aktywowania czaru)
Patrz dalej Tworzenie magicznych lasek
Patrz dalej Tworzenie magicznych lasek
Różdżka 
Stworzenie różdżki
— 
× 50 
× 50
× 5 sz 
1/2 × 375 × poziom czaru × poziom czarującego
375 × poziom czaru × poziom czarującego
Cudowny przedmiot
Stworzenie cudownego przedmiotu 
5 
× 50 (zwykle brak)
× 50 (zwykle brak)
× 5 sz
Specjalny, patrz dalej Tabela: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie
Specjalna, patrz dalej Tabela: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie
1 W przypadku bereł, których można używać jak oręża, należy włączyć koszt mistrzowskiej broni.
2 Koszt dotyczy tylko aktywowanych przez przedmiot czarów, które mają komponent materialny lub PD. Jeśli w wymaganiach jest zaklęcie o kosztownym komponencie, nie znaczy to automatycznie, że wspomniany koszt należy ponieść, gdy przedmiot tak naprawdę nie rzuca czaru.
3 Kupujący laskę płaci 5 × wartość PD w sztukach złota.
4 Bohater tworzący przedmiot ponosi koszt równy 1/25 ceny bazowej w punktach doświadczenia.
5 W przypadku niektórych elementów wyposażenia dochodzi dodatkowy koszt za mistrzowski komponent przedmiotu.
Cena rynkowa przedmiotu to suma jego kosztu, kosztu komponentów czaru i ceny bazowej.
Tabela: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie
Efekt
Cena bazowa
Przykład
Premia do atrybutu (usprawnienie) 
Kwadrat premii × 1000 sz 
Rękawiczki zręczności +2
Premia z pancerza (usprawnienie) 
Kwadrat premii × 1000 sz 
Kolczuga +1
Premiowy czar
Kwadrat poziomu czaru × 1000 sz 
Perła mocy
Premia do KP (z odbicia) 
Kwadrat premii × 2000 sz 
Pierścień ochrony +3
Premia do KP (inna)1 
Kwadrat premii × 2500 sz 
Kamień Ioun, ciemnoszkarłatny tetraedr
Premia z naturalnego pancerza (usprawnienie) 
Kwadrat premii × 2000 sz 
Amulet naturalnego pancerza +1
Premia do rzutów obronnych (z odporności) 
Kwadrat premii × 1000 sz 
Płaszcz odporności +5
Premia do rzutów obronnych (inna)1 
Kwadrat premii × 2000 sz 
Kamień szczęścia
Premia do umiejętności (z biegłości) 
Kwadrat premii × 100 sz 
Płaszcz elfów
Odporność na czary 
10 000 sz na punkt powyżej OC 12;
minimum OC 13
Opończa odporności na czary
Premia do broni (usprawnienie) 
Kwadrat premii × 2000 sz 
Miecz długi +1
Efekt czaru
Bazowa cena
Przykład
Jednorazowego użytku, ukończenie czaru 
Poziom czaru × poziom czarującego × 25 sz 
Zwój przyspieszenia
Jednorazowego użytku, aktywacja przez użycie
Poziom czaru × poziom czarującego × 50 sz 
Eliskir leczenia lekkich ran
50 ładunków, uruchomienie czaru 
Poziom czaru × poziom czarującego × 750 sz 
Różdżka kuli ognistej
Słowo rozkazu 
Poziom czaru × poziom czarującego × 1800 sz 
Peleryna znikania
Aktywacja przez użycie lub nieustannie
Poziom czaru × poziom czarującego × 2000 sz2 
Latarnia ujawnienia
Specjalne
Modyfikator ceny bazowej
Przykład
Ładunki na dzień
Podziel przez (5 podzielone przez liczbę ładunków dziennie) 
Buty teleportacji
Nietypowe ograniczenie miejsca na ciele3 
Pomnóż cały koszt przez 1,5 
Hełm teleportacji
Nie ogranicza miejsca na ciele4 
Pomnóż cały koszt przez 2 
Kamień Ioun
Wiele różnych zdolności 
Pomnóż niższy koszt przedmiotu przez 1,5
Hełm cudowności
Ładowanie (50 ładunków) 
1/2 ceny bazowej dla nieograniczonej liczby użyć 
Pierścień tarana 
Komponent
Dodatkowy koszt
Przykład
Pancerz, tarcza lub broń
Dodaj koszt mistrzowskiego przedmiotu
Refleksyjny łuk długi +1
Czar ma kosztowny komponent materialny
Dodaj wprost do ceny przedmiotu za ładunek5 
Różdżka kamiennej skóry
Czar ma koszt PD
Dodaj 5 sz na 1 PD na ładunek5
Pierścień trzech życzeń
Poziom czaru: Na potrzeby określania ceny zaklęcie 0-poziomu kosztuje połowę tego co czar 1. poziomu.
1 Jak choćby ze szczęścia, z olśnienia, uświęcona lub bluźniercza.
2 Jeżeli ciągle działający przedmiot ma efekt oparty na czarze działającym w rundach, pomnóż koszt przez 4. Jeśli czas działania zaklęcia wynosi 1 minuta/poziom, pomnóż koszt przez 2, a jeśli 10 minut/poziom – pomnóż koszt przez 1,5. W przypadku, gdy czar działa 24 godziny lub dłużej, podziel koszt na pół.
3 Patrz dalej „Związki mocy z częściami ciała”.
4 Przedmiot, który nie zajmuje żadnego miejsca na ciele, kosztuje podwójnie.
5 W przypadku przedmiotu działającego cały czas lub w nieograniczony sposób, a nie ładowanego, określ jego koszt jakby miał 100 ładunków. Jeśli ma dzienne ograniczenie, ustal koszt jakby miał 50 ładunków.
Tworzenie magicznych pancerzy
Do stworzenia magicznego pancerza potrzeba źródła gorąca oraz narzędzi do obróbki żelaza, drewna i skóry. Nie obejdzie się też bez innych materiałów – czyli elementów zbroi, które będą składane w całość, lub kompletnego pancerza. Umagiczniany pancerz musi być mistrzowsko wykonany. Podczas ustalania ceny rynkowej należy pamiętać, że koszt mistrzowskiego pancerza zwiększa wartość całej zbroi. Inne koszta – a więc dodatkowe materiały itp. – zalicza się do kosztów tworzenia magicznego pancerza (połowa ceny rynkowej przedmiotu).
Twórca magicznej zbroi musi spełniać istotne wymaganie – jego poziom czarującego musi być przynajmniej trzy razy wyższy niż premia z usprawnienia, którą będzie zapewniał pancerz. Jeżeli przedmiot nie tylko zapewnia premię z usprawnienia, ale również posiada dodatkową moc, twórca musi spełniać wyższe wymagania dotyczące poziomu.
Magiczne pancerze i tarcze muszą zapewniać premię z usprawnienia przynajmniej +1, aby twórca mógł obdarzyć je jakąś mocą z Tabeli: Specjalne moce pancerzy i Tabeli: Specjalne moce tarcz.
Jeśli pośród wymagań znajdą się czary, twórca musi umieć je przygotować i rzucić lub je znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) oraz zaopatrzyć się w potrzebne komponenty materialne i koncentratory. Jeżeli zaklęcia tego wymagają, musi też poświęcić PD. Podczas pracy nad magiczną zbroją czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Tworzenie niektórych pancerzy może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji znajdziesz w opisie zbroi.
Tworzenie magicznej zbroi wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz ceny bazowej gotowego przedmiotu.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie magicznej broni i pancerza.
Tworzenie magicznej broni
Do stworzenia magicznego oręża potrzeba źródła gorąca oraz narzędzi do obróbki żelaza, drewna i skóry. Nie obejdzie się też bez innych materiałów – czyli elementów, które będą składane w całość, lub gotowej broni. Umagiczniany oręż musi być mistrzowsko wykonany. Podczas ustalania ceny rynkowej należy pamiętać, że koszt mistrzowskiej broni zwiększa wartość zaklętego oręża. Inne koszta – a więc dodatkowe materiały itp. – zalicza się do kosztów tworzenia magicznego oręża (połowa bazowej ceny podanej w Tabeli: Broń, uzależnionej od całkowitej efektywnej premii).
Twórca magicznej zbroi musi spełniać pewne istotne wymaganie – jego poziom czarującego musi być przynajmniej trzy razy wyższy niż premia z usprawnienia, którą będzie zapewniać broń. Jeżeli przedmiot nie tylko zapewnia premię z usprawnienia, ale również posiada dodatkową moc, twórca musi spełniać wyższe wymagania dotyczące poziomu.
Magiczny oręż musi zapewniać premię z usprawnienia przynajmniej +1, aby twórca mógł obdarzyć go jakąś mocą z Tabeli: Specjalne moce broni do walki wręcz lub Tabeli: Specjalne moce broni dystansowej.
Jeśli pośród wymagań znajdują się czary, twórca musi umieć je przygotować i rzucić lub je znać (w przypadku zaklinaczy i bardów), ale nie musi się zaopatrywać w stosowne komponenty materialne i koncentratory. Nawet jeżeli zaklęcia tego wymagają, nie musi poświęcić PD. Podczas pracy nad magicznym orężem czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Podczas pracy twórca decyduje, czy oręż będzie emanował poświatą, czy też nie – jest to efekt uboczny nasączenia przedmiotu magią. Ta decyzja nie wpływa ani na cenę, ani na czas kreacji broni, lecz w momencie ukończenia pracy jest wiążąca.
Przy określaniu kosztu, czasu, PD i specjalnych mocy tworzenie magicznej broni posiadającej dwa „ostrze” należy traktować jak tworzenie dwóch oręży.
Tworzenie niektórych rodzajów broni może pociągać za sobą inne wymagania niż czary. Więcej informacji znajdziesz w opisie oręża.
Wykucie magicznego oręża wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny przedmiotu.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie magicznej broni i pancerza.
Tworzenie magicznych eliksirów
Do warzenie eliksirów potrzeba stosunkowo równej, poziomej powierzchni i kilku pojemników, w których miesza się ciecze, a także źródła gorąca pozwalającego zagotować substancję. Nie obejdzie się również bez różnych składników. Ceny surowców i ingrediencji wchodzą w skład kosztów warzenia eliksiru – 25 sz × poziom czaru × poziom twórcy. Wszystkie składniki i surowce użyte do stworzenia magicznej cieczy muszą być świeże i nieużywane. Postać ponosi całkowite koszty warzenia każdego eliksiru (nie da się obniżyć kosztów produkcji).
Postać, która pije eliksir, jest zarówno podmiotem czaru, jak i osobą, która go rzuca. Na eliksiry nie da się też przerobić czarów o zasięgu osobistym.
Twórca musi przygotować lub znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) czary, którymi nasączana będzie substancja, oraz zaopatrzyć się w komponenty materialne i koncentratory potrzebne do ich rzucenia.
Jeżeli zaklęcia tego wymagają, twórca musi też poświęcić PD (ponosi koszt PD na początku procesu kreacji i jest to dodatkowy koszt poza tym wynikającym z uwarzenia eliksiru). W procesie zużyciu ulegają komponenty, ale koncentratory już nie (można wykorzystać je ponownie). Podczas warzenia eliksirów czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Uwarzenie eliksiru zajmuje jeden dzień.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Warzenie eliksirów.
Bazowe ceny eliksirów (zależnie od klasy twórcy)
Poziom czaru
Cza, Drd, Kap
Zak 
Brd
Pal, Trp*
0
25 sz
25 sz
25 sz
—
1
50 sz
50 sz
100 sz
100 sz
2
300 sz
400 sz
400 sz
400 sz
3
750 sz
900 sz
1050 sz
750 sz
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych.
Ceny zakładają, że eliksir stworzono na minimalnym poziomie czarującego.
Bazowy koszt warzenia eliksiru (zależnie od klasy twórcy)
Poziom czaru
Cza, Drd, Kap
Zak 
Brd
Pal, Trp*
0
12 sz 5 ss
+1 PD
12 sz 5 ss
+1 PD
12 sz 5 ss
+1 PD
—
1
25 sz
+2 PD
25 sz
+2 PD
50 sz
+4 PD
50 sz
+4 PD
2
150 sz
+12 PD
200 sz
+16 PD
200 sz
+16 PD
200 sz
+16 PD
3
375 sz
+30 PD
450 sz
+36 PD
525 sz
+42 PD
375 sz
+30 PD
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych.
Ceny zakładają, że eliksir stworzono na minimalnym poziomie czarującego.
Tworzenie magicznych pierścieni
Do stworzenia magicznego pierścienia potrzeba źródła ciepła. Nie obejdzie się też bez innych materiałów – czyli elementów, z których powstanie pierścień, lub, co oczywiste, gotowej obrączki. Koszta materiałów wlicza się do ceny kreacji pierścienia. Trudno wyliczyć cenę tych przedmiotów magicznych. Skorzystaj z Tabeli: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie oraz z cen opisanych pierścieni jako wskazówek. Koszt stworzenie pierścienia wynosi zwykle połowę podanej ceny rynkowej.
Pierścienie, które kopiują czary o kosztownym komponencie materialnym lub wymagają poświęcenia PD, mają wartość zwiększoną o 50 × koszt komponentu zaklęcia. Pojawienie się wśród wymagań czaru o kosztownym komponencie nie zawsze oznacza, że wydatek zostanie automatycznie poniesiony. Podczas pracy nad magicznym pierścieniem czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Tworzenie niektórych pierścieni może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji znajdziesz w opisie tych przedmiotów.
Wykucie magicznego pierścienia wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny przedmiotu.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Wykucie pierścienia.
Tworzenie magicznych bereł
Do stworzenia magicznego przedmiotu tego rodzaju potrzeba różnych materiałów – czyli elementów, które będą składane w całość, lub gotowego berła. Cenę surowców wlicza się w koszta tworzenia niniejszego elementu wyposażenia. Cenę berła trudno wyliczyć. Skorzystaj z Tabeli: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie oraz z cen opisanych bereł jako wskazówek. Koszt stworzenie berła wynosi zwykle połowę podanej ceny rynkowej.
Jeśli pośród wymagań nakładanych na twórcę berła są czary, musi umieć je przygotować i rzucić lub je znać (w przypadku zaklinaczy i bardów), ale nie musi się zaopatrywać w stosowne komponenty materialne i koncentratory. Nawet jeżeli zaklęcia tego wymagają, nie musi poświęcić PD. Podczas pracy nad magicznym berłem czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Tworzenie niektórych bereł może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji znajdziesz w opisie tych przedmiotów.
Stworzenie magicznego berła wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz ceny bazowej.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie berła.
Tworzenie magicznych zwojów
Do stworzenia magicznego zwoju potrzeba przyborów do pisania itp., których cena wchodzi w skład kosztu zapisania zwoju – 12,5 sz × poziom zaklęcia × poziom czarującego. Wszystkie materiały i przybory muszą być nowe i nieużywane. Postać ponosi pełne koszty zapisania każdego zwoju, niezależnie od tego, ile razy wcześniej stworzyła podobny z danym czasem.
Twórca musi przygotować lub znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) czary, które zostaną zapisane, oraz zaopatrzyć się w komponenty materialne i koncentratory. Jeżeli zaklęcia tego wymagają, musi też poświęcić PD, co czyni na początku procesu, kiedy ponosi też koszt tworzenia zwoju w PD. W procesie kreacji zużyciu ulegają komponenty, ale koncentratory już nie (można je wykorzystać ponownie). Podczas zapisywania zwoju czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Zapisanie zwoju wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Zapisanie zwoju.
Bazowe ceny zwojów (zależnie od klasy twórcy)
Poziom czaru
Cza, Drd, Kap
Zak 
Brd
Pal, Trp*
0
12 sz 5 ss
12 sz 5 ss
12 sz 5 ss
—
1
25 sz
25 sz
50 sz
50 sz
2
150 sz
200 sz
200 sz
200 sz
3
375 sz
450 sz
525 sz
375 sz
4
700 sz
800 sz
1000 sz
700 sz
5
1125 sz
1250 sz
1625 sz
—
6
1650 sz
1800 sz
2400 sz
—
7
2275 sz
2450 sz
—
—
8
3000 sz
3200 sz
—
—
9
3825 sz
4050 sz
—
—
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych.
Ceny zakładają, że zwój stworzono na minimalnym poziomie czarującego.
Bazowy koszt zapisania zwoju (zależnie od klasy twórcy)
Poziom czaru
Cza, Drd, Kap
Zak 
Brd
Pal, Trp*
0
6 sz 2 ss 5 sm
+1 PD
6 sz 2 ss 5 sm
+1 PD
6 sz 2 ss 5 sm
+1 PD
—
1
12 sz 5 ss
+1 PD
12 sz 5 ss
+1 PD
25 sz
+1 PD
25 sz
+2 PD
2
75 sz
+6 PD
100 sz
+8 PD
100 sz
+8 PD
100 sz
+8 PD
3
187 sz 5 ss
+15 PD
225 sz
+18 PD
262 sz 5 ss
+21 PD
187 sz 5 ss
+15 PD
4
350 sz
+28 PD
400 sz
+32 PD
500 sz
+40 PD
350 sz
+28 PD
5
562 sz 5 ss
+45 PD
625 sz
+50 PD
812 sz 5 ss
+65 PD
—
6
826 sz
+66 PD
900 sz
+72 PD
1200 sz
+96 PD
—
7
1135 sz 5 ss
+91 PD
1225 sz
+98 PD
—
—
8
1500 sz
+120 PD
1600 sz
+128 PD
—
—
9
1912 sz 5 ss
+153 PD
2025 sz
+162 PD
—
—
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych.
Ceny zakładają, że zwój stworzono na minimalnym poziomie czarującego.
Tworzenie magicznych lasek
Do stworzenia magicznej laski potrzeba różnych materiałów – czyli elementów, które będą składane w całość, lub gotowej laski. Cena surowców jest wliczona w koszta tworzenia tego rodzaju przedmiotu – 375 sz × poziom czaru na najwyższym poziomie × poziom czarującego plus 75% ceny drugiej co do wartości zdolności (281,25 sz × poziom czaru × poziom czarującego), plus 50% wartości pozostałych zdolności (187,5 sz × poziom czaru × poziom czarującego). Laski tuż po stworzeniu zawsze mają maksymalną liczbę ładunków, czyli 50.
Jeśli twórca sobie tego zażyczy, może umieścić czar w lasce za połowę normalnych kosztów, lecz wtedy aktywowanie tego zaklęcia wymagać będzie poświęcenia 2 ładunków. Wszystkie zaklęcia w takim przedmiocie muszą być na tym samym poziomie czarującego. Ponadto żadna laska nie może mieć poziomu czarującego niższego niż 8, nawet jeśli wszystkie zawarte w niej zaklęcia są niskiego poziomu.
Twórca musi przygotować do rzucenia lub znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) czary, którymi nasączy laskę, oraz zaopatrzyć się w potrzebne koncentratory i komponenty materialne, a także PD wystarczające do aktywowania zaklęcia maksymalną liczbę razy (50 podzielone przez liczbę ładunków, które wykorzystuje dany czar). To dodatkowy koszt PD poza tym wynikającym z samego tworzenia niniejszego przedmiotu. Na początku procesu zużyciu ulegają komponenty, ale koncentratory już nie (można je wykorzystać ponownie). Podczas pracy nad magiczną laską czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Tworzenie niektórych lasek może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji znajdziesz w opisie tych przedmiotów.
Stworzenie magicznej laski wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie laski.
Tworzenie magicznych różdżek
Do stworzenia magicznej różdżki potrzeba różnych materiałów – czyli elementów, które będą składane w całość, lub gotowej różdżki. Cena surowców jest wliczona w koszta tworzenia tego rodzaju przedmiotu – 375 sz × poziom czaru × poziom twórcy. Różdżki tuż po stworzeniu zawsze mają maksymalną liczbę ładunków, czyli 50.
Bazowe ceny różdżek (zależnie od klasy twórcy)
Poziom czaru
Cza, Drd, Kap
Zak 
Brd
Pal, Trp*
0
375 sz
375 sz
375 sz
—
1
750 sz
750 sz
1500 sz
1500 sz
2
4500 sz
6000 sz
6000 sz
6000 sz
3
11 250 sz
13 500 sz
15 750 sz
11 250 sz
4
21 000 sz
24 000 sz
30 000 sz
21 000 sz
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych.
Ceny zakładają, że różdżkę stworzono na minimalnym poziomie czarującego.
Bazowy koszt tworzenia różdżki (zależnie od klasy twórcy)
Poziom czaru
Cza, Drd, Kap
Zak 
Brd
Pal, Trp*
0
187 sz 5 ss
+15 PD
187 sz 5 ss
+15 PD
187 sz 5 ss
+15 PD
—
1
375 sz
+30 PD
375 sz
+30 PD
750 sz
+60 PD
750 sz
+60 PD
2
2250 sz
+180 PD
3000 sz
+240 PD
3000 sz
+240 PD
3000 sz
+240 PD
3
5625 sz
+450 PD
6750 sz
+540 PD
7875 sz
+630 PD
5625 sz
+450 PD
4
10 500 sz
+840 PD
12 000 sz
+960 PD
15 000 sz
+1200 PD
10 500 sz
+840 PD
* Poziom czarującego to połowa poziomów klasowych.
Ceny zakładają, że różdżkę stworzono na minimalnym poziomie czarującego.
Twórca musi przygotować do rzucenia lub znać (w przypadku zaklinaczy i bardów) czary, którymi nasączy różdżkę, oraz zaopatrzyć się w potrzebne koncentratory. Jeżeli zaklęcia tego wymagają, musi też użyć pięćdziesięciu komponentów materialnych, po jednym na każdy ładunek. W przypadku czarów, których rzucenie wiąże się z poświęceniem PD, ponosi on stosowny koszt (pomnożony przez 50) na początku procesu kreacji różdżki. To dodatkowy koszt PD poza tym wynikającym z tworzenia przedmiotu. Na początku procesu zużyciu ulegają komponenty, ale koncentratory już nie (można je wykorzystać ponownie). Podczas pracy nad magiczną różdżką czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Stworzenie magicznej różdżki wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz bazowej ceny.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie różdżki.
Tworzenie magicznych cudownych przedmiotów
Do stworzenia cudownego przedmiotu potrzeba narzędzi do obróbki danego surowca. Nie obejdzie się też bez innych materiałów – czyli elementów, które będą składane w całość, lub gotowego obiektu. Cena surowców jest wliczona w koszta tworzenia cudownego przedmiotu. Koszt tego ostatniego trudno jest wyliczyć. Sięgnij do Tabeli: Obliczanie wartości przedmiotu magicznego w złocie oraz wzoruj się na cenach opisanych elementów wyposażenia tego rodzaju. Koszt stworzenia cudownego przedmiotu wynosi połowę podanej ceny rynkowej.
Jeśli pośród wymagań nakładanych na twórcę przedmiotu znajdują się czary, twórca musi umieć je przygotować i rzucić lub je znać (w przypadku zaklinaczy i bardów), lecz nie musi się zaopatrywać w stosowne komponenty materialne i koncentratory. Nawet jeżeli zaklęcia tego wymagają, nie musi poświęcić PD. Podczas pracy nad cudownym przedmiotem czary uaktywniają się niejako same z siebie, przez co danego dnia postać nie może ich rzucić (komórki na zaklęcia są wykorzystane tak, jakby czary rzucono w normalny sposób).
Tworzenie niektórych cudownych przedmiotów może pociągać za sobą wymagania inne niż czary. Więcej informacji znajdziesz w opisie tych rzeczy.
Stworzenie cudownego przedmiotu wymaga jednego dnia pracy na każde 1000 sz ceny bazowej.
Wymagany atut tworzenia przedmiotów: Stworzenie cudownego przedmiotu.
Tworzenie inteligentnych przedmiotów
Inteligentny przedmiot może stworzyć tylko postać na co najmniej 15. poziomie czarującego. Czas i koszt kreacji takiej rzeczy opisują zasady dotyczące podobnych przedmiotów nieobdarzonych intelektem oraz ceny rynkowej podanej w Tabeli: Intelekt, Roztropność, Charyzma i zdolności przedmiotów. Charakter przedmiotu jest zawsze taki sam jak charakter jego twórcy. Inne cechy określ losowo, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi wcześniej.
Dodawanie nowych zdolności
Twórca może obdarzyć przedmiot magiczny nową zdolnością i w zasadzie nic go w tym względzie nie ogranicza. Koszt jest analogiczny do sytuacji, gdyby przedmiot nie był magiczny. A zatem miecz długi +1 można przemienić migbłystalny miecz długi +2 – wystarczy odjąć koszt stworzenia miecza +1.
Jeśli dany element wyposażenia wpływa na limit posiadanych przez postać przedmiotów (patrz „Ograniczenie posiadania przedmiotów magicznych”), każda dodatkowa zdolność zwiększa jego koszt o 50%. Na przykład, jeśli postać uzupełnia pierścień ochrony +2 o niewidzialność to koszt dodania tej mocy odpowiada cenie kreacji pierścienia niewidzialności pomnożonej przez 1,5.

Związki mocy z częściami ciała
Z każdą częścią ciała czy miejscem na ciele łączy się jedna lub więcej więzi: słowo lub fraza opisująca ogólny sposób funkcjonowania czy naturę przeznaczonego dlań magicznego przedmiotu. Wspomniane związki to z oczywistych powodów szerokie i abstrakcyjne kategorie, ponieważ żadne żelazne reguły nie obejmą ogromnej różnorodności cudownych przedmiotów.
Pobliska tabelka ułatwi ci podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania magicznych przedmiotów noszonych na danych częściach ciała. Jeśli zaś zaczniesz tworzyć własne magiczne przedmioty, owa lista więzi okaże się świetną wskazówką, dzięki której szybko ustalisz, gdzie powinna znaleźć się jakaś rzecz.
Niektóre części ciała mogą być związane z różnymi typami przedmiotów.

Typ przedmiotu
Związany z
Obręcz, hełm
Zwiększenie możliwości umysłowych, ataki dystansowe
Czapka
Interakcja
Relikwiarz
Morale, charakter
Soczewki, okulary
Widzenie
Płaszcz, peleryna, opończa
Przemiany, ochrona
Amulet, brosza, medalion, naszyjnik, wisiorek, skarabeusz
Ochrona, ujawnianie
Szata
Różnorodne efekty
Koszula
Zwiększenie możliwości fizycznych
Kamizelka, ornat
Zwiększenie zdolności klasowych
Karwasze
Walka
Bransolety
Sprzymierzeńcy
Rękawiczki
Szybkość
Rękawice
Moce niszczycielskie
Pas
Zwiększenie możliwości fizycznych
Buty
Poruszanie się

Cudowne przedmioty, które nosi się na ciele w miejscu niepasującym do danej więzi, powinny kosztować o 50% więcej niż te, które jej odpowiadają.
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