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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.
Umiejętności
Informacje podstawowe
Jeśli kupujesz umiejętność klasową, twoja postać za każdy wydany punkt umiejętności otrzymuje 1 rangę (równą premii +1 do testów danej umiejętności). Jeżeli natomiast nabywasz umiejętności innej klasy (tzw. umiejętności międzyklasowe), za każdy wydany punkt umiejętności śmiałek otrzymuje 1/2 rangi. Bohater może w umiejętności klasowej posiadać maksymalnie tyle rang, ile wynosi jego poziom postaci +3; w przypadku umiejętności międzyklasowych ma prawo mieć maksymalnie o połowę mniej rang niż w klasowych (nie zaokrąglając ani w górę, ani w dół).
Wykorzystywanie umiejętności: Test umiejętności to:
rzut 1k20 + modyfikator umiejętności
(modyfikator umiejętności = ranga w umiejętności + modyfikator z atrybutu + rozmaite modyfikatory)

Test umiejętności nie różni się od testu ataku lub rzutu obronnego – im wyższy uzyskasz wynik, tym lepiej. Próbujesz natomiast osiągnąć rezultat równy lub przewyższający Skalę Trudności (ST), albo też otrzymać wynik lepszy niż ten, który uzyskał innych bohater w swoim teście.
Rangi umiejętności: Liczba posiadanych przez postać rang w danej umiejętności zależy od tego, ile zainwestowała ona w daną umiejętność punktów. Z wielu umiejętności bohater może skorzystać jednak nawet, jeśli nie posiada w nich rang; w tym przypadku wykonuje tak zwany test umiejętności niewyszkolonej lub, krócej, test niewyszkolony.
Modyfikator z atrybutu: W teście umiejętności wykorzystuje się modyfikator z atrybutu kluczowego dla danej umiejętności (czyli takiego, który jest związany z użyciem tej konkretnej umiejętności). Kluczowy atrybut dla każdej umiejętności podano w jej opisie.
Rozmaite modyfikatory: Pojęcie to obejmuje między innymi premie rasowe, kary do testów z pancerza oraz premie zyskiwane dzięki atutom.
Każdy punkt umiejętności, który wydasz na umiejętność klasową, oznacza, że uzyskasz w niej 1 rangę. Umiejętności klasowe to, jak łatwo się domyślić, te znajdujące się w opisie klasy twojej postaci, na liście o takim właśnie tytule. Każdy punkt umiejętności, który wydasz na umiejętność międzyklasową, oznacza, że uzyskujesz w niej 1/2 rangi (pół rangi nie wpływa na test umiejętności, ale dwie połówki dają w sumie rangę 1). Umiejętności międzyklasowe to oczywiście te, których nie znajdziesz na wspomnianej liście w opisie klasy.
Po niewykorzystane punkty umiejętności nie można bowiem sięgnąć później.
Maksymalna ranga w umiejętnościach klasowych wynosi poziom postaci + 3, a w umiejętnościach międzyklasowych połowę tej liczby (nie zaokrąglając ani w górę, ani w dół).
W przypadku postaci wieloklasowych na maksymalną liczbę rang nie wpływa decyzja, czy daną umiejętność kupujesz jako klasową, czy międzyklasową. Jeżeli jest to umiejętność klasowa dla choćby jednej z klas twojego bohatera, to może on posiadać w niej maksymalnie tyle rang, ile wynosi poziom postaci + 3.
Wykorzystywanie umiejętności
Kiedy twój bohater wykorzystuje umiejętność, ty wykonujesz jej test, aby ustalić, jak dobrze mu poszło. Im wyższy uzyskasz wynik, tym lepiej. Sukces osiągasz jednak wówczas, gdy otrzymasz rezultat przynajmniej równy jakieś liczbie (ST lub wynik spornego testu umiejętności), zależnej od sytuacji. Im trudniejsze zadanie, tym wyższego wyniku potrzebujesz.
Na test wpływają też okoliczności. Bohater, któremu nikt i nic nie przeszkadza, może spokojnie próbować, unikając błędów. Jeśli ma dużo czasu, ma prawo podejmować kolejne próby jedną po drugiej, uzyskując najlepszy z możliwych efektów. A jeżeli ktoś mu pomaga, być może osiągnie sukces w sytuacji, gdy inaczej by zawiódł.
Testy umiejętności
Na test umiejętności składają się następujące czynniki: wyszkolenie postaci (ranga), jej wrodzone predyspozycje (modyfikator z atrybutu) oraz szczęście (wynik rzutu kostką). Czasem wpływają nań również: zależny od rasy talent (premia rasowa), noszona zbroja (kara do testów z pancerza) czy posiadane atuty.
Test umiejętności wykonujesz w następujący sposób – rzucasz 1k20 i do wyniku dodajesz modyfikator z danej umiejętności postaci, w którym uwzględniono rangi bohatera w umiejętności, modyfikatory z kluczowego atrybutu oraz wszelkie inne modyfikatory, jakie należy wziąć pod uwagę (w tym premie rasowe oraz kary do testów z pancerza). Im wyższy rezultat w sumie uzyskasz, tym lepiej. W odróżnieniu od testów ataków oraz rzutów obronnych, naturalna “20” na k20 nie oznacza automatycznie sukcesu, a naturalna “1” – porażki.
Skala Trudności
W niektórych testach trzeba uzyskać wynik określony przez Skalę Trudności (ST). ST to liczba zależna od zastosowanych zasad. Aby postaci powiodła się dana czynność, musisz w teście uzyskać wynik co najmniej równy ST. W Tabeli: Przykłady Skali Trudności zaprezentowano różne sugerowane ST testów umiejętności.
Tabela: Przykłady Skali Trudności
Zadanie (ST)
Przykład (wykorzystywana umiejętność)
Bardzo łatwe (0) 
Dostrzeżenie kogoś znajdującego się na widoku (Spostrzegawczość)
Łatwe (5) 
Wspięcie się po linie z supłami (Wspinaczka)
Średnio trudne (10) 
Usłyszenie zbliżającego się wartownika (Nasłuchiwanie)
Trudne (15) 
Naruszenie koła wozu tak, by nagle odpadło (Unieszkodliwianie mechanizmów)
Złożone (20) 
Pływanie we wzburzonej wodzie (Pływanie)
Skomplikowane (25) 
Otwarcie przeciętnego zamka (Otwieranie zamków)
Heroiczne (30) 
Przeskoczenie przez szczelinę szerokości 9 metrów (Skakanie)
Niemal niemożliwe (40)
Tropienie oddziału orków poruszających się po twardej powierzchni w 24 godziny po deszczu (Sztuka przetrwania)
Testy sporne
Test sporny to taki, którego sukces lub porażka zależy od porównania wyników testów umiejętności różnych osób. W tym przypadku wyższy rezultat oznacza zwycięstwo, a niższy – niepowodzenie. W przypadku remisu o wygranej decyduje wyższy modyfikator umiejętności. Jeśli i te wartości są równe, należy wykonać drugi rzut.
Tabela: Przykłady testów spornych
Zadanie
Umiejętność (kluczowy atrybut)
Umiejętność sporna (kluczowy atrybut)
Okantowanie kogoś
Blefowanie (Cha) 
Wyczucie pobudek (Rzt)
Udawanie kogoś innego
Przebieranie (Cha) 
Spostrzegawczość (Rzt)
Stworzenie fałszywej mapy
Fałszerstwo (Int) 
Fałszerstwo (Int)
Ukrycie się przed kimś
Ukrywanie się (Zr) 
Spostrzegawczość (Rzt)
Zmuszenie kogoś do czegoś
Zastraszanie (Cha) 
Specjalna1
Podkradnięcie się do kogoś
Ciche poruszanie się (Zr) 
Nasłuchiwanie (Rzt)
Wykradnięcie sakiewki z pieniędzmi
Zręczna dłoń (Zr) 
Spostrzegawczość (Rzt)
Związanie kogoś dobrze
Używanie lin (Zr) 
Wyzwalanie się (Zr)
1 Test Zastraszania jest sporny z testem poziomu ofiary, a nie jakiejś jej umiejętności. Więcej informacji znajdziesz w opisie Zastraszania.
Powtórne próby
Ogólnie rzecz biorąc, możesz powtórzyć nieudany test – i robić to w nieskończoność. Niemniej w przypadku niektórych umiejętności trzeba brać pod uwagę konsekwencje porażki. Kilka umiejętności staje się po prostu bezużyteczne, gdy nie powiedzie się ich wykorzystanie (czyli gdy test się nie uda). Z kolei po udanym teście kolejne sukcesy zwykle są bez znaczenia.
W przypadku gdy porażka w teście umiejętności nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji, zawsze możesz wykorzystać zasadę 20 (wziąć 20) i założyć, że próbujesz wystarczająco długo, by w końcu osiągnąć sukces.
Testy umiejętności niewyszkolonych
Kiedy twój bohater próbuje wykorzystać umiejętność, której nie posiada, możesz w zasadzie wykonać normalny test. Po prostu w tym przypadku modyfikator umiejętności nie będzie obejmował rang, ponieważ postać ich nie posiada. Inne modyfikatory jednakże – choćby ten wynikający z kluczowego atrybutu – należy zastosować.
Istnieje jednak wiele umiejętności, które może wykorzystać tylko osoba w nich wyszkolona.
Sprzyjające i niesprzyjające okoliczności
W niektórych okolicznościach umiejętność łatwiej wykorzystać, w innych – trudniej. Kwestię tę odzwierciedlają premie i kary do modyfikatorów umiejętności, które stosuje się w ich testach, albo też zmiana wysokości ST danego testu umiejętności.
Gdy bierze się pod uwagę niezwykłe warunki, szansa sukcesu ulega zmianie na cztery różne sposoby.
1. Osoba wykorzystująca umiejętność otrzymuje premię z okoliczności +2, co odzwierciedla sprzyjające warunki, takie jak użycie doskonałych narzędzi przydatnych do wykonania zadania, pomoc towarzysza (patrz “Łączenie umiejętności”) czy posiadanie niezwykle dokładnych informacji.
2. Osoba wykorzystująca umiejętność podlega karze z okoliczności –2, co odzwierciedla sytuację utrudniającą wykonanie zadania, choćby konieczność użycia improwizowanych narzędzi czy posiadanie błędnych informacji.
3. Obniżenie ST o 2, co odzwierciedla warunki ułatwiające wykonanie zadania, na przykład przyjazną publiczność lub brak konieczności bycia precyzyjnym.
4. Zwiększenie ST o 2, co odzwierciedla warunki utrudniające wykonanie zadania, takie jak niechętna widownia lub konieczność uzyskania idealnego efektu.
Warunki, które wpływają na możliwość wykorzystania umiejętności, zmieniają modyfikator umiejętności. Natomiast sytuacje oddziałujące na to, jak dobrze bohater musi się sprawić, by osiągnąć sukces, przewartościowują ST. Premia do modyfikatora umiejętności oraz zmniejszenie ST testu mają ten sam efekt: oznaczają zwiększenie szansy sukcesu. Reprezentują jednakże różne warunki, a czasem właśnie ta różnica ma znaczenie.
Testy umiejętności a czas
Wykorzystanie umiejętności może trwać rundę, w ogóle nie zająć czasu albo wymagać poświęcenia kilku lub kilkunastu rund. W większości wypadków użycie którejś z nich to akcja standardowa, akcja ruchu lub akcja całorundowa. Rodzaj akcji określa czas potrzebny do wykonania działań w obrębie rundy walki (6 sekund) i wskazuje, jak się ma do tego ruch (patrz “Rodzaje akcji”). Niektóre testy umiejętności odzwierciedlają natychmiastowe działanie i reakcję na jakieś wydarzenie albo też stanowią część jakiejś akcji. Testy tych umiejętności nie są akcjami. Testy innych umiejętności są częścią ruchu.
Testy bez rzutów
Test umiejętności oznacza próbę osiągnięcia jakiegoś celu, do którego najczęściej postać dąży w niesprzyjających okolicznościach, czując presję czasu. Niemniej zdarza się też, że bohater wykorzystuje umiejętność w korzystniejszych warunkach, dzięki czemu udaje mu się wyeliminować czynnik szczęścia.
Zasada 10: W sytuacji gdy twojemu bohaterowi nic nie zagraża i nic go nie rozprasza, możesz skorzystać z zasady 10 – innymi słowy: wziąć 10. Po prostu zamiast w teście umiejętności rzucać 1k20, ustalasz wynik tak, jakby wypadło 10. W przypadku wielu rutynowych zadań wzięcie 10 oznacza udane ich wykonanie. Bohater, którego coś rozprasza lub któremu coś zagraża (zwykle ma to miejsce w trakcie walki), nie może skorzystać z zasady 10. W większości wypadków wzięcie 10 to sposób zabezpieczenia postaci – gracz wie (lub się spodziewa), że przeciętny rzut oznacza sukces, ale obawia się, iż słaby wynik doprowadzi do porażki, dlatego też decyduje się na średnią (rezultat 10). Zasada 10 przydaje się szczególnie w tych sytuacjach, gdy bardzo wysoki rezultat rzutu na nic się nie zda (choćby podczas wykorzystywania Wspinaczki do wejścia po linie z supłami czy długotrwałej opieki nad rannym BG za pomocą Leczenia).
Zasada 20: W przypadku gdy twoja postać ma dużo czasu (upraszczając: 2 minuty dla umiejętności, której test wykonuje się normalnie w rundę, akcję całorundową lub akcję standardową), nic jej nie grozi i nie rozprasza uwagi, a ponadto porażka w testowanej umiejętności nie wiąże się z przykrymi skutkami, możesz wykorzystać zasadę 20. Koniec końców, jeśli będziesz rzucał wystarczająco wiele razy, na 1k20 wreszcie uzyskasz wynik 20. I zamiast wykonywać związany z testem umiejętności rzut 1k20, obliczasz efekt tak, jakby wypadł na kostce rezultat 20. Wzięcie 20 oznacza po prostu, że bohater próbuje dotąd, aż mu się wreszcie uda; zakłada przy tym, że przed sukcesem może się zdarzyć dowolna liczba porażek. Wykorzystanie zasady 20 zajmuje dwadzieścia razy więcej czasu niż wykonanie jednego zwykłego testu. Biorąc 20, liczysz się z założeniem, że twojego bohatera spotka kilka porażek, zanim osiągnie on sukces. Dlatego też nie możesz wykorzystać tej zasady w przypadku umiejętności, których nieudane wykorzystanie oznacza przykre skutki, w tym bowiem przypadku bohater uruchomiłby pułapkę, zanim osiągnąłby sukces. Najczęściej gracze będą brali 20 w testach następujących umiejętności: Otwieranie zamków, Przeszukiwanie oraz Wyzwalanie się.
Testy atrybutów i testy poziomu czarującego: Zasadę 10 i 20 można normalnie zastosować do testów atrybutów, ale nie dotyczy to testów poziomu czarującego.
Łączenie umiejętności
Kiedy w tym samym czasie tę samą umiejętność wykorzystuje więcej bohaterów niż jeden, ich wysiłki mogą się kumulować.
Niezależne wydarzenia
Często kilku bohaterów próbuje wykonać to samo zadanie i niezależne osiągają sukces lub porażkę.
Pomoc sprzymierzeńcowi
Twój bohater może pomóc innej postaci osiągnąć sukces w wykonywanym przez nią teście umiejętności. W tym celu wykonujesz za swego śmiałka test tej samej umiejętności, co odzwierciedla wspólny wysiłek. Jeżeli we wspomnianym teście uzyskasz 10 lub więcej, postać, której pomagasz, otrzyma premię +2 do własnego testu, analogicznie do zasad sprzyjających warunków (pomagając sprzymierzeńcowi, nie możesz w teście umiejętności wziąć 10). W wielu wypadkach pomoc jakiejś osoby nie przyniesie korzyści, w innych zaś wspierać jedną postać może tylko ograniczona liczba śmiałków.
W przypadku gdy postać nie może wykorzystać umiejętności w jakimś celu, nie ma również prawa pomóc sprzymierzeńcowi w czymś, czemu sama by nie podołała.
Umiejętności synergiczne
Bohater może odznaczać się dwiema umiejętnościami, które świetnie się uzupełniają. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli posiada co najmniej 5 rang w jednej z takich umiejętności, otrzymuje premię +2 do testów synergicznej z nią umiejętności, co zaznaczono w opisie umiejętności. W niektórych wypadkach wspomnianą premię stosuje się jedynie w kilku konkretnych sposobach wykorzystania umiejętności, a nie we wszystkich jej testach. Ponadto niektóre umiejętności wpływają korzystnie na inne testy bohatera, choćby związane z użyciem pewnych właściwości klasowych.
Tabela: Umiejętności synergiczne
5 lub więcej rang w...
Zapewnia premię +2 do...
Blefowaniu
testów Dyplomacji
Blefowaniu
testów Przebierania w trakcie udawania
Blefowaniu
testów Zastraszania
Blefowaniu
testów Zręcznej dłoni
Czarostwie
testów Stosowania magicznych urządzeń dotyczących zwojów
Odcyfrowywaniu zapisków
testów Stosowania magicznych urządzeń dotyczących zwojów
Postępowaniu ze zwierzętami
testów Jeździectwa
Postępowaniu ze zwierzętami
testów więzi z dziczą (właściwość klasowa)
Przeszukiwaniu
testów Sztuki przetrwania podczas podążania tropem
Rzemiośle
związanych z nim testów Szacowania
Skakaniu
testów Zwinności
Stosowaniu magicznych urządzeń
testów Czarostwa podczas rozpoznawania zaklęć na zwojach
Sztuce przetrwania
testów Wiedzy (natura)
Używaniu lin
testów Wspinaczki podczas wchodzenia po linie
Używaniu lin
testów Wyzwalania się związanych z linami
Wiedzy

 (architektura i inżynieria) 
testów Przeszukiwania związanych z sekretnymi drzwiami i podobnymi pomieszczeniami
 (geografia) 
testów Sztuki przetrwania podczas unikania niebezpieczeństw i zapobieganiu zagubieniu się
 (historia) 
testów wiedzy bardów (właściwość klasowa)
 (lochoznawstwo) 
testów Sztuki przetrwania pod powierzchnią ziemi
 (miejscowa) 
testów Zbierania informacji
 (natura) 
testów Sztuki przetrwania na powierzchni ziemi w naturalnym środowisku
 (plany) 
testów Sztuki przetrwania na innych planach
 (religia) 
testów odpędzania lub karcenia nieumarłych (właściwość klasowa)
 (szlachta i władcy) 
testów Dyplomacji
 (tajemna) 
testów Czarostwa
Wyczuciu pobudek
testów Dyplomacji
Wyzwalaniu się
testów Używania lin dotyczących pętania
Zwinności
testów Zachowania równowagi
Zwinności
testów Skakania
Czasem bohater próbuje dokonać czegoś, czego nie dotyczy żadna umiejętność. W takim przypadku gracz wykonuje test atrybutu postaci. Wspomniany test to rzut 1k20 plus odpowiednie modyfikatory z atrybutu. W zasadzie jest to test niewyszkolonej umiejętności.
W niektórych wypadkach działanie, o jakim mowa, to prosty test atrybutu danej osoby, w którym nie liczy się łut szczęścia. Przecież do ustalenia, kto jest wyższy, nie trzeba wykonywać testu – analogicznie nie trzeba testować Siły, by zobaczyć, kto jest silniejszy.
Opis umiejętności
W tej części rozdziału znajdziesz opis każdej umiejętności, zawierający między innymi typowe sposoby jej wykorzystania oraz często stosowane modyfikatory. Oczywiście czasem bohaterowie zastosują swoje umiejętności do innych celów niż te, o których będzie tu mowa.
Poniżej znajdziesz schemat, w jakim opisano umiejętności.
Nazwa umiejętności
W tym miejscu, obok nazwy umiejętności, podano następujące informacje.
Atrybut kluczowy: Skrót nazwy atrybutu, z którego modyfikator stosuje się w testach umiejętności. Wyjątek: w przypadku Języka obcego pojawia się “brak”, ponieważ ta umiejętność nie wymaga wykonywania testów.
Tylko wyszkolona: Taka informacja po nazwie umiejętności i skrócie nazwy atrybutu oznacza, że bohater musi mieć co najmniej 1 rangę, aby z niej skorzystać. Jeżeli tej wiadomości brak, umiejętności można używać nawet, jeśli nie jest się w niej wyszkolonym (posiada się w niej rangę 0). W przypadku gdy z wykorzystywaniem niewyszkolonej lub wyszkolonej umiejętności wiążą się jakieś dodatkowe zasady, wyjaśniono je w części “Brak szkolenia” (patrz dalej).
Kara do testów z pancerza: Ta informacja w akapicie z nazwą umiejętności oznacza, że wykorzystując ją, należy brać pod uwagę karę do testów z pancerza (jeśli oczywiście postać takiej podlega). W przypadku gdy tej wiadomości brak, danej umiejętności kara do testów z pancerza nie dotyczy.
Test: Co ty (tak w opisie umiejętności odnosimy się do bohatera) możesz zrobić, wykonując udany test umiejętności o danej ST.
Akcja: Tu podano, jakiego typu akcję należy poświęcić, wykorzystując daną umiejętność, albo też ile czasu zajmuje wykonanie testu.
Ponowne próby: Informacja o warunkach, które wpływają na kolejne próby wykorzystania umiejętności – aż do osiągnięcia sukcesu. Jeżeli umiejętność nie uprawnia do wykonania próby kolejny raz lub porażka wiąże się z niemiłymi konsekwencjami (przykładem jest umiejętność Wspinaczka), nie możesz korzystać z zasady 20. W przypadku gdy niniejszego akapitu brak, zadanie można próbować wykonywać ponownie bez żadnych dodatkowych utrudnień, poza oczywiście koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu.
Zasady specjalne: Wszelkie dodatkowe informacje, które wpływają na umiejętności i korzystanie z nich – choćby specjalne efekty wynikające z ich wykorzystania, a także premie otrzymywane z racji klasy, rasy czy wybranych atutów.
Synergia: Niektóre umiejętności zapewniają premie przydatne przy wykorzystaniu jednej lub większej liczby innych umiejętności. Wynika to z efektu synergiczności, czyli kooperacji różnych czynników i wzajemnego potęgowania działania. W tym akapicie wymieniono ewentualne premie zapewniane przez umiejętność lub otrzymywane do jej testów, a wynikające ze wspomnianej synergiczności.
Ograniczenia: Niektóre zastosowania umiejętności są dostępne jedynie przedstawicielom pewnych klas lub postaciom posiadającym konkretne atuty. W tym miejscu opisano takie właśnie ewentualne ograniczenia.
Brak szkolenia: W tym miejscu opisano, co bohater pozbawiony nawet 1 rangi w danej umiejętności może bez niej zrobić. Brak takich informacji oznacza, że postaci niewyszkolonej dotyczą normalne zasady (czyli że umiejętności nie sposób wykorzystywać bez wyszkolenia) lub że śmiałek nie ma prawa wykonywać testów danej umiejętności (w przypadku umiejętności zawierających dopisek “Tylko wyszkolona”).
Blefowanie (Cha)
Test: Test Blefowania jest sporny z testem Wyczucia pobudek ofiary. W pobliskiej tabeli znajdziesz przykłady różnych sposobów wykorzystania tej umiejętności oraz związane z nimi modyfikatory do testu Wyczucia pobudek.
Na blef wielki wpływ mają okoliczności sprzyjające i niesprzyjające. W dwóch wypadkach mogą one działać przeciwko tobie: kiedy w blef trudno uwierzyć lub gdy działanie, o które prosisz ofiarę, jest sprzeczne z jej interesem, naturą, osobowością, rozkazami i tak dalej. Jeżeli ma to znaczenie, potrafisz odróżnić nieudany blef, w który ofiara nie uwierzyła, od tego, w którym za dużo od niej wymagałeś. Załóżmy, na przykład, że otrzymała ona premię +10 do testu Wyczucia pobudek, ponieważ domagałeś się od niej, by podjęła ogromne ryzyko. Przyjmijmy dalej, że test Wyczucia pobudek zakończył się sukcesem, ale wynik przekroczył trudność o mniej niż 10. W tym przypadku ofiara nie odkryła blefu, ale po prostu nie chce się doń zastosować. Gdyby jednak uzyskała w teście wynik przekraczający trudność o przynajmniej 11, przejrzałaby cię.
Udany test Blefowania oznacza, że ofiara przez krótką chwilę (zwykle przez rundę lub mniej) działa zgodnie z twoim życzeniem lub wierzy w to, w co chciałeś, by uwierzyła. Niemniej ta umiejętność nie działa analogicznie do czaru sugestia.
Blefowanie wymaga interakcji pomiędzy tobą a ofiarą. Nie możesz zatem wpływać tą umiejętnością na istoty, które nie są świadome twojej obecności.
Finta w walce: Możesz wykorzystać Blefowanie, by zmylić przeciwnika w walce wręcz (nie uda mu się efektywnie uniknąć twojego następnego ataku). W tym celu wykonujesz test Blefowania sporny z testem Wyczucia pobudek ofiary, jednak w tym przypadku dodaje ona do rzutu poza zwykłymi stosownymi modyfikatorami także bazową premię do ataku. Jeżeli uzyskasz w teście Blefowania wynik wyższy niż przeciwnik w tym specjalnym teście Wyczucia pobudek, traci on premię ze Zręczności do KP (jeśli takową posiada), ale tylko w przypadku twojego kolejnego wymierzonego weń ataku, który musisz wykonać w swojej następnej turze lub przed jej nadejściem.
Wykonanie opisanej wcześniej finty w przypadku istot niehumanoidalnych jest trudniejsze, ponieważ nie tak łatwo odczytać ich mowę ciała. Dlatego też w takiej sytuacji podlegasz karze –4 do testów Blefowania. Z kolei w przypadku stworzeń o zwierzęcym Intelekcie (1 lub 2) zadanie staje się jeszcze trudniejsze – kara wynosi wówczas –8. Nie możesz stosować finty względem ofiar nieinteligentnych.
Finta w walce nie prowokuje ataków okazyjnych.
Odwrócenie uwagi, aby umożliwić ukrycie: Możesz wykorzystać Blefowanie, by ułatwić sobie Ukrywanie się. Udany test pierwszej z wymienionych umiejętności oznacza, że odwracasz na chwilę uwagę przeciwnika, dzięki czemu masz prawo po raz kolejny wykonać test Ukrywania się, gdy ktoś cię widzi. To zastosowanie Blefowania nie prowokuje ataku okazyjnego.
Przekazanie sekretnej wiadomości: Za pomocą Blefowania możesz też przekazać wiadomość innej osobie w taki sposób, by pozostali jej nie zrozumieli. W przypadku prostej informacji ST wnosi 15, złożona wymaga pokonania ST 20 (dotyczy to szczególnie tych, które wymagają sprytnego dotarcia do nowych wiadomości). Porażka o 4 lub mniej oznacza, że nie możesz przekazać wiadomości. Porażka o 5 lub więcej wskazuje, iż zasugerowano fałszywą informację lub wyciągnięto błędne wnioski. Każdy, kto przysłuchuje się wymianie takich wiadomości, może je przejąć – ma prawo do testu Wyczucia pobudek spornego z testem Blefowania wykonywanego przy przekazywaniu informacji (patrz “Wyczucie pobudek”).
Akcja: Różnie. Test Blefowania będący częścią większej interakcji zawsze zajmuje co najmniej rundę (i jest przynajmniej akcją całorundową), jednak wykonanie bardziej złożonego zadania wymaga więcej czasu. Test Blefowania wykonywany na potrzeby finty w walce lub odwrócenia uwagi w celu umożliwienia ukrycia się to akcja standardowa. Test Blefowania związany z przekazywaniem sekretnej wiadomości nie wymaga poświęcenia akcji, ale jest częścią normalnej rozmowy.
Ponowne próby: Różnie. Ogólnie rzecz biorąc, nieudany test Blefowania w interakcji społecznej sprawia, że ofiara staje się zbyt podejrzliwa, abyś w tych samych warunkach próbował raz jeszcze. Masz natomiast prawo dowolną liczbę razy ponawiać próby Blefowania związanego z fintami w walce. W przypadku przekazywania wiadomości także przysługują ci kolejne próby, ale tylko jeden raz na rundę. Ponadto każda próba wiąże się z takim samym ryzykiem nieporozumienia.
Zasady specjalne: Tropiciel zyskuje premię do testów Blefowania, gdy wykorzystuje tę umiejętność względem preferowanego wroga.
Posiadacz chowańca węża otrzymuje premię +3 do testów Blefowania.
Jeśli posiadasz atut Sugestywność, otrzymujesz premię +2 do testów Blefowania.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Dyplomacji, Zastraszania i Zręcznej dłoni oraz do testów Przebieranie wykonywanych wówczas, gdy ktoś cię obserwuje, a ty udajesz kogoś innego.
Przykładowe okoliczności
Modyfikator Wyczucia pobudek
Ofiara chce ci uwierzyć.
–5
Blef jest wiarygodny i nie wpływa zbytnio na ofiarę. 
+0
W blef stosunkowo trudno uwierzyć lub stawia ofiarę w ryzykownym położeniu.
+5
W blef trudno uwierzyć lub naraża ofiarę na poważne ryzyko.
+10
Blef to oczywiste łgarstwo i w zasadzie nie warto się nad nim zastanawiać.
+20
Ciche poruszanie się (Zr; kara do testów z pancerza)
Test: Wykonujesz test Cichego poruszania się sporny z Nasłuchiwaniem każdego, kto może cię usłyszeć. Bez kar możesz się poruszać z połową normalnej prędkości. Jeśli jednak poruszasz się szybciej niż z połową normalnej prędkości, ale nie z całą, podlegasz karze –5. W zasadzie nie sposób szarżować czy biegać po cichu (kara –20).
Trudno poruszać się po cichu przez bagna czy poszycie (i inną podobną hałaśliwą powierzchnię). Próbując wykorzystać tę umiejętność na podobnym terenie, podlegasz podanym dalej karom.

Powierzchnia
Modyfikator testu
Dźwięczna (osypisko, głębokie i płytkie bagno, podszycie, gruzowisko)
–2
Bardzo dźwięczna (gęste podszycie, głęboki śnieg) 
–5

Akcja: Żadna. Test Cichego poruszania się wlicza się w ruch lub inną czynność, a zatem jest częścią innej akcji.
Zasady specjalne: Właściciel chowańca kota otrzymuje premię +3 do testów Cichego poruszania się.
Niziołek otrzymuje premię rasową +2 do testów Cichego poruszania się.
Jeśli posiadasz atut Ukradkowość, otrzymujesz premię +2 do testów Cichego poruszania się.
Czarostwo (Int; tylko wyszkolona)
Umiejętność ta pozwala ci identyfikować zaklęcia, które ktoś właśnie rzuca lub które już działają.
ST Czarostwa
Zadanie
13 
Identyfikacja glifu strażniczego za pomocą odczytania magii. Nie wymaga akcji.
15 + poziom czaru 
Identyfikacja rzucanego czaru (musisz widzieć lub słyszeć werbalne bądź somatyczne komponenty). Nie wymaga akcji. Bez ponawiania.
15 + poziom czaru
Nauka czaru z księgi zaklęć lub zwoju (dotyczy tylko czarodzieja). Ponawianie niedozwolone dla danego zaklęcia, dopóki nie zyskasz co najmniej 1 rangi w Czarostwie (nawet jeśli znajdziesz inne źródło, z którego możesz się go nauczyć). Wymaga 8 godzin.
15 + poziom czaru 
Przygotowanie czaru z pożyczonej księgi zaklęć (dotyczy tylko czarodzieja). Jedna próba na dzień. Nie wymaga dodatkowego czasu.
15 + poziom czaru 
Określenie, dzięki wykryciu magii, szkoły magii obecnej w aurze jednego widzianego przedmiotu lub istoty (jeśli aura nie jest efektem działania zaklęcia, ST wynosi 15 + 1/2 poziomu czarującego). Nie wymaga akcji.
19 
Identyfikacja symbolu za pomocą odczytania magii. Nie wymaga akcji.
20 + poziom czaru 
Identyfikacja czaru, który już działa i który ma efekty. Musisz widzieć lub być w stanie wykryć efekt danego zaklęcia. Nie wymaga akcji. Bez ponawiania.
20 + poziom czaru 
Identyfikacja materii stworzonej lub ukształtowanej przez magię, na przykład stwierdzenie, że żelazna ściana to efekt działania czaru ściana żelaza. Nie wymaga akcji. Bez ponawiania.
20 + poziom czaru 
Odcyfrowanie zapisanego czaru (na przykład zwoju) bez użycia odczytania magii. Jedna próba na dzień. Wymaga akcji całorundowej.
25 + poziom czaru 
Ustalenie czaru, którego padasz ofiarą, po wykonaniu nań rzutu obronnego. Nie wymaga akcji. Bez ponawiania.
25 
Identyfikacja eliksiru. Wymaga minuty. Bez ponawiania.
20 
Narysowanie diagramu, dzięki któremu zakotwiczenie w wymiarze będzie można rzucić na zaklęcie magiczny krąg. Wymaga 10 minut. Bez ponawiania. Ten test wykonuje się w sekrecie, abyś nie znał jego wyniku.
30 i więcej 
Zrozumienie dziwnego lub unikatowego magicznego efektu, na przykład działania magicznego strumienia. Wymagany czas jest w tym wypadku zmienny. Bez ponawiania.
Test: Potrafisz identyfikować czary i efekty magiczne. ST testu Czarostwa zależy od zadania –informacje podano w powyższej tabeli.
Akcja: Różnie, jak podano w pobliskiej tabeli.
Ponowne próby: Patrz wcześniej.
Zasady specjalne: Jeżeli jesteś czarodziejem specjalistą, otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa wykonywanych w związku z czarami lub efektami z twojej szkoły specjalizacji. Podlegasz jednakże karze –5 w przypadku zaklęć i efektów z zakazanej szkoły (a niektórych rzeczy w ogóle nie jesteś w stanie zrobić, na przykład nauczyć się czaru z zakazanej szkoły).
Jeśli posiadasz atut Talent do magii, otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (tajemna), otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Stosowaniu magicznych urządzeń, otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa dotyczących odcyfrowywania czarów zapisanych na zwojach.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Czarostwie, otrzymujesz premię +2 do testów Stosowania magicznych urządzeń dotyczących czarów zapisanych na zwojach.
Ponadto za pomocą niektórych czarów możesz zyskać informacje dotyczące magii, jeśli powiedzie ci się test Czarostwa – szczegóły znajdziesz w opisie zaklęcia.
Dyplomacja (Cha)
Test: Wykonując udany test Dyplomacji, zmieniasz nastawienie innych osób (bohaterów niezależnych) – bazową ST znajdziesz w pobliskiej ramce “Wpływanie na nastawienie BN” W przypadku negocjacji ich uczestnicy wykonują sporne testy Dyplomacji, a zwycięzca zyskuje przewagę. Poprzez sporne testy rozwiązuje się również konflikty pomiędzy adwokatami czy dyplomatami, których wysłuchuje strona trzecia.
Akcja: Zmiana nastawiania za pomocą Dyplomacji zwykle zajmuje około minuty (10 następujących po sobie akcji całorundowych). W niektórych sytuacjach okres ten ulega wydłużeniu. Możesz też wykonać “przyspieszony” test Dyplomacji – poświęcając tylko akcję całorundową – ale podlegasz wówczas karze –10.
Ponowne próby: Opcjonalnie tak, ale nie należy tego polecać, ponieważ zwykle ponowne próby nie przynoszą efektów. Nawet jeśli wstępny test Dyplomacji zakończył się sukcesem, inne postacie da się przekonać tylko w pewnym stopniu – kolejne próby przyniosą więcej szkód niż pożytku. Jeżeli zaś wstępny test Dyplomacji się nie powiedzie, osoby, na które wpływałeś, najpewniej utwierdziły się w swoim przekonaniu i kolejne próby są daremne.
Zasady specjalne: Półelf otrzymuje premię rasową +2 do testów Dyplomacji.
Jeśli posiadasz atutu Negocjowanie, otrzymujesz premię +2 do testów Dyplomacji.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, Wiedzy (szlachta i władcy) lub Wyczuciu pobudek, otrzymujesz premię +2 do testów Dyplomacji.
Wpływanie na nastawienie BN
Wykorzystaj pobliską tabelę, aby określić efektywność testów Dyplomacji (lub Charyzmy) wykonywanych w celu wpłynięcia na nastawienie bohatera niezależnego, albo też efektywność testów więzi z dziczą wykonywanych po to, by wpłynąć na nastawienie zwierzęcia lub magicznej bestii.

Początkowe nastawienie
Nowe nastawienie (wymagana ST)

Wrogie
Nieprzyjazne
Obojętne
Przyjazne
Pomocne
Wrogie
Mniej niż 20
20
25
35
50
Nieprzyjazne
Mniej niż 5
5
15
25
40
Obojętne
—
Mniej niż 1
1
15
30
Przyjazne
—
—
Mniej niż 1
1
20
Pomocne
—
—
—
Mniej niż 1
1

Nastawienie
Co oznacza
Możliwe działania
Wrogie 
Zaryzykuje, by cię zranić
Atak, przeszkadzanie, obelgi, ucieczka 
Nieprzyjazne 
Źle ci życzy
Wprowadzenie w błąd, plotkowanie, unikanie, przyglądanie się z podejrzliwością, obrażanie
Obojętne 
Nie przejmuje się tobą
Zachowanie stosowne do oczekiwań otoczenia
Przyjazne 
Dobrze ci życzy
Pogawędka, doradzanie, oferta ograniczonej pomocy, faworyzowanie
Pomocne 
Zaryzykuje, by ci pomóc
Ochrona, pomaganie, leczenie, wsparcie
Fałszerstwo (Int)
Test: Stworzenie falsyfikatu wymaga materiałów piśmienniczych odpowiednich dla fałszowanego dokumentu. Potrzebujesz też światła (lub innego sposobu ostrego widzenia), by dostrzegać pisane szczegóły. W przypadku pieczęci wypada mieć lak. Oczywiście potrzeba też czasu. Aby sfałszować dokument, nie naśladując charakteru pisma konkretnej osoby (rozkazy wojskowe, dekrety rządowe, księgi rozrachunkowe i tak dalej), wystarczy wcześniej obejrzeć podobny tekst; zyskujesz przy tym premię +8 do testu. Jeśli chcesz sfałszować podpis, potrzebujesz wzoru parafy, a do testu otrzymujesz premię +4. Stworzenie falsyfikatu dłuższego dokumentu zapisanego ręką konkretnej osoby wymaga znacznej próbki jej pisma.
Testy Fałszerstwa wykonuje się w sekrecie, a zatem nie wiesz, jak dobry jest stworzony przez ciebie falsyfikat. Podobnie jak w przypadku Przebierania, nie musisz nawet wykonywać testu, dopóki ktoś nie bada efektu twojej pracy. Twój test Fałszerstwa jest sporny z testem Fałszerstwa osoby oglądającej dokument i sprawdzającej jego autentyczność. Drugi z wymienionych testów podlega modyfikatorom zależnym od warunków, które przedstawiono w pobliskiej tabeli.

Sytuacja
Modyfikator testu Fałszerstwa czytającego
Czytający nie zna tego rodzaju dokumentu
–2
Czytający nieco zna tego rodzaju dokument
+0
Czytający dobrze zna tego rodzaju dokument
+2
Charakter pisma nieznany czytającemu
–2
Charakter pisma nieco znany czytającemu
+0
Charakter pisma doskonale znany czytającemu
+2
Czytający pobieżnie ogląda dokument
–2

Dokument, który przeczy procedurom, rozkazom lub posiadanej wiedzy, albo też wymaga od czytającej go postaci jakiegoś poświęcenia, może zwiększyć podejrzliwość (będą to korzystne warunki dla postaci badającej dokument w teście spornym).
Akcja: Sfałszowanie krótkiego i prostego dokumentu zajmuje mniej więcej minutę. Strona dłuższego lub bardziej złożonego falsyfikatu powstaje w 1k4 minuty.
Ponowne próby: Zwykle nie. Jeżeli dana osoba odkryje, że jakiś konkretny dokument to falsyfikat, nie można wykonać ponownej próby. Niemniej ta sama fałszywka może się przydać w oszukaniu innej osoby. Jednakże wykonanego dla danego dokumentu wyniku testu Fałszerstwa należy używać za każdym razem, gdy ktoś inny bada dokument. Każda z czytających papier osób ma prawo próbować wykryć fałszerstwo tylko raz. Jeżeli w teście spornym wygrał fałszerz, to osoba badająca dokument nie ma prawa kolejny raz wykorzystać swej umiejętności, nawet gdy coś podejrzewa.
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Cwaniactwo, otrzymujesz premię +2 do testów Fałszerstwa.
Ograniczenia: Fałszerstwo to umiejętność zależna od języka. A zatem, aby tworzyć falsyfikaty i odkrywać fałszerstwa, musisz umieć pisać oraz czytać w języku, którego użyto w danym dokumencie. Barbarzyńca nie może zdobywać rang w Fałszerstwie, dopóki nie nauczy się czytać i pisać.
Jeździectwo (Zr)
Próba jazdy na istocie, która nie nadaje się na wierzchowca jest karą –5 do testów tej umiejętności.
Test: Zwyczajna jazda nie wymaga wykonywania testu. Bez kłopotu osiodłasz wierzchowca, dosiądziesz go, pojedziesz w wybrane miejsce i zsiądziesz, ale następujące działania wymagają testów.

Działanie
ST Jeździectwa
Działanie
ST Jeździectwa
Kierowanie kolanami 
5
Skok 
15
Utrzymanie się w siodle 
5
Ponaglenie wierzchowca 
15
Zmuszenie konia bojowego do walki 
10
Kontrolowanie wierzchowca w walce
20
Zasłanianie się
15
Szybkie dosiadanie i zsiadanie
201
Złagodzenie upadku
15


1 Stosuje się karę do testów z pancerza.

Kierowanie kolanami: Potrafisz kierować wierzchowcem za pomocą kolan, dzięki czemu w walce możesz używać obu rąk. Na początku swojej tury wykonujesz test Jeździectwa – nieudany oznacza, że w danej rundzie masz prawo korzystać tylko z jednej ręki, ponieważ drugą musisz kontrolować wierzchowca.
Utrzymanie się w siodle: W przypadku gdy stracisz równowagę, siedząc na wierzchowcu, reagujesz natychmiast, próbując utrzymać się w siodle. Dotyczy to sytuacji, gdy wierzchowiec niespodziewanie poniesie i gdy otrzymujesz obrażenia. To wykorzystanie niniejszej umiejętności nie wymaga poświęcenia żadnej akcji.
Zmuszenie konia bojowego do walki: Jeżeli zmusisz swego wyszkolonego do walki wierzchowca do wykonania ataku, sam również możesz normalnie wykonać atak lub ataki. To wykorzystanie umiejętności jest akcją darmową.
Zasłanianie się: Potrafisz niezwykle szybko schować się za ciałem wierzchowca, wykorzystując go jako osłonę. W tym czasie nie możesz atakować, ani rzucać czarów. Jeżeli twój test Jeździectwa zakończy się niepowodzeniem, nie masz prawa osłonić się ciałem wierzchowca. To wykorzystanie umiejętności nie wymaga poświęcenia żadnej akcji.
Złagodzenie upadku: Możesz szybko zareagować na upadek z wierzchowca (na przykład, gdy ten zostaje zabity lub się przewraca). Jeżeli test Jeździectwa się nie powiedzie, otrzymujesz 1k6 obrażeń od upadku. To wykorzystanie umiejętności nie wymaga poświęcenia żadnej akcji.
Skok: Możesz skłonić wierzchowca, by przeskoczył nad przeszkodą (będzie to część jego ruchu). Chcąc ustalić parametry skoku, pod uwagę bierz niższy z modyfikatorów – twój z Jeździectwa lub wierzchowca ze Skakania. Jeżeli test Jeździectwa ci się nie powiedzie, spadasz z wierzchowca podczas skoku i otrzymujesz stosowne do sytuacji obrażenia spowodowane przez upadek (co najmniej 1k6). To wykorzystanie umiejętności nie wymaga poświęcenia żadnej akcji, ale stanowi części ruchu wierzchowca.
Ponaglenie wierzchowca: Możesz ponaglić wierzchowca i zwiększyć jego szybkość w akcji ruchu. Udany test Jeździectwa zwiększa na rundę prędkość o 3 metry, lecz powoduje, że stworzenie otrzymuje jedno obrażenie. Możesz wykorzystywać tę opcję co rundę, ale wówczas w każdej następnej wierzchowiec odnosi dwa razy więcej ran niż w poprzedniej (2 obrażenia w drugiej, 4 w trzeciej, 8 w czwartej i tak dalej).
Kontrolowanie wierzchowca w walce: Poświęcając akcję ruchu, możesz spróbować kontrolować w trakcie walki lekkiego konia, kucyka oraz ciężkiego konia lub innego wierzchowca nieprzyuczonego do dosiadania w boju. Jeżeli test Jeździectwa ci się nie powiedzie, w danej rundzie nie masz prawa zrobić nic więcej. W przypadku konia i kucyka bojowego nie musisz wykonywać rzutów.
Szybkie dosiadanie i zsiadanie: W akcji darmowej możesz (zakładając, że masz prawo w danej rundzie wykorzystać jeszcze akcję ruchu) dosiąść lub zsiąść z wierzchowca, który jest maksymalnie o jedną kategorię rozmiaru większy od ciebie. Jeżeli test Jeździectwa ci się nie powiedzie, dosiadanie lub zsiadanie wymaga poświęcenia akcji ruchu. Nie masz prawa korzystać z tej opcji w przypadku wierzchowca większego od ciebie o ponad jedną kategorię rozmiaru.
Akcja: Różnie. Dosiadanie i zsiadanie to zwykle akcja ruchu. Inne testy wymagają poświęcenia albo akcji ruchu, albo akcji darmowej, albo w ogóle żadnej – co zaznaczono wcześniej.
Zasady specjalne: Jeżeli jedziesz na oklep, podlegasz karze –5 do testów niniejszej umiejętności.
Jeżeli dosiadasz wierzchowca z siodłem wojskowym, otrzymujesz premię z okoliczności +2 do testów Jeździectwa dotyczących utrzymania się w siodle.
Umiejętność Jeździectwo jest wymagana w przypadku następujących atutów: Atak w przelocie, Porywająca szarża, Strzelanie z wierzchowca, Tratowanie oraz Walka z wierzchowca.
Jeżeli posiadasz atut Przyjaźń zwierząt, otrzymujesz premię +2 do testów Jeździectwa.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Postępowaniu ze zwierzętami, otrzymujesz premię +2 do testów Jeździectwa.
Język obcy (brak; tylko wyszkolona)
W niniejszej tabeli zebrano typowe języki i ich alfabety.
Język
Przykładowi użytkownicy
Alfabet
Druidzki 
Druidzi (tylko) 
Druidzki
Elfi 
Elfy 
Elfi
Giganci 
Ogry, giganci
Krasnoludzki
Gnolli
Gnolle
Wspólny
Gnomi
Gnomy
Krasnoludzki
Gobliński 
Gobliny, hobgobliny, niedźwieżukowie
Krasnoludzki
Krasnoludzki 
Krasnoludy
Krasnoludzki
Leśny 
Driady, krasnoludki, leperkauny
Elfi
Niebiański 
Dobrzy przybysze
Niebiański
Niziołczy 
Niziołki
Wspólny
Orkowy
Orkowie
Krasnoludzki
Otchłanny 
Demony, chaotyczni źli przybysze
Piekielny
Piekielny 
Diabły, praworządni źli przybysze
Piekielny
Płomienny 
Stworzenia ognia
Smoczy
Podwspólny
Drowy
Elfi
Powietrzny 
Stworzenia powietrza
Smoczy
Smoczy 
Koboldy, troglodyci, jaszczuroludzie, smoki
Smoczy
Wodny 
Stworzenia wody
Elfi
Wspólny 
Ludzie, niziołki, półelfy, półorkowie 
Wspólny
Ziemny 
Xorny i inne stworzenia ziemi
Krasnoludzki

Akcja: Nie dotyczy.
Ponowne próby: Nie dotyczy. Nie ma testów umiejętności Język obcy, nie ma zatem i porażek.

Język obcy różni się od innych umiejętności i działa w mechanice w następujący sposób:
•	Na 1. poziomie, na początku gry, znasz jeden lub dwa języki (zależnie od rasy) plus dodatkowy język na każdy punkt premii ze startowego Intelektu.
•	Język obcy rozwijasz jak inne umiejętności, wydając nań punkty umiejętności, lecz nie kupujesz za nie rang, a po prostu wybierasz nowy język, którym odtąd się posługujesz.
•	Nie wykonujesz testów Języka obcego. Albo znasz jakiś język, albo nie.
•	Piśmienny bohater (a zatem każdy, kto nie jest barbarzyńcą, który z kolei może wydać punkty umiejętności na piśmienność) potrafi czytać i pisać we wszystkich językach, jakie zna. Każdy język wykorzystuje jakiś alfabet, choć kilka różnych może mieć ten sam.
Koncentracja (Bd)
Test: W każdej sytuacji, która wymaga pełnego skupienia, musisz wykonywać testy Koncentracji, gdy coś cię rozprasza (otrzymujesz obrażenia, pogoda jest koszmarna i tak dalej). Działania, o które chodzi, to rzucanie czaru, koncentrowanie się na działającym zaklęciu, kierowanie czarem, wykorzystywanie zdolności czaropodobnej oraz prowokujące atak okazyjny użycie umiejętności. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli działanie normalnie nie prowokuje ataków okazyjnych, nie musisz wykonywać testów Koncentracji, aby uniknąć rozproszenia uwagi.
Jeśli test Koncentracji się powiedzie, możesz normalnie kontynuować akcję. Jeżeli jednak zakończy się niepowodzeniem, akcja automatycznie się nie udaje i zostaje stracona. W przypadku gdy rzucałeś jakieś zaklęcie, tracisz je. Jeśli koncentrowałeś się na aktywnym czarze, kończy on swe działanie tak, jakbyś przestał się na nim skupiać. Jeżeli kierowałeś zaklęciem, nie udało ci się tego zrobić, ale czar dalej funkcjonuje. W przypadku zdolności czaropodobnej tracisz jej użycie, w przypadku umiejętności zaś przyjmujesz, że nie udało ci się jej wykorzystać. W niektórych wypadkach zakończony niepowodzeniem test umiejętności może mieć dodatkowe konsekwencje.
W pobliskiej tabeli zebrano informacje o różnych sytuacjach mogących przerwać skupienie i wymusić test Koncentracji. Jeżeli dane wydarzenie ma miejsce w czasie rzucania zaklęcia, musisz do ST testu dodać poziom czaru, który próbujesz rzucić. W przypadku gdy skupienie zakłóciło kilka elementów, dla każdego z nich wykonujesz test; jeden nieudany wystarczy, by zadanie ci się nie powiodło.
ST Koncentracji1 
Sytuacja powodująca rozproszenie uwagi
10 + zadane obrażenia
Otrzymanie obrażeń w trakcie wykonywania czynności.2
10 + połowa zadanych ostatnio długofalowych obrażeń
Otrzymanie długofalowych obrażeń podczas wykonywania czynności.3
ST rzutu obronnego czaru powodującego rozproszenie uwagi
Rozproszenie uwagi spowodowane przez czar niezadający obrażeń.4
10 
Żywiołowy ruch (na poruszającym się wierzchowcu, w podskakującym na wybojach wozie, w łódeczce płynącej bystrym strumienie, pod pokładem ciskanego sztormem statku).
15 
Gwałtowny ruch (na galopującym koniu, w wozie podczas szalonej przejażdżki, w łódeczce pokonującej wodne progi, na pokładzie ciskanego sztormem statku).
20 
Niesamowicie gwałtowny ruch (trzęsienie ziemi).
15 
Spętanie.
20 
W zwarciu lub podczas przyszpilenia (możesz rzucać jedynie zaklęcia pozbawione komponentów somatycznych, jeśli ponadto potrzebne komponenty materialne trzymasz w ręku).
5 
Wieje silny wiatr i zacina deszcz lub deszcz ze śniegiem.
10 
Wiatr niesie grad, pył lub gruz.
ST rzutu obronnego czaru powodującego rozproszenie uwagi
Pogoda będąca wynikiem działania czaru, choćby burzy zemsty.4

1 Jeżeli próbujesz rzucić czar, koncentrujesz się na nim lub kierujesz nim, gdy następuje dana sytuacja, dodaj poziom zaklęcia do podanej ST.
2 W przypadku zaklęcia o czasie rzucania równym co najmniej rundzie lub wykonywania czynności wymagającej poświęcenia okresu dłuższego niż pojedyncza akcja całorundowa (choćby Unieszkodliwianie mechanizmów). Ponadto obrażenia zadane w ataku okazyjnym lub przygotowanym na wypadek rzucania zaklęcia (w przypadku czarów o czasie rzucania jedna akcja) czy wykonywanej czynności (w przypadku działań niewymagających więcej czasu niż akcja całorundowa).
3 Na przykład kwasowa strzała.
4 Jeśli zaklęcie nie pozwala na wykonanie rzutu obronnego, oblicz ST rzutu obronnego, który w innym wypadku by wymuszało.

Akcja: Żadna. Wykonanie testu Koncentracji nie wymaga poświęcenia akcji. Jest to albo akcja darmowa (gdy próba to reakcja na jakieś wydarzenie), albo część innej akcji (gdy aktywnie wykorzystuje się tę umiejętność).
Ponowne próby: Tak, choć sukces nie anuluje efektów wcześniejszych porażek, takich jak utrata rzucanego czaru czy rozproszenie koncentracji na zaklęciu.
Zasady specjalne: Możesz wykorzystać Koncentrację do rzucenia zaklęcia oraz użycia zdolności czaropodobnej lub umiejętności defensywnie, unikając wszelkich ataków okazyjnych. Zasada ta nie dotyczy jednakże innych akcji prowokujących ataki okazyjne. ST testu wynosi 15 (plus poziom czaru, jeśli defensywnie rzucasz zaklęcie lub używasz tak zdolności czaropodobnej). Jeżeli test Koncentracji się udaje, wykonujesz normalnie akcję, nie prowokując ataków okazyjnych. Zakończony powodzeniem test Koncentracji nie pozwala ci jednakże wykorzystać zasady 10 w stosunku do innego testu, jeśli znajdujesz się w stresujących warunkach; musisz normalnie wykonać taki test. W przypadku porażki testu Koncentracji związana z nim akcja automatycznie się nie udaje (z wszystkimi konsekwencjami tego faktu) i zostaje zmarnowana, analogicznie do przypadku, gdy twoje skupienie zostaje przerwane.
Bohater posiadający atut Czarowanie w walce otrzymuje premię +4 do testów Koncentracji wykonywanych w celu rzucenia zaklęcia lub użycia zdolności czaropodobnej defensywnie oraz gdy znajdzie się w zwarciu lub zostanie przyszpilony.
Leczenie (Rzt)
Test: ST i efekt zależą od zadania, jakie przed sobą postawiłeś.

Zadanie
ST Leczenia
Pierwsza pomoc
15
Długotrwała opieka
15
Opatrzenie rany po pajączku, gąszczu cierni czy ciernistych kamieniach
15
Leczenie zatrutego
ST rzutu obronnego na truciznę
Leczenie chorego
ST rzutu obronnego na chorobę

Pierwsza pomoc: Najczęściej dzięki pierwszej pomocy będziesz ratował umierającego bohatera od śmierci. Jeśli punkty wytrzymałości postaci spadną poniżej zera i traci je ona dalej (w tempie jednego na rundę, godzinę lub dzień), możesz ją ustabilizować. Stabilny bohater nie odzyskuje punktów wytrzymałości, ale też ich nie traci.
Długotrwała opieka: Zapewnienie długotrwałej opieki rannej osobie oznacza, że trzeba się nią zająć przez dzień lub dłużej. Udany test Leczenia wskazuje na to, że pacjent dwa razy szybciej odzyskuje punkty wytrzymałości lub obniżone wartości atrybutów: 2 punkty wytrzymałości na poziom na 8 godzin odpoczynku dziennie lub 4 punkty wytrzymałości na poziom przy odpoczynku całodziennym; 2 punkty atrybutu na 8 godzin odpoczynku dziennie lub 4 punkty atrybutu przy odpoczynku całodziennym.
W tym samym okresie możesz opiekować się maksymalnie sześcioma pacjentami. Potrzebujesz do tego nieco medykamentów (bandaże, maści i tak dalej), które są łatwo dostępne w zamieszkałej okolicy.
Długotrwała opieka to dla uzdrowiciela lekka aktywność. Nie możesz opiekować się sam sobą.
Opatrzenie rany po pajączku, gąszczu cierni czy ciernistych kamieniach: Istota, która zrani się, stając na pajączkach, porusza się z 1/2 normalnej prędkości. Udany test Leczenia neguje tę karę.
Istota zraniona w efekcie działania czaru gąszcz cierni lub cierniste kamienie musi wykonać udany rzut obronny na Refleks – w przeciwnym razie porusza się z 1/2 normalnej prędkości. Karę tę może zanegować inna osoba, poświęcając 10 minut na opatrzenie ran ofiary i wykonując udany test Leczenia o ST równej ST rzutu obronnego na zaklęcie.
Leczenie zatrutego: Możesz zająć się bohaterem, który padł ofiarą trucizny i otrzymuje w wyniku jej działania kolejne obrażenia (lub działa nań inny efekt). Za każdym razem, gdy wykonuje on rzut obronny na toksynę, ty wykonujesz test Leczenia. Zatruta postać bierze pod uwagę albo wynik twojego testu, albo rezultat własnego rzutu obronnego – wybiera się wyższą wartość.
Leczenie chorego: Możesz zająć się bohaterem, który zachorował. Za każdym razem, gdy wykonuje on rzut obronny na efekt choroby, ty wykonujesz test Leczenia. Chora postać bierze pod uwagę albo wynik twojego testu, albo rezultat własnego rzutu obronnego – wybiera się wyższą wartość.
Akcja: Pierwsza pomoc, opatrzenie rany oraz leczenie zatrutego wymaga poświęcenia akcji standardowej. Leczenie chorego oraz opatrzenie istoty zranionej przez czar gąszcz cierni lub cierniste kamienie zajmuje 10 minut. Długotrwała opieka wymaga 8 godzin lekkiej aktywności.
Ponowne próby: Różnie. Ogólnie rzecz biorąc, nie możesz powtórzyć testu Leczenia, jeśli nie dysponujesz dowodem na to, że wcześniejszy się nie powiódł. Zawsze masz natomiast prawo wykonać kolejny test podczas pierwszej pomocy, zakładając oczywiście, że pacjent jeszcze żyje.
Zasady specjalne: Jeżeli posiadasz atut Samowystarczalność, otrzymujesz premię +2 do testów Leczenia.
Zestaw uzdrowiciela zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Leczenia.
Nasłuchiwanie (Rzt)
Test: Test Nasłuchiwania albo ma jakąś ST (zależną od natężenia dźwięku), albo jest sporny z wynikiem testu Cichego poruszania się innej osoby.

ST Nasłuchiwania
Dźwięk
–10 
Bitwa
0 
Rozmawiające osoby1.
5 
Osoba w średniej zbroi, która idzie wolno (3 m/rundę) i stara się nie robić hałasu.
10 
Osoba bez zbroi, która idzie wolno (4,5 m/rundę) i stara się nie robić hałasu.
15 
Łotrzyk 1. poziomu wykorzystujący Ciche poruszanie się, aby przemknąć obok nasłuchującego
15 
Szepczące osoby1
19 
Skradający się kot
30 
Sowa pikująca na zdobycz
1 Jeżeli pokonasz ST o 10 lub więcej, możesz rozróżnić słowa i zorientować się, o czym była mowa (pod warunkiem, że znasz język).

Modyfikator ST Nasłuchiwania 
Warunki
+5
Poprzez drzwi
+15
Poprzez kamienną ścianę
+1
Za każde 3 metry odległości
+5
Nasłuchujący się nie skupia 

W przypadku osób starających się być cicho, podaną w tabeli ST można zastąpić średnią wartością rezultatów testów Cichego poruszania się.
Akcja: Różnie. Kiedy masz szansę coś usłyszeć (na przykład, gdy ktoś hałasuje lub wkraczasz na nowy obszar), możesz wykonać test Nasłuchiwania, nie poświęcając na to akcji. Natomiast próba usłyszenia dźwięków, których nie złowiłeś uchem wcześniej, wymaga akcji ruchu.
Ponowne próby: Tak. Możesz bez kar spróbować usłyszeć coś, czego wcześniej ci się nie udało.
Zasady specjalne: Jeśli w tym samym czasie nasłuchuje kilku bohaterów, można wykonać tylko jeden rzut 1k20 dla nich wszystkich.
Zafascynowane istoty podlegają karze –4 do testów Nasłuchiwania wykonywanych w reakcji na coś.
Jeśli posiadasz atut Czujność, otrzymujesz premię +2 do testów Nasłuchiwania.
Tropiciel otrzymuje premię do testów Nasłuchiwania, gdy używa tej umiejętności względem preferowanego wroga.
Elf, gnom oraz niziołek otrzymują premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania.
Półelf otrzymuje premię rasową +1 do testów Nasłuchiwania.
Śpiąca postać wykonuje testy Nasłuchiwania z karą –10. Udany rzut oznacza, że się budzi.
Odcyfrowywanie zapisków (Int; tylko wyszkolona)
Test: Potrafisz odczytać zapiski w nieznanym języku, niekompletną wiadomość lub informację w archaicznej postaci. W przypadku najprostszych zapisów bazowa ST wynosi 20; dla standardowych tekstów – 25; w przypadku złożonych, egzotycznych i bardzo starych wiadomości ST będzie równa 30 lub więcej.
Udany test oznacza, że zrozumiałeś ogólny kontekst wiadomości o długości mniej więcej strony (lub jej odpowiednika). Porażka zmusza cię do wykonania testu Roztropność o ST 5 – jeśli ci się nie powiedzie, wyciągniesz błędne wnioski, sukces zaś sprawia, że nie przytrafia ci się to nieszczęście.
Zarówno test Odcyfrowywanie zapisków, jak i test Roztropności (jeśli jest konieczny) wykonuje się w sekrecie, nie wiesz zatem, czy wciągnąłeś fałszywe, czy prawdziwe wnioski.
Akcja: Odcyfrowanie odpowiednika jednej strony zapisków zajmuje minutę (10 następujących po sobie akcji całorundowych).
Ponowne próby: Nie.
Zasady specjalne: Bohater z atutem Skrupulatność otrzymuje premię +2 do testów Odcyfrowywania zapisków.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Odcyfrowywaniu zapisków, otrzymujesz premię +2 do testów Stosowania magicznych urządzeń związanych ze zwojami.
Otwieranie zamków (Zr; tylko wyszkolona)
Test Otwierania zamków wykonany bez zestawu narzędzi złodziejskich podlega karze z okoliczności –2, nawet jeżeli używasz jakichś prostych przyrządów. Jeśli natomiast posługujesz się mistrzowskimi narzędziami złodziejskimi, zyskujesz premię z okoliczności +2 do testu.
Test: ST testu waha się od 20 do 40, zależnie od jakości otwieranego zamka, co przedstawiono w pobliskiej tabeli.

Zamek
ST 
Zamek
ST
Bardzo prosty
20 
Niezły
30
Przeciętny
25 
Świetny
40

Akcja: Otwieranie zamka to akcja całorundowa.
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Zwinne palce, otrzymujesz premię +2 do testów Otwierania zamków.
Brak szkolenia: Osoba niewyszkolona w tej umiejętności nie zdoła otworzyć zamka, ale może go wyłamać.
Pływanie (S; kara do testów z pancerza)
Test: Test Pływania wykonujesz raz na rundę, gdy jesteś w wodzie. Sukces oznacza, że poruszasz się z 1/2 (w akcji całorundowej) lub z 1/4 (w akcji ruchu) prędkości. Przy porażce o 4 i mniej nie poruszasz się w ogóle, natomiast porażka o 5 i więcej oznacza, że idziesz pod wodę.
Gdy znajdziesz się pod wodą – czy to świadomie, czy wykonując nieudany test Pływania – musisz wstrzymać oddech. Udaje ci się to przez liczbę rund równą wartości Budowy, ale tylko pod takim warunkiem, że podejmujesz tylko akcje ruchu bądź akcje darmowe. Jeżeli wykonasz akcję standardową lub akcję całorundową (na przykład zaatakujesz), pozostały dostępny ci czas wstrzymywania oddechu maleje o jedną rundę (w efekcie bohater toczący walkę jest w stanie wstrzymywać oddech połowę krócej). Po tym czasie musisz w każdej rundzie wykonywać test Budowy o ST 10, aby dalej wstrzymywać oddech. W każdej następnej rundzie ST wspomnianego testu rośnie o 1. Nieudany test oznacza, że zaczynasz się dusić.
ST testu Pływania zależy od sytuacji, co przedstawiono w pobliskiej tabeli.

Sytuacja
ST Pływania
Spokojna woda
10
Wzburzona woda
15
Sztorm
201
1 Pływając w trakcie sztormu, nie możesz korzystać z zasady 10 w teście niniejszej umiejętności, nawet gdy nic ci nie zagraża i nic cię nie rozprasza.

Po każdej godzinie pływania musisz wykonać test niniejszej umiejętności o ST 20 – nieudany oznacza, że otrzymujesz k6 stłuczeń wynikających ze zmęczenia.
Akcja: Udany test tej umiejętności pozwala ci pływać z 1/4 szybkości w akcji ruchu lub z 1/2 w akcji całorundowej.
Zasady specjalne: Testy Pływania podlegają podwojonej karze do testów z pancerza i karze z obładowania.
Jeśli posiadasz atut Atletyka, otrzymujesz premię +2 do testów Pływania.
Jeśli posiadasz atut Krzepa, otrzymujesz premię +4 do testów Pływania wykonywanych, by uniknąć stłuczeń wynikających ze zmęczenia.
Istoty posiadające szybkość pływania poruszają się w wodze z podaną prędkością bez konieczności wykonywania jakichkolwiek testów umiejętności. Otrzymują ponadto premię rasową +8 do wszystkich testów Pływania wykonywanych, by uniknąć niebezpieczeństwa lub podczas specjalnego działania. Mają też prawo zawsze wykorzystać zasadę 10 w teście Pływania, nawet jeśli coś im zagraża lub je rozprasza. Mogą również pływając, wykonać akcję biegu, ale muszą się wówczas poruszać w linii prostej.
Postępowanie ze zwierzętami (Cha; tylko wyszkolona)
Test: ST testu zależy od tego, co próbujesz zrobić.

Zadanie
ST Postępowania ze zwierzętami
Postępowanie ze zwierzęciem
10
Przymuszanie zwierzęcia
25
Uczenie zwierzęcia nowej sztuczki
15 lub 201
Przyuczenie zwierzęcia do różnych zadań
15 lub 201
Wychowanie dzikiego zwierzęcia
15 + KW zwierzęcia
1 Patrz konkretna sztuczka lub zadanie.

Zadanie
ST 
Ciężka praca 
15
Dosiadanie
15
Dosiadanie w boju 
20 
Pilnowanie
20 
Polowanie
20
Walka
20 
Występowanie
15
Postępowanie ze zwierzęciem: Próbujesz nakazać zwierzęciu, by wykonało jakieś zadanie lub sztuczkę, którą zna. Jeżeli stworzenie jest ranne, otrzymało stłuczenia lub wartości jego atrybutów uległy obniżeniu, ST zwiększa się o 2. Jeśli test się powiedzie, zwierzę w następnej akcji wykonuje sztuczkę lub zleconą czynność.
Przymuszanie zwierzęcia: Próbujesz zmusić zwierzę, by wykonało zadanie lub sztuczkę, której nie zna, ale podoła jej fizycznie. Do tej kategorii należy nakłonienie stworzenia do forsownego marszu lub pośpiechu przez dłużej niż godzinę pomiędzy kolejnymi cyklami snu. Jeżeli stworzenie jest ranne, otrzymało stłuczenia lub wartości jego atrybutów uległy obniżeniu, ST zwiększa się o 2. Jeśli test się powiedzie, zwierzę w następnej akcji wykonuje sztuczkę lub zleconą czynność.
Nauczenie zwierzęcia sztuczki: Możesz uczyć zwierzę konkretnych sztuczek. Wymaga to tygodnia pracy i udanego testu Postępowania ze zwierzętami o podanej ST. Stworzenie z Intelektem wartości 1 potrafi opanować maksymalnie trzy sztuczki. Z kolei zwierzę z Intelektem wartości 2 w najlepszym razie nauczy się sześciu sztuczek. Oto możliwe sztuczki (i związana z nimi ST); oczywiście są to tylko przykłady.
Aport (ST 15): Zwierzę idzie po coś i to przynosi. Jeżeli nie wskazałeś konkretnego przedmiotu, przynosi losowy.
Atak (ST 20): Zwierzę atakuje widocznych wrogów. Możesz wskazać konkretnego przeciwnika, którego ma zaatakować, a zwierzę wykona twój rozkaz, jeśli tylko zdoła. Normalnie rzuca się tylko na humanoidy, humanoidy-potwory, gigantów i inne zwierzęta. Nauczenie go, by atakowało wszystkie istoty (włączając w to nienaturalne stworzenia, takie jak nieumarli czy wynaturzenia) należy traktować jak dwie sztuczki.
Broń (ST 20): Zwierzę broni cię (lub jest do tego gotowe, jeśli nie widać żadnego zagrożenia) nawet, jeśli nie otrzyma takiego rozkazu. Możesz także nakazać mu chronić inną osobę.
Chodź (ST 15): Zwierzę podejdzie do ciebie, nawet jeśli normalnie by tego nie zrobiło.
Noga (ST 15): Zwierzę trzyma się blisko ciebie, idąc tuż przy nodze nawet do miejsc, do których normalnie by nie poszło.
Pracuj (ST 15): Zwierzę ciągnie lub pcha ciężar o średnim lub dużym obciążeniu.
Sztuczka (ST 15): Zwierzę wykonuje którąś z prostych sztuczek, takich jak siadanie, przewracanie się, warczenie lub szczekanie i tak dalej.
Szukaj (ST 15): Zwierzę poszukuje na wskazanym obszarze tego, co żyje lub jest ożywione w sposób oczywisty.
Trop (ST 20): Zwierzę tropi woń, której przykład mu dałeś (w tym celu musi posiadać zdolność węch.
Waruj (ST 20): Zwierzę nie rusza się z miejsca, strzegąc go i uniemożliwiając innym zbliżenie się doń.
Wracaj (ST 15): Zwierzę wycofuje się z walki. Jeśli nie zna tej sztuczki, walczy, dopóki nie zostanie zmuszone do ucieczki (w wyniku obrażeń, efektu strachu itp.) lub nie pokona wroga.
Zostań (ST 15): Zwierzę zostaje w miejscu i czeka na twój powrót. Nie rzuca się na inne istoty, które przechodzą, choć w razie potrzeby się broni.
Przyuczenie zwierzęcia do różnych zadań: Zamiast uczyć zwierzęcia konkretnych sztuczek, możesz wytresować je tak, by dokonywało zadań natury bardziej ogólnej. W gruncie rzeczy będzie to polegało na doborze znanych sztuczek, które pasują do danego zadania – na przykład: waruj i pracuj. Zwierzę musi spełniać wszystkie normalne wymagania dotyczące sztuczek zaliczanych do takiego “zestawu”. Jeśli sztuczek jest więcej niż trzy, musi posiadać Intelekt wartości 2.
Zwierzę można wytresować tylko w jednym z tych ogólnych zadań, lecz jeśli zdoła nauczyć się dodatkowych sztuczek (poza tymi związanymi z danym zadaniem), ma do tego prawo. Ta tresura wymaga mniej testów niż nauka konkretnych sztuczek, ale czasu szkolenia nie da się skrócić.
Ciężka praca (ST 15): Zwierzę przyuczone do ciężkiej pracy zna następujące sztuczki: chodź i pracuj. Taka tresura zwierzęcia wymaga dwóch tygodni.
Dosiadanie (ST 15): Zwierzę przyuczone do noszenia jeźdźca zna następujące sztuczki: chodź, noga i zostań. Taka tresura zwierzęcia wymaga trzech tygodni.
Dosiadanie w boju (ST 20): Zwierzę zostało wyszkolone do noszenia jeźdźca w trakcie walki i zna sztuczki atakuj, broń, chodź, noga, waruj oraz wracaj. Taka tresura wymaga sześciu tygodni. Możesz też podszkolić zwierzę przyuczone do dosiadania przez jeźdźca, by opanowało dosiadanie w boju – wymaga to trzech tygodni oraz udanego testu Postępowania ze zwierzętami o ST 20. Nowe zadanie, do którego zwierzę zostanie przyuczone, zastępuje wcześniejsze oraz wszelkie znane przezeń sztuczki. Koń bojowy oraz pies wierzchowy są wytresowane do dosiadania w boju i nie muszą przechodzić żadnych dodatkowych treningów.
Pilnowanie (ST 20): Zwierzę przyuczone do pilnowania zna następujące sztuczki: atak, broń, waruj i wracaj. Taka tresura zwierzęcia wymaga czterech tygodni.
Polowanie (ST 20): Zwierzę przyuczone do polowań zna następujące sztuczki: aportuj, atak, noga, szukaj, trop i wracaj. Taka tresura zwierzęcia wymaga sześciu tygodni.
Walka (ST 20): Zwierzę przyuczone do walki zna następujące sztuczki: atak, wracaj i zostań. Taka tresura zwierzęcia wymaga trzech tygodni.
Występowanie (ST 15): Zwierzę przyuczone do występów zna następujące sztuczki: aportuj, chodź, noga, sztuczka i zostań. Taka tresura zwierzęcia wymaga pięciu tygodni.
Wychowanie dzikiego zwierzęcia: Polega na wychowywaniu dzikiego stworzenia od wczesnego dzieciństwa, dzięki czemu staje się ono zwierzęciem domowym. Treser umie szkolić trzy istoty jednocześnie. Udomowione zwierzę można uczyć sztuczek już w czasie wychowywania albo też zająć się tym później.
Akcja: Różnie. Postępowanie ze zwierzęciem to akcja ruchu, natomiast przymuszanie to już akcja całorundowa (dla druida i tropiciela pierwsze z wymienionych to akcja darmowa, a druga – akcja ruchu). W przypadku działań wymagających czasu (patrz wcześniej) połowę owego okresu (3 godziny dziennie na tresowane zwierzę) musisz poświęcać pracy mającej na celu wytresowanie stworzenia i dopiero później masz prawo wykonać test Postępowania ze zwierzętami. Jeżeli będzie on nieudany, należy przyjąć, że nauczenie, wychowanie czy wytresowanie zwierzęcia się nie powiodło, i nie musisz reszty wymaganego czasu spędzać na tej pracy. Z kolei zakończony powodzeniem test oznacza, że musisz poświęcić resztę czasu, aby zakończyć naukę, wychowanie czy tresurę. W przypadku gdy coś przerwie ci pracę lub nie dokończysz nauki, wychowania lub tresury, próba automatycznie kończy się niepowodzeniem.
Ponowne próby: Tak, z wyjątkiem wychowywania zwierząt.
Zasady specjalne: Możesz wykorzystać tę umiejętność w stosunku do stworzeń o Intelekcie wartości 1 lub 2, które nie są zwierzętami, lecz wówczas ST testu zwiększy się o 5. Istot tych dotyczą takie same ograniczenia liczby sztuczek, co zwierzęta.
Druid i tropiciel otrzymują premię z okoliczności +4 do testów Postępowania ze zwierzętami wykonywanych w związku z posiadanym zwierzęcym towarzyszem. Ponadto zwierzęcy towarzysz druida i tropiciela zna co najmniej jedną premiową sztuczkę więcej (nie wlicza się jej do liczby dostępnych zwierzęciu sztuczek, a jej nauczenie nie wymaga ani czasu na tresurę, ani wykonania testu Postępowania ze zwierzętami).
Jeśli posiadasz atut Przyjaźń zwierząt, otrzymujesz premię +2 do testów Postępowania ze zwierzętami.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Postępowaniu ze zwierzętami, otrzymujesz premię +2 do testów Jeździectwa oraz testów więzi z dziczą.
Brak szkolenia: Jeżeli nie posiadasz żadnych rang w tej umiejętności, możesz wykonywać testy Charyzmy na potrzeby postępowania z udomowionymi zwierzętami i przymuszania ich. Nie masz natomiast prawa uczyć, wychowywać ani tresować zwierząt. Druid i tropiciel pozbawiony rang w Postępowaniu ze zwierzętami może wykonywać testy Charyzmy na potrzeby postępowania ze zwierzęcym towarzyszem i przymuszania go, ale nie potrafi uczyć, wychowywać ani tresować zwierząt nieudomowionych.
Przebieranie (Cha)
Test: Wynik testu tej umiejętności determinuje to, jak dobre jest przebranie. Z nim również porównuje się rezultaty spornych testów Spostrzegawczości. Jeśli jednak nie zwracasz na siebie uwagi, otoczenie nie ma prawa do testów Spostrzegawczości. Jeżeli natomiast zainteresują się tobą podejrzliwe osoby (choćby strażnicy obserwujący przechodzące przez miejską bramę pospólstwo), można założyć, że biorą one 10 w testach Spostrzegawczości.
Wykonujesz tylko jeden test przy jednokrotnym użyciu tej umiejętności, nawet jeżeli kilka osób wykonuje testy Spostrzegawczości. Test Przebierania wykonuje się w sekrecie nie wiesz zatem, jak dobrze ci poszło.
Efektywność przebrania zależy również od tego, jak bardzo chcesz zmienić oryginalny wygląd.
Przebranie 
Modyfikator testu Przebieranie
Zmiana tylko drobnych szczegółów
+5
Za inną płeć1
–2
Za przedstawiciela innej rasy1
–2
Za przedstawiciela innej kategorii wiekowej1
–22
1 Modyfikatory te się kumulują; pod uwagę bierz każdy stosowny.
2 Za stopień różnic pomiędzy aktualną kategorią wiekową, a udawaną (młodzian, dorosły, wiek średni, stary, sędziwy).

Kiedy udajesz konkretną osobę, ci, którzy wiedzą, jak ona wygląda, otrzymują premię do testów Spostrzegawczości (patrz pobliska tabela). Ponadto należy ich automatycznie traktować tak, jakby podejrzliwie ci się przyglądali, zatem zawsze wykonuje się dla nich testy sporne.

Znajomość
Premia do testu Spostrzegawczości
Znajomi z widzenia
+4
Przyjaciele lub współpracownicy
+6
Bliscy przyjaciele
+8
Intymny związek
+10

Zwykle dana osoba wykonuje test Spostrzegawczości, aby przejrzeć przebranie, natychmiast po spotkaniu oraz co każdą kolejną godzinę. Jeśli przypadkowo i przelotnie spotykasz różne istoty, testy wykonuje się raz na dzień lub godzinę, używają średniego modyfikatora ze Spostrzegawczości dla całej grupy.
Akcja: Stworzenie przebrania wymaga 1k3 x 10 minut pracy.
Ponowne próby: Tak. Możesz spróbować poprawić nieudane przebranie, ale osoby, które odkryją próbę przebrania, staną się bardziej podejrzliwe.
Zasady specjalne: Magia, która zmienia wygląd – na przykład polimorfia, przebranie, przekształcenie siebie czy zmiana kształtów – zapewnia premię +10 do testów Przebierania (patrz opis poszczególnych zaklęć). W przypadku naśladowania wyglądu konkretnej osoby przy użyciu czaru zasłona musisz wykonać udany test Przebierania z premią +10. Magia ze szkoły poznanie, która umożliwia przejrzenie iluzji (choćby widzenie prawdy), nie pozwala wykryć zwykłego, niemagicznego przebrania, chociaż neguje magiczne składniki każdego wzmocnionego czarami przebrania.
Rzucając czar mamidło, wykonujesz test Przebierania, aby określić stopień podobieństwa.
Jeśli posiadasz atut Cwaniactwo, otrzymujesz premię +2 do testów Przebieranie.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Przebierania, gdy wiesz, że jesteś obserwowany i udajesz kogoś innego.
Przeszukiwanie (Int)
Test: Zwykle musisz znajdować się w odległości maksymalnie 3 metrów od przedmiotu lub powierzchni, którą przeszukujesz. Zaprezentowana dalej tabela zawiera listę ST dla typowych sposobów wykorzystania tej umiejętności.

Działanie
ST Przeszukiwania
Przetrząśnięcie skrzyni pełnej rupieci, aby znaleźć w niej pewien konkretny przedmiot
10
Dostrzeżenie typowych sekretnych drzwi lub prostej pułapki
20
Znalezienie złożonej niemagicznej pułapki (tylko łotrzyk)1
21 i więcej
Znalezienie magicznej pułapki (tylko łotrzyk)1
25 + poziom czaru użytego do stworzenia pułapki
Dostrzeżenie dobrze ukrytych sekretnych drzwi 
30
Znalezienie odcisku stopy/łapy 
Różnie2
1 Krasnolud (nawet jeśli nie jest łotrzykiem) może za pomocą Przeszukiwania znajdować pułapki wbudowane w kamień lub z niego zrobione.
2 Udany test Przeszukiwania umożliwia znalezienie odcisku stopy czy łapy lub innego znaku świadczącego o tym, że jakaś istota przeszła przez dane miejsce. Mimo to nie możesz podążać tak znalezionym śladem. Odpowiednie ST znajdziesz w opisie atutu Tropienie.

Akcja: Przeszukanie obszaru o wymiarach 1,5 metra na 1,5 metra lub przedmiotów o objętości sześcianu o krawędzi 1,5 metra wymaga poświęcenia akcji całorundowej.
Zasady specjalne: Elf posiada premię rasową +2 do testów Przeszukiwania, a półelf premię rasową +1. Elf (lecz nie półelf), który po prostu przechodzi w odległości 1,5 metra od sekretnych lub ukrytych drzwi, może wykonać test Przeszukiwania i w konsekwencji je odnaleźć.
Jeśli posiadasz atut Dociekliwość, otrzymujesz premię +2 do testów Przeszukiwania.
Zaklęcia glif strażniczy, krąg teleportacji, ognista pułapka, symbol oraz wybuchające runy tworzą magiczne pułapki, które łotrzyk potrafi znaleźć, wykonując udany test Przeszukiwania; może je też rozbroić, wykorzystując Unieszkodliwianie mechanizmów. Rozpoznanie miejsca działania czaru wnyki wymaga wykonania udanego testu o ST 23. Zaklęcia gąszcz cierni oraz cierniste kamienie tworzą magiczne pułapki, które można znaleźć dzięki niniejszej umiejętności, ale w ich przypadku Unieszkodliwianie mechanizmów nie skutkuje. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie poszczególnych zaklęć.
Jeśli zaklęcia ze szkoły odrzucanie działają w promieniu 3 metrów od siebie przez co najmniej 24 godziny, to w ich pobliżu pojawiają się ledwie widoczne fluktuacje energii. Zapewniają one premię +4 do testów Przeszukiwania wykonywanych w celu zlokalizowania owych czarów ze szkoły odrzucanie.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Przeszukiwaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych podczas tropienia.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (architektura i inżynieria), otrzymujesz premię +2 do testów Przeszukiwania wykonywanych w celu znalezienia sekretnych drzwi lub ukrytych pomieszczeń.
Ograniczenia: Dzięki umiejętności Przeszukiwanie pułapki o ST 20 lub mniej może znajdować każdy, ale tylko łotrzyk ma prawo za pomocą tej umiejętności lokalizować pułapki o większej ST (wyjątek: Zaklęcie szukanie pułapek tymczasowo pozwala kapłanowi wykorzystywać umiejętność Przeszukiwanie, tak jakby był on łotrzykiem).
Krasnolud – nawet jeśli nie jest łotrzykiem– może za pomocą Przeszukiwania znajdować złożone pułapki (takie o ST przekraczającej 20) wbudowane w kamień lub z niego zrobione. Z racji zdolności skalny zmysł otrzymuje on ponadto premię rasową +2 do testów Przeszukiwania.
Rzemiosło (Int)
Podobnie jak w przypadku Wiedzy, Występów i Zawodów, Rzemiosło obejmuje tak naprawdę kilka umiejętności. Każdą kupujesz niezależnie i zdobywasz w niej różną liczbę rang.
Umiejętność Rzemiosło skupia się przede wszystkim na wytwarzaniu. Jeśli wykorzystując ją, niczego nie tworzysz, prawdopodobnie umiejętność ta zalicza się do kategorii Zawód.
Test: Możesz pracować w swoim fachu, zarabiając na godne życie – mniej więcej połowę wyniku testu w sztukach złota na tydzień poświęcony uczciwej robocie. Potrafisz posługiwać się narzędziami związanymi z daną profesją. Umiesz też wykonywać codzienne prace z nią związane. Potrafisz nawet nadzorować niewyszkolonych pomocników oraz rozwiązywać typowe problemy (niewyszkoleni robotnicy i pomocnicy zarabiają przeciętnie 1 sztukę srebra dziennie).
Podstawowe działanie tej umiejętności polega jednak na czymś innym. Rzemiosło umożliwia ci bowiem tworzenie przedmiotów określonego typu. ST zależy od tego, jak skomplikowana jest czynność, którą podejmujesz. Z kolei czas, jaki musisz poświęcić na tworzenie, zależy od ST, wyniku twojego testu oraz ceny przedmiotu. Ostateczna cena przedmiotu determinuje również koszt surowców.
W niektórych wypadkach do osiągnięcia takich samych efektów co przy użyciu Rzemiosła wystarczy czar wytwarzanie wówczas nie trzeba wykonywać testu. Jeśli jednak chcesz za pomocą wspomnianego zaklęcia tworzyć przedmioty wymagające znacznych umiejętności, czeka cię test Rzemiosła.
Udany test Rzemiosła związanego z obróbką drewna w połączeniu z rzuceniem zaklęcia żelazne drewno pozwala ci tworzyć drewniane przedmioty o wytrzymałości stali.
Rzucając pomniejsze tworzenie musisz wykonać udany test odpowiedniego Rzemiosła, jeśli tworzysz skomplikowany przedmiot.
Wszystkie rzemiosła wymagają użycia narzędzi rzemieślniczych, w przeciwnym razie szanse osiągnięcia sukcesu są mniejsze. Wykorzystywanie improwizowanych narzędzi oznacza karę z okoliczności –2 do testów. Z drugiej strony mistrzowskie narzędzia rzemieślnicze zapewniają premię z okoliczności +2 do testów.
Do ustalenia czasu tworzenia przedmiotu oraz poniesionych w związku z tą pracą kosztów wykorzystaj następujące wskazówki:
1. Znajdź cenę przedmiotu. Przelicz cenę na sztuki srebra (1 sz = 10 ss).
2. Ustal ST, korzystając z pobliskiej tabeli.
3. Opłać 1/3 ceny przedmiotu – jest to koszt surowców.
4. Wykonaj test odpowiedniego Rzemiosła – odpowiada on tygodniowi pracy.
Jeśli test zakończy się powodzeniem, pomnóż jego wynik przez ST. Jeśli rezultat tego mnożenia jest równy cenie przedmiotu w ss, zakończyłeś pracę (jeżeli wynik testu x ST równa się podwojona lub potrojona cena przedmiotu w sztukach srebra, to ukończyłeś pracę w 1/2 lub 1/3 czasu; inne mnożniki ST w podobny sposób skracają czas pracy). W przypadku gdy wynik testu × ST nie osiągnie wartości ceny, rezultat odzwierciedla postęp prac. Zapisz iloczyn i wykonaj następny test Rzemiosła odpowiadający kolejnemu tygodniowi. W każdym kolejnym tygodniu prace postępują, aż w końcu uzyskasz w sumie koszt przedmiotów w sztukach srebra.
Jeżeli test nie powiedzie się o 4 lub mniej, w danym tygodniu nie nastąpił postęp prac. Jeśli porażka oznacza niepowodzenie o 5 lub więcej, przyjmij, że zniszczyłeś połowę surowców i znów musisz wydać pieniądze (tylko za tę połowę surowców).
Dzienny postęp: Jeżeli chcesz, możesz wykonywać testy raz dziennie, a nie raz na tydzień. W tym przypadku postęp (wynik testu x ST) liczy się w sztukach miedzi, a nie sztukach srebra.
Przedmioty mistrzowsko wykonane: Masz prawo tworzyć przedmioty mistrzowskie – broń, zbroje, tarcze czy narzędzia zapewniające premie z racji świetnego wykonania, a nie umagicznienia. Kreując taki przedmiot, musisz najpierw wykonać jego mistrzowski składnik. Składnik taki posiada niezależną cenę (300 sz w przypadku broni, 150 sz w przypadku zbroi lub tarczy), a związana z nim ST Rzemiosła wynosi 20. Kiedy powstaną oba składniki – zwykły i mistrzowski – cały przedmiot będzie gotowy. Uwaga: Koszt, jaki ponosisz, tworząc mistrzowski składnik, oznacza 1/3 podanej kwoty, analogicznie do kosztu surowców.
Naprawianie przedmiotów: Ogólnie rzecz biorąc, naprawiasz przedmiot, wykonując testy o takiej samej ST, jak w przypadku jego tworzenia. Koszt naprawy to 1/5 ceny przedmiotu.
Wykorzystując Rzemiosło do tworzenia specyficznych przedmiotów, w teście wykorzystuj ST podane w pobliskiej tabeli.

Przedmiot
Rodzaj Rzemiosła
ST Rzemiosła
Kwas
Alchemia1 
15
Ogień alchemiczny, patyk dymny lub krzesząca gałązka 
Alchemia1 
20
Antytoksyna, słoneczny pręcik, plączonożny worek lub kamień grzmotów 
Alchemia1 
25
Zbroja lub tarcza
Płatnerstwo 
10 + premia do KP
Łuk długi lub krótki
Łuczarstwo 
12
Refleksyjny łuk długi lub krótki
Łuczarstwo 
15
Refleksyjny łuk długi lub krótki wykorzystujący dużą siłę
Łuczarstwo 
15 + (2 × premia z S)
Kusza 
Zbrojmistrzostwo 
15
Prosta broń do walki wręcz lub rzucana
Zbrojmistrzostwo 
12
Żołnierska broń do walki wręcz lub rzucana
Zbrojmistrzostwo 
15
Egzotyczna broń do walki wręcz lub rzucana
Zbrojmistrzostwo 
18
Mechaniczna pułapka
Zakładanie wnyków 
Różnie2
Bardzo prosty przedmiot (drewniana łyżka) 
Różnie
5
Typowy przedmiot (żelazny gar) 
Różnie 
10
Przedmiot wysokiej jakości (dzwonek)
Różnie
15
Skomplikowany lub wyjątkowy przedmiot (zamek)
Różnie
20
1 Przedmioty te tworzyć może tylko osoba rzucająca czary.
2 Tworzenie pułapek podlega specjalnym zasadom.
Akcja: Nie dotyczy. Testy Rzemiosła wykonuje się raz na dzień lub tydzień (patrz wcześniej).
Ponowne próby: Tak, ale za każdym razem, gdy test nie udaje ci się o 5 lub więcej, niszczysz połowę surowców i musisz raz jeszcze zapłacić połowę ich pierwotnej wartości.
Zasady specjalne: Krasnolud otrzymuje premię rasową +2 do testów Rzemiosła związanych z przedmiotami kamiennymi i metalowymi.
Gnom otrzymuje premię rasową +2 do testów Rzemiosła (alchemii) z racji wrażliwego zmysłu powonienia.
Możesz dobrowolnie dodać +10 do ST tworzonego przedmiotu. Dzięki temu zrobisz go szybciej (mnożysz wszak większą ST przez wynik testu, ustalając postęp prac). Decyzję tę musisz jednak podjąć i ogłosić, zanim wykonasz test dotycząca tygodnia (lub dnia) prac.
Tworzenie przedmiotów wykorzystujących Rzemiosło (alchemię) wymaga alchemicznego wyposażenia. Ponadto kreować je mogą tylko osoby rzucające czary. Jeśli pracujesz nad przedmiotami w mieście, kupisz wszystko, czego potrzebujesz – będzie to część kosztu surowców, który ponosisz. Niemniej w niektórych miejscach zdobycie alchemicznego wyposażenia może być trudne lub nawet niemożliwe. Zakup, posiadanie i wykorzystywanie laboratorium alchemicznego zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Rzemiosła (alchemii), ponieważ posiadasz doskonałe narzędzia do pracy. Nie wpływa jednakże na koszt tworzenia przedmiotów za pomocą tej umiejętności.
Synergia: Jeśli posiadasz 5 rang w umiejętności Rzemiosło, otrzymujesz premię +2 do testów Szacowania związanych z przedmiotami wykonanymi za jej pomocą.
Skakanie (S; kara do testów z pancerza)
Test: ST oraz odległość, jaką możesz pokonać, zależą od rodzaju skoku (patrz dalej).
Na twój test Skakania wpływa szybkość. Jeżeli wynosi ona 9 metrów, do testu nie stosuje się żadnego modyfikatora. Jeśli poruszasz się z szybkością mniejszą niż 9 metrów, podlegasz karze –6 za każde 3 metry poniżej 9 metrów. Jeżeli zaś poruszasz się z szybkością przekraczającą 9 metrów, otrzymujesz premię +4 za każde 3 metry powyżej 9.
W podanych ST Skakania założono, że skaczesz z rozbiegu, co wymaga poruszania się w linii prostej przez przynajmniej 6 metrów przed wykonaniem skoku. Jeżeli skaczesz z miejsca, ST Skakania należy podwoić.
Dystans pokonany w skoku wlicza się do twojej normalnej maksymalnej prędkości w rundzie.
Jeśli posiadasz rangi w Skakaniu i powiódł ci się test tej umiejętności, nie upadasz po skoku. Jeżeli natomiast wykonujesz niewyszkolony test tej umiejętności, kończysz skok leżąc, chyba że pokonałeś ST o przynajmniej 5.
Skok w dal: To oczywiście skakanie w poziomie, aby na przykład pokonać szczelinę lub potok. W połowie długości skoku osiągasz wysokość równą 1/4 pokonywanej odległości. ST Skakania jest równa długości skoku w centymetrach podzielonej przez 30.
Udany test oznacza, że przeskoczyłeś na drugą stronę i nie upadłeś. Porażka o mniej niż 5 świadczy o tym, że nie pokonałeś założonego dystansu, ale masz prawo wykonać rzut obronny na Refleks o ST 15 – udany pozwala ci się złapać np. krawędzi po drugiej stronie szczeliny; wówczas kończysz ruch, trzymając się krawędzi. Jeśli w efekcie zawiśniesz na rękach, dostanie się na górę wymaga akcji ruchu i udanego testu Wspinaczki o ST 15.

Skok w dal – dystans
ST Skakania1
1,5 metra
5
3 metry
10
4,5 metra
15
6 metrów
20
7,5 metra
25
9 metrów
30
1 Wymaga rozbiegu długości 6 metrów – w przeciwnym razie należy podwoić ST.

Skok wzwyż: To oczywiście skakanie w pionie, aby na przykład dosięgnąć półki lub chwycić się czegoś, co znajduje się nad głową, choćby gałęzi. ST Skakania równa się pomnożonej przez 4 wysokości skoku w centymetrach podzielonej przez 30.
Jeśli chciałeś się czegoś złapać, udany test oznacza, że doskoczyłeś na zamierzoną wysokość. Jeżeli chcesz się podciągnąć na rękach, musisz poświęcić akcję ruchu i wykonać udany test Wspinaczki o ST 15. Porażka w teście Skakania oznacza, że nie doskoczyłeś i lądujesz w miejscu, z którego skakałeś, lecz się nie przewracasz. Analogicznie do skoku w dal, jeśli nie skaczesz z rozbiegu, ST należy podwoić.

Skok wzwyż – wysokość1
ST Skakania2
30 centymetrów
4
60 centymetrów
8
90 centymetrów
12
120 centymetrów
16
150 centymetrów
20
180 centymetrów
24
210 centymetrów
28
240 centymetrów
32
1 Pod uwagę nie wzięto zasięgu w pionie; patrz dalej.
2 Wymaga rozbiegu długości 6 metrów – w przeciwnym razie należy podwoić ST.

Oczywiście to, jak trudno będzie bohaterowi dosięgnąć zamierzonego celu, zależy od jego rozmiaru. W pobliskiej tabeli podano maksymalny zasięg w pionie (wysokość, na jaką istota może sięgnąć, nie skacząc) dla przeciętnej istoty danego rozmiaru (typowy człowiek, zaliczany do średniego rozmiaru, nie skacząc, sięgnie na wysokość 240 centymetrów). Stworzenia o czterech nogach nie mają takiego samego zasięgu w pionie, jak te o dwóch; należy je traktować jak istoty o jedną kategorię rozmiaru mniejsze.

Rozmiar stworzenia
Zasięg w pionie
Kolosalne 
3840 cm (38,4 m)
Olbrzymie 
1920 cm (19,2 m)
Wielki 
960 cm (9,6 m)
Duże 
480 cm (4,8 m)
Średnie
240 cm (2,4 m)
Małe 
120 cm (1,2 m)
Malutkie 
60 cm (0,6 m)
Drobne 
30 cm (0,3 m)
Filigranowe 
15 cm (0,15 m)

Wskakiwanie na coś: Możesz wskoczyć na przedmiot sięgający ci do pasa – na przykład: na stół czy głaz – wykonując udany test Skakania o ST 10. Czynność ta kosztuje 3 metry ruchu, zatem jeśli poruszasz się z szybkością 9 metrów, możesz pokonać 6 metrów, a potem wskoczyć na ladę. W tym przypadku nie musisz skakać z rozbiegu, jeśli zatem skaczesz z miejsca, ST nie ulega podwojeniu.
Zeskakiwanie: Jeżeli specjalnie skaczesz z jakiejś wysokości, otrzymujesz mniej obrażeń, niż gdybyś po prostu spadał. ST dla takiego skoku wynosi 15. W tym przypadku nie musisz skakać z rozbiegu, jeśli zatem skaczesz z miejsca, ST nie ulega podwojeniu.
Udany test oznacza, że otrzymujesz obrażenia, jakbyś spadał z wysokości o 3 metry niższej niż naprawdę.
Akcja: Żadna. Test Skakania wlicza się w poruszanie, a zatem jest częścią akcji ruchu. Jeżeli w połowie skoku “skończy ci się ruch”, twoją następną akcją (albo w tej samej turze, albo – jeśli zachodzi taka konieczność – w następnej) musi być akcja ruchu, kończąca skok.
Zasady specjalne: Efekty, które zwiększają twoją szybkość, zwiększają również długość skoku, ponieważ na test wpływa prędkość skaczącego.
Jeśli posiadasz atut Bieg, otrzymujesz premię +4 do testów Skakanie wykonywanych, gdy skaczesz z rozbiegu.
Niziołek otrzymuje premię rasową +2 do testów Skakania.
Jeżeli posiadasz atut Akrobatyka, otrzymujesz premię +2 do testów Skakania.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, otrzymujesz premię +2 do testów Skakania.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Skakaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Zwinności.
Spostrzegawczość (Rzt)
Test: Spostrzegawczość wykorzystuje się przede wszystkim po to, by dostrzec ukryte postacie lub potwory. Zwykle test tej umiejętności będzie sporny z Ukrywaniem się istoty, która nie chce zostać zauważona. Zdarza się też, że jakieś stworzenie nie chowa się świadomie, lecz mimo to i tak trudno je dostrzec, a wówczas wypatrzenie go wymaga udanego testu Spostrzegawczości.
Test Spostrzegawczości zakończony wynikiem co najmniej 20 oznacza, że jesteś świadom obecności w pobliżu niewidzialnych istot (jeśli takie oczywiście są), choć ich nie widzisz.
Spostrzegawczość pozwala ci również wykryć przebranie (patrz opis umiejętności Przebieranie), czytać z ruchu warg, gdy nie słyszysz lub nie rozumiesz czyjejś wypowiedzi.
Dzięki testom Spostrzegawczości można też określić odległość w chwili spotkania. W tym przypadku stosuje się kary zależne od odległości pomiędzy grupami lub pojedynczymi osobami. Dodatkową karę może spowodować rozproszenie uwagi postaci, która wykonuje test (nie koncentruje się na obserwowaniu okolicy).

Warunki
Kara
Na każde 3 metry odległości
–1
Rozproszona uwaga obserwatora
–5

Czytanie z ruchu warg: Potrafisz zrozumieć słowa, wyczytując je z ruchu warg, jeśli znajdujesz się w odległości maksymalnie 9 metrów od mówiącego, widzisz, jak się wypowiada, i rozumiesz język, jakim się posługuje (to użycie umiejętności należy traktować jak efekt oparty na języku). Bazowe ST wynosi 15, ale może ulec zwiększeniu w przypadku złożonej lub nie najlepiej artykułowanej wypowiedzi. Oczywiście mówiący musi się znajdować w twoim polu widzenia, abyś mógł czytać z ruchu warg.
Jeżeli powiedzie ci się test Spostrzegawczości, zyskujesz ogólne pojęcie dotyczące minutowej wypowiedzi, lecz nie znasz wszystkich szczegółów. W przypadku porażki o 4 i mniej niczego nie wyczytujesz z ruchu warg mówiącego. Natomiast porażka o 5 i więcej oznacza, iż wyciągnąłeś fałszywe wnioski. W tym przypadku test wykonuje się w sekrecie, w wyniku czego nie wiesz, czy zakończył się sukcesem czy porażką o więcej niż 5.
Akcja: Różnie. Za każdym razem, gdy masz szansę spostrzec coś w reakcji na sytuację, test niniejszej umiejętności nie wymaga poświęcenia akcji. Próba zauważenia czegoś, czego nie udało ci się wcześniej dostrzec, to akcja ruchu. W przypadku czytania z ruchu warg musisz przez minutę się koncentrować, a dopiero później wykonujesz test Spostrzegawczości; w tym czasie nie masz prawa wykonywać innych akcji (poza poruszaniem się z połową szybkości).
Ponowne próby: Tak. Możesz bez kar próbować dostrzec coś, czego nie udało ci się wcześniej zauważyć. Czytać z ruchu warg masz prawo raz na minutę.
Zasady specjalne: Zafascynowana istota podlega karze –4 do testów Spostrzegawczości wykonywanych w reakcji na sytuację.
Jeśli posiadasz atut Czujność, otrzymujesz premię +2 do testów Spostrzegawczości.
Tropiciel zyskuje premię do testów Spostrzegawczości, gdy wykorzystuje ją względem preferowanego wroga.
Elf otrzymuje premię rasową +2 do testów Spostrzegawczości.
Półelf otrzymuje premię rasową +1 do testów Spostrzegawczości.
Właściciel chowańca jastrzębia otrzymuje premię +3 do testów Spostrzegawczości wykonywanych w świetle dnia i na oświetlonych obszarach.
Właściciel chowańca sowy otrzymuje premię +3 do testów Spostrzegawczości wykonywanych w zacienionych i ciemnych obszarach.
Stosowanie magicznych urządzeń (Cha; tylko wyszkolona)
Dzięki tej umiejętności możesz aktywować urządzenia magiczne (takie jak zwoje czy różdżki), których normalnie nie potrafisz używać.
Test: Umiejętności ta pozwala ci odczytać czar i uaktywnić przedmiot magiczny. Stosowanie magicznych urządzeń umożliwia ci korzystanie z magicznych przedmiotów tak, jakbyś posiadał zdolność czarowania lub właściwość innej klasy, należał do innej rasy albo miał inny charakter.
Test Stosowania magicznych urządzeń wykonujesz za każdym razem, gdy aktywujesz przedmiot magiczny – taki jak różdżka. Jeżeli wykorzystujesz tę umiejętność, by imitować charakter lub inną właściwość przez dłuższy czas, musisz wykonywać odpowiednie testy Stosowania magicznych urządzeń raz na godzinę.
Musisz świadomie decydować, jakie wymagania imitujesz, a zatem wiedzieć, co próbujesz naśladować już w chwili, kiedy wykonujesz właściwy dla tego celu test Stosowania magicznych urządzeń. ST różnych takich działań podano w pobliskiej tabeli.

Działanie
ST Stosowania magicznych urządzeń
Aktywowanie “na oślep”
25
Imitowanie charakteru
30
Imitowanie rasy
25
Imitowanie wartości atrybutu
Patrz opis
Imitowanie właściwości klasowej
20
Odcyfrowanie zapisanego czaru 
25 + poziom czaru
Użycie różdżki
20
Użycie zwoju
20 + poziom czarującego

Aktywowanie “na oślep”: Niektóre przedmioty magiczne aktywuje się specjalnymi słowami, myślami czy działaniami. Potrafisz uaktywnić taki przedmiot, jakbyś użył stosownego wyrazu, myśli czy czynu, choć tego nie zrobiłeś, a nawet nie miałeś pojęcia, o co chodzi. Musisz jednak zrobić coś w zamian, aby wykonać test – powiedzieć coś, machnąć przedmiotem lub w inny sposób spróbować go uaktywnić. Otrzymujesz premię +2 do testu Stosowania magicznych urządzeń, jeśli udało ci się wcześniej przynajmniej raz wykorzystać dany przedmiot.
W przypadku porażki o 9 lub mniej, aktywacja się nie powiodła. Jeżeli jednak porażka przekroczyła 10, zdarzyło się nieszczęście. Taki niefortunny wypadek oznacza uwolnienie magicznej energii w niezamierzony przez ciebie sposób. Typowe niefortunne wypadki to zadziałanie na inny podmiot czy niekontrolowany wybuch magicznej energii, który zadaje ci 2k6 obrażeń. Niniejsze nieszczęścia stanowią uzupełnienie ryzyka niefortunnego wypadku, jakie normalnie mogą mieć miejsce, gdy rzucasz ze zwoju zaklęcie, którego w innej sytuacji nie byłbyś w stanie rzucić.
Imitowanie charakteru: Niektóre magiczne przedmioty wywołują pozytywne lub negatywne efekty, zależnie od charakteru korzystającej z nich osoby. Umiejętność Stosowania magicznych urządzeń pozwala ci traktować je tak, jakbyś posiadał wybrany przez siebie charakter. Jednocześnie możesz imitować tylko jeden charakter.
Imitowanie rasy: Niektóre przedmioty magiczne działają tylko, gdy używają ich przedstawiciele konkretnej rasy. Inne z kolei stają się potężniejsze w rękach takich istot. Możesz używać takich przedmiotów, jakbyś był przedstawicielem danej rasy. Jednocześnie możesz naśladować tylko jedną rasę.
Imitowanie wartości atrybutu: Rzucenie zaklęcia ze zwoju wymaga posiadania pewnej minimalnej wartości w odpowiednim atrybucie (Intelekt w przypadku zaklęć czarodzieja, Roztropność w przypadku czarów objawień oraz Charyzma w przypadku czarów zaklinacza i barda). Twoja efektywna wartość atrybutu (odpowiednia dla klasy, którą imitujesz, próbując rzucić czar ze zwoju) odpowiada wynikowi testu Stosowania magicznych urządzeń minus 15. Jeżeli posiadasz wystarczającą wartość stosownego atrybutu, nie musisz wykonywać tego testu.
Imitowanie właściwości klasowej: Czasem aktywowanie przedmiotu magicznego wymaga wykorzystania właściwości klasowej. W takim przypadku efektywny poziom imitowanej klasy jest równy wynikowi twojego testu Stosowania magicznych urządzeń minus 20.
Umiejętność ta nie pozwala ci wykorzystywać właściwości klasowych innej klasy. Dzięki niej możesz jednak aktywować przedmiot, tak jakbyś daną właściwość posiadał.
Jeżeli klasa, którą imitujesz, posiada wymaganie dotyczące charakteru, musisz je spełnić – albo naprawdę, albo imitując odpowiedni charakter oddzielnym testem Stosowania magicznych urządzeń (patrz wcześniej).
Odcyfrowanie zapisanego czaru: To wykorzystanie tej umiejętności działa analogicznie do odcyfrowania zaklęcia za pomocą Czarostwa, z tą jednak różnicą, że ST jest o 5 wyższa. Odcyfrowanie zapisanego czaru wymaga minuty skupienia.
Użycie różdżki: Normalnie możesz używać różdżki tylko wówczas, jeśli zawarto w niej czary, które znajdują się na liście zaklęć twojej klasy. Natomiast niniejsza umiejętność pozwala ci wykorzystywać różdżki tak, jakby dany czar znajdował się na twojej liście zaklęć klasowych.
Tak umiejętność tę można stosować także do innych magicznych przedmiotów uruchomienia czaru, takich jak laski.
Użycie zwoju: Rzucenie zaklęcia ze zwoju wymaga uprzedniego odcyfrowania go. Normalnie możesz rzucać ze zwoju tylko te czary, które znajdują się na liście zaklęć twojej klasy. Natomiast Stosowanie magicznych urządzeń pozwala ci wykorzystywać zwoje tak, jakby dany czar znajdował się na twojej liście zaklęć klasowych. ST wynosi 20 + poziom czarującego dla zaklęcia, które próbujesz rzucić ze zwoju.
Rzucenie zaklęcia ze zwoju również wymaga pewnej minimalnej wartości odpowiedniego atrybutu (10 + poziom czaru). Jeśli nie masz wystarczającej wartości danego atrybutu, musisz ją imitować za pomocą oddzielnego testu Stosowania magicznych urządzeń (patrz wcześniej).
Tak niniejszą umiejętność można stosować także do innych magicznych przedmiotów ukończenie czaru.
Akcja: Żadna. Test Stosowania magicznych urządzeń to część akcji (jeśli ta jest wymagana) potrzebnej do uaktywnienia przedmiotu.
Ponowne próby: Tak, lecz jeśli w teście aktywacji wypadnie naturalne 1 i użycie przedmiotu ci się nie powiedzie, to kolejną próbę możesz przeprowadzić dopiero po upływie 24 godzin.
Zasady specjalne: W przypadku tej umiejętności nie możesz wykorzystywać zasady 10.
W testach Stosowania magicznych urządzeń nie można korzystać z opcji pomaganie sprzymierzeńcowi. Tylko osoba używająca przedmiotu ma prawo do testu.
Jeżeli posiadasz atut Talent do magii, otrzymujesz premię +2 do testów Stosowania magicznych urządzeń.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Czarostwie, otrzymujesz premię +2 do testów Stosowania magicznych urządzeń dotyczących zwojów.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Odcyfrowywaniu zapisków, otrzymujesz premię +2 do testów Stosowania magicznych urządzeń dotyczących zwojów.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Stosowaniu magicznych urządzeń, otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa wykonywanych w celu odcyfrowywania zaklęć zapisanych na zwojach.
Szacowanie (Int)
Test: Do oszacowania wartości zwykłych, dobrze znanych przedmiotów wystarczy udany test tej umiejętności o ST 12. Porażka oznacza, że dokonałeś błędnej oceny – od 50% do 150% jej rzeczywistej wartości (2k6+3 razy 10%).
Szacowanie rzadko spotykanych lub egzotycznych przedmiotów wymaga udanego testu o ST 15, 20 czy więcej. Sukces oznacza, że udało ci się dobrze ocenić wartość owego przedmiotu, porażka zaś, że nie potrafisz dokonać żadnych szacunków.
Szkło powiększające zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Szacowania, jeśli dotyczą one przedmiotów małych lub bardzo szczegółowych, choćby klejnotów. Z kolei waga kupiecka oznacza premię z okoliczności +2 do testów Szacowania, jeżeli wartość ocenianych przedmiotów zależy od ich wagi, włączając w to wszystkie dobra wykonane z metali szlachetnych. Wspomniane premie się kumulują.
Akcja: Oszacowanie przedmiotu zajmuje minutę (10 następujących po sobie akcji całorundowych).
Ponowne próby: Nie. Bez względu na wynik testu nie masz prawa raz jeszcze szacować wartości tego samego przedmiotu.
Zasady specjalne: Krasnolud otrzymuje premię rasową +2 do testów Szacowania związanych z przedmiotami kamiennymi i metalowymi.
Właściciel chowańca kruka otrzymuje premię +3 do testów Szacowania.
Bohater posiadający atut Skrupulatność otrzymuje premię +2 do testów Szacowania.
Synergia: Jeśli posiadasz co najmniej 5 rang w jakimś Rzemiośle, otrzymujesz premię +2 do testów Szacowania związanych z przedmiotami, które tworzy się za pomocą owej umiejętności.
Brak szkolenia: W przypadku zwykłych przedmiotów porażka w niewyszkolonym teście oznacza, że nie udało ci się dokonać szacunku. W przypadku rzadko spotykanych dóbr sukces oznacza szacunek z błędem – od 50% do 150% (2k6+3 razy 10%) rzeczywistej wartości.
Sztuka przetrwania (Rzt)
Test: Potrafisz w dziczy zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo oraz pożywienie. W pobliskiej tabeli znajdziesz ST zadań, które wymagają testów Sztuki przetrwania.
Sama Sztuka przetrwania umożliwia podążanie czyimś śladem tylko w prostych sytuacjach; w innym wypadku, aby to robić, musisz być albo tropicielem, albo posiadać atut Tropienie (patrz dalej, “Ograniczenia”).

ST Sztuki przetrwania 
Działanie
10 
Radzenie sobie w dziczy. Gdy polujesz i szukasz pożywienia, poruszasz się z połową szybkości naziemnej (nie potrzebujesz zapasów ani wody). Potrafisz zapewnić wodę i jedzenie jednej osobie na każde uzyskane w teście 2 punkty powyżej ST 10.
15
Zyskujesz premię +2 do wszystkich rzutów obronnych na Wytrwałość wymuszanych przez niekorzystną pogodę, gdy poruszasz się z połową szybkości naziemnej; premia rośnie do +4, jeśli nie ruszasz się z miejsca. Możesz zapewnić taką samą premię jednej osobie na każdy uzyskany w teście 1 punkt powyżej ST 15.
15 
Unikasz zagubienia się w dziczy lub naturalnych niebezpieczeństwa, takich jak ruchome piaski.
15 
Przewidujesz pogodę na 24 godziny wcześniej. Na każde uzyskanych w teście 5 punktów powyżej ST 15 przewidujesz pogodę na dodatkowy dzień naprzód.
Różnie
Tropienie (patrz atut Tropienie).

Akcja: Różnie. Pojedynczy test Sztuki przetrwania może dotyczyć działań wykonywanych przez godziny lub cały dzień. Testy niniejszej umiejętności wykonywane w celu znalezienia tropu wymagają przynajmniej akcji całorundowej, a mogą zająć więcej czasu.
Ponowne próby: Różnie. W przypadku radzenia sobie w dziczy czy zyskiwania premii do rzutów obronnych na Wytrwałość (o czym wspomniano w tabeli), możesz wykonywać jeden test Sztuki przetrwania na 24 godziny, a jego wynik utrzymuje się aż do następnego testu. Unikanie zagubienia i naturalnych niebezpieczeństwa wiąże się z testem niniejszej umiejętności za każdym razem, gdy wymaga tego sytuacja. Nie wolno ponawiać testów Sztuki przetrwania dotyczących konkretnej sytuacji unikania zagubienia czy naturalnych niebezpieczeństwa. Kiedy zaś poszukuje się tropu, nieudany test wolno ponowić po godzinie (na dworze) lub po 10 minutach (w pomieszczeniu) poszukiwania.
Ograniczenia: Za pomocą Sztuki przetrwania każdy może znaleźć ślady (bez względu na ST) oraz podążać ich tropem, jeśli ST tego zadania wynosi co najwyżej 10, ale tylko tropiciel (lub postać posiadająca atut Tropienie) ma prawo użyć niniejszej umiejętności do podążania śladem, gdy jest to zadanie o wyższej ST.
Zasady specjalne: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Sztuce przetrwania, automatycznie wiesz, gdzie leży północ w stosunku do twojej aktualnej pozycji.
Tropiciel zyskuje premię do testów Sztuki przetrwania, gdy wykorzystuje tę umiejętność do tropienia preferowanego wroga.
Jeżeli posiadasz atut Samowystarczalność, otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Sztuce przetrwania, otrzymujesz premię +2 do testów Wiedzy (natura).
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (geografia), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych w celu uniknięcia zagubienia i naturalnych niebezpieczeństwa.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (lochoznawstwo), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych pod powierzchnią ziemi.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (natura), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych w naturalnym środowisku na powierzchni ziemi (wody, pustynia, las, wzgórza, bagna, góry i równiny).
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (plany), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych, gdy przebywasz na innych planach.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Przeszukiwaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych w celu znalezienia tropu i podążania nim.
Ukrywanie się (Zr; kara do testów z pancerza)
Test: Twój test Ukrywania się jest sporny z testem Spostrzegawczości każdego, kto może cię dostrzec. W ukryciu poruszasz się bez kar z 1/2 normalnej prędkości. Jeżeli chcesz przemieszczać się szybciej (w przedziale od 1/2 do normalnej prędkości), podlegasz karze –5. W zasadzie niemożliwe (kara –20) jest ukrywanie się i jednoczesny atak, bieg czy szarża.
Istoty rozmiaru większego i mniejszego od średniego otrzymują premie lub podlegają karze do testów Ukrywanie się, zależnie od kategorii: filigranowe +16, drobne +12, malutkie +8, małe +4, duże –4, wielkie –8, olbrzymie –12, kolosalne –16.
Jeśli chcesz wykonać test tej umiejętności, potrzebujesz ukrycia lub osłony. Całkowita osłona i całkowite ukrycie zwykle (lecz nie zawsze, patrz dalej “Zasady specjalne”) zwalniają z konieczności wykonania testu umiejętności, ponieważ i tak nikt cię nie widzi.
Nie możesz się ukryć, jeśli ktoś cię obserwuje, nawet przypadkowo czy od niechcenia. Masz natomiast prawo pobiec za róg lub schować się za jakąś osłoną, by zniknąć z pola widzenia i później się ukryć; niemniej wówczas pozostali będą przynajmniej wiedzieć, dokąd się udałeś.
Jednakże jeśli coś na chwilę odwróci uwagę obserwatorów (na przykład, ty dzięki testowi Blefowania, patrz dalej), możesz spróbować się ukryć. Jeżeli ktoś zwróci na ciebie uwagę, masz prawo wykonać test niniejszej umiejętności tylko wówczas, gdy zdołasz wykorzystać do schowania się coś, co znajduje się nieopodal (najlepiej przyjąć następującą zasadę: kryjówka musi się znajdować w odległości 30 centymetrów na rangę od ciebie). Niestety, wspomniany test wykonujesz z karą –10, musisz bowiem poruszać się dość szybko.
Szybki atak: Jeśli udało ci się ukryć w odległości co najmniej 3 metrów od celu, możesz wykonać jeden atak dystansowy i natychmiast znów się ukryć. Po strzale podlegasz jednak karze –20 do testu Ukrywania się.
Odwracanie uwagi, aby się ukryć: Możesz wykorzystać umiejętność Blefowanie, aby się ukryć. Udany test Blefowania odwraca na chwilę uwagę obserwatorów, dzięki czemu możesz wykonać test Ukrywania się, nawet jeśli inne osoby są świadome twojej obecności.
Akcja: Zwykle żadna. W normalnych warunkach test Ukrywania się jest częścią ruchu, nie wymaga zatem poświęcenia oddzielnej akcji. Jednakże ukrycie się natychmiast po ataku dystansowym (patrz wcześniej “Szybki atak”) to akcja ruchu.
Zasady specjalne: Jeśli jesteś niewidzialny i poruszasz się, otrzymujesz premię +20 do testów Ukrywania się. Jeżeli natomiast jesteś niewidzialny i się nie poruszasz, otrzymujesz premię +40 do testów Ukrywania się.
Jeżeli posiadasz atut Ukradkowość, otrzymujesz premię +2 do testów Ukrywania się.
Tropiciel 13. poziomu może wykonywać testy Ukrywania się w dowolnym obszarze naturalnym, nawet jeśli nic nie zapewnia tu ani osłony, ani ukrycia. Tropiciel 17. poziomu potrafi zrobić to samo nawet, gdy jest obserwowany.
Unieszkodliwianie mechanizmów (Int; tylko wyszkolona)
Test: Test Unieszkodliwiania mechanizmów wykonuje się w sekrecie, w wielu wypadkach nie będziesz zatem wiedział, czy ci się udało, czy nie. ST zależy od złożoności mechanizmu. Unieszkodliwienie (lub zepsucie czy zablokowanie) stosunkowo prostego urządzenia oznacza ST 10; bardziej złożone wymagają pokonania wyższej ST.
Udany test oznacza unieszkodliwienie mechanizmu. Jeżeli nie powiedzie ci się o 4 lub mniej, zawiodłeś, ale możesz spróbować raz jeszcze. Jednakże porażka o 5 lub więcej oznacza, że stało się coś złego. W przypadku pułapki po prostu ją uruchomiłeś. Jeśli natomiast dokonywałeś sabotażu, wydaje ci się, iż unieszkodliwiłeś urządzenie, lecz działa ono normalnie.
Możesz sabotować proste urządzenia – siodła czy koła wozów – które będą przez jakiś czas działać normalnie, ale po jakimś czasie (zwykle po 1k4 rundach lub minutach używania) zepsują się, odpadną lub w inny sposób zostaną uszkodzone.


Urządzenie
Czas
ST Unieszkodliwiania mechanizmów1
Przykład
Proste
1 runda
10
Zablokowanie zamka
Złożone
1k4 rundy
15
Sabotaż koła wozu
Trudne
2k4 rundy
20
Rozbrojenie lub uzbrojenie pułapki
Podstępne
2k4 rundy
25
Rozbrojenie skomplikowanej pułapki, sprytny sabotaż skomplikowanego urządzenia mechanicznego
1 Jeśli nie chcesz pozostawić śladu po swojej działalności, do ST musisz dodać 5.

Akcja: Czas, jaki należy poświęcić na wykonanie testu Unieszkodliwiania mechanizmów, podano wcześniej. Unieszkodliwienie prostego urządzenia zajmuje rundę i jest akcją całorundową. Skomplikowany, złożony mechanizm wymaga poświęcenia 1k4 lub 2k4 rund.
Ponowne próby: Różnie. Możesz powtórzyć próbę, jeśli test nie powiódł ci się o 4 lub mniej. Oczywiście, aby spróbować raz jeszcze, musisz wiedzieć, że ci się nie udało.
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Zwinne palce, otrzymujesz premię +2 do testów Unieszkodliwiania mechanizmów.
Łotrzyk, który pokonał ST pułapki o co najmniej 10, może ją zbadać, ustalić, jak działa i ominąć (wraz z towarzyszami), nie rozbrajając jej.
Ograniczenia: Łotrzykowie (i tylko bohaterowie posiadający właściwość klasową wykrywanie pułapek) mogą rozbrajać pułapki. Unieszkodliwienie pułapek magicznych wymaga pokonania ST 25 + poziom czaru użytej do ich stworzenia magii.
Czary takie jak glif strażniczy, krąg teleportacji, ognista pułapka czy symbol również tworzą pułapki, które łotrzyk może rozbroić za pomocą udanego testu Unieszkodliwiania mechanizmów. Z kolei zaklęcia cierniste kamienie oraz gąszcz cierni kreują pułapki, w spotkaniu z którymi Unieszkodliwianie mechanizmów się nie przydaje. Więcej informacji znajdziesz w szczegółowych opisach zaklęć.
Inne sposoby radzenia sobie z pułapkami
Działanie wielu pułapek można zanegować, nie wykonując testów Unieszkodliwiania mechanizmów.
Pułapki atakujące na dystans: Poznawszy umiejscowienie takiej pułapki, łatwo po prostu zniszczyć mechanizm, jeśli uzyska się do niego dostęp. Jeżeli zaś to niemożliwe, zawsze można zatkać otwory, przez które wylatują pociski. Wówczas pułapka nie będzie strzelać, chyba że powoduje takie uszkodzenia, że zdoła zniszczyć “korki”.
Pułapki atakujące wręcz: Urządzenia te można uszkodzić, niszcząc mechanizm lub blokując broń, analogicznie jak w przypadku wcześniej opisanym. Zamiast tego bohater, który się zorientuje, co uruchamia pułapkę, może odskoczyć na czas i uniknąć obrażeń. Postać, która wyłącznie obserwuje pułapkę w chwili pierwszego uruchomienia, otrzymuje premię unikową +4 względem jej ataków wykonywanych w ciągu następnej minuty.
Wilczy dół: Unieszkodliwienie takiej pułapki sprowadza się do zablokowania zapadni (dół dalej istnieje, ale jest “zamknięty”). Zasypanie dziury lub zbudowanie prowizorycznego mostu to praca fizyczna, a nie wykorzystanie umiejętności Unieszkodliwianie mechanizmów. Bohaterowie mogą też zneutralizować pale na dnie dołu, po prostu je atakując – łamią się jak sztylety.
Pułapki magiczne: Tu przydatne jest rozproszenie magii. Udany test poziomu czarującego przeciw poziomowi twórcy pułapki tłumi jej działanie na 1k4 rundy. W ten sposób można wykorzystać tylko kierunkowe, a nie obszarowe rozproszenie magii (patrz opis czaru).


Używanie lin (Zr)
Test: Większość dotyczących lin działań jest stosunkowo prosta. ST różnych zadań wykorzystujących tę umiejętność zebrano w pobliskiej tabeli.

ST Używania lin 
Działanie
10
Zawiązanie solidnego węzła
101
Zabezpieczenie kotwiczki
15
Zawiązanie specjalnego węzła, na przykład takiego, który się rozluźnia, powoli zsuwa lub rozwiązuje po pociągnięciu
15
Zawiązanie wokół siebie liny jedną ręką
15
Splecenie ze sobą dwóch lin 
Różnie
Spętanie postaci
1 Dodaj do ST 2 za każde 3 metry, na które kotwiczka zostanie rzucona; patrz dalej.

Zabezpieczenie kotwiczki: Zabezpieczenie kotwiczki wymaga testu Używania lin (ST 10, +2 za każde 3 metry, na które kotwiczka zostanie rzucona, do maksymalnej ST 20 przy 15 metrach). Porażka o 4 lub mniej oznacza, że kotwiczka zawiodła i odpadła, dzięki czemu możesz spróbować raz jeszcze. Porażka o 5 i więcej wskazuje zaś, że kotwiczka na początku trzyma, ale rozluźnia się po 1k4 rundach utrzymywania ciężaru. Test ten wykonuje się w sekrecie, abyś nie wiedział, czy lina utrzyma twój ciężar.
Spętanie postaci: Kiedy wiążesz kogoś za pomocą sznura, wszystkie testy Wyzwalania się spętanego są sporne z wykonywanym przez ciebie testem Używania lin. Otrzymujesz premię +10, ponieważ łatwiej jest kogoś związać, niż wyrwać się z pęt. Ponadto nie musisz wykonywać testu niniejszej umiejętności, dopóki spętany nie próbuje uciec.
Akcja: Różnie. Rzucenie kotwiczki to akcja standardowa prowokująca ataki okazyjne. Zawiązanie węzła (zwykłego oraz specjalnego) oraz zawiązanie liny wokół siebie jedną ręką to akcje całorundowe prowokujące ataki okazyjne. Splecenie dwóch lin ze sobą zajmuje 5 minut, a spętanie kogoś – minutę.
Zasady specjalne: Jedwabna lina zapewnia ci premię z okoliczności +2 do testów Używania lin. Jeżeli rzucisz na sznur zaklęcie ożywienie liny, otrzymujesz premię z okoliczności +2 do każdego testu Używanie lin dotyczącego rzeczonego sznura. Premie te się kumulują.
Jeśli posiadasz atut Zwinne ręce, otrzymujesz premię +2 do testów Używania lin.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Używaniu lin, otrzymujesz premię +2 do testów Wspinaczki wykonywanych podczas wspinaczki na linie, linie z supłami lub przy użyciu liny oraz ściany.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Używaniu lin, otrzymujesz premię +2 do testów Wyzwalania się wykonywanych podczas ucieczki z pęt zrobionych ze sznurów.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wyzwalaniu się, otrzymujesz premię +2 do testów wykonywanych w celu spętania kogoś.
Wiedza (Int; tylko wyszkolona)
Podobnie jak Rzemiosło i Zawód, Wiedza to tak naprawdę kilka niepowiązanych umiejętności. Reprezentuje ona wykształcenie w jakiejś dziedzinie, być może znajomość jakiejś gałęzi nauki, a nawet wyników poważnych badań. Oto lista typowych obszarów wiedzy.
•	Architektura i inżynieria (akwedukty, budynki, mosty, umocnienia);
•	Geografia (klimat, krainy, mieszkańcy, ukształtowanie terenu);
•	Historia (kolonie, migracje, osadnictwo, władcy, wojny);
•	Lochoznawstwo (wynaturzenia, jaskinie, śluzy, speleologia);
•	Miejscowa (humanoidy, legendy, mieszkańcy, osobistości, prawa, tradycje, zwyczaje);
•	Natura (giganci, homanoidy-potwory, istoty baśniowe, pogoda, pory roku, robactwo, rośliny, zwierzęta);
•	Plany (magia związana z planami, Plan Astralny, Plan Eteryczny, Plany Wewnętrzne, Plany Zewnętrzne, przybysze, żywiołaki);
•	Religia (bogowie i boginie, kościelna tradycja, mitologia, nieumarli, święte symbole);
•	Szlachta i władcy (rodowe motta, drzewa genealogiczne, heraldyka, osobistości, pochodzenie);
•	Tajemna (kanony magii, konstrukty, magiczne bestie, smoki, starożytne tajemnice, tajemne symbole, zagadkowe sformułowania).
Test: Odpowiedź na pytanie dotyczące znanej ci dziedziny wiedzy wiąże się z ST 10 (w przypadku pytań naprawdę prostych), 15 (pytania podstawowe) lub od 20 do 30 (naprawdę trudne).
W wielu wypadkach będziesz wykorzystywał tę umiejętność do identyfikowania potworów, określania ich specjalnych mocy lub słabości. Ogólnie rzecz biorąc, ST takiego testu wynosi 10 + KW istoty. Udany test oznacza, że przypomniałeś sobie nieco przydatnych informacji dotyczących stwora. Za każde 5 punktów, o jakie wynik testu przekroczy ST, przypominasz sobie kolejną porcję przydatnych informacji.
Akcja: Zwykle żadna. W większości wypadków test Wiedzy nie wymaga poświęcenia akcji – po prostu znasz odpowiedź lub nie.
Ponowne próby: Nie. Test odzwierciedla to, co wiesz. Rozmyślania na dany temat nie pozwalają ci odkryć czegoś, czego nie wiedziałeś wcześniej.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (architektura i inżynieria), otrzymujesz premię +2 do testów Przeszukiwania wykonywanych w celu odkrycia ukrytych drzwi lub pomieszczeń.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (geografia), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych, by uniknąć zgubienia się i naturalnych niebezpieczeństw.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (historia), otrzymujesz premię +2 do testów wiedzy bardów.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (lochoznawstwo), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych pod powierzchnią ziemi.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (miejscowa), otrzymujesz premię +2 do testów Zbierania informacji.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (natura), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych w naturalnym środowisku ponad powierzchnią ziemi (wody, pustynia, las, wzgórza, bagna, góry czy równiny).
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (plany), otrzymujesz premię +2 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych na innym planie.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (religia), otrzymujesz premię +2 do testów odpędzania nieumarłych.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (szlachta i władcy), otrzymujesz premię +2 do testów Dyplomacji.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (tajemna), otrzymujesz premię +2 do testów Czarostwa.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Sztuce przetrwania, otrzymujesz premię +2 do testów Wiedzy (natura).
Brak szkolenia: Niewyszkolony test Wiedzy to po prostu test Intelektu. Osoba pozbawiona edukacji posiada tylko podstawową Wiedzę (testy o ST 10 i mniej).
Wspinaczka (S; kara do testów z pancerza)
Test: Udany test Wspinaczki oznacza, że poruszasz się w górę, w dół lub w poprzek zbocza, ściany czy innej pochyłości (a nawet stropu, jeśli są na nim uchwyty) z 1/4 normalnej prędkości. Za zbocze uznaje się każdą pochyłość pod kątem nieprzekraczającym 60 stopni, za ścianę zaś – każdą pochyłość pod kątem przekraczającym owe 60 stopni.
Test Wspinaczki niższy o 4 i mniej od ST oznacza, że nie udało ci się poruszyć. Porażka o 5 lub więcej skutkuje upadkiem z wysokości, na jaką zdołałeś się do tej pory wspiąć.
Zestaw wspinaczkowy zapewnia premię z okoliczności +2 do testów Wspinaczki.
ST testu zależy od warunków, w jakich się wspinasz. Odpowiednią ST ustal, porównując sytuację, w jakiej się znajdujesz, z przykładami przedstawionymi w pobliskiej tabeli.

ST Wspinaczki
Przykład powierzchni lub działania
0 
Zbocze zbyt strome, by po nim wejść; albo lina z supłami przy ścianie, o którą można się zaprzeć.
5 
Lina przy ścianie, o którą można się zaprzeć; lina z supłami; albo lina pod działaniem czaru sztuczka z liną. 
10 
Powierzchnia z otworami, na których można stanąć lub się wesprzeć, na przykład: bardzo nierówna ściana lub olinowanie statku.
15 
Powierzchnia z odpowiednim oparciem na ręce i nogi (naturalnymi lub sztucznymi), na przykład: bardzo nierówne zbocze skalne, drzewo, pozbawiona węzłów lina czy podciągnięcie się tylko na rękach.
20 
Nierówna powierzchnia z wąskim oparciem na ręce i nogi, na przykład: typowa ściana lochu czy zrujnowany mur.
25 
Szorstka powierzchnia, jak choćby naturalna skalna ściana czy ceglany mur.
25 
Nawis lub sufit z uchwytami dla rąk, ale bez oparcia dla nóg.
— 
Na idealnie gładką, płaską, pionową powierzchnię nie sposób się wspiąć.

Modyfikator ST Wspinaczki1 
Przykład powierzchni lub działania
–10
Wspinaczka w kominie (sztucznym lub naturalnym) bądź w innym miejscu, gdzie można się zaprzeć o przeciwległe ściany (ST maleje o 10).
–5 
Wspinanie się w narożniku, gdy można się zaprzeć o prostopadłe ściany (ST maleje o 5).
+5
Śliska powierzchnia (ST rośnie o 5).
1 Modyfikatory te się kumulują; pod uwagę należy brać wszystkie stosowne do sytuacji.

Podczas wspinaczki używasz obu rąk, nie możesz zatem nic w nich trzymać. Masz natomiast prawo chwycić się ściany jedną dłonią i rzucić czar lub wykonać inną akcję, która w normalnych warunkach wymaga stosowania jednej ręki. Wspinając się, nie możesz efektywnie unikać ciosów, tracisz zatem premię ze Zręczności do KP (jeśli taką posiadasz). Podczas wspinaczki nie masz prawa posługiwać się tarczą.
Za każdym razem gdy podczas wspinaczki otrzymasz obrażenia, musisz wykonać test niniejszej umiejętności o ST zależnej od rodzaju zbocza czy ściany. Porażka oznacza upadek z wysokości, na jakiej się znajdowałeś, co powoduje odpowiednie obrażenia.
Przyspieszenie prędkości wspinania: Możesz próbować wspinać się szybciej niż normalnie. Decydując się na karę –5, poruszasz się z 1/2 prędkości (a nie z 1/4).
Samodzielne tworzenie oparcia dla dłoni i stóp: Możesz sam tworzyć oparcie na dłonie i stopy, wbijając w ścianę haki. Obsadzenie każdego z nich zajmuje minutę. Na każde 90 centymetrów dystansu potrzebujesz jednego haka. Analogicznie jak w przypadku powierzchni z oparciem na ręce i nogi, wspinaczka po ścianie z hakami wymaga pokonania ST 15. Na tej samej zasadzie postać z toporkiem lub podobnym narzędziem może wycinać sobie otwory w lodowej ścianie.
Chwytanie się w trakcie upadku: Kiedy spadasz, chwycenie się powierzchni jest w zasadzie niemożliwe. Niemniej masz prawo wykonać w tym celu test Wspinaczki o ST = ST ściany + 20. Łatwiej zatrzymać upadek ze zbocza – ST = ST zbocza + 10.
Chwytanie bohatera spadającego podczas wspinaczki: Jeśli osoba wspinająca się ponad lub obok ciebie odpadnie od ściany, możesz spróbować ją złapać, dopóki jest w twoim zasięgu. W tym celu musisz wykonać atak dotykowy wręcz wymierzony w spadającego (może on w tej sytuacji zrezygnować z posiadanej premii ze Zręczności do KP). W przypadku trafienia musisz natychmiast wykonać test Wspinaczki o ST = ST ściany + 10. Udany oznacza, że złapałeś spadającą osobę, jednakże jej całkowita waga – wliczając wyposażenie – nie może przekroczyć granicy dużego obciążenia, z jakim zdołałbyś sobie poradzić; jeśli tak się stanie, ty również automatycznie spadasz. Jeżeli test Wspinaczki nie powiedzie ci się o 4 lub mniej, nie udało ci się uratować spadającego, ale sam nie odpadłeś od ściany. Jeśli jednak porażka będzie dotyczyła wartości 5 i więcej, nie tylko nie złapiesz nieszczęśnika, ale sam zaczniesz lecieć w dół.
Akcja: Wspinaczka to część ruchu, zatem zwykle jest też częścią akcji ruchu (i można ją połączyć z innymi typami poruszania się w akcji ruchu). Każda akcja ruchu wymagająca dowolnej wspinaczki wiąże się z koniecznością wykonania niezależnego testu Wspinaczki. Złapanie chwytu w przypadku upadku oraz chwytanie spadającej osoby nie wymagają poświęcenia akcji.
Zasady specjalne: Za pomocą liny możesz wciągać (lub opuszczać) innego bohatera, używając tylko siły fizycznej, ale jedynie do granicy ciężaru dwukrotnie przekraczającego dostępne ci maksymalne obciążenie.
Niziołek otrzymuje premię rasową +2 do testów Wspinaczki.
Właściciel chowańca jaszczurki otrzymuje premię +3 do testów Wspinaczki.
Jeśli posiadasz atut Atletyka, otrzymujesz premię +2 do testów Wspinaczki.
Istota posiadająca prędkość wspinania otrzymuje premię rasową +8 do wszystkich testów Wspinaczki. Stworzenie takie musi jednak wykonywać testy Wspinaczki, aby wejść na ścianę lub zbocze o ST przewyższającej 0, ale zawsze ma prawo wziąć 10, nawet jeśli się spieszy lub coś mu zagraża. W przypadku gdy istota z prędkością wspinania postanawia poruszać się szybciej (patrz wcześniej), przemieszcza się z podwojoną szybkością wspinania (lub szybkością naziemną, zależnie, która jest większa) i wykonuje jeden test niniejszej umiejętności, choć z karą –5. Zachowuje podczas wspinaczki premię ze Zręczności do KP (jeśli takową posiada), a atakujący ją przeciwnicy nie otrzymują specjalnych premii, nie może jednak w trakcie wspinaczki wykonywać akcji bieg.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Używaniu lin, otrzymujesz premię +2 do testów Wspinaczki, gdy wspinasz się przy użyciu sznura lub sznura i ściany.
Wyczucie pobudek (Rzt)
Test: Udany test oznacza, że udało ci się przejrzeć blef (patrz umiejętność Blefowanie). Dzięki tej umiejętności możesz również ocenić czyjąś prawdomówność oraz zorientować się w sytuacji.

Zadanie
ST Wyczucia pobudek
Przeczucie 
20
Wyczucie efektu oczarowania 
25 lub 15
Wykrycie sekretnej wiadomości
Różne

Przeczucie: Instynktowna ocena sytuacji towarzyskiej. Zachowanie innych pozwala ci odkryć, że coś podejrzanego wisi w powietrzu – na przykład, potrafisz ocenić, kiedy masz do czynienia z oszustem, a kiedy z osobą godną zaufania.
Wyczucie efektu oczarowania: Z zachowania danej osoby potrafisz wywnioskować, że znajduje się ona pod działaniem efektu ze szkoły oczarowania (z definicji efekt wpływający na umysł) nawet jeżeli sam zainteresowany nie jest tego świadomy. ST zwykle wynosi 25, ale jeżeli podmiot wyczucia uległ dominacji (patrz zdominowanie osoby w ), ST wynosi tylko 15 z racji ograniczenia swobody jego działań.
Wykrycie sekretnej wiadomości: Dzięki Wyczuciu pobudek potrafisz odkryć wiadomość ukrytą w wypowiedzi za pomocą umiejętności Blefowanie. W tym przypadku test Wyczucia pobudek jest sporny z testem Blefowania osoby, która ową informację przekazuje. Każdy fragment wiadomości, jakiego ci brakuje, oznacza karę –2 do twojego testu Wyczucia pobudek. W przypadku sukcesu i wyniku przekraczającego ST o 4 lub mniej zdajesz sobie sprawę o istnieniu przesłania ukrytego w wiadomości, nie potrafisz jednak określić żadnych szczegółów. Rezultat przewyższający ST o 5 i więcej oznacza, że przechwyciłeś i zrozumiałeś informację. W przypadku porażki o 4 i mniej niczego nie odkrywasz. Natomiast porażka o 5 i więcej oznacza, iż wyciągnąłeś fałszywe wnioski. W tym przypadku test wykonuje się w sekrecie nie wiesz, czy zakończył się sukcesem czy porażką o więcej niż 5.
Akcja: Próba uzyskania informacji za pomocą Wyczucia pobudek zwykle zajmuje co najmniej minutę, a przeczucie czegoś, co dotyczy otaczających cię osób, może zająć nawet cały wieczór.
Ponowne próby: Nie, choć masz prawo wykonać test Wyczucie pobudek w reakcji na każde użycie Blefowania, którego ofiarą padasz.
Zasady specjalne: Tropiciel otrzymuje premię do testów Wyczucia pobudek, gdy korzysta z tej umiejętności względem preferowanych wrogów.
Jeśli posiadasz atut Negocjowanie, otrzymujesz premię +2 do testów Wyczucia pobudek.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wyczuciu pobudek, otrzymujesz premię +2 do testów Dyplomacji.
Występy (Cha)
Podobnie jak Rzemiosło, Wiedza oraz Zawód, Występy to tak naprawdę kilka niezależnych umiejętności. Masz także prawo posiadać kilka różnych umiejętności z tej grupy – każdą z osobnymi rangami i każdą zakupywaną niezależnie.
Każda z dziewięciu kategorii Występów dotyczy innych metod wyrażania, instrumentów czy technik. Oto skromna lista dotycząca wspomnianych kategorii.
•	Aktorstwo (komedie, dramaty, pantomima);
•	Instrumenty dęte (flet, fletnia pana, flet prosty, obój, szałamaja, trąbka);
•	Instrumenty klawiszowe (klawesyn, pianino, organy);
•	Instrumenty perkusyjne (dzwonki, tamburiny, bębny, gongi);
•	Instrumenty strunowe (skrzypki, harfa, lutnia, mandolina);
•	Komizm (błaznowanie, limeryki, opowiadanie żartów);
•	Oratorstwo (eposy, ody, snucie opowieści);
•	Śpiew (ballady, pieśni, melodyka);
•	Taniec (balet, walc, giga).

Test: Talent i umiejętności pozwalają ci zrobić wrażenie na publiczności.

ST Występów
Działanie
10
Rutynowy występ. Zarabianie pieniędzy na wystepach w miejscu publicznym niewiele się różni od żebrania. Zyskujesz 1k10 sm/dzień.
15
Przyjemny występ. W bogatym mieście możesz zarobić 1k10 ss/dzień.
20
Świetny występ. W bogatym mieście możesz zarobić 3k10 ss/dzień. Po jakimś czasie możesz otrzymać zaproszenie przyłączenia się do trupy zawodowców i zyskać lokalną sławę.
25
Pamiętny występ. W bogatym mieście możesz zarobić 1k6 sz/dzień. Po jakimś czasie możesz zwrócić uwagę możnego patrona i zyskać sławę w kraju.
30
Niesamowity występ. W bogatym mieście możesz zarobić 3k6 sz/dzień. Po jakimś czasie możesz zwrócić uwagę żyjącego daleko patrona, a nawet bytów z innych planów.

Mistrzowsko wykonany instrument muzyczny zapewnia ci premię z okoliczności +2 do testów Występów przy jego użyciu.
Akcja: Różnie. Zarabianie pieniędzy na występach w miejscu publicznym to praca tylko na wieczór lub nawet na cały dzień. Specjalne zdolności barda wykorzystujące umiejętność Występy opisano w dziale poświeconym tej klasie.
Ponowne próby: Tak. Ponowne próby mogą mieć miejsce, nie negują jednakże wcześniejszych porażek. Ponadto widownia, na której nie zrobiłeś wrażenia, będzie uprzedzona do dalszych występów (ST zwiększa się o 2 za każdą wcześniejszą porażkę).
Zasady specjalne: Bard musi posiadać co najmniej 3 rangi w umiejętności Występy, aby użyć zdolności inspirowanie odwagi, kontrpieśń oraz fascynacja; przynajmniej 6 rang, aby użyć inspirowania biegłości; co najmniej 9 rang, aby wykorzystać sugestię; przynajmniej 12, aby użyć inspirowania wielkości; co najmniej 15, aby skorzystać z pieśni wolności; przynajmniej 18, aby użyć inspirowania heroizmu; co najmniej 21 rang, aby wykorzystać zbiorową sugestię. Więcej informacji znajdziesz w opisie tej klasy, w części muzyka bardów.
Zabawiać widownię można nie tylko za pomocą umiejętności Występy, ale również sztuczkami, akrobatyką, chodzeniem po linie czy wreszcie czarami (zwłaszcza iluzjami).


Wyzwalanie się (Zr; kara do testów z pancerza)
Test: W pobliskiej tabeli znajdziesz ST wyzwolenia się z różnych więzów, pęt i tak dalej.
Liny: Twój test Wyzwalania się jest sporny z testem Używania lin adwersarza. Ponieważ łatwiej kogoś spętać, niż wymknąć się z więzów, krępująca cię osoba otrzymuje premię +10 do swojego testu.
Kajdany (zwykłe i mistrzowsko wykonane): ST w przypadku kajdan zależy od ich konstrukcji.
Wąskie przejście: Podana w tabeli ST dotyczy przestrzeni, w których zmieści się twoja głowa, lecz nie ramiona. Jeżeli przejście jest długie, musisz wykonać kilka testów. Nie uda ci się wcisnąć w przestrzeń, w której nie mieści się twoja głowa.
Zwarcie: Możesz wykonywać test Wyzwalania się sporny z testem zwarcia wroga, aby wyrwać się ze zwarcia lub przyszpilenia (dzięki czemu będziesz tylko w zwarciu).

Co ogranicza ruch
ST Wyzwalania się
Liny
Wynik testu Używania lin pętającego +10
Sieć, czary kontrolowanie roślin, oplątanie, ożywienie liny lub rozkazywanie roślinom 
20
Czar wnyki
23
Kajdany
30
Ciasne przejście
30
Mistrzowsko wykonane kajdany
35
Zwarcie
Wynik testu zwarcia adwersarza

Akcja: Test Wyzwalania się, dzięki któremu można uwolnić się z liny, kajdan i tym podobnych pęt (z wyjątkiem zwarcia), wymaga minuty pracy. Wymknięcie się z sieci lub spod działania czarów kontrolowanie roślin, oplątanie, ożywienie liny czy rozkazywanie roślinom to akcja całorundowa. Uwolnienie się ze zwarcia lub przyszpilenia wymaga akcji standardowej. Przeciskanie się przez ciasne przejście zajmuje co najmniej minutę, ale może i więcej, jeżeli jest ono długie.
Ponowne próby: Różnie. Jeżeli nie powiódł ci się test podczas przeciskania się przez ciasne przejścia, możesz wykonać kolejny (testy wielokrotne). W stosownych sytuacjach masz prawo do kolejnych testów, a nawet możesz wziąć 20, jeśli nikt ci aktywnie nie przeszkadza.
Zasady specjalne: Jeśli masz atut Gibkość, otrzymujesz premię +2 do testów Wyzwalania się.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wyzwalaniu się, otrzymujesz premię +2 do testów Używania lin wykonywanych przy pętaniu przeciwników.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Używaniu lin, otrzymujesz premię +2 do testów Wyzwalania się, gdy wyślizgujesz się z pęt zrobionych z lin.
Zachowanie równowagi (Zr; kara do testów z pancerza)
Test: Potrafisz chodzić po niebezpiecznej powierzchni. Po udanym teście możesz przez rundę poruszać się z połową prędkości. Porażka o 4 lub mniej oznacza, że nie masz prawa przez rundę w ogóle się poruszać. Porażka o 5 i więcej pociąga za sobą upadek. Trudność zależy od powierzchni.

Wąska powierzchnia
ST Zachowania równowagi1
Trudna powierzchnia
ST Zachowania równowagi1
16-30 cm szerokości
10 
Nierówna płyta chodnikowa
102
5-15 cm szerokości
15 
Podłoga z ociosanego kamienia
102
Mniej niż 5 cm szerokości
20 
Pochylona lub nierówna podłoga
102
1 Dodaj odpowiednie modyfikatory z tabeli dalej (“Modyfikatory dla wąskich powierzchni”).
2 Tylko jeśli biegniesz lub szarżujesz. Porażka o 4 i więcej oznacza, że nie masz prawa ani biegać, ani szarżować, ale poza tym możesz działać normalnie.

Modyfikatory dla wąskich powierzchni
Powierzchnia
Modyfikator ST1
Niewielkie utrudnienia 
+2
Poważne utrudnienia 
+5
Nieco śliska 
+2
Bardzo śliska
+5
Pochylona lub pod kątem
+2
1 Dodaj odpowiedni modyfikator do ST Zachowania równowagi zależny od powierzchni, po której się poruszasz. Powyższe modyfikatory się kumulują.

Atakowanie zachowującego równowagę: Kiedy walczysz o zachowanie równowagi, należy cię traktować jak nieprzygotowanego, ponieważ nie możesz aktywnie unikać ciosów – tracisz zatem premię ze Zręczności do KP (jeśli jakąś posiadasz). W przypadku jednak, gdy posiadasz co najmniej 5 rang w niniejszej umiejętności, nie uznaje się ciebie za nieprzygotowanego, gdy zachowujesz równowagę. Jeśli zachowując równowagę, otrzymasz obrażenia, musisz wykonać kolejny test tej umiejętności o tej samej ST – nieudany oznacza upadek.
Przyspieszenie prędkości ruchu: Możesz próbować pokonać niebezpieczną powierzchnię szybciej niż normalnie. Decydując się na karę –5, w akcji ruchu poruszasz się z pełną prędkością (ruch z podwójną prędkością w rundzie wymaga dwóch testów Zachowania równowagi – jednego dla każdej z wykorzystywanych akcji ruchu). Zgadzając się na taką samą karę, masz również prawo dokonać szarży, poruszając się po takiej wątpliwej powierzchni. W tym przypadku szarża wymaga jednego testu Zachowania równowagi na każdy mnożnik twojej szybkości (lub jej części) w szarży.
Akcja: Żadna. Test Zachowania równowagi nie wymaga akcji – jest częścią innej akcji lub efektem reakcji na sytuację.
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Gibkość, otrzymujesz premię +2 do testów Zachowania równowagi.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, otrzymujesz premię +2 do testów Zachowania równowagi.
Zastraszanie (Cha)
Test: Udany test pozwala zmienić zachowanie innej osoby. Twój test Zastraszania jest sporny ze zmodyfikowanym testem poziomu ofiary (1k20 + poziom postaci lub Kostki Wytrzymałości + jej premia z Roztropności [jeśli ją posiada] + modyfikatory ofiary do rzutów obronnych na strach). Jeżeli uzyskasz lepszy rezultat, możesz traktować ofiarę jak przyjazną, jednak tylko na potrzeby działań podejmowanych w czasie, gdy jest zastraszona (innymi słowy: zastraszona ofiara zachowuje normalne nastawienie, ale będzie z tobą rozmawiać, radzić ci, sugerować, a nawet zaoferuje ograniczoną pomoc; więcej informacji znajdziesz w opisie umiejętności Dyplomacja). Efekt utrzymuje się, dopóki zastraszony pozostaje w twojej obecności oraz przez 1k6 × 10 minut po tym, jak odejdziesz. Później nastawienie takiej osoby powraca do nieprzyjaznego (lub jeśli była ona nieprzyjazna, staje się wroga).
Jeżeli test nie powiedzie ci się o 5 lub więcej, ofiara przekazuje ci fałszywe lub nieużyteczne informacje bądź w inny sposób udaremnia twoje próby zdobycia wiedzy.
Demoralizowanie przeciwników: Możesz wykorzystać Zastraszanie, by ograniczyć u wrogów chęć do walki. W tym celu wykonujesz test niniejszej umiejętności sporny ze zmodyfikowanym testem poziomu ofiary (patrz wcześniej). Jeśli zwyciężysz, adwersarz przez rundę jest wstrząśnięty, co oznacza, że podlega karze –2 do testów ataków, testów atrybutów i rzutów obronnych. Możesz zastraszać tylko przeciwników, którym zagrażasz w walce wręcz i których widzisz.
Akcja: Różnie. Zmiana zachowania ofiary wymaga minuty interakcji. Zastraszenie wroga w walce to akcja standardowa.
Ponowne próby: Opcjonalnie tak, ale nie należy tego polecać, ponieważ zwykle ponowne próby nie przynoszą efektów. Nawet jeśli wstępny test Zastraszania zakończył się sukcesem, na ofiary można wpłynąć tylko w pewnym stopniu – kolejne próby nic nie dadzą. Jeżeli zaś wstępny test tej umiejętności się nie powiedzie, zastraszane osoby najpewniej utwierdziły się w tym, by nie ulegać naciskom, i kolejne próby nie przyniosą rezultatu.
Zasady specjalne: Za każdą kategorię rozmiaru, o którą przewyższasz ofiarę, otrzymujesz premię +4 do testów Zastraszanie. I odwrotnie – za każdą kategorię rozmiaru, o jaką jesteś mniejszy, podlegasz karze –4 do testów Zastraszania.
Nie da się zastraszyć ani osób odpornych na strach, ani istot nieinteligentnych.
Jeśli posiadasz atut Sugestywność, otrzymujesz premię +2 do testów Zastraszania.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Zastraszania.
Zawód (Rzt; tylko wyszkolona)
Podobnie jak Rzemiosło, Wiedza oraz Występy, Zawód to tak naprawdę kilka niezależnych umiejętności. Masz też prawo posiadać kilka różnych umiejętności z tej grupy – każdą z osobnymi rangami i każdą zakupioną niezależnie.
Test: Zawód pozwala ci wieść godne życie, zarabiasz bowiem na tydzień uczciwej pracy 1/2 wyniku testu niniejszej umiejętności w sztukach złota. Wiesz również, jak używać narzędzi odpowiednich dla danej profesji, umiesz wykonywać codzienne prace, nadzorować pomocników i rozwiązywać typowe problemy.
Akcja: Nie dotyczy. Jeden test zwykle odpowiada tygodniowi pracy.
Ponowne próby: Różnie. Nie można powtórzyć testu Zawodu wykonywanego w celu zarobkowym. Otrzymujesz tyle pieniędzy, ile wynika z rzutu. Kolejny możesz wykonać po tygodniu, określając w ten sposób nowy przychód uzyskany po tym czasie. Zwykle masz natomiast prawo ponawiać próbę dokonania jakiegoś konkretnego, specyficznego zadania.
Brak szkolenia: Niewyszkoleni pracownicy i pomocnicy (a zatem postacie nieposiadające ani jednej rangi w Zawodzie) zarabiają przeciętnie 1 sztukę srebra na dzień pracy.
Zbieranie informacji (Cha)
Test: Wieczorem, posługując się kilkoma sztukami złota potrzebnymi do zakupu alkoholu i nawiązania przyjaźni, można wykonać test Zbierania informacji o ST 10 – udany oznacza, że uzyskałeś się ogólne informacje o najważniejszych nowinkach w mieście, pod warunkiem jednak, że nie istnieją żadne oczywiste powody, dla których mieszkańcy nie chcieliby się nimi dzielić. Im wyższy wynik testu, tym dokładniejsze informacje.
Jeśli chcesz poznać odpowiedź na konkretne pytanie, zdobyć wiadomości o konkretnym przedmiocie lub pozyskać mapę, ST testu wynosić będzie od 15 do 25, a nawet więcej.
Akcja: Zwykle test Zbierania informacji zajmuje 1k4+1 godzin.
Ponowne próby: Tak, ale każdy test wymaga czasu. Ponadto jeśli kilkakrotnie próbujesz zdobyć te same informacje, możesz zwrócić czyjąś uwagę.
Zasady specjalne: Półelf otrzymuje premię rasową +2 do testów Zbierania informacji.
Jeśli posiadasz atut Dociekliwość, otrzymujesz premię +2 do testów Zbierania informacji.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Wiedzy (miejscowa), otrzymujesz premię +2 do testów Zbierania informacji.
Zręczna dłoń (Zr; tylko wyszkolona; kara do testów z pancerza)
Test: Test Zręcznej dłoni o ST 10 pozwala ci ukraść niepilnowany przedmiot wielkości monety. Aby wykonać pomniejszą sztuczkę kuglarską – na przykład sprawić, że pieniążek zniknie – musisz pokonać ST 10, chyba że obserwator pilnie szuka zagubionego przedmiotu.
W przypadku gdy wykorzystujesz tę umiejętność, a ktoś bacznie cię obserwuje, jej test jest sporny z testem Spostrzegawczości obserwatora. Twoja porażka nie oznacza, że nie udało ci się zrealizować planu – po prostu obserwator zauważył, co robisz.
Możesz ukryć na ciele niewielki przedmiot (wliczając w to broń lekką lub łatwy do ukrycia oręż dystansowy, taki jak strzałka, proca czy ręczna kusza). W tym przypadku wykonujesz test Zręcznej dłoni sporny z testem Spostrzegawczości obserwującej cię postaci lub testem Przeszukiwania rewidującej cię osoby. W tym drugim przypadku przeszukujący otrzymuje premię +4 do testu, ponieważ – uogólniając – łatwiej coś znaleźć, niż ukryć. Spośród lekkiego oręża najłatwiej schować sztylet, dlatego też czyniąc to, otrzymujesz premię +2 do testu Zręcznej dłoni. Ukrywając naprawdę małe przedmioty – takie jak moneta, shuriken czy pierścień – zyskujesz premię +4 do testów tej umiejętności. Z kolei workowaty czy obszerny strój (na przykład płaszcz) zapewnia premię +2 do testów Zręcznej dłoni. Dobycie ukrytej broni to akcja standardowa, nieprowokująca ataków okazyjnych.
Próbując zabrać coś jakiejś istocie, musisz pokonać w teście Zręcznej dłoni ST 20 – sukces oznacza, że ci się udało. Ofiara ma prawo coś zauważyć i w tym celu wykonuje test Spostrzegawczości, który jest sporny z wynikiem twojego wcześniejszego testu Zręcznej dłoni, dotyczącego kradzieży przedmiotu. Sukces w tym teście spornym oznacza, że dana osoba zorientowała się, co robiłeś, i nie ma tu znaczenia, czy ci się udało, czy nie.
Umiejętność Zręczna dłoń pozwala również zabawiać publiczność podobnie jak umiejętność Występy. W tym przypadku twoje “aktorstwo” to kuglarskie sztuczki, żonglerka i tak dalej.

ST Zręcznej dłoni
Działanie
10
Kradzież przedmiotu wielkości monety; sprawienie, by moneta znikła
20
Kradzieże małego przedmiotu

Akcja: Każdy test Zręcznej dłoni wymaga poświęcenia akcji standardowej. Możesz go jednak wykonać w akcji darmowej, decydując się na karę –20 do testu.
Ponowne próby: Tak, ale po porażce drugą próbę wykorzystania niniejszej umiejętności względem tej samej ofiary (lub pod obserwacją osoby, która zauważyła wcześniejszą próbę) wykonuje się z ST większą o 10.
Zasady specjalne: Jeśli posiadasz atut Zwinne ręce, otrzymujesz premię +2 do testów Zręcznej dłoni.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Blefowaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Zręcznej dłoni.
Brak szkolenia: Test niewyszkolonej umiejętności Zręczna dłoń to zwykły test Zręczności. Niemniej bez treningu nie uda ci się osiągnąć sukcesu w teście niniejszej umiejętności o ST przewyższającej 10; wyjątek stanowi chowanie przedmiotu na ciele.
Zwinność (Zr; tylko wyszkolona; kara do testów z pancerza)
Nie możesz wykorzystywać tej umiejętności, jeśli twoją szybkość ogranicza zbroja, ekwipunek czy łup.
Test: Potrafisz miękko wylądować po upadku oraz przeturlać się obok przeciwnika. Zwinność pozwala ci też zabawiać publiczność (analogicznie jak Występy). ST różnych działań podano w pobliskiej tabeli.

ST Zwinności
Działanie
15 
Traktowanie upadku tak, jakby wysokość była o 3 metry niższa niż w rzeczywistości – na potrzeby określania obrażeń.
15 
Przeturlanie się – część normalnego ruchu – obok przeciwnika z 1/2 prędkości, bez prowokowania ataków okazyjnych. Porażka oznacza, że normalnie prowokujesz ataki okazyjne. Wykonujesz testy dla wszystkich wrogów, w takiej kolejności, w jakiej ich mijasz (w przypadku gdy jednocześnie mijasz kilku, sam wybierasz kolejność). Za każdego kolejnego przeciwnika poza pierwszą ST testu Zwinności zwiększa się o +2.
25 
Przeturlanie się – część normalnego ruchu – przez pole przeciwnika (ponad, pod lub obok niego) z 1/2 prędkości, bez prowokowania ataków okazyjnych. Porażka oznacza, że zatrzymałeś się, nim wkroczyłeś na pole zajęte przez wroga, a ponadto że prowokujesz okazyjny atak z jego strony. Wykonujesz niezależne testy dla wszystkich przeciwników. Za każdego kolejnego adwersarza poza pierwszą ST testu Zwinności zwiększa się o +2.

Nierówna lub niebezpieczna powierzchnia – choćby naturalne dno pieczary czy ziemia porośnięta poszyciem – utrudnia korzystanie ze Zwinności. Dlatego też ST każdego testu niniejszej umiejętności dotyczącego znalezienia się na takim polu podlega następującym modyfikatorom.

Podłoże jest... 
Modyfikator ST
Nieco nierówne (osypisko, trochę gruzu, płytkie bagno1, poszycie) 
+2
Bardzo nierówne (naturalne dno pieczary, dużo gruzu, gęste poszycie) 
+5
Nieco śliskie (mokra podłoga)
+2
Bardzo śliskie (tafla lodu) 
+5
Pochyłe (zbocze)
+2
1 W głębokim bagnie nie można korzystać ze Zwinności.

Szybszy ruch: Możesz próbować zwiększyć szybkość turlania się obok wrogów lub przez ich pola. Decydując się na karę –10 do testu Zwinności, masz prawo poruszyć się z pełną prędkością, a nie z 1/2.
Akcja: Nie dotyczy. Turlanie się to część ruchu, a zatem test Zwinności stanowi część akcji ruchu.
Ponowne próby: Zwykle nie. Publiczności, która już oceniła twoje umiejętności, nie zainteresuje kolejny występ. Jeśli zaś Zwinność ma ci pomóc zmniejszyć obrażenia wynikające z upadku, tylko raz podczas upadku możesz spróbować jakoś się ratować.
Zasady specjalne: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, a walczysz defensywnie, zyskujesz premię unikową +3 do KP, a nie zwykłe +2.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, a stosujesz w akcji standardowej pełną defensywę, zyskujesz premię unikową +6 do KP, a nie zwykłe +4.
Jeśli posiadasz atut Akrobatyka, otrzymujesz premię +2 do testów Zwinności.
Synergia: Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Zwinności, otrzymujesz premię +2 do testów Skakania oraz Zachowania równowagi.
Jeżeli masz co najmniej 5 rang w Skakaniu, otrzymujesz premię +2 do testów Zwinności.
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