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Poniżej podano uściślenia i zmiany w stosunku do wydania w mięk-
kiej oprawie. Każdy paragraf zawiera numer strony, na której nastąpiła
zmiana, tytuł fragmentu tekstu, poprzednią regułę (było) i obecną (jest),
obowiązującą od czasu ukazania się podręcznika w twardej oprawie.

(str. 46)

¯O£NIERZ - ¯O£NIERSKIE DO�WIADCZENIE
Było: Podczas walki bohater korzysta z 3k20 (jak wszyscy) oraz do-
datkowej k10. Po wykonaniu rzutu bohater może zastąpić najniższy
wynik na jednej z k20 wynikiem z k10.
Jest: Podczas walki bohater korzysta z 3k20 (jak wszyscy) oraz dodat-
kowej k10 (k10+10 w wale treningowej). Po wykonaniu rzutu bohater
może zastąpić najniższy wynik na jednej z k20 wynikiem z k10 (lub
k10+10 w walce treningowej).

str. 50

INKWIZYTOR - BEZBRONNA DUSZYCZKA
Było: Podczas przesłuchania Inkwizytor może podporządkować sobie
człowieka, który posiada niższą od niego Wiarygodność i niższy status
społeczny. W tym celu powinien wykonać przeciwstawny test Wiary-
godności przeciw Opanowaniu osoby, którą chce sobie podporządko-
wać.
Jest: Podczas przesłuchania Inkwizytor może podporządkować sobie
człowieka, który posiada niższy od niego status społeczny. W tym celu
powinien wykonać przeciwstawny test Autorytetu przeciw Opanowa-
niu osoby, którą chce sobie podporządkować.

str. 51

EMISARIUSZ - SZEROKI KONTAKTY
Było: Emisariusz otrzymuje dodatkowe 300 kordinów na wykupienie
Sojuszników
Jest: Emisariusz otrzymuje dodatkowe 3000 kordinów na wykupie-
nie Sojuszników

str. 52

ARTYSTA - NIETYKALNO�Æ
Dodano: Działa tylko przeciw ludziom.

str. 59

WSPÓ£CZYNNIKI POMOCNICZE - REFLEKS
Było: Refleks testuje się podczas testu Inicjatywy na początku walki.
Jest: Refleks testuje się podczas testu Inicjatywy na początku walki,
jeśli bohaterowie zostali zaskoczeni.

str. 60

AKCJE SZERMIERCZE
Było: Pomnóż Umiejętność Wysportowanie przez 3, tyle punktów mo-
żesz rozdzielić między dowolne akcje szermiercze z grupy Ruch.
Jest: Pomiędzy dowolne akcje szermiercze z grupy Ruch możesz roz-
dzielić tyle punktów, ile wynosi poziom twojej Umiejętności Wyspor-
towanie (bez mnożenia!).

str. 60

AKCJE SZERMIERCZE
Było: W przypadku broni bitewnej (miecz) [...] nie mnoży się umiejęt-
ności przez 3. Tyle punktów ile wynosi poziom odpowiedniej Umiejęt-
ności możesz rozdzielić między dowolne akcje szermiercze z danej grupy.
Jest: W przypadku broni bitewnej (miecz) mnoży się Umiejętność przez
2. Tyle punktów możesz rozdzielić pomiędzy akcje szermiercze z gru-
py Broń bitewna (miecz).

str. 60

AKCJE SZERMIERCZE
Dodano: Pomiędzy akcje z grupy Walka w zwarciu możesz rozdzielić
tyle punktów, ile wynosi poziom twojej umiejętności Atletyka (bez
mnożenia!)

ZZZZZASADASADASADASADASADYYYYY     ALALALALALTERNTERNTERNTERNTERNAAAAATYWNETYWNETYWNETYWNETYWNE     IIIII     ZMIANYZMIANYZMIANYZMIANYZMIANY

str. 60

AKCJE SZERMIERCZE RUCH - PRACA NÓG
Zmienił się sposób obliczania tej akcji.
Było: Fechtunek - 12
Jest: Fechtunek - 9 (wszystkie liczby w tym wierszu tabeli zwiększają
się o 3)

str. 68

SZKO£Y SZERMIERCZE - AGARIA
Było: Podczas walki z użyciem lewaka Agaryjczyk wykonuje rzut 2k20
i wybiera wyższy wynik.
Jest: Podczas walki z użyciem lewaka Agaryjczyk wykonuje rzut 2k20
i wybiera lepszy wynik.

str. 69

SZKO£Y SZERMIERCZE - BARDANIA
Było: [Bardańczycy] Mogą strzelać z pistoletu w walce w Zwarciu [..].
Jest: Mogą strzelać z pistoletu w walce [...].

str. 69
Dodano:

SZKO£Y SZERMIERCZE - KARA
Karyjczycy otrzymują własną Szkołę szermierczą, dostępną tylko dla
nich:

Posługując się Bronią bitewną Karyjczyk zadaje obrażenia o jeden
stopień większe niż przewidziano dla tej broni (najczęściej będą to ob-
rażenia Śmiertelne, zamiast Ciężkich).

str. 84

DOCHODY - DZIER¯AWA BUDYNKU
Było: za każde zainwestowane 5 Pierścieni otrzymujesz 10 kordinów
rocznie
Jest: za każde zainwestowane 5 Pierścieni otrzymujesz 100 kordinów
rocznie

str. 85

WP£YWY Z PODATKÓW OD WASALI
Było: Wartość: 1 Wieś
Jest: Wartość: 10 Wsi

str. 86

TYTU£ HONOROWY
Było: +2 do Wiarygodności
Jest: +1 do Wiarygodności

str. 86

LAURY
Było: Wartość 100 Pierścieni
Jest: 50 Pierścieni

str.116

WYKORZYSTYWANIE PUNKTÓW DO�WIADCZENIA
Dodano: W wyniku wydarzeń na sesjach MG może zaproponować
graczom wykupienie Tytułu honorowego za 300 PD lub Lauru za 500
PD.

str. 120

WALKA TRENINGOWA
Dodano: W czasie walki treningowej podstawowym testem jest rzut
na Fechtunek, od którego odejmuje się wartość odpowiedniej Umie-
jętności władania bronią (najczęściej Rapier), podobnie jak w zwykłych
testach Umiejętności.
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str. 123

PRAWDZIWE STARCIE - PUNKTY PRZEWAGI
Uściślenie: Zdobyte Punkty Przewagi w pierwszej kolejności zabie-
rane są z puli PP przeciwnika (i jednocześnie dodawane do własnej).
Kiedy przeciwni nie ma już punktów, nadal można zdobywać PP. Punkty
można przeznaczyć na akcję w dowolnej chwili (np. atakujący może
zmodyfikować wynik na kostce już po zadeklarowaniu kości przez bro-
niącego się).

str. 124

DYSTANS - DYSTANS DALEKI
Dodano: Jeśli przeciwnik nie ma broni drzewcowej, można dosko-
czyć do niego i skrócić Dystans kosztem zmniejszenia sobie dowolnej
kości o 4 punkty [...]. Przeciwnik może temu przeciwdziałać jedynie
deklarując ucieczkę, a wtedy walka przeradza się w gonitwę. Taki sam
manewr można zastosować na dystansie bliskim, pod warunkiem, że
przeciwnik trzyma broń do walki w zwarciu.

str. 124

WALKA Z WIELOMA PRZECIWNIKAMI
Dodano: Kości poszczególnych walczących należy rzucać oddzielnie.
Kiedy walczący wykonuje atak, obrońcy decydują, który z nich będzie
ten atak parował. Atakujący może jednak wydać 1 PP, aby zadecydo-
wać, którego przeciwnika zaatakuje. W takim wypadku atakowany musi
się bronić wyłącznie przy pomocy własnych kości. Jeżeli nie ma kości,
musi użyć darmowej 1. Ta zasada, jak również biegłość Najsłabsze ogni-
wo, nie może być wykorzystana dwa razy pod rząd wobec tego samego
przeciwnika.

str. 124

WALKA RÓ¯NYCH BRONI - CIÊ¯AR BRONI
Dodano: Po wykonaniu zasłony, która nie zredukowała obrażeń do
zera, nie można przejąć inicjatywy, ani skrócić dystansu.

str. 125

STRÓJ OCHRONNY - REDUKCJA OBRA¯EÑ
Zmiany: Zmieniły się współczynniki Przebicia i Omijania broni:
miecz - jest Przebicie 2, brak Omijania; było Przebicie 1, Omijanie 5
cep - jest: Przebicie 1; było: Przebicie 3
korbacz - jest: Przebicie 1; było: Przebicie 3
muszkiet - dodano: Przebicie 2

str. 126

AKCJE W ATAKU - KROKI
Dodano: Aby akcja była udana, trzeba „pobić” obronę przeciwnika o
8. W odróżnieniu od innych akcji Kroki można rozciągnąć w czasie.
Np. po wykorzystaniu jednej kości atakujący osiąga przewagę o 4 i
decyduje, że akcja trwa nadal. Walczący dodają kolejne kości (w kolej-
nych turach walki), aż w końcu jeden z walczących osiągnie przewagę
8 punktów, lub zdecyduje się przerwać kroki.

Po przeprowadzeniu udanej akcji Kroki można zwiększyć dystans
do przeciwnika. Jedyną akcją jaką można wybrać przeciwko akcji Kroki
przeciwnika jest Praca nóg.

str. 127

AKCJE W ATAKU - PCHNIÊCIE POZORNE
Było: MG może zdradzić Atakującemu jeden z parametrów przeciw-
nika.
Jest: MG może zdradzić Atakującemu wartość Zasłony I i II, Uniku
lub Riposty przeciwnika.

str. 127

AKCJE W ATAKU - ZBICIE
Dodano: Przed Zbiciem można się bronić dowolną Zasłoną (I lub II).

str. 128

WALKA W ZWARCIU - ATAK
Było: Jeśli atakujący miał nabity pistolet, może z niego wypalić.
Jest: Jeśli atakujący miał nabity pistolet, może z niego wypalić. Po
udanym ataku w Zwarciu trafienie jest automatyczne (strzał z przyło-
żenia - nie trzeba rzucać na strzelanie). Należy jedynie wykonać rzut
3k20, żeby sprawdzić, czy broń wypaliła (patrz reguły strzelania - Za-
wodność).

str. 128

WALKA W ZWARCIU - OBRONA
Było: Jeśli wynik Obrony jest wyższy o 6 od wyniku Ataku przeciwni-
ka, Obrońca przejmuje Inicjatywę.
Jest: Jeśli wynik Obrony jest wyższy o 4 od wyniku Ataku przeciwni-
ka, Obrońca przejmuje Inicjatywę.

str. 128

STRZELANIE - DEKLAROWANIE STRZA£U
Dodano: Na dobycie broni w turze walki należy poświęcić 1 kostkę
(wyjątkiem są bohaterowie z agaryjską lub ragadańską szkołą szer-
mierczą). W ciągu jednej tury można strzelić najwyżej dwukrotnie, o
ile bohater ma w obu rękach pistolety. Nawet wykupienie agaryjskiej
lub ragadańskiej szkoły szermierczej nie pozwala na oddanie trzeciego
strzału.
Było: Np. trafienie w głowę to PT x8
Jest: Np. Trafienie w głowę to PT +8

str. 129

STRZELANIE - RZUCANIE
Było: Nie da się rzucać bronią na Dystansie Bliskim (PT 0) oraz w
Zwarciu.
Jest:  W Zwarciu nie da się rzucać bronią. Na Dystansie Bliskim PT
wynosi 2.

ZZZZZASADASADASADASADASADYYYYY     ALALALALALTERNTERNTERNTERNTERNAAAAATYWNETYWNETYWNETYWNETYWNE
Poniższe zasady są tylko propozycjami, a nie zmianami obowiązują-
cych reguł. MG może je wprowadzić, jeżeli mu odpowiadają.

TWORZENIE POSTACI
1) Jeżeli w wyniku losowania Współczynnik bohatera osiągnął zbyt

niską wartość (5 lub mniej), można wylosować nową wartość, która
zastąpi niski wynik.

2) W zależności od rodzaju planowanej kampanii MG może zwięk-
szyć ilość punktów przeznaczonych na stworzenie postaci. Zamiast 20
punktów do rozdzielenia między Umiejętności oraz 3 Wsi i 30 Pier-
ścieni na majętności, można przydzielić graczom 30 Punktów na Umie-
jętności oraz 5 Wsi na majętności. Liczbę Wsi można zwiększyć, jeśli
kampania ma się toczyć w jednym miejscu, a bohaterowie będą osia-
dłymi, bogatymi i utytułowanymi szlachcicami. Doryjczyka Zamek
kosztuje 10 Wsi, a nie 15.
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