
Młoda tropicielka

Trzeba odwagi, by zapuścić się w las na polowa-
nie – albo i na jagody. Ty nie tylko śmiało prze-
mierzasz knieję, której unikają inni mieszkańcy 
wioski, ale czujesz się w niej jak w domu. Znasz 
każdy krzak i każdy liść w promieniu wielu mil, 

1k12 Czym zajmowali się twoi rodzice?  
Czego cię nauczyli? Dodaj

1 Jesteś sierotą. Było ci ciężko +2 Mdr, +2 Kon, +1 Int

2 Twój ojciec był wyrzutkiem, być może niesłusznie +2 Int, +1 Mdr, +1 Kon, 
umiejętność: Przetrwanie

3 Pochodzisz z rodziny rybaków, wychowałaś się nad rzeką +2 Zr, +1 Si, +1 Mdr, 
umiejętność: Rybołówstwo

4 Twoi rodzice mieli niewielkie gospodarstwo w pobliżu wioski +2 Kon, +1 Mdr, +1 Cha, umiejętność: Rolnictwo

5 Twój ojciec był kowalem i nauczył cię kuć żelazo, póki gorące +2 Si, +1 Zr, +1 Cha, umiejętność: Kowalstwo

6 Idąc w ślady przodków, pasłaś owce na górskich łąkach +2 Kon, +1 Zr,+1 Mdr, +1 Si

7 Twoi rodzice prowadzili gospodę, zawsze pełną ludzi i opowieści +2 Cha, +1 Int, +1 Zr, +1 Mdr

8 Pracowałaś przy krosnach, przędąc i tkając 
niczym bogini Przeznaczenia +2 Zr, +1 Int, +1 Cha, umiejętność: Tkactwo

9 W twojej rodzinie zbierano stare historie. 
Znasz je wszystkie na pamięć

+2 Int, +1 Cha, +1 Mdr, 
umiejętność: Mądrość ludowa

10 Twój ojciec był członkiem straży, surowym, lecz 
sprawiedliwym – również dla własnych dzieci

+2 Si, +1 Cha, +1 Kon, 
umiejętność: Wysportowanie

11 Zapuszczałaś się głęboko w las, poszukując jagód i ziół +2 Mdr, +1 Kon, +1 Zr, 
umiejętność: Zielarstwo

12 Twój ojciec był handlarzem. Dzięki niemu wiesz, 
jak się cenić i jak oczarować klienta

+2 Cha, +1 Int, +1 Zr, 
umiejętność: Targowanie się

więc kiedy trzeba ruszyć w drogę, przyjaciele 
zawsze proszą cię na przewodniczkę. 

Jesteś zwinna i roztropna. Zaczynasz ze Zręcznością 
i Mądrością na 10 i pozostałymi cechami na 8.

 Jakie miałaś dzieciństwo?

1k8 Przyjaźniłaś się z pozostałymi postaciami graczy. Kogo 
jeszcze lubiłaś w dzieciństwie? Dodaj

1 By zapomnieć o kłopotach, pracowałaś ramię w ramię z kowalem +2 Si, +1 Cha
2 Często gawędziłaś z rybakami, którzy bardzo cię polubili +2 Zr, +1 Mdr
3 Obozowałaś w lesie w towarzystwie myśliwych +2 Kon, +1 Int
4 Staruszkowie nauczyli cię pradawnej gry w szachy +2 Int, +1 Zr
5 Masz się wżenić w rodzinę młynarza +2 Mdr, +1 Si
6 Złamałaś komuś serce albo ktoś złamał twoje +2 Cha, +1 Kon
7 Pomagałaś w obejściu starej wdowie +1 Si, +1 Int, +1 Cha
8 Najemnik, który na stare lata osiadł w wiosce, nauczył cię kilku sztuczek +1 Zr, +1 Kon, +1 Mdr



1k6 Czym zajmujesz się w głębi puszczy? Dodaj
1 Polujesz na grubego zwierza +3 Si, umiejętność: Polowanie

2 Drogi i ścieżki wokół wioski nie są 
bezpieczne, więc ich strzeżesz +3 Kon, umiejętność: Spostrzegawczość

3 Przeszkadza ci wiejski gwar, więc szukasz ciszy i spokoju +3 Kon, umiejętność: Przetrwanie

4 Przekradasz się przez knieję, nie wydając 
najmniejszego dźwięku +3 Zr, umiejętność: Skradanie się

5 Niestrudzenie tropisz zwierzynę, czasem przez wiele dni +3 Kon, umiejętność: Tropienie

6 Zastawiasz wnyki na zwierzęta futerkowe 
i rzadko wracasz z pustymi rękami +3 Mdr, umiejętność: Pułapk

 CZEGO NAUCZYŁAŚ SIĘ W DZIKICH OSTĘPACH?

Usłyszałaś zew puszczy i od tej pory spędzasz 
większość czasu poza wioską. Zostałaś szelmą  
1 poziomu. Otrzymujesz zdolności klasowe Dziecko 

szczęścia i Wszechstronność oraz umiejętność 
Przetrwanie. Pozostałe umiejętności, zdolności 
i premie do cech znajdziesz w tabelach.

1k6 Jaki masz ukryty talent? Dodaj
1 Cudowny głos +2 Cha, umiejętność: Śpiew
2 Sprawne ręce +2 Mdr, wybrana umiejętność rzemieślnicza
3 Pamięć do starych opowieści +2 Int, umiejętność: Znajomość dawnych dziejów
4 Muzykalność +2 Mdr, umiejętność gry na wybranym instrumencie
5 Skórowanie zwierzyny +2 Si, umiejętność: Wyprawianie skóry
6 Nikt nie robi lepszego gulaszu +2 Zr, umiejętność: Gotowanie

1k6 Jak przydajesz się mieszkańcom wioski?  
Postać osoby po prawej często ci pomaga Dodaj

1 Wyprawiasz się daleko, by zbierać rzadkie zioła. Postać po 
prawej wędruje wraz z tobą i otrzymuje +1 do Kon

+2 Kon, 
umiejętność: Zielarstwo

2 W lesie jest wiele zapomnianych szlaków. Pilnujesz ich bezpieczeństwa – nie 
zawsze samotnie. Postać po prawej czasem trzyma z tobą straż i otrzymuje +1 do Si

+2 Si, 
umiejętność: Spostrzegawczość

3 Zimą, gdy trudno o świeże jedzenie, zaopatrujesz wioskę w mięso. Postać 
po prawej upolowała z tobą w zeszłym roku dzika, otrzymuje +1 do Zr

+2 Zr, 
umiejętność: Polowanie

4
Nieodległym gościńcem maszerują czasem wojska z południa. 

Zawsze obserwujesz je z ukrycia. Postać po prawej zeszłego 
lata stała z tobą na czatach, otrzymuje +1 do Zr

+2 Zr, 
umiejętność: Skradanie

5 Zaopatrujesz uzdrowiciela w rzadkie zioła i pomagasz mu w pracy. 
Postać po prawej również mu asystuje, otrzymuje +1 do Mdr

+2 Mdr, 
umiejętność: Zielarstwo

6 Czasem trzeba przetrzebić dzikie zwierzęta, by nie zagroziły wiosce. Postać 
po prawej pomogła ci wytropić watahę groźnych wilków, otrzymuje +1 do Int

+2 Int, 
umiejętność: Tropienie

1k8 Czym wyróżniałaś się w dzieciństwie? Dodaj
1 Często się biłaś i zawsze triumfowałaś +2 Si, +1 Mdr
2 Umiałaś wygrać w każdą grę +2 Zr, +1 Int
3 Byłaś prawdziwą twardzielką +2 Kon, +1 Cha
4 Potrafiłaś odkryć każdy sekret +2 Int, +1 Zr
5 Ludzie chętnie ci się zwierzali, wiedząc, że zawsze ich zrozumiesz +2 Mdr, +1 Kon
6 Nigdy nie spotkałaś osoby, która by cię nie polubiła +2 Cha, +1 Si
7 Rozwiązywałaś cudze problemy, milcząc przy tym o własnych +1 Si, +1 Kon, +1 Cha
8 Nigdy nie marnowałaś okazji, by uczyć się od innych +1 Zr, +1 Int, +1 Mdr



1k6 W głębi puszczy odkryłaś nieznaną nikomu tajemnicę. 
Co to takiego? Dodaj

1
Żelazna skrzynia zakopana w korzeniach starego dębu. 

Były w niej pieniądze i wspaniały klejnot, zbyt kosztowny, 
by ktokolwiek w okolicy mógł za niego zapłacić

+2 Kon, umiejętność: Zielarstwo

2 Rozległy kompleks jaskiń o wielu wejściach, ukrytych 
za dzikim winem obrastającym gęsto urwisko +2 Si, umiejętność: Spostrzegawczość

3 Cudowny miecz wplątany w gałęzie jarzębiny +2 Zr, umiejętność: Polowanie

4 Tajemniczy przyjaciel, który zna leśne ścieżki jeszcze lepiej niż ty +2 Zr, umiejętność: Skradanie

5 Ruiny wzniesione z dziwacznego kamienia. Z dawna 
je opuszczono, a ostatnio ktoś je zasiedlił +2 Mdr, umiejętność: Zielarstwo

6 Trafiłaś do mrocznego jądra lasu. Niebo pociemniało, 
a drzewa wyciągnęły po ciebie gałęzie +2 Int, umiejętność: Tropienie

1. Zapisz imię, klasę postaci i poziom.

2. Zapisz wartości cech. Obok każdej zapisz też premie, 
zgodnie z tabelą na ostatniej strony tej broszury.

3. Zanotuj umiejętności, zdolności klasy i początkowe 
wyposażenie oraz wykup inne przedmioty, które 
cię interesują. Młoda Tropicielka zaczyna grę, 
posiadając: nóż, praktyczny strój, zbroję skórzaną 
(+2 do KP), ciepły płaszcz, hubkę i krzesiwo, 
bukłak, wybraną broń i 4k6 sztuk srebra.

4. Wybierz światopogląd. Postać może być Pra-
worządna, Chaotyczna lub Neutralna. Jeżeli nie 
umiesz zdecydować, wybierz Neutralność – jak 
większość ludzi.

5. Twoja premia do ataku zależy od klasy. Jesteś 
szelmą 1 poziomu, więc twoja PdA wynosi +0.

6. Twoja Inicjatywa wynosi tyle, ile poziom + 
premia ze Zręczności + 2 za bycie szelmą.

7. Klasa pancerza wynosi 10 + premia ze Zręcz-
ności + ewentualna zbroja.

8. Otrzymujesz 5 Punktów Fortuny.

9. Otrzymujesz 8 punktów wytrzymałości + 
premia z Kondycji.

10. Rzuty obronne przepisz z tabeli znajdującej 
się na końcu tej broszury.

11. Zapisz wartości ataku i obrażeń każdej broni, 
którą posiadasz. Dla broni białej atak to wartość 
premii do ataku + premia z Siły, a dla broni dy-
stansowej + premia ze Zręczności. Premię z Siły 
dodajesz też do obrażeń broni białej

 Wypełnij kartę postaci!



Kostka Wytrzymałości: k8
Premia do Inicjatywy: +2
Pancerz: Szelma może nosić każdą zbroję z wyjąt- 
kiem płytowej.

Dziecko szczęścia: Szelma ma więcej szczę-
ścia niż zwykli śmiertelnicy. Zaczynasz grę, 

posiadając pięć Punktów Fortuny a nie – jak 
inni – trzy.

Wszechstronność: Szelmy otrzymują dwie do-
datkowe umiejętności na pierwszym poziomie 
(uwzględnione w Pakiecie Postaci). Poza tym do-
stają nową umiejętność na każdym nieparzystym 
poziomie (3, 5, 7 i tak dalej). Zamiast wybierać 
nową umiejętność, szelma może doskonalić się 
w czymś, co już potrafi – premia do tak rozwiniętej 
umiejętności zwiększa się wówczas o kolejne +2.

 
 
 
Wykonywanie testów

Testowanie cech: rzuć k20 i porównaj wynik z od-
powiednią cechą. Jeżeli na kości wypadło tyle, ile 
wynosi ta cecha, albo mniej, udało ci się. Jeżeli 
wynik jest wyższy, ponosisz porażkę.

Rzuty obronne: rzuć k20. Jeżeli wynik jest wyższy niż 
wartość rzutu obronnego lub jej równy, udaje się.

Rzut za atak: Rzuć k20 i dodaj odpowiednią premię 
do ataku. Porównaj ją z klasą pancerza prze-
ciwnika. Jeżeli wyrzucona wartość jest równa 
klasie pancerza lub wyższa od niej, trafiasz. 
W przeciwnym razie chybiasz.

Punkty Fortuny

Punkty Fortuny można wykorzystywać na  
poniższe sposoby:

Pomóż przyjacielowi. Zwykle bohaterka mo- 
że pomóc testującemu cechę przyjacielowi 
wyłącznie wtedy, gdy posiada odpowiednią 
umiejętność. Jeżeli jej nie ma, a wciąż chce dodać 
towarzyszowi +2 do cechy na potrzeby jednego 
rzutu, może wydać Punkt Fortuny.

Druga szansa. Postać może wydać Punkt Fortuny, 
by powtórzyć dowolny rzut, niezależnie od tego, 
czy jest to test cechy, rzut obronny czy rzut za atak.

Oszukaj śmierć. Umierająca postać może wy-
dać Punkt Fortuny, by zatrzymać konanie na  
0 punktów wytrzymałości. Nie otrzymuje dalszych 
automatycznych obrażeń w kolejnych rundach.
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1 0 +0 13 16 12 15 14

2 1,500 +1 13 16 12 15 14

3 3,000 +1 13 16 13 15 14

4 6,000 +2 13 16 13 15 14

5 12,000 +3 12 15 11 13 12

6 25,000 +3 12 15 11 13 12

7 50,000 +4 12 15 11 13 12

8 100,000 +5 12 15 11 13 12

9 200,000 +4 11 14 9 11 10

10 300,000 +6 11 14 9 11 10

Wartość cechy premia

1 -4

2–3 -3

4–5 -2

6–8 -1

9–12 0

13–15 +1

16-17 +2

18-19 +3

 Zdolności klasy

 Skrót zasad


