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Zmierzch 
bohaterów

Tarth
Oto Tarth: świat krasnoludzkich fortec, głę-

bokich puszcz zamieszkanych przez elfy, żyznych 
dolin radosnych niziołków i  tętniących życiem 
ludzkich miast. 

Kiedyś jednak wyglądał inaczej. Przed ponad 
tysiącem lat pustoszyły go potworne pająki.

Legendy mówią, że pajęczy najeźdźcy nieomal 
starli z powierzchni ziemi wszystkie rasy rozumne. 
Ów straszny czas nosi dziś nazwę „Pogromu”. 
Szczęśliwie, wśród najczarniejszej nocy zrodziła się 
wielka ludzka bohaterka, imieniem Tariana. To ona 
zjednoczyła elfów, krasnoludów, ludzi i niziołków 
przeciw wspólnemu wrogowi. Żołnierze sojuszu 
tworzyli niewielkie grupy, które atakowały pająki 
na powierzchni ziemi i w mrocznych podziemiach, 
a nawet zapuszczały się do ich paskudnych gniazd. 
Wojna była długa i krwawa – w końcu jednak zajadli 
wojownicy ras rozumnych wytropili i zabili ostat-
niego z nieprzyjaciół. Przerażająca rasa przestała 
istnieć.

Tak skończył się Pogrom, i na świecie nie było 
już z kim walczyć. A więc dawni sojusznicy zwrócili 
się przeciw sobie i krainą wstrząsnęły trzy kolejne 
Wielkie Wojny Ras. Ostatnia zakończyła się przed 
około trzydziestu laty.

Waluzja, królestwo, w którym rozegra się nasza 
opowieść, cieszy się dziś pokojem. Odkąd przed 
dwunastu laty na tronie zasiadł król Krassus Kaden, 
krainy nie niepokoją ani konflikty rasowe, ani wraży 
sąsiedzi.

Chociaż Wojna Ras odeszła w zapomnienie, 
pozostało po niej kilka pamiątek – na przykład 
Nornice. Niegdysiejsza koalicja krasnoludzkich 
i elfich partyzantów, walczących w podziemnych 
korytarzach, jest dziś legalną organizacją, zwalcza-
jącą przejawy dyskryminacji innych ras w ludzkich 
miastach. Przynajmniej oficjalnie, nie brak w niej 
bowiem radykałów i podżegaczy.

Narody Tarth
Waluzja to perła w koronie Tarth i serce zna-

nego świata – kraina żyzna i spokojna, kwitnąca 
pod rządami dobrego monarchy. Jej zielone doliny 
rodzą wszelkie płody ziemi, lasy pełne są zwierzyny, 
a rzeki – ryb.

Wszystkie rasy, wyjąwszy dzikich orków, żyją 
tu w pokoju i harmonii. Od północnych sąsiadów, 
luźnej koalicji ludzi lodu zamieszkujących Białe 
Miasta, odgradzają Waluzję Góry Grozy, a król 
Kaden wzmacnia przyjaźń z  groźnymi jarlami 
dzięki hojnym podarkom i umowom handlowym. 
Gdy to zawodzi, ochotnicza armia bohaterów bez 
trudu odpiera ataki rządnych złota barbarzyńców.

Z odległym, egzotycznym Kos łączy Waluzję 
trwały sojusz. Śniady lud „Złotego Królestwa” nie 
ma sobie równych na morzu i z przyjaźni wobec 
króla Kadena strzeże wybrzeża jego kraju.

Na południu leżą Smocze Wyspy, wulkaniczny 
archipelag słynny z ogromnej populacji draków, 
zamieszkujących gorące kratery. Tamtejszy lud 
żyje z dalekich wypraw łupieżczych na plujących 
ogniem łodziach i często zmaga się z okrętami Kos. 
Ale nawet tatuowani wojownicy ze Smoczych Wysp 
nie ryzykują srogiego gniewu króla Kadena.

Królewski Port, Miasto Bohaterów
Królewski Port, stolica Waluzji, to kolorowy 

kwiat na żyznej łące królestwa, zasobny i  zdu-
miewający tygiel ras i kultur. Nie jest wprawdzie 
największym miastem świata, z pewnością jednak 
żadne nie dorównuje mu spokojem i zasobnością. 
Ulice patroluje tu nieprzekupna Straż Miejska, a na 
jarmarku cudów kupić można wszystko, czego dusza 
zapragnie.

Najszerzej słynie jednak Królewski Port ze 
swoich bohaterów. Do „Miasta”, jak się je często 
nazywa, ściągają członkowie wszystkich ras rozum-
nych, którzy pragną rozpocząć karierę w zawodzie 
legendarnego herosa.

W Mieście żyją przede wszystkim ludzie, lecz na 
ulicach spotkać można również wielu elfów, krasno-
ludów, niziołków i mieszańców. Większość z nich 
to wędrowcy, dzielni awanturnicy, którzy chętnie 
przybywają w miejskie mury, by przehulać skarby 
zdobyte podczas penetrowania podziemi, rozbijania 
hord goblinów i, to jasne, ratowania świata. 

Nic dziwnego, że gdy ktoś wpadnie w kłopoty, 
szuka pomocy stosownej rangi bohaterów. Tak wła-
śnie debiutował niejeden legendarny dziś wojownik 
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i czarodziej, Czerwony Rycerz i tropiciel. Ba, nawet 
Siedmioro zaczynało karierę na ulicach Królew-
skiego Portu.

Obecnie najwięcej (oprócz Siódemki) mówi się 
o Nieustraszonych Pogromcach i magiczce imie-
niem Mallus, która to pokonała smoka jednym 
zaklęciem.

Smok i Cień
Początkujący bohaterowie szukają zwykle zlece-

niodawców w Srebrnym Smoku, eleganckiej tawer-
nie, gdzie nie toleruje się awantur i podejrzanych 
typów. Bardziej doświadczone drużyny, które cieszą 
się pewną sławą i mają mieszki ciężkie od złota, 
przesiadują raczej w Królewskim Cieniu, znacznie 
droższym i dużo bardziej ekskluzywnym lokalu 
położonym w cieniu majestatycznej, białej wieży 
królewskiego zamku. Główne wejście tego sza-
cownego przybytku wychodzi wprost na Królewski 
Trakt, łączący wsie i miasteczka Waluzji z Miastem 
i leżącą w jego sercu siedzibą monarchy. 

Lud Waluzji dobrze wie, że w Mieście zawsze 
znajdą się nowi bohaterowie, gotowi walczyć ze 
złem. Gdy zatem owce zacznie zżerać smok, wie-

śniacy w te pędy gnają do stolicy, by szukać ratunku. 
Kiedy hordy orków schodzą z gór, do bram króla 
Kadena kołacze natychmiast delegacja, domagająca 
się wysłania przeciw najeźdźcom odpowiednio 
doświadczonej drużyny. Jeśli na drzewie utknie 
kociątko…

Pewnie, niejeden potencjalny bohater przecenił 
swoje możliwości i skończył w brzuchu potwora 
albo orczym jasyrze. Inni jednak zyskali sławę 
obrońców prostego ludu.

Kilku marudnych mędrców twierdzi, że miesz-
kańcy Waluzji tak bardzo polegają na „bohaterach”, 
że w ogóle nie potrafią rozwiązywać własnych pro-
blemów. Kto by jednak słuchał uczonego kwękania, 
jeżeli ma do wyboru porywającą opowieść o mro-
żących krew w żyłach przygodach legendarnych 
herosów?

Siedmioro
Bez dwóch zdań, najsłynniejszą drużyną boha-

terów działającą w Waluzji jest Siedmioro. Pomimo 
że czasem bywało ich mniej, a niekiedy więcej, 
najważniejszych czynów dokonała jednak rzeczona 
siódemka. Każde dziecko w królestwie wie, kim 
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jest Urich, wojowniczy krasnolud, Sarriana – elfia 
łuczniczka, Wygan wojownik, Zelda Kapłanka 
Słońca, psotny łotrzyk Spyke, Tyvek, jednooki mag 
ognia i przesławny Kerreth Prawy, ozdoba zakonu 
Czerwonych Rycerzy. 

Pieśni o czynach Siedmiorga zna każdy min-
strel, od Waluzji pod dalekie Kos. Ich dokonania 
zapełniają karty kronik i jarmarcznych romansów. 
Twarze spoglądają z gobelinów zdobiących rezy-
dencje możnych. Malowane z natury, autoryzowane 
portrety z autografami prezentują się dumnie na tle 
mahoniowej boazerii głównej Sali Królewskiego 
Cienia.

Nie sposób przecenić wpływu Siedmiorga na 
całą Waluzję. Jeśli ktoś chce zostać bohaterem, 
stylizuje się na któregoś z członków grupy. Jeżeli 
ani mu w głowie fach awanturnika, ma nadzieje, że 
Siedmioro (albo przynajmniej solidni imitatorzy) 
przyjdzie i ocali go kiedyś ode złego.

Pustkowia
Większość zielonych wzgórz i żyznych dolin 

Waluzji jest spokojna i bezpieczna. Nad spokojem 
wiosek czuwają mądrzy baronowie i wynajęte przez 
nich na stałe drużyny bohaterów. Dbają one, by 
w okolicy nie kręcili się dzicy orkowie, tępią ban-
dytów i potwory. Grupy najęte przez króla patrolują 
gościńce łączące baronie.

Jednak na tych, którzy zboczyli z  utartych 
szlaków, nadal czyhać może niebezpieczeństwo. 
W Górach Grozy, odległych o około dzień konnej 
podróży od stolicy, żyją orkowie i ogry. Niekiedy 
wraz z wiatrem z południowych wysp przybywa 
spragniony owiec smok, gotowy terroryzować 
wioski. Co jakiś czas ktoś odkrywa kolejne ruiny 
Sa Karanów, zamieszkującej podziemne kryjówki 
cywilizacji ludzi z  czasów Pogromu. Lochy te 
wydają się tylko czekać, aż jakaś drużyna zapuści 
się w ich mroczne korytarze, by wydrzeć im dawne 
tajemnice i zapomniane skarby. W Królewskich 
Katakumbach Miasta pojawiają się czasem morskie 
trolle, a w zapomnianych zakamarkach Nekropolii 
lęgną się paskudni nieumarli.

Niejeden bohater dorobił się sławy i fortuny, 
penetrując niebezpieczne pustkowia.

Religia
Mieszkańcy Tarth czczą Solariona, Boga Słońca. 

Istnienie bóstwa nie jest przedmiotem żadnych 
kontrowersji – potwierdzają je Czerwoni Rycerze 
i Kapłani Słońca, którzy poświęcają życie jego 

w służbie, w zamian zyskując nader efektowną wła-
dzę nad ogniem i światłem.

Solarion jest obecny w  religiach wszystkich 
ras, choć wydaje się najbardziej związany z ludźmi. 
Tylko oni mogą zyskać jego błogosławieństwo oraz 
moce Kapłanów Słońca i Czerwonych Rycerzy.

Elfy i  półelfy uważają Solariona za część 
imany, duchowego aspektu natury. Wierzą, że 
jest tylko jednym z duchów, choć bez wątpienia 
najpotężniejszym.

Również krasnoludy nie kwestionują potęgi 
Solariona, choć podobnie jak elfy nie oddają mu 
czci. W ogóle, nie są szczególnie religijne, a gdy już 
przyjdzie im się modlić, zwracają się do Terraksa, 
Władcy Ziemi, Boga w Ciemnościach. Część kra-
snoludów uważa, że Terrax opuścił świat, a może 
nawet umarł, skoro nie daje nikomu mocy takiej, 
jaką dysponują Kapłani Słońca.

Nizołki nie mają własnej religii, szanują jednak 
potęgę Solariona i to jego przyzywają podczas swo-
ich ceremonii urodzinowych.

Orkowie i  część półorków wielbi dzikiego 
Kargaka, brutalnego i krwiożerczego boga dzikiej, 
bezrozumnej rzezi.

Istnieje też kilka mniejszych religii i kultów, 
czczących pomniejsze bóstwa, których istnienia 
dowodzi magiczna potęga szamanów. Większość 
mędrców jest jednak zdania, że szamani – na przy-
kład orczy – to po prostu magowie, którzy rzucają 
zaklęcia nie mając pojęcia, skąd bierze się ich moc.

Twoje zadanie
Jak widzisz, Tarth to bardzo typowy świat 

fantasy. W oświeconych, sprawnie zażądanych 
królestwach w rodzaju Waluzji żyje się dość dobrze, 
w pozostałych miejscach ludzie drżą jednak ze stra-
chu przed potworami albo jęczą pod butem tyrana. 

Wcielisz się w rolę młodego kandydata na boha-
tera lub bohaterkę. Opowieść o twoich czynach 
zacznie się, a jakże, w Królewskim Porcie.

Ale najpierw stwórzmy nową postać.
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Tworzenie 
bohatera

Bohaterów Evernight tworzy się łatwo, jak to 
w Savage Worlds. Na stronie wydawnictwa Gramel 
(wydawnictwogramel.pl) znajdziesz kartę postaci, 
przeznaczoną specjalnie do gry w tych realiach.

Do rzeczy jednak.

1) Rasa
Najpierw wybierz rasę. Opis rozumnych miesz-

kańców Tarth, wraz z krótką historią i mechaniką, 
znajdziesz na stronach 6-11. Zdecyduj, z której 
wywodzić się będzie twoja postać.

2) Współczynniki
Pora ustalić cechy i umiejętności bohatera.
Zaczynasz z k4 we wszystkich pięciu cechach: 

Zręczności, Sprycie, Duchu, Sile i Wigorze. Następ-
nie rozdzielasz między nie 5 punktów, podnosząc za 
każdy kostkę o 1, aż do maksimum wynoszącego 
k12.

Za kolejne 15 punktów wykupujesz umiejętności. 
Każdy poziom kosztuje 1 punkt, o ile nie przekra-
cza wartości cechy, z którą dana umiejętność jest 
związana. Zwiększenie jej powyżej cechy kosztuje 
2 punkty za każdy poziom.

W Evernight używa się wszystkich umiejętności 
wyliczonych w podręczniku podstawowym, z wyjąt-
kiem Prowadzenia i Pilotowania. 

Cechy pochodne
Charyzmę – miarę tego, czy bohater da się lubić – 

dodaje się do testów Przekonywania i Wypytywania. 
Wynosi +0, o ile nie masz przewag i zawad, które 
to zmienią.

Tempo równa się 6 – chyba, że jesteś krasnolu-
dem, posiadaczem Tempa 5.

Obrona wynosi 2 plus połowa Walki.
Wytrzymałość równa się 2 plus połowa Wigoru.

3) Zdolności specjalne
Zdecyduj teraz, czy chcesz mieć jakieś zawady. 

Jeżeli tak, możesz rozdzielić uzyskane za nie 
punkty w sposób opisany niżej. Możesz wybrać 

jedną poważną zawadę (wartą 2 punkty) i do dwóch 
drobnych (wartych 1 punkt).

Za 2 punkty zawad możesz:
• Podnieść cechę o jeden rodzaj kostki.
• Wybrać przewagę.
Za 1 punkt zawad możesz:
• Zyskać 1 punkt na umiejętności.
• Otrzymać dodatkowe 500 słońc.

4) Sprzęt
Zabawę zaczynasz ze zwyczajową koszulą na 

grzbiecie i 500 złotymi „słońcami” (walutą Waluzji) 
w kieszeni. Nie od rzeczy byłoby wydać je teraz na 
zbroję, broń i najrozmaitszy ekwipunek. Kompletna 
lista sprzętu zaczyna się na stronie 15. Możesz oczy-
wiście kupić tylko podstawowy pancerz i uzbrojenie, 
a resztę oszczędzić na ekwipunek konieczny podczas 
konkretnych misji, których się podejmiesz.

5) Tło
Na koniec wymyśl, skąd wziął się twój bohater. 

Większość postaci powinna być związana z Walu-
zją: jeżeli nawet się tam nie urodziły, to od przy-
najmniej kilku miesięcy kręcą się w okolicy Miasta 
Bohaterów.

Mroczne wątki późniejszego stadium kampanii 
wybrzmią o wiele mocniej, jeżeli obmyślisz histo-
rię bohatera. Zastanów się, czy ma rodzinę? Jeżeli 
tak, to gdzie? W Mieście? Którejś z wiosek? Czy 
pożegnano go hucznie, kiedy opuszczał rodzinne 
gniazdo by dołączyć do drużyny poszukiwaczy 
przygód? A może rodzina uznała go za durnia?

Kilka słów o tym, dlaczego bohater znalazł się 
tam, gdzie jest dzisiaj, pomoże ci później podjąć 
kilka kluczowych decyzji.

Drużyna
Zgodnie z pradawnym obyczajem wywodzącym 

się jeszcze z czasów Tariany, bohaterowie zbierają 
się w grupy, zwane drużynami. Od jakiegoś czasu 
panuje też moda, by nadawać drużynie nazwę 
i wyróżniać ją na rozmaite sposoby. Jeżeli nazwiecie 
swoją grupę i wymyślicie dla niej jakiś wyróżnik 
(element stroju, godło, zawołanie, ulubioną potrawę), 
na początku każdej sesji otrzymacie dodatkowego 
fuksa, którego może wykorzystać dowolny członek 
drużyny. 

http://www.wydawnictwogramel.pl/
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Rasy
Cztery rasy rozumne świata Tarth to ludzie, elfy, 

niziołki i krasnoludy. Dość powszechnie trafiają się też 
półelfy, znacznie rzadziej napotkać można półorków. 
Dziś wszyscy żyją we względnym pokoju, od ostatniej 
Wielkiej Wojny Ras minęło jednak raptem trzydzieści lat.

Twoja postać może być elfem, półelfem, krasnoludem, 
niziołkiem, półorkiem albo człowiekiem. Wybieraj wedle 
upodobania – wszystkie 
rasy są zrównoważone. 
Ich specjalne zdolności 
przedstawiamy niżej.

Elfy
Elfy to długowieczne 

istoty, zamieszkujące głębokie 
puszcze. Budują tam niedo-
stępne z dołu nadrzewne domy, 
połączone systemem kładek. 
W  ten sposób chroniły się od 
wieków przed grasującymi na ziemi 
potworami – co przydało im się 
szczególnie podczas Pogromu. Elfie 
domy splata się z gałęzi, blusz-
czu i dzikiego wina, dzięki 
czemu kryją się w koronach 
drzew. Mówi się, że przybysz 
może obozować wprost pod 
wioską elfów i w ogóle jej nie 
spostrzec.

Życie w ukryciu, ponad 
ziemią, uczyniło z  elfów 
ostrożnych myśliwych, którzy 
zwyciężają sprytem i  prze-
biegłością, unikając bezpo-
średniego starcia. Chętnie 
posługują się długą włócznią 
i łukiem, nie cierpią za to broni 
palnej, w myśl zasady, że oręż 
tak hałaśliwy powali wprawdzie 
jednego potwora, ale ściągnie 
dziesięć kolejnych. Nadto, elfy 
doskonale zdają sobie sprawę, że 
w ich lasach nie występują skład-
niki prochu i nie chcą uzależniać 
się od krasnoludzkich dostaw na 
wypadek kolejnej Wojny Ras.

Gdy młody elf kończy 50 lat, 
powinien odejść z osady i przez kilka 
dekad zwiedzać szeroki świat. Trady-
cja „Włóczęgi” zaspokaja wrodzoną 
młodzieży ciekawość obcych stron 
i  pozwala zebrać wiadomo-

ści o stanie świata, które następnie podróżnik przeka-
zuje starszym swojej wioski.

Wielu elfów zaczyna Włóczęgę w  Królewskim 
Porcie, od znalezienia drużyny bohaterów, której może 
trzymać się przez najbliższe kilka lat. Bo czyż istnieje 
lepszy sposób poznania sąsiadów, niż siedzieć z nimi 
przy jednym ognisku i ramię w ramię ruszać w bój?

Większość elfów dobrze radzi sobie podczas 
Włóczęgi. Jako rasa myśliwych, wiecznie gotowych 
do obrony nadrzewnych domów, uczą się posługiwać 
łukiem mając raptem kilkadziesiąt lat. Starsze elfy psio-

czą jednak, że młodsze pokolenia nie 
osiągają prawdziwej biegłości, bo lasy 
nie są już tak niebezpieczne, jak kilka 
wieków temu.

Elfy wierzą, że wszystko, co żyje 
– zwierzęta, drzewa, a nawet ziemia 
– posiada duszę. Wszystkie duchy 

składają się na zbiorową jaźń, 
zwaną „imana”. Duchom imany 
nie oddaje się czci, raczej oka-
zuje szacunek. A więc, kiedy 
elf zastrzeli jelenia, dziękuje 
mu za użyczenie skóry i mięsa, 
a gdy ścina młody pęd na nowy 

łuk, składa dzięki drzewu za jego 
siłę. Rasa uznaje istnienie Solariona, 
uważa go jednak za potężnego ducha 
imany, a nie samodzielną istotę boską.

Wiara „pięknego ludu” w  imanę 
nie raz powodowała tarcia z sąsiadami. 
Gdy ludzie wycinali zbyt dużo drzew, 
albo krasnoludy bez opamiętania 
wysadzały górskie zbocza, elfy wpa-
dały w ogromny gniew. Rzeczy zwykle 
kończyły się krwawo i to właśnie tego 
rodzaju incydent doprowadził do Wiel-
kiej Wojny Ras sprzed kilkudziesięciu 
lat.

Elfy dożywają nawet 200 lat. Mają 
jasną cerę, a ich włosy, prócz zwyczajnych 
kolorów, bywają srebrne i błękitne. Nie 
posiadają zarostu.

Rasowe zawady 
i przewagi

• Zręczny: Ruchy elfów są zwinne 
i pełne gracji – zaczynają grę ze Zręcznością 
na k6, a nie k4.

• Niechętny mechanizmom: Elfy odzna-
czają się wrodzoną niechęcią do maszyn 
(w  tym kusz i  muszkietów). Wszystkie 

posiadają zawadę Niezdara.
• Widzenie w  ciemności: Kocie 

oczy elfów pozwalają ignorować 
kary za półmrok i mrok, 
a le nie za całkowitą 
ciemność. 
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Krasnoludy
Rasa krasnoludzka wywodzi się z ogromnych 

kompleksów podziemnych jaskiń na północ od Bia-
łych Miast. Zazwyczaj trzyma się na uboczu i pil-
nuje swoich spraw – a długie lata walk z licznymi 
bestiami, żyjącymi pod ziemią, sprawiły, że jest to 
rasa bardzo wojownicza. Osiedla krasnoludów po 
dziś dzień noszą piętno wielowiekowych zmagań 
– powstają w miejscach łatwych do obrony i zawsze 
otaczają je mury, las zaostrzonych pali, wilcze doły 
i inne pułapki.

Gdy krasnoludy odkryły proch strzelniczy, ich 
obronę wzmocniły działa, miny i inne wybuchowe 
niespodzianki. Wszystkie te wynalazki zapewniły 
im też ogromną przewagę w ostatniej Wielkiej 
Wojnie.

Przed wiekami część klanów krasnoludów 
opuściła odwieczne siedziby i, poszukując nowego 
domu, napotkała ludzi oraz elfy. Kontakty rzadko 
przebiegały spokojnie: mieszkańcy podziemi nie 
rozumieją elfiej miłości do „błotnistych i zarobaczo-
nych” lasów, dziwacznej poezji, niezwykłej muzyki 
i  wyszukanych manier. Nieco lepiej poszło 
z ludźmi, choć właściwa im żądza przygód 
i pragnienie wiecznego poszerzania istnieją-
cych raptem po kilka lat imperiów okazało się 
równie niepojęte. Wedle krasnoludów, ludzie 
oglądają świat „o połowę krócej, za to dwa 
razy jaśniej”.

Krasnoludy poważają Solariona i nie 
przeczą, że ludzie cieszą się 
jego opieką. Same jednak 
trzymają się Terraksa, Króla 
Gór, Poziemnego Księcia, 
Władcy Krasnoludów. 
Dawno temu zwano go 
również Bogiem w Ciem-
ności, ale tę nazwę rzadko 
się dziś słyszy. Zresztą, 
krasnoludy nie przykładają 
dużej wagi do religii: oddają 
Terraksowi, co boskie, przy 
okazji narodzin, ś lubów 
i pogrzebów – i tyle. Chętnie jednak 
przeklinają, wzywając imienia bóstwa 
i wychylają kielich na cześć Króla Gór 
przed bitwą albo całonocną pijatyką.

Mieszkańcy jaskiń dożywają 200 lat. 
Mają czerstwą cerę i włosy we wszyst-
kich pospolitych kolorach. Większość 

mężczyzn nosi zarost, źródło radości i dumy – nie-
pisany zwyczaj stanowi, że długość krasnoludzkiej 
brody świadczy o wielkości… męstwa posiadacza. 
Elfy mawiają, że krasnoludy kompensują sobie w ten 
sposób mikry wzrost. Między innymi.

Rasowe zawady i przewagi
• Widzenie w ciemności: Krasnoludy są przy-

zwyczajone do panujących pod ziemią ciemności. 
Ignorują kary za półmrok i mrok (ale nie za całko-
witą ciemność).

• Powolny: Tempo krasnoluda wynosi 5”.
• Krępy: Jako istoty krzepkie i  wytrzymałe, 

zaczynają grę z Wigorem na k6, a nie k4.
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Ludzie
Ludzie wyznaczają standard, wedle którego mierzy 

się inne rasy. Nie, żeby byli najstarsi, najmądrzejsi czy 
najsilniejsi – jest ich jednak najwięcej i najbardziej róż-
nią się między sobą.

Elfy i krasnoludy, najstarsze rasy Tarth, nie są pewni, 
skąd wzięli się ludzie. Zanim przybyły pająki i zaczął 
się Pogrom, nazywano ich Sa Karanami – wówczas 
władali potężną magią. Dowodem na to są odkrywane 
od czasu do czasu ruiny, w których znajduje się niekiedy 
krwawniki, tajemnicze i magiczne klejnoty.

W tamtym czasie, Sa Karanowie podzieleni 
byli na grupy, różniące się kolorami włosów i oczu. 
Mędrcy wiedzą to z pewnością, gdyż po dziś dzień 
ludzie od pokoleń żyjący w tym samym miejscu 
i nie mieszający się z obcymi zachowali charakte-
rystyczną pigmentację.

Na przykład:
• Waluzjanie to szatyni o  zielonych 

oczach.
• Mieszańcy Białych Miast mają 

całkowicie białe włosy i skórę jasną 
jak lód.

• Ludzie ze Smoczych Wysp 
mają brązową karnację i czarne 
jak noc włosy.

• Wieśniacy z  południowo-
wschodniego wybrzeża Waluzji mają 
miedzianą skórę i czarne włosy o niebieskim 
połysku.

• Najniezwyklejsi są jednak obywatele 
dalekiego Kos, o brązowej skórze i jasno-
rudych włosach. Wielu z nich żyje w Kró-
lewskim Porcie, gdzie pracują dla licznych 
kompanii kupieckich handlujących z ich 
ojczyzną.

Po Pogromie, lud Sa Karanów 
opuścił ukryte siedziby i  z  pasją 
oddał się zaludnianiu otwartej 
przestrzeni. Ludzie pokochali 
budowle stawiane pod otwartym 
niebem, stopniowo zatracili jednak 
umiejętność wydobywania i tworze-
nia krwawników. Być może z jakiś 
powodów kamienie przestały być 
potrzebne.

Wtedy właśnie przestali być Sa 
Karanami i stali się po prostu ludźmi.

 W ciągu tysięcy lat, które minęły 
od czasów Sa Karanów, ludzie z róż-
nych grup mieszali się – w efekcie 
powstało mnóstwo odcieni skóry, 

oczu i włosów. Choć wciąż dominuje pierwotny, Sa 
Karański wygląd, jednak widok jasnej skóry obywatela 
Białych Miast połączonej z rudą czupryną Kosytów nie 
jest dziś niczym niezwykłym.

Gdy idzie o inne rasy, ludzie przede wszystkim 
kochają elfki, do których czują ogromny pociąg. Elfich 
mężczyzn uważają zwykle za zniewieściałych mamin-
synków, ze względu na miłość do muzyki i poezji, której 
(z wrodzonym prostactwem) nie podzielają. Krasnoludy 
cieszą się niechętnym szacunkiem – są wielkimi wojow-
nikami i potrafią wytwarzać proch, muszkiety oraz 

działa. Niziołków ludzie uważają przede wszyst-
kim za „uroczych”, choć w potrzebie wojennej 

ludzkie armie chętnie rekrutują wśród nich 
zwiadowców i szpiegów.

Zamiast tworzyć plemiona, ludzie orga-
nizują się w państwa, do obrony których 
angażuje się nawet wielorasowe armie. Dla 

krasnoludów i elfów, którym nie mieści 
się w  głowie, by inna rasa broniła 
ich domów, jest to objaw skraj-
nego dziwactwa. Podczas ostatniej 
Wielkiej Wojny rekrutów z innych 

ras zwolniono, by dołączyli do 
swoich – tylko surowi Kosyci 
internowali na czas konfliktu 

żołnierzy nieludzkiego 
pochodzenia.

Ludzie wielbią 
Sola r iona ,  Pana 
Św iat ła i   Życ ia . 
Ba, tylko oni mogą 

wstępować w  szeregi 
wybranych sług boga, Czer-
wonych Rycerzy i Kapłanów 

Słońca (parz Przewagi zawodowe, 
strona 13-14). Większość umiera 
w okolicach siedemdziesiątki – żyją 
bardzo krótko, w porównaniu do 
elfów i krasnoludów.

Rasowe zawady 
i przewagi

• Wszechstronny: Ludzie zaczy-
nają grę z dowolnie wybraną prze-
wagą, której wymagania spełniają.
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Niziołki
Niziołki to drobne, niewielkie, zwinne istoty, 

wywodzące się z położnej na zachodnich kresach 
Waluzji doliny o nazwie Tynfa Fart. Uczeni uwa-
żają, że rasa narodziła się właśnie tam i nigdy nie 
wywędrowała z ojczyzny, bo choć niziołków spotkać 
można w każdym zakątku świata, Tynfa Fart to 
jedyna wioska w całości przez nie zamieszkana.

Większości „małoluków” odpowiada ten stan rze-
czy i nigdy nie wychylają nosa poza ojczystą dolinę, 
choć chętnie przyjmują gości spośród „dużych ras”. 
Właściwie nie zdarza się, by niziołek opuścił dom, 
o ile nie wygnają go za próg bardzo szczególne oko-
liczności. Z dala od Tynfa Fartu spotyka się więc 
przede wszystkim uciekinierów i wygnańców. Stąd 
pozostałym rasom wydaje się czasem, że wszystkie 
niziołki to złodzieje i łapserdaki. To jednak pogląd 
całkowicie bzdurny, a rasa małoludków jest z natury 
bardzo uczciwa. Po prostu, skutecznie pozbywa się 
przestępców, a wygnanie z doliny to najpoważniejsza 
kara, jaką zna tamtejsze prawo.

Oczywiście zdarzają się też niziołki opuszczające 
dom ze szlachetnych pobudek, na przykład w poszu-
kiwaniu cudownego leku albo celem sprowadzenia 
siedmiu bohaterów do walki z zagrażającymi wiosce 
orkami, bandytami czy piratami.

Niektórzy ludzcy uczeni uważają, że rasa jest 
wynikiem krzyżowania elfów i krasnoludów 
i potrafi poprzeć tę hipotezę kilkoma dowo-
dami. Tynfa Fart składa się z nor, rytych wśród 
korzeni, a cała rasa z upodobaniem wydobywa 
z ziemi drogie kamienie. Chętnie wspina 
się też na drzewa w poszukiwa-
niu owoców albo uciekając 
przed niebezpiecznym 
drapieżnikiem.

Przedstawiciele 
zainteresowanych 
ras zdecydowanie 
odrzucają tę koncepcję. Dowodzą, że po 
dziś dzień zdarzają się czasem (choć to nie-
pojęte!) pary krasnoludzko-elfie i żadna nie 
doczekała się potomstwa.

Powszechnie uznaje się natomiast, iż fakt 
pochodzenia z jednego, konkretnego miejsca 
świata dowodzi, że jakkolwiek powstała rasa 
niziołków, zdarzyło się to tylko raz w całej 
zamierzchłej i zapomnianej przeszłości Tarth.

Same niziołki nieszczególnie interesują 
się zagadką swojego pochodzenia. Tynfa 

Fart założono mniej więcej w czasach Tariany, nie 
zachowała się jednak żadna wzmianka o tym, kim 
był Tynf ani dlaczego miał fart. Niziołki przejęły 
się swoim pochodzeniem wyłącznie podczas Wojny 
Ras. Oficjalnie, dolina zachowała neutralność, jed-
nak poszczególne małoludki służyły za zwiadow-
ców orazagentów zarówno w armiach ludzi, elfów 
i krasnoludów.

Podobnie jak elfy, niziołki wierzą w imanę i uznają 
Solariona za najaktywniejszego i najważniejszego 
z duchów. Nie są jednak szczególnie religijne i tak jak 
krasnoludy świętują tylko najważniejsze okazje: naro-
dziny, ślub i śmierć. W przeciwieństwie do brodaczy, 
bawią się przy tym z pompą i organizują ogromne 
przyjęcia dla całej swojej społeczności.

W  centrum Tynfa Fartu znajduje się nawet 
publiczny plac, wytyczony w tym właśnie celu. Na 
jego środku znajduje się pień starego, ogromnego 
dębu, z którego gospodarz przyjęcia (lub przywódca 
społeczności, w razie zagrożenia) może przemówić 
do zgromadzonych.

Niziołki są zwykle pogodne, zadowolone ze swo-
jego losu i obdarzone znacznie większym apetytem 
na życie, niż wskazywałaby ich postura. Z  jakiś 
powodów, bardzo rzadko zdarzają się wśród nich 
marudy i gbury.

Większość małoludków żyje od 80 
do 100 lat. Traf iają się wśród nich 
i blondyni, i kruczowłosi bruneci, jeśli 

jednak naprawdę pochodzą od elfów, 
nie odziedziczyły ich dziwacznej 

pigmentacji. Nie posiadają też bród, 
w przeciwieństwie do ewentual-

nych przodków krasnoludzkich. 
Chętnie noszą natomiast obfite 
czupryny i bujne bokobrody.

Rasowe zawady 
i przewagi

• Fuksiarz: Niziołki otrzy-
mują dodatkowego fuksa na 
sesję. Tę właściwość można 

łączyć z przewagami Szczęściach 
i Cholerny szczęściarz.
• Drobny: Niziołk i mierzą 

około półtora metra. Ze względu 
na mikrą posturę odejmują -1 od 
Wytrzymałości.

• Wielki duchem: Małoludki są 
z zasady optymistami. Zaczynają 

grę z Duchem na k6, nie na k4.
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Półelfy
Półelfy, dzieci ze związków mieszanych, dziedzi-

czą wprawdzie często elfią gibkość, ale nie wiotką 
elegancję sylwetki. Znakomita większość ma ojca – 
człowieka i elfią matkę, w oczach elfa ludzkie kobiety 
wydają się bowiem grubo ciosane, ludzi natomiast 
niezmiernie pociąga eteryczne piękno elfek.

Człowiekowi bardzo trudno jest żyć w napo-
wietrznej wiosce leśnego ludu, większość mieszań-
ców dorasta zatem w ludzkich osiedlach, ucząc się 
elegancji matki i wszechstronności 
ojca. Większość wyrusza w świat, 
kiedy ojciec umiera, a matka 
wraca do swoich, w głąb lasu. 

Długowieczność elfów 
i  półelfów często spro-
wadza na nich niechęć 
ludzi. Elf ie kobiety 
w  ludzkich społecz-
no ś c i a c h  mu s z ą 
nadto oganiać się od 
chętnych kawalerów, 
którzy pojawiają się 
ledwie ich ludzki 
wybranek zestarzeje 
się i  straci wigor. 
Niejeden półelf uciekał 
z  domu, by nie uczest-
niczyć w  niezręcznym 
trójkącie, albo zrobiwszy 
coś głupiego w  obronie 

„honoru rodziny”. Oczywi-
ście, nie dotyczy to wszystkich, 
ale zdarza się zaskakująco często.

Równie trudne są relacje pół-
elfów z elfami. Mija przynajmniej 
kilka lat, nim nadrzewna społecz-
ność zaakceptuje kogoś takiego, 
nawet gdy przybył z  matką, elfką 
czystej krwi. Problemem jest nie tyle 
ludzie dziedzictwo, co charakter społecz-
ności elfów, zwykle bardzo zamkniętej 
i ekstremalnie podejrzliwej wobec obcych. 
Matkę przyjmuje się zazwyczaj szybciej, bo 
najczęściej wywodzi się z tej właśnie wio-
ski i po prostu wraca do domu po kilku 
dekadach „przygody” z ludzkim 
kochankiem.

Długość życia półel fa 
bliższa jest ludzkiej, niż elfiej 

– większość umiera około setki. Starość dopada ich 
jednak nie wcześniej, niż po ukończeniu 75 lat – to 
wtedy większość osiedla się na dobre, albo odchodzi 
do lasu by spędzić ostatnie lata wśród krewnych 
matki. Pólelfy miewają włosy różnych kolorów, 
w tym o dziwacznej, elfiej pigmentacji i nigdy nie 
rośnie im zarost.

Rasowe zawady i przewagi
• Dziedzictwo: Niektóre półelfy odznaczają się 

zwinnością matki, inne wszechstronnością ojca. 
Możesz albo rozpocząć grę z dodatkową przewagą 

(jak człowiek), albo ze Zręcznością k6 zamiast 
k4. Aparycja bohatera zgadza się z wybo-

rem – posiadacze dodatkowej prze-
wagi bardziej przypominają ludzi, 

a wyższa Zręczność gwaran-
tuje wiotką sylwetkę elfa.

• Widzenie w  ciem-
ności: Półelfy ignorują 

kary za półmrok i mrok, 
ale nie za całkowitą 
ciemność.

• Odszczepieniec: 
Półelfów nie akceptują 
w pełni ani ludzie, ani 
elfy – nieszczęśni są 
często jak plewy na 

wietrze. Otrzymują -2 
do Charyzmy.

Wielu zmaga się też 
z  trudną przeszłością 

i  często zostaje bohaterem 
by odpokutować jakiś poważny 

błąd. Większość ma własne 
tajemnice, w każdej jednak histo-

rii pojawia się wątek wyobcowania 
i porzucenia.

Półelfy zaznały szczególnej 
samotności podczas Wielkich 
Wojen Ras, gdy często uzna-
wano ich za potencjalnych 

zdrajców. Najgorzej mieli się 
mieszkańcy ludzkich wiosek, 
często wybierając między 
dezercją a walką z krewnia-
kami matki.
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Półorki
Żaden ludzki mężczyzna dobrowolnie nie zwią-

załby się z orczycą, ale niejeden ork wziął przemocą 
ludzką kobietę podczas łupieżczego najazdu. Oczy-
wiście, dzikie orki gwałciły też kobiety elfów i kra-
snoludów, te jednak nigdy nie rodziły im potomków.

Szczęśliwie dla półorków, w osadach barbarzyń-
skich ojców uważa się ich za swoich i traktuje tak samo, 
jak osobników czystej krwi. Ich dzieciństwo jest pie-
kłem ze zgoła innego powodu – zwykle są słabsze i mniej 
wytrzymałe, niż pełnokrwiści krewniacy. Część nad-
rabia braki fizyczne niepohamowaną dzikością i okru-
cieństwem. Przemoc j e s t 
najlepszym sposo-
bem, w jaki młody 
ork może udowod-
nić swoją wartość 
współplemień-
com.

Jeżeli miesza-
niec żyje pośród 
ludzi, zwykle jest jeń-
cem lub odszcze-
pieńcem, który 
opuści ł swoje 
plemię .  Spo-
śród wszystkich 
ras rozumnych, 
półorki są na tere-
nach cywilizowanych 
najmniej powszechne. 
Nawet w  otwartym, 
kosmopolitycznym 
Królewskim Porcie 
stanowią nie więcej, 
niż 1% populacji.

Większość pół-
orków żyjących wśród 
ludzi zarabia na życie jako 
żołnierze i  ochroniarze. 
Chętnie używają broni pal-
nej, ciesząc się jak dzieci, 
że garłacz może w  jednej 
chwili przerobić przeciwnika  
na krwawą papkę. A  że są 
bardzo uzdolnionymi musz-
kieterami, nawet król Kaden 
zatrudnia kilkudziesięciu pół-
orczych strzelców w  swojej 
gwardii i chętnie przyjmie 
kolejnych, gdyby chcieli 
się zaciągnąć.

Czasem zdarza się, że półork dobrowolnie porzuca 
plemię, zrozumiawszy jak dzicy i okrutni są jego 
pobratymcy w porównaniu do „bladawców”. Taki 
mieszaniec ucieka zwykle z obozu w środku nocy 
i próbuje żyć wśród cywilizowanych ras. Odwraca się 
od naznaczonej okrucieństwem przeszłości, usiłując 
odkupić dawne winy. To chyba najszlachetniejsi boha-
terowie Tarth, każdego dnia zmagający się nie tylko 
z potworami, ale z własną rządzą krwi i drzemiącą 
w nich bestią.

Orkowie czczą Kargaka, Władcę Rzezi i niektóre 
półorki również w sekrecie oddają mu cześć. Ludzcy 
mędrcy są zgodni – takie bóstwo nie istnieje, a moc 
orczych szamanów pochodzi nie tyle od boskiego 

patrona, co z uprawianej nieświadomie jako 
gusła prymitywnej magii.

Skóra półorków przypomina kolorem 
ludzką, mają czarne, szczeciniaste włosy 

i małe oczka. Ich rysy są nie-
regularne i grubo ciosane, jak 
u orczych ojców. Żyją tyle, co 

ludzie, ale niewielu zdarza 
się doczekać starości.

Rasowe 
zawady 
i przewagi

• Infrawizja: Pół-
orki widzą podczer-

wień – gdy atakują 
żywą istotę, zmniejsz 

modyf ikatory za 
mrok i  ciemność 
o połowę.

•  Wy r z ute k : 
C y w i l i z o w a n e 
ra sy n ie u fają 

orczym mieszań-
com – otrzymują zawadę 

Odszczepieniec (-2 do 
Charyzmy)

• Si łacz: Półork i 
dziedziczą część siły 
ojców. Zaczynają z Siłą 
k6, zamiast k4.
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Przewagi 
i zawady

Zawady
W Evernight nie można wybierać następujących 

zawad: Wróg, Poszukiwany.

Niezdara
Ta zawada działa zwyczajnie, z tym, że karę -2 

dolicza się też do testów Reperowania i Strzela-
nia z kuszy, muszkietu, pistoletu i każdej broni 
prochowej.

Przewagi
W Zmierzchu bohaterów nie można wybrać nastę-

pujących przewag: Wybraniec oraz Wojownik Świa-
tła/Ciemności, jako że boską opiekę zapewnić może 
wyłącznie Solarion.

Przewagi wrodzone
Berserk

Wymagania: Nowicjusz, człowiek
Tę przewagę mogą wybierać wyłącznie ludzie – co 

więcej, pod warunkiem, że wywodzą się z Białych 
Miast. Jeden w drugiego, mają wówczas białe czu-
pryny i bardzo bladą cerę.

Zdolności nadprzyrodzone
Niedostępna jest Niesamowita nauka, Supermoce 

i Psionika.
Bohaterowie nie mogą również wybierać Zdol-

ności nadprzyrodzonych (Cuda), dostęp do mocy 
tego rodzaju zapewniają jednak przewagi zawodowe 
Czerwony Rycerz i Kapłan Słońca (patrz niżej).

Choć magowie są w Tarth dobrze znani, nie ma 
ich wielu. Zdolności nadprzyrodzone (Magię) można 
jednak wykupić bez żadnych ograniczeń – szczegóły 
znajdziesz na stronie 22. Większość czarodziejów 
kształci się w  zakurzonych salach Mizrindoru, 
położonej w pobliżu Królewskiego Portu Akademii 
Młodych Talentów Magicznych.

Przewagi bojowe
Elfi łucznik

Wymagania: Doświadczony, elf lub półelf z elfim 
dziedzictwem, Strzelanie k8+

Elfy z Przepastnej Puszczy słyną z celności oraz 
niezliczonej liczby sztuczek strzeleckich.

Elfi łucznik umie wystrzelić dwie strzały jedno-
cześnie – może podczas jednej akcji posłać w tego 
samego przeciwnika dwa pociski, testując Strzelanie 

-2. Przeciwnik musi znajdować się na zasięgu bliskim. 
Sukces oznacza, że obie strzały zadają normalne 
obrażenia. 

Tej Przewag używać można wyłącznie strzelając 
z łuku – nie zadziała, gdy posługujesz się kuszą czy 
inną bronią strzelecką.

Mistrz elfiego łucznictwa
Wymagania: Weteran, Elfi łucznik
Jak wyżej, ale ignorujesz karę -2. 

Mocarne ramię
Wymagania: Doświadczony, Walka k8+

Bohater potrafi walczyć bronią dwuręczną, 
trzymając ją w jednej ręce. To niebagatelny 
wyczyn – wciąż zatem stosują się wszystkie reguły 
ograniczenia kostki obrażeń wysokością Siły 
postaci. Nie sposób wprawdzie walczyć dwiema 
sztukami takiego oręża jednocześnie, ale dzięki 
tej przewadze postać może używać równocześnie 
tarczy czy też innej, jednoręcznej, bronii.

Okrzyk bojowy
Wymagania: Doświadczony, półork
Gdy z potężnych jak miechy płuc półorka wyrywa 

się straszliwy okrzyk bojowy, co strachliwsi przeciw-
nicy biorą nogi za pas.

Kiedy wydajesz okrzyk, połóż Duży Wzornik 
Wybuchu tak, by dotykał bohatera krawędzią i rzuć 
za Zastraszanie. Każda istota pod wzornikiem (przy-
jaciel i wróg) musi przetestować Ducha, jak podczas 
Próby woli.

Rozbicie
Wymagania: Doświadczony, krasnolud
Krasnoludy znają się na rzemiośle. Posiadacze tej 

przewagi doskonale wiedzą, jak uderzyć w najsłabszy 
punkt pancerza. 

W rękach krasnoluda, który posiada tę zdolność, 
każda broń dystansowa i ręczna pozwala zignorować 
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1 punkt Pancerza (w dodatku do własnej wartości 
PP) podczas zwykłego trafienia lub 2 punkty przy 
przebiciu. 

Przewaga działa na wszystkie formy pancerza: 
naturalny, magiczny i tak dalej.

Roztrzaskanie
Wymagania: Weteran, Rozbicie
Jak wyżej, lecz ignorujesz 2 punkty Pancerza (lub 

4 przy przebiciu).

Wir
Wymagania: Weteran, Zręczność k8+, Walka 

k8+, dwie bronie
Ten niesamowity manewr wymyślił osobiście 

Spyke, nieustraszony złodziej z drużyny 
Siedmiorga. Używając go, wojownik 
zmienia się w śmiercionośny cyklon 
wirujących ostrzy, atakując każdego 
na swojej drodze. Rzuć kością 
biegania: musisz przejść tyle 
cali, ile wynosi Twoje 
tempo plus bieg.  

Atakujesz przy tym każdego na swojej drodze, odej-
mując od rzutów -4.

Drobną niedogodnością jest konieczność atako-
wania każdego – przyjaciela i wroga.

Tornado
Wymagania: Weteran, Wir.
Jak wyżej, ale kara zmniejsza się do -2.

Zwinny
Wymagania: Doświadczony, niziołek ,Zręczność 

k8+ 
Niziołki są małe, szybkie i tak zwinne, że potrafią 

bez trudu krążyć wokół większego przeciwnika, omi-
jając jego ciosy. Atakując bohatera, każdy przeciwnik 
o rozmiarze człowieka lub większym odejmuje -1 od 
testu trafienia. By ta przewaga zadziałała, niziołek 
musi być świadomy ataku i mieć pełną swobodę 
ruchów (nie może być, na przykład, przeciążony).

Nieziemsko zwinny
Wymagania: Weteran, Zwinny
Chyży niziołek potrafi przypra-

wić przeciwników o zawrót głowy. 
Postać przemyka pomiędzy wro-
gami tak zręcznie, że nie otrzy-
mują oni premii atakując wielu 
na jednego.

Przewagi 
zawodowe
Czerwony Rycerz

Wymagania: Nowicjusz, czło-
wiek, Duch k8+, Siła k6+, Wigor 

k8+, Wiara k6+, Walka k8+
Czerwoni Rycerze to zakon 

wojowników, zaprzysiężonych, by bro-
nić mieszkańców Tarth przed złem.

Stosunkowo łatwo do niego przystą-
pić – a przynajmniej podjąć takie stara-
nia. Wystarczy zgłosić się do lokalnego 
Kapłana Słońca i poprosić o przyjęcie do 

zakonu. Kapłan obserwuje kandydata przez 
kilka tygodni, albo wysyła go z jakąś ważną 

misją. Jeżeli uzna, że młody człowiek dobrze się 
zapowiada, zanosi do błagalną modlitwę w jego 

intencji do Solariona Zwycięzcy.
Pasowanie odbywa się w miejscu jasno oświetlo-

nym przez słońce. Kandydat i kapłan przez cały dzień 
poszczą tam i medytują. Jeżeli Solarion uznał, że 
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serce przyszłego rycerza jest czyste, ostatnie promie-
nie dnia na zawsze barwią jego skórę na czerwono, 
jak przy lekkim oparzeniu słonecznym. Od tej pory 
staje się pełnoprawnym Czerwonym Rycerzem.

Jeśli bóstwo odrzuci kandydata, słońce po prostu 
znika za horyzontem, a nieudany Rycerz nie może 
powtórnie prosić o przyjęcie do zakonu, póki nie 
dokona ważnych i niebezpiecznych czynów w obro-
nie prostych ludzi.

Świeżo pasowany Czerwony Rycerz natych-
miast otrzymuje Zdolności nadprzyrodzone 
(Cuda). Może poznać dowolne moce wypisane 
na stronie 22, choć pierwszą z nich musi być 
zawsze leczenie.

Ponadto, Czerwony Rycerz dodaje +2 do 
Charyzmy podczas kontaktów z osobami 
uznającymi potęgę Boga Słońca.

Kapłan Słońca
Wymagania: Nowicjusz, człowiek, 

Ducha k8+, Wiara k6+
Kapłani i  Kapłanki Słońca 

poświęcają życie w służbie Sola-
riona Pocieszyciela, władcy 
światła i życia.

Kandydata do tej czci-
godnej funkcji czeka długa 
i pełna wyrzeczeń droga. Jej 
pierwszym etapem jest trwa-
jąca przynajmniej pięć lat służba 
świątynna, w charakterze ako-
lity. Większość nowicjuszy ter-
minuje w Królewskim Porcie, 
choć spotyka się ich w każdej 
właściwie świątyni na obsza-
rze Waluzji.

Po pięciu latach starszy 
kapłan zabiera akolitów, 
których uważa za godnych 
zaszczytu na długi spacer, 
który kończy się w miejscu 
górującym nad okolicą – na 
przykład na szczycie góry. 
Tam medytują i poszczą przez 
przynajmniej dobę. Wresz-
cie, pierwsze promienie wstającego 
o poranku słońca na zawsze barwią skórę akolitów, 
którzy spodobali się Solarionowi, na brąz zdrowej 
opalenizny.

Odrzuceni wracają zwykle do domów, choć nic 
nie stoi na przeszkodzie, by zostali w świątyni i wciąż 
służyli pomocą, jeżeli ich serca tego pragną.

W  chwili konsekracji, nowy Kapłan Słońca 
otrzymuje Zdolności nadprzyrodzone (Cuda). Może 
poznać dowolne moce wypisane na stronie 22, choć 
pierwszą z nich musi być zawsze leczenie. Ponadto, 
otrzymuje +2 do Charyzmy. 

Muszkieter
Wymagania: Nowicjusz, Strzelanie k8+
Ćwiczenia wojskowe z bronią palną sprowadzają 

właściwie do jednego: dzień i noc ładujesz 
muszkiet, by jak najszybciej i najcelniej 
oddać kolejny strzał. Rzecz zwykle odbywa 

się pod okiem sierżantów gwardii króla 
Kadena lub zrzędliwych krasnoludów, 
szkolących najemników.

Muszkieter potraf i przeładować 
broń palną zdecydowanie szybciej, 
strzelając co drugą rundę, zamiast 
co trzecią. Bohater musi spełniać 
wszystkie inne wymagania konieczne, 
by nabić broń i wystrzelić.

Przewagi 
niesamowite
Ulubieniec Solariona 

Wymagania: Nowicjusz , 
Czerwony Rycerz lub Kapłan 
Słońca

Rycerze i  Kapłani, których 
Solarion szczególnie umiłował, 

potrafią napełnić broń, którą dzierżą, 
świętą mocą swojego patrona. Na ich 
komendę, oręż staje w płomieniach 
i dodaje +2 do obrażeń. Choć boże 
sługi nazywają taką broń „mieczem 
słońca”, zdolności można używać 
wobec każdego rodzaju uzbrojenia, 
o ile nie ma drewnianego styliska.

Zdolność działa, póki Ulu-
bieniec Solariona trzyma broń 
w ręce.

Miecz słońca oświet la 
obszar 10”. Można przy jego 

pomocy wzniecić ogień, ale 
proces ten jest całkowicie przyrodzony, więc 
bardziej nadaje się do rozpalenia ogniska, niż 
podpalenia przeciwnika. Jeżeli wróg nie jest szcze-
gólnie łatwopalny, nie sprawdzaj nawet, czy zajął 
się płomieniem. Jeśli jednak walczysz ze słomianą 
kukłą, przyjmij, że staje w  ogniu przy wyniku  
1 na k6.
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Sprzęt
Stworzyłeś bohatera: więc pora obwiesić go ekwi-

punkiem, zakuć w zbroję i dać do ręki miecz. Poniżej 
znajdziesz listę najpopularniejszych przedmiotów 
i usług, pancerzy i uzbrojenia, dostępnych dla poszu-
kiwaczy przygód.

Do wydania masz 500 słońc.
Niektóre przedmioty są bardzo drogie, ze względu 

na niezwykłość lub nowoczesność. Tarth jest bowiem 
na poziomie technicznym średniowiecza i choć pro-
ste armaty grzmiały na polach walki już od jakiegoś 
czasu, muszkiety pojawiły się w nim niedawno.

Waluta
Chociaż wszystkie rasy i  narody biją własne 

monety (albo przynajmniej zbierają muszelki) 
w Waluzji, na cześć Solariona, powszechnie używa 
się złotych „słońc”. To małe, złote krążki, wielkości 
mniej więcej pięćdziesięciogroszówki. Na awersie 
znajduje się wizerunek słońca, rewers przedstawia 
natomiast Tarianę, założycielkę Czerwonych Rycerzy.

Zwierzęta
Przedmiot Koszt Waga

Brygar 250 -

Koń 250 -

Muł 150 -

Siodło 10 10

Psi pancerz (+1) 50 3

Ubranie
Przedmiot Koszt Waga

Zwykły przyodziewek 20 -

Ubranie wizytowe 60 -

Bogaty strój 100+ -

Ubranie zimowe 35 3

Przedmioty pospolite
Przedmiot Koszt Waga

Bukłak 5 1

Flasza (ceramiczna) 5 1

Flasza (metalowa) 10 1

Gwizdek 2 -

Hubka i krzesiwo 3 1

Kilof lub łopata* 5 5

Koc 10 4

Kołczan (na 20 strzał) 10 2

Kotwiczka* 50 2

Latarnia* 25 3

Lina (10”)* 10 15

Łom 10 2

Młotek 10 1

Mydło 1 1/5

Olej (pół litra)* 2 1

Osełka 5 1

Pergamin (karta) 1 1/20

Plecak 25 2

Pochodnia* 5 1

Śpiwór 25 4

Świeca* 1 1/2

Wytrychy* 100 1

Przedmioty niezwykłe
Przedmiot Koszt Waga

Mikstura z Mizrindoru* 250 -

Eliksir zdrowia* 500 -

Eliksir wigoru* 100 -

Eliksir siły* 250 -

Krwawnik Sa Karanów** 2000 -

Pożywienie
Rodzaj Koszt Waga

Zwykły posiłek 10 -

Byle jakie żarcie 5 -

Wykwinty obiad 15+ -

Racje na tydzień 25 10

Woda na dzień (1 litr) 1 2

*Patrz opis, na kolejnych stronach.
**Patrz Przedmioty magiczne, na stronie 21.
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Zbroje
Typ Pancerz Waga Cena Min. Siła Uwagi

Osobiste
Skórzany +1 15 50 - Chroni korpus, ramiona, nogi
Kolczuga +2 25 300 k6 Chroni korpus, ramiona, nogi
Kirys +3 25 400 k8 Chroni korpus
Naramienniki (karwasze) +3 10 200 k6 Chronią ramiona
Nagolenniki (bigwanty) +3 15 300 k6 Chronią nogi

Szyszak +3 4 75 - 50% szansa w razie trafienia 
w głowę

Hełm zamknięty (przyłbica) +3 8 150 k6 Chroni głowę

Dla zwierząt
Psi pancerz +1 3 50 Chroni korpus i głowę psa

Tarcze*
Mała tarcza (puklerz) - 8 25 +1 do Obrony

Średnia tarcza - 12 50 +1 do Obrony, +2 do Pancerza 
przeciwko atakom dystansowym

Duża tarcza (migdałowa, 
pawęż) - 20 200 +2 do Obrony, +2 do Pancerza 

przeciwko atakom dystansowym

Błogosławione

Opończa Pocieszyciela +1 5 50 - Sprzedawana wyłącznie Kapłanom 
Słońca

Zbroja Zwyciężcy +3 40 300 k6
Chroni korpus, ramiona, 
nogi. Sprzedawana wyłącznie 
Czerwonym Rycerzom

*Tarcze chronią jedynie przed atakami od przodu i z lewej strony (w przypadku praworęcznych postaci).

Broń ręczna
Typ Obrażenia Waga Cena Uwagi

Sieczna
Krótki miecz Si+k6 4 100
Miecz Si+k8 8 300
Miecz dwuręczny Si+k10 12 400 -1 do Obrony, dwuręczna
Rapier Si+k4 3 150 +1 do Obrony
Sztylet Si+k4 1 25

Złodziejskie szpony Si+k4 1/para 100/para Noszone na obu rękach, dodają +1 do 
Wspinaczki

Topory
Berdysz Si+k10 15 400 PP 1, -1 do Obrony, dwuręczna
Toporek Si+k6 2 200
Topór Si+k8 10 300
Maczugi i młoty
Maczuga Si+k4 2 25 -

Kafar Si+k8 20 400 PP 2 przeciwko twardej zbroi, -1 do 
Obrony, dwuręczna

Młot bojowy Si+k6 8 250 PP 1 przeciwko twardej zbroi
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Drzewcowa
Halabarda Si+k8 15 250 Odległość 1, dwuręczna
Kij Si+k4 8 10 +1 do Obrony, dwuręczna

Lanca Si+k8 10 500 PP1, PP 2 podczas szarży, Odległość 2, 
tylko podczas walki z konia

Pika Si+k8 25 300 Odległość 2, dwuręczna
Włócznia Si+k6 5 250 +1 do Obrony, Odległość 1, dwuręczna

Błogosławione
Buława kapłańska Si+k6+1 2 25 PP 1. Sprzedawana tylko Kapłanom Słońca

Broń dystansowa
Rodzaj Zasięg Obrażenia SzS Cena Waga Strzały Min. Siła Uwagi

Kusza 15/30/60 2k6 1 500 10 - k6 PP 2, 1 akcja na 
przeładowanie

Łuk 12/24/48 2k6 1 250 3 - k6

Nóż 3/6/12 Si+k4 1 50 1 - -
Wyważony, by 
dodawać +1 do 
Rzucania

Proca 4/8/16 Si+k4 1 10 1 - -
Toporek 3/6/12 Si+k6 1 75 2 - -
Włócznia 3/6/12 Si+k6 1 250 5 - k6

Czarnoprochowa
Rodzaj Zasięg Obrażenia SzS Cena Waga Strzały

Min. 
Siła Uwagi

Garłacz (8G) 10/20/40 1-3k6* 1 400 15 - k6 2 akcje na przeładowanie

Muszkiet (.75) 10/20/40 2k8 1 400 10 - k6 2 akcje na przeładowanie, PP 2

Pistolet 5/10/20 2k6+1 1 250 3 - - 2 akcje na przeładowanie, PP 1

Bagnet - Si+k6 - 20 1 - -
Można zatknąć na muszkiecie 
lub Gałaczu. Si+k4, gdy używać 
jak noża.

Bombarda** 24/48/96 3k10 1 2500 - - -
1 akcja na przeładowanie przy 4 
osobach obsługi. 2 akcje, jeżeli 
załoga jest mniej liczna.

* Zależnie od zasięgu 
** Bardzo wczesna i prymitywna armata. Strzela wyłącznie kamiennymi kulami.

Amunicja
Amunicja Waga Cena Uwagi
Bełt* 1/5 1 Można odzyskać

Kamień do procy 1/10 1/10 Kamienie można pozbierać, wykonując test Spostrzegawczości 
i poświęcając k10 minut.

Ładunek prochowy (patron) 1/10 2
Strzała* 1/5 1/2 Można odzyskać

*Na otwartej przestrzeni istnieje 50% szansa (wynik 4-6 na k6) na odzyskanie wystrzelonych strzał i bełtów. W zamkniętych 
pomieszczeniach udaje się to przy 5-6 na k6 – pociski częściej się łamią.
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Opis 
sprzętu

Zwierzęta
Pamiętaj, że posiadają zwierzęcy Spryt, ozna-

czony (Z)! Ogar o Sprycie k6 nie jest inteligentniejszy 
od orczego barbarzyńcy, ale bardziej rozumny niż 
większość koni, z ich Sprytem k4(Z).

Brygar
Waluzyjskie brygary to wielkie (120 cm. w kłębie) 

psy, od szczeniaka szkolone na wiernych i lojalnych 
towarzyszy. Wobec właściciela są łagodne jak baranki, 
rozerwą jednak na strzępy każdego, kogo pan nimi 
poszczuje. Wszystkie znają podstawowe komendy: 
do mnie, siad, służyć, zdechł pies czy zdechł wróg.

Brygary często ubiera się w prostą zbroję, która 
zapewnia 1 punkt Pancerza. Taki pancerz kosztuje 
około 50 słońc.

Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6 (Z), Wigor 
k6, Zręczność k8

Umiejętności: Odwaga k6, Spostrzegawczość 
k10, Tropienie k6 (węchem), Walka k6

Tempo: 8, Obrona: 5, Wytrzymałość: 4
Zdolności specjalne:

• Chyży: Biegnąc, psy rzucają k10 zamiast k6
• Rozmiar -1: Brygary są stosunkowo małe, 

w porównaniu do człowieka.
• Ugryzienie: Si+k4
• Zagryź!: Brygary instynktownie atakują 

wrażliwe miejsca na ciele. Jeśli pies trafi 
ofiarę z przebiciem, automatycznie wgryza się 
w najmniej opancerzone miejsce.

Koń pod siodło
Waluzyjskie konie, hodowane na tutejszych 

żyznych łąkach, są szybkie i piękne – najwspanialsze 
na świecie. Raz w roku, hodowcy gnają swoje stada 
do Królewskiego Portu, na koński targ. Zwierzęta, 
które nie znajdą nabywców, trafiają następnie na 
statki, które przewożą je do nabywców w Kos i na 
Smoczych Wyspach

Cechy: Duch k6, Siła k12, Spryt k4 (Z), Wigor 
k8, Zręczność k8

Umiejętności: Odwaga k6, Spostrzegawczość 
k6, Walka k4

Tempo: 10, Obrona: 4, Wytrzymałość: 8
Zdolności specjalne:
• Chyży: Konie rzucają podczas biegu k8, 

zamiast k6.
• Kopnięcie: Si
• Rozmiar +2: Konie ważą od 400 do 500 kg.

Muł
Muły cierpliwie noszą na grzbietach zarówno 

łupy, które zdobyli wielcy bohaterowie Tarth, jak 
ciała nieszczęśników, którym nie dane było ukończyć 
heroicznej wyprawy.

Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k4 (Z), Wigor 
k8, Zręczność k4

Umiejętności: Odwaga k6, Spostrzegawczość k4
Tempo: 6, Obrona: 2, Wytrzymałość: 8
Zdolności specjalne:
• Chyży: Muły rzucają podczas biegu k8, 

zamiast k6.
• Kopnięcie: Siła
• Przekorny: Muły to przekorne zwierzęta. 

Każdy kto próbuje ich dosiadać otrzymuje karę 
-1 od Jeździectwa.

• Rozmiar +2: Muły są krzepkie, ich waga 
dochodzi do 500kg

Ubranie
Waluzjanie to lud dumny, ale nie wyniosły. Nikt 

nie traktuje z góry osób, które ubierają się prosto. 
Ekstrawagancki strój uchodzi, natomiast, za oznakę 
przynależności do „kasty bohaterów”. Nosząc się 
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bogato, możesz dodać +2 do Charyzmy w sytuacjach, 
gdy status społeczny może mieć znaczenie.

Ubranie zimowe: Jeżeli nie okryjesz się ciepłym 
płaszczem i nie ubierzesz solidnych budów, odejmu-
jesz -2 od testów Wyczerpania, gdy wokół panuje 
ziąb – na przykład na mroźnej przełęczy w Górach 
Grozy.

Przedmioty pospolite
Kilof: Kilof nie jest wyważony jak broń, i jeżeli 

próbujesz komuś nim przywalić, odejmujesz -1 do 
Walki i swojej Obrony. Zadajesz obrażenia równie 
Si+k6.

Latarnia: Pół litra oleju pozwala oświetlać pro-
mień 4” przez trzy godziny. Jeżeli upuścisz latarnię, 
istnieje 50% szans, że się rozbije oraz szansa 1 na 6, że 
łatwopalne materiały staną od tego w ogniu (reguły 
znajdziesz na stronie 86 podręcznika podstawowego).

Latarnia z soczewką: Działa jak zwykła latarnia, 
posiada jednak kaptur z soczewką, która pozwala sku-
pić światło. Gdy go użyć, pozwala oświetlić wszystko 
pod Wzornikiem Zionięcia. Upuszczona, rozbija się 
z 50-cioprocentowym prawdopodobieństwem.

Lina (15 metrów): Na linie można bez strachu 
zawiesić 300 jednostek wagi. Za każde 50 ponadto, 
rzucaj 1k6 co minutę lub gdy lina gwałtownie się 
napręży. Wynik 6 oznacza, że pękła.

Lina i kotwiczka: Kotwiczki doczepia się do lin 
najrozmaitszej długości, zwykle jednak nie dłuż-
szych niż 15 metrów. Rzut przeprowadza się jak atak 

– kotwiczka ma zasięg 3/6/12. Jeżeli trafi, zaczepia się 
i może utrzymać do 200 jednostek wagi.

Olej (pół litra): Olej to paliwo do latarni, ale 
może równie posłużyć za broń – wystarczy nalać go 
do ceramicznej flaszy i podpalić lont. Potem rzuca 
się butelką w stronę celu i czeka, aż wszystko stanie 
w ogniu.

Zapalenie lontu wymaga 1k6 tur pracy hubką 
i krzesiwem (lub 1 tury odpalania od otwartego pło-
mienia), więc lepiej zatroszczyć się o to przed walką 
– lont będzie się żarzył przez 10 minut.

Zasięg butli wynosi 3/6/12. Trafiony cel staje 
w ogniu przy wyniku 5-6 na k6 i otrzymuje 1k10 
obrażeń w każdej rundzie. Płomień może potężnieć, 
według normalnych zasad.

Pochodnia (3 godziny): Pochodnia oświetla jasno 
promień 4”. Profesjonalnie wykonana, pali się przez 
godzinę. Gdy trzeba improwizować, trochę gałęzi, 
jakieś szmaty i pół litra oleju pozwolą przygotować 
10 pochodni. Jednak prowizoryczne łuczywa będą się 
palić o połowę krócej.

Świeca: Zapewnia jasne światło w promieniu 2” 
przez dwie godziny. Gaśnie zawsze, gdy powieje 
mocniejszy wiatr lub niosący ją bohater zacznie biec.

Wytrychy: Jeżeli zmagasz się z zamkiem i nie 
używasz fachowego sprzętu, odejmujesz -2 do testów.

Przedmioty niezwykłe
Eliksir siły: Po wychyleniu tego zielonego elik-

siru Siła bohatera wzrasta na następne 10 minut o 2 
stopnie kostek.

Eliksir wigoru: Czarodziejski, niebieski napój, 
który usuwa całe Wyczerpanie – nawet, jeżeli Wyeli-
minowało bohatera. Postać, którą Wyeliminowały 
Rany również odzyska świadomość, ale nie zostanie 
uleczona.

Eliksir zdrowia: Magiczne eliksiry lecznicze 
nie są w Tarth szczególnie potężne – najwyraźniej 
jedynie Solarion potrafi użyczyć prawdziwej mocy 
uzdrawiania. Wypiwszy ten czerwony napar, boha-
ter odzyskuje jedną Ranę. Kolejne porcje zasklepiają 
dalsze Rany, ale nie leczą Urazów.

Napar z Mizrindoru: Jaskrawożółty śluz, któ-
rego niewielka fiolka przywraca 1k6 punktów mocy 
posiadaczom Zdolności nadprzyrodzonych (Magia). 
Tajemnicę wyrobu mikstury znają tylko mistrzowie 
alchemii z Mizrindoru, choć kupić ją można w każ-
dym sklepie magicznym od Waluzji do Kos.

Rzecz nie przywraca punktów mocy innego typu.

Pożywienie
Królewski Port przezywa się czasem „Ogrodem” 

– tyle tu świeżych owoców, mięs i doskonałej jakości 
warzyw. W obrębie murów jest kilka placów targo-
wych, gdzie sprzedaje się płody ziemi oraz szereg 
gospód, w których podają posiłki zdolne zaspokoić 
każde podniebienie.

Broń i zbroje
Poniżej znajdują się uwagi dotyczące różnych 

rodzajów oręża i pancerzy.

Zbroje
Kolczuga: Kolczuga składa się z tysięcy splecio-

nych razem, stalowych kółeczek. Większość bohate-
rów nosi tylko koszulę – silniejsi ubierają też ciężkie, 
kolcze nogawice.

Opończa Pocieszyciela: Kapłani Słońca zajmują 
sie głównie pracą dobroczynną, a w wolnych chwi-
lach medytują – nic dziwnego, że nie są tak krzepcy, 
jak Rycerze. By chronić się przed siłami ciemności, 
noszą specjalne, zaklęte szaty.
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Opończa zapewnia Pancerz wyłącznie Kapłanom 
– dla osoby nie wyświęconej zachowuje się jak zwykłe 
ubranie.

Psia zbroja: Brygara warto chronić – jeśli nawet 
nie z powodów sentymentalnych, to ze względu na 
czas i pieniądze zainwestowane w tresurę. Ta lekka 
zbroja chroni głowę i tułów psa.

Skórzana: Zbroja skórzana składa się z płatów 
twardej, garbowanej skóry na ramionach, korpusie 
i udach, połączonych miękkimi, elastycznymi wią-
zaniami, które nie krępują ruchów.

Zbroja płytowa: Najcięższy rodzaj zbroi zapew-
nia, to jasne, najlepszą ochronę. Kirys, karwasze 
i bigwanty kuje się z hartowanej stali, która dosko-
nale chroni przed większością rodzajów oręża. Taką 
zbroję należy dostosować do sylwetki właściciela – 
wymaga to godziny pracy i testu Reperowania. Jeżeli 
ktoś nosi niedopasowaną zbroję, otrzymuje modyfi-
kator -1 do wyników wszystkich testów fizycznych.

Zbroja Zwycięzcy: Tę zaklętą zbroję płytową 
powierza się wyłącznie Czerwonym Rycerzom. Jej 
przygotowanie wymaga wielu tygodni rytuałów, 
które wiążą pancerz z konkretnym Rycerzem. Dzięki 
temu staje się bardziej elastyczna i lżejsza, gdy nosi 
ją właściciel (choć na grzbiecie muła waży tle samo, 
co każda inna).

Rycerz otrzymuje zbroję za darmo – „koszt” to 
darowizna konieczna, by świątynia zakupiła nie-
zbędne ingrediencje.

Gdy ktokolwiek prócz właściciela ubierze zbroję, 
ta zachowa się jak najpospolitsza na świecie płytówka.

Broń
Buława kapłańska: Ciężki buzdygan o krótkim 

stylisku i głowicy w kształcie gorejącego promie-
niami słońca. Jej ostre kolce zadają straszne obrażenia 
trafionym niegodziwcom. 

Tą bronią posługują się wyłącznie Kapłani Słońca 
(Rycerze powinni używać cięższego oręża). Dzięki 
zaklęciom, szczególnie dobrze znosi ogień i gorąco, 
więc Ulubieniec Solariona może bez obaw używać 
swoich mocy.

W przeciwieństwie do Zbroi i Opończy, buława 
nie staje się mniej użyteczna w rękach osoby świec-
kiej – ale wywijanie kapłańskim orężem jest zwyczaj-
nie nieuprzejme.

Kusza: Kusza z Tarth to odpowiednik „śred-
niego” wariantu tej śmiercionośnej broni. Wprawdzie 
naciągnięcie jej wymaga akcji, ale bełt potrafi przebić 
ciężką zbroję.

Łuk: W Tarth nie istnieje odpowiednik długiego 
łuku angielskiego. Używa się zwykłych łuków, 
o donośności około 200 metrów. Można z nich 
strzelać w każdej rundzie. 

Miecz dwuręczny: Ta ciężka, nieporęczna broń 
to ulubiony oręż śnieżnowłosych barbarzyńców 
z Białych Miast.

Noże do rzucania: Wielu rzemieślników z Kró-
lewskiego Portu i Kos chlubi się doskonale wyważo-
nymi nożami, które idealnie nadają się na rezerwową 
broń dla nieustraszonych bohaterów.

Rapier: Broń szermiercza gwarantuje +1 do 
Obrony. W Waluzji widuje się ją rzadko, jest za to 
dość popularna w dalekim Kos.

Złodziejskie Szpony: Długie, metalowe ostrza, 
przymocowane do twardych, skórzanych karwaszy. 
Stanowią nie tylko niebezpieczną broń – pomagają 
też wspinać się po murach, dzielących złodzieja od 
bogatego skarbczyka.

Amunicja
Po walce często trzeba sprawdzić, czy łucznik 

odzyska swoje pociski Jeżeli potyczkę toczyliście 
pod gołym niebem, strzałę można odnaleźć jeżeli 
na k6 wypadnie wynik 4-6. Pozostałe zginęły lub się 
połamały. Jeżeli walka odbyła się w pomieszczeniu, 
pocisk jest cały przy wyniku 5-6 – strzały lubią pękać 
po uderzeniu w kamienną ścianę czy inną przeszkodę.

Przykład: Podczas potyczki Tara wystrzeliła 
sześć strzał. Próbuje je pozbierać, więc rzuca 6k6. 
Na połowie wypadają wyniki 4-6, więc bohaterka 
znajduje trzy pociski – pozostałe trzy przepadły.

Broń palna
W  Tarth używa się broni palnej z  zamkiem 

skałkowym oraz patronów – papierowych nabojów, 
w których znajduje się proch i żelazna kula. Patrona 
wkłada się do lufy i ciasno przybija. Po naciśnięciu 
spustu, kurek przebija papier i uderza w skałkę, krze-
sząc iskrę. Od niej zapala się proch, którego wybuch 
wyrzuca kulę z wielką siłą.

Proch i  broń palną wytwarzają jak na razie 
wyłącznie krasnoludy zza Gór Grozy.

Dodatkowe ładunki: Muszkiety i  pistolety 
można „przeładować” – wsypać do lufy dodatkową 
miarę prochu. Kula zadaje wówczas o jedną kostkę 
obrażeń więcej, ale broń może nie wytrzymać. Jeżeli 
na kostce Strzelania (niezależnie od Kości Figury) 
wypadnie 1, ciśnienie prochu rozrywa lufę, na zawsze 
niszcząc oręż i zadając nierozważnemu strzelcowi 
3k6 obrażeń.
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Garłacz: Ciężka rusznica o rozszerzającej się lufie, 
z której można wystrzelić na raz wiele pocisków. By 
uzyskać pełną siłę, trzeba załadować do niego aż 
trzy ładunki – inaczej działa jak pistolet. W pełni 
załadowany, razi wszystkich wrogów pod Małym 
Wzornikiem Wybuchu, który układa się w miejscu 
trafienia. Zadaje obrażenia zależne od zasięgu: 3k6 
na bliski, 2k6 na średnim i 1k6 na dalekim. Jeżeli 
chybisz, zastosuj reguły znoszenia pocisków, które 
znajdziesz w podręczniku podstawowym na stronie 
62.

Garłacza nie można nabić dodatkowymi ładun-
kami: obrażenia zadaje chmura drobnych pocisków, 
a nie impet jednej kuli.

Wilgoć: Woda jest wrogiem prochu. Jeżeli patron 
mógł nasiąknąć wilgocią, strzelając rzuć ponadto 1k6. 
Broń nie wypada przy wyniku 4-6, jeśli jest tylko 
wilgotno (mżawka, strzelec szedł kolana w potoku) 
lub 2-6, gdy jest całkiem mokro (oberwanie chmury, 
strzelec pływał).

Bomby
Proch może posłużyć za materiał wybuchowy 

o niewielkiej sile. Mieszkańcy Tarth znają „bomby”, 
ale rzadko ich używają, ponieważ wymagają dzie-
sięciu miar prochu – za który krasnoludy słono sobie 
liczą.

By sporządzić bombę, należy wsypać zawartość 
dziesięciu patronów do bukłaka, garnka czy innego 
naczynia, a potem wetknąć w nie lont. Można usta-
wić dowolny czas spalania, wykonując test Sprytu 
– niepowodzenie oznacza, że ładunek eksploduje 
o 10-40% czasu szybciej lub później, niż oczekiwano.

10 miar prochu (około kilograma) sprawia, że 
bomba zadaje 2k6 obrażeń w promieniu Średniego 
Wzornika Wybuchu. Ładunek 20 miar zadaje 3k6 
obrażeń i używa Dużego Wzornika. Potem, każde 10 
dalszych miasr zwiększa obrażenia o +2 i zasięg o 1”.

Przedmioty magiczne
W  świecie Tarth roi się od przedmiotów 

magicznych. Ulubiony ekwipunek wielkich boha-
terów – i łotrów- nasyca się energią ich heroicznych 
dokonań, a stosownie wyszkoleni magowie, na przy-
kład z Mizrindoru, umieją wytwarzać pomniejsze 
magiczne urządzenia.

Artefakty
Na eliksirach rzecz się nie kończy: w Tarth spo-

tyka się przedmioty magiczne rozmaitych kształtów 
i rodzajów: pierścienie, broń, zbroje, biżuterię i tak 
dalej. Każdy, kto takiego obiektu dotknie, od razu 

wyczuje jego magię – nawet przypadkowe muśnięcie 
pozwala rozpoznać artefakt.

By jednak używać magicznego przedmiotu, 
należy się z nim duchowo zestroić i zasilić go swoją 
energią. W mechanice gry oznacza to, że jeśli bohater 
jest zdolny używać danego artefaktu, może wydać 
fuksa i uzyskać raz na zawsze dostęp do wszystkich 
magicznych właściwości. Jeżeli kolejna postać rów-
nież chce wykorzystać czarodziejską moc przedmiotu, 
i ona musi wydać fuksa. Bez fuksa nie ma magii.

Jeżeli postać z jakiegoś powodu nie może używać 
tego akurat artefaktu, nigdy nie pozna jego właści-
wości i nie może „zmarnować” fuksa na bezowocną 
próbę. A więc, kryształ przywracający punkty mocy 
pozostanie dla wojownika, który nie posiada Zdol-
ności nadprzyrodzonych, niewątpliwie magicznym, 
ale tajemniczym urządzeniem.

Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Zdolności 
niektórych przedmiotów z jakiś powodów ukryto, 
inne miewają nieprzewidziane rezultaty (jak krwaw-
niki Sa Karanów). Bohater nie może poznać możli-
wości takiego obiektu zawczasu – na szczęście, nie 
musi też wydać fuksa, by je wypróbować.

Eliksiry
W Mieście działa wielu alchemików, którzy potra-

fią warzyć najpopularniejsze eliksiry – z wyjątkiem 
naparu zdrowia, ten bowiem wytwarza wyłącznie 
Kościół Solariona. Eliksiry rozróżnia się po kolorach 
(patrz Przedmioty niezwykłe, powyżej). 

Krwawniki
Dawni ludzie, zamieszkujący przed wiekami 

Tarth, władali potężną magią, niedostępną dla ich 
współczesnych potomków. Bohaterowie, penetru-
jący dawne ruiny, znajdują czasem „krwawniki”. 
Gdy taki kamień przycisnąć do czyjejś nagiej piersi, 
wnika w ciało i razi je boleśnie czerwonymi wiciami 
magicznej energii.

Potem kamień jednoczy się z  ciałem, które 
wzmacnia w cudowny sposób. Większość śmiałków 
staje się dzięki temu silniejsza, szybsza lub sprytniej-
sza – niektórzy jednak nie są w stanie znieść pierw-
szego szoku i umierają w boleściach.

Czasami zdarzają się też dziwaczne krwawniki 
zapewniające niezwyklejsze moce. Niektórzy z naj-
większych bohaterów Tarth potrafili dzięki nim 
strzelać wiązkami energii, znikać, przemieszczać 
przedmioty siłą umysłu i tak dalej.
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Magia 
w Tarth

W świecie Tarth czarami posługują się magowie 
oraz kapłani (to znaczy Czerwoni Rycerze i Kapłani 
Słońca). Poniżej znajdziesz informacje o obydwu 
rodzajach postaci, listy mocy, którymi mogą się 
posługiwać, oraz kilka nowości. Cuda i  czary, 
dostępne w Evernight wypisano w ramce.

Rzucanie czarów i cudów
By posłużyć się magią, czarodzieje, Czerwoni 

Rycerze i Kapłani Słońca wykonują kilka prostych 
gestów rękami. Stąd bohater, którego ciasno zwią-
zano, nie może używać swoich mocy.

By ukryć magiczne gesty, należy wykonać test 
Sprytu, przeciwstawny do Spostrzegawczości 
wszystkich obserwatorów. Jeżeli ktoś wypatruje 
objawów rzucania czarów, może dodać do testu +2.

Cudotwórcy
Rycerze i  Kapłani potrafią przyzwać świętą 

moc słońca, które czczą pod imieniem Solariona. 
W sztuce czynienia cudów kształcą się pod okiem 
starszych kapłanów, którzy porzucili już żywot 
poszukiwaczy przygód.

Większość młodych ludzi kościoła odbywa kursy 
w Arcyświątyni Solariona w Królewskim Porcie. 
Oczywiście, świątynie znajdują się właściwie we 
wszystkich ludzkich osiedlach Waluzji i Kos, ale 
kapłani z mniejszych przybytków są zwykle tak zajęci 
sprawami swoich owieczek, że nie mają czasu szko-
lić nowicjuszy. W Białych Miastach i na Smoczych 
Wyspach również czci się Solariona, ale nie dotarł 
tam oficjalny kult, więc nie ma Rycerzy i Kapłanów.

Pierwszym cudem, który poznają adepci, jest 
zawsze leczenie. Dlatego świeccy obywatele Tarth 
przybiegają do swoich pasterzy z każdą chorobą 
i zranieniem.

Dostępne cuda
Czerwoni Rycerze i Kapłani Słońca mogą korzy-

stać z mocy wypisanych obok.

Czarodzieje
W Tarth magia płynie opornie i ludziom o czy-

stych sercach znacznie łatwiej uzyskać cudowne moce 
dzięki mocy Solariona. Co nie znaczy, że w świecie 
brak magów. Przeciwnie, najwięksi mistrzowie 
sztuk tajemnych dysponują wielką potęgą. Niektórzy 
nauczyli się korzystać z magii sami – tacy „wiejscy 
czarodzieje” zwykle żyją na uboczu i warzą lubczyki.

Jeśli ktoś chce zgłębić tajemnice magii systema-
tyczniej i skuteczniej, powinien wstąpić do akademii. 
W Waluzji szkolenie zapewnia Mizrindor, tajemni-
cza szkoła magii, położona na klifach na północ od 
Miasta.

Honorowym Rektorem akademii jest Tyvek, 
członek Siedmiorga – tak naprawdę sławny mag 
wpada jednak do szkoły rzadko, zwykle po zalegające 
w magazynach magiczne artefakty. Nigdy nie zda-
rzyło się, by naprawdę uczył któregoś z mniej więcej 
dwudziestu Mizronów – studentów uczelni.

Dostępne czary i cuda
Cuda Czary
Burza słoneczna** Bariera

Grom Grom

Leczenie* Latanie

Odbicie Niewidzialność

Oszołomienie Odbicie

Oświetlenie Oszołomienie

Pancerz Pancerz

Pocisk Pionek Mizrindoru

Przerażenie Pocisk

Przykręcenie/Podkręcenie Przerażenie

Rozproszenie Przykręcenie/Podkręcenie

Rozprysk Przyspieszenie

Ukrycie/Wykrycie mocy Rozproszenie

Uzdrowienie** Rozprysk

Wybuch** Rozprysk

*trzeba wybrać jako pierwszy Szybkość
**tylko Kapłani Słońca Ścianołaz

Telekineza

Ukrycie/Wykrycie mocy

Władca marionetek

Wybuch

Zaciemnienie
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Każdy bohater, który posiada przewagę Cza-
rodziej ukończył albo Mizrindor, albo siostrzaną 
akademię Kos Arcanum, w dalekim Kos. W Białych 
Miastach i na Smoczych Wyspach nie ma szkół 
magicznych, choć roi się od wiejskich czarodziejów.

Profesja maga cieszy się pewnym szacunkiem ze 
względu na dokonania Tyveka i innych sławnych 
czarodziejów. Prosty lud boi się jednak jej przedsta-
wicieli i w głębi ducha wierzy, że przyzwoici posiada-
cze magicznych talentów, zamiast ryć w zakazanych 
księgach, powinni wstępować na służbę Solariona.

Nowe czary
Pionek Mizrindoru

Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 3
Zasięg: Spryt
Czas trwania: 3 (1/rundę)
Warianty: Szachy
Absolwenci Mizrindoru po uzyskaniu dyplomu 

otrzymują ostatni dar – potężny czar zwany pion-
kiem Mizrindoru. Wymaga on posiadania pionka 
z magicznego zestawu szachów, przechowywanego 
w akademii, więc jeśli mag go straci, nie może użyć 
tej mocy. Powiada się, że najpotężniejsi Mizroni 
potrafią posługiwać się figurami.

By rzucić czar, mag wyjmuje pionka z  kie-
szeni i wymawia formułę: „Oto wzywam obrońcę 
Mizrindoru!”. Kiedy pionek dotknie ziemi, zmienia 
się w zbrojnego żołnierza, całkowicie posłusznego 
Mizronowi.

Gdy wojownik otrzyma Ranę, rozpada się w pył, 
z którym połyskuje nietknięty pionek – ocalony, by 
z czaru można było skorzystać ponownie.

Kiedy czarodziej umrze, jego pionek w mgnieniu 
oka niszczeje. Powiada się, że elementy oryginal-
nego zestawu szachów, przechowywane w głębokich 
piwnicach akademii, są całkowicie materialne i nie 
zmieniają się w proch po śmierci właściciela.

Pionek Mizrindoru
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k6, Wigor k8, 

Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6,
Tempo: 5, Obrona: 5, Wytrzymałość: 10 (4)
Sprzęt: Krótki miecz (Si+k6).
Zdolności specjalne: 

• Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, strzał 
mierzony nie zadaje dodatkowych obrażeń, 
odporny na choroby i trucizny.

• Nieulękły: Pionek jest odporny na strach 
i Zastraszanie.

• Pancerz +4: Kamienna skóra.

Burza słoneczna
Ranga: Weteran, tylko Kapłan Słońca
Punkty mocy: 5
Zasięg: Wiara x 2
Czas trwania: Natychmiast
Warianty: Oślepiający wir lśniących, złocistych 

płomieni
Chyba najstraszliwszym dowodem potęgi gniewu 

Solariona jest burza słoneczna, lśniący wir zniszczenia, 
którego płomienie palą na popiół wrogów Kapłana.

Czar działa na obszarze Dużego Wzornika 
Wybuchu. Każdy cel, który się pod nim znajdzie, 
otrzymuje 2k10 obrażeń i może stanąć w ogniu 
(szansa 1 na 6 dla większości istot – patrz SWEPl, 
str. 86).

Ścianołaz
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 2
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 3 (1/rundę)
Warianty: Brak widocznych efektów
Ścianołaz zapewnia czarodziejowi zdolność czło-

wieka-pająka: może chodzić po ścianach, a nawet 
zawisnąć u sufitu.

Bohater przemieszcza się po ścianach i sufitach 
w zwykłym Tempie – może nawet po nich biegać!



Evernight: Noc bohaterów 
Oto Tarth, lśniący niczym klejnot świat zielonych dolin 

i błękitnych mórz. Odkąd ustała Wielka Wojna Ras, ludzie żyli 
w spokoju, a zło czaiło się wyłącznie w odległych, niedostępnych 
kryjówkach. Szczęśliwe królestwo Waluzji przemierzały drużyny 
bohaterów – grupy nieustraszonych herosów, zawsze gotowych 
walczyć w obronie prostych ludzi. O ich mężnych czynach śpie-
wano pieśni i opowiadano legendy.

Przyszłość Tarth wydawała się świetlana. Ale wówczas nadeszli 
Oni. I światło zniknęło na zawsze.

Evernight to świat dark fantasy, jakiego jeszcze nie było. Pod-
ręcznik zawiera gotową do poprowadzenia kampanię, opowiadającą losy 
inwazji tajemniczych, krwiożerczych Władców od jej pierwszych chwil aż 
po krwawy finał. Bohaterowie zaczynają grę jako Nowicjusze w doskonale 
znanym świecie elfów, krasnoludów, orków i ludzi. Nim staną się prawdzi-

wymi Herosami, wszędzie 
zapanuje ciemność i groza.

Podręcznik zawiera 
ponadto nowe przewagi, 

zawady, nadprzyrodzone moce i magiczne 
przedmioty oraz specjalne reguły tworzenia i rozwoju 
drużyny bohaterów. Mistrzowie Gry otrzymują kom-

pletną kampanię, która ujawnia tajemnicę kryjącą 
się w zamierzchłej przeszłości świata, cały legion 
nowych potworów, generatory przygód oraz wska-

zówki, jak wykorzystać świat Tarth jako scenerię 
konwencjonalnej kampanii fantasy, w czasach poprze-
dzających główny wątek.

Evernight: Noc bohaterów – już w te wakacje! 
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