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Druidzi
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Zdolności nadprzyrodzone: 
Druidyzm

Umiejętność magiczna: Rzucanie zaklęć (żadna)
Początkowe punkty mocy: 15
Początkowe moce: 2
Druidzi w wielu światach fantasy są czymś więcej niż 
„kapłanami natury”. To biegli czarownicy, czerpiący 
moc ze świata naturalnego, i rzucający potężne zaklęcia. 
Łączą biegłości czarodzieja i kapłana, ale i ogranicza ich 
konieczność zachwiania równowagi.
Druid może wybrać dowolne moce (bez ograniczeń 
typowych dla fantasy – wolno mu jako pierwsze wybrać 
pocisk i leczenie), zaś warianty nie muszą dotyczyć natury 
(oplątanie może, acz nie musi być rozrośniętymi pędami, 
może być też magicznym polem siłowym). Druid jest 
też mistrzem zmian kształtu i traktuje tę moc, jakby był 
o jedną Rangę wyżej – a zatem już Nowicjusz może przy-
brać postać wilka.
Choć niektóre moce druida mogą być „magicznymi 
naparami” – przygotowanymi uprzednio substancjami 
podobnymi do wynalazków niesamowitej nauki – 
to tylko wariant, druid po prostu wyciąga napój 
który „miał wcześniej przygotowany”, a zużywa 
wszystkie napary gdy wyczerpią mu się punkty 
mocy.

Druidzi mają jednak swoje ograniczenia. Przede wszyst-
kim, ich umiejętność magiczna nie jest związana z żadnym 
współczynnikiem – czyli należy wydać jedno rozwinięcie 
(2 punkty umiejętności), by podnieść ją o jeden poziom. 
Po drugie, choć nie służą bogom, a Naturze, do pewnego 
stopnia podlegają zasadom grzechu. W końcu, podlegają 
zasadom Pierwotnego chaosu.
Grzechy: Lekkie grzechy, nakładające tygodniową karę 
-2 do testów Rzucania zaklęć, wiążą się z uleganiem 
pokusom cywilizacji. Druid, który osiedlił się w mieście 
bez większego powodu (np. może służyć królowi jako 
doradca), czy zaniedbuje ważne ceremonie, popełnia 
lekki grzech. Ciężkie grzechy, odbierające druidowi 
możliwość czarowania do czasu wypełnienia ważnej 
ceremonii (warto zauważyć, że nie 
jest tu potrzebna „szczera skrucha”, 
a po prostu rytuał), to tworzenie 
magicznie zmienionych potwo-
rów, zmiana przyrody 
na wielką skalę albo 
tępienie gatunków. 
Natura nie jest 

Za kulisami
Ta wersja druidyzmu opiera się na kilku 
rodzajach czarowników z fantasy. Wyko-
rzystaliśmy ją w świecie pewnego bia-
łowłosego zabójcy potworów, ale wśród 
inspiracji znalazły się też gry kompute-
rowe „Might and Magic” i „Final Fan-
tasy”, czy cykl „Shannara”.
Taki druid to potężny czarownik czer-
piący moc z Natury. Nie „służy” jej, 
ale po prostu potrafi nią manipulować. 
Może przekształcać przyrodę, ale ona w 
końcu się zemści.
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jednak skłonnym do osądów bóstwem, i druidzi nie mogą 
popełnić grzechów śmiertelnych – nawet całkowite znisz-
czenie jakiegoś ekosystemu może zostać „wybaczone”.
Pierwotny chaos: Druidyzm czerpie z mocy Natury, która 
jest dzika i nieprzewidywalna. Gdy wyrzuci 1 na kości 
Rzucania zaklęć otrzyma poziom wyczerpania (którego 
może się pozbyć w normalny sposób), a zaklęcie, choć 
działa, pozostaje wypaczone – pocisk trafia sojusznika, 
władca marionetek sprawia że wróg słyszy myśli druida. 
Wyjątkiem są moce leczące, które nigdy nikogo nie zranią.

Nowe przewagi
Hierofant/Flaminika
Wymagania: Heroiczny, Zdolności nadprzyrodzone (druid), 

Rzucanie zaklęć k8+, Wiedza (magia) k8+, Wiedza (natura) 
k8+.

Bohater jest starszym druidem, przewodzącym kręgowi 
druidzkiemu. Może rozkazywać wszystkim człon-
kom kręgu przewodzi ceremoniom i rytuałom.
Jeśli znajduje się na terenie swojego kręgu, może też sku-
piać energię. Wydając dodatkowe punkty mocy zapew-

nia sobie premię +1 za każde 2 punkty do testu rzucenia 
następujących mocy: leczenie, manipulacja żywiołem, mowa 
zwierząt, podkręcenie/przykręcenie, uzdrowienie, wezwa-
nie sojusznika, wróżenie, wykrycie/ukrycie mocy, zombie. 
Nie jest to akcja.

Podwójne rzucenie
Wymagania: Doświadczony, Zdolności nadprzyrodzone 

(druid), Rzucanie zaklęć k8+, Wiedza (magia) k8+, Wiedza 
(natura) k8+.

Bohater może rzucić dwa zaklęcia w jednej turze! Jedno 
z nich musi być defensywne (jego celem musi być sojusz-
nik lub sam bohater – dematerializacja, grom, kret, latanie, 
leczenie, niewidzialność, ochrona przed żywiołami, odbicie, 
pancerz, przebranie, podkręcenie, przyspieszenie, szybkość, 
ścianołaz, talent bojowy, zmiana kształtu. Drugie zaklęcie 
musi być ofensywne (szkodzące wrogom – także aura bólu 
czy przykręcenie), lub wprowadzające „zmianę w świecie”.
Bohater oczywiście ponosi karę -2 za wiele akcji w jednej 
turze.

Druidzi a Evernight
W kampanii Evernight jedynym bóstwem jest Solarion – jeśli jednak masz na to ochotę, możesz wpro-
wadzić druidów jako elfich kapłanów imany. Do wymagań dodaj rasę: elf lub półelf (niziołki w EN nie są 
specjalnie religijne). Lista czarów druida jest niemal identyczna z listą czarodzieja – zastąp jednak pionek 
Mizrindoru leczeniem.
W EN Natura ogranicza druidów jeszcze bardziej i całkowicie odbiera im moce, gdy ci popełnią strasz-
liwą zbrodnię, np. doprowadzając do dewastacji obszaru lasu. Tak jak kapłani, muszą odpokutować swój 
błąd – i nie wymaga to tylko rytuału. Co więcej, zabijanie zwierząt bez potrzeby jest zawsze poważnym 
grzechem. Mówiąc krótko, w Evernight nie ma „złych druidów” – choć czasem zdarzają się druidzi wrogo 
nastawieni do cywilizacji, zwłaszcza ludzi.
Moce druidów nie zależą od słońca – ale najeźdźcy niszczą też środowisko naturalne. Jeśli druid nie spę-
dził dnia na walce z przybyszami lub na przywracaniu równowagi zagrożonej przyrodzie, ponosi karę -2 
do testów Rzucania zaklęć. Po pokonaniu potężnego sługi najeźdźców usuń ją na czas tygodnia.
W fabule kampanii działania bohaterów na szczęście skupiają się wokół podziemi Królewskiego Portu – 
stąd też obecność druidów nie wpłynie szczególnie na przebieg opowieści.


