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Rozdział 2:  Bohater

nie otrzymuje kary za wykonywanie wielu ak-
cji (choć mogą ją spowodować działania innego 
rodzaju). Może korzystać ze wszystkich mocy, 
które przynależą do szkoły psionicznej Wojow-
nika. Ponadto, liczba posiadanych przez niego 
Punktów mocy zwiększa się o 5. 

Bohater może posiadać jedną przewagę o na-
zwie Szkoła psioniczna na każde dwie osiągnię-
te Rangi (czyli jedną gdy jest Nowicjuszem, 
dwie w przypadku Weterana, itd.).

Szkoła psioniczna: Psychoglina
Wymagania: Nowicjusz, Zdolność nadprzyrodzo-
na: Psionika, Spryt k6+, Wyszukiwanie k6+

Nie wszystkie sprawy nadają się dla normal-
nych gliniarzy. Tam, gdzie podejrzanych chro-
ni immunitet, dysponują ochroną, czasem rów-
nież wsparciem psioników, a zwykły policjant nie 
jest w stanie wiele zdziałać, kieruje się psychogli-
nę. Wykorzystując talenty psioniczne jest w stanie 
wyciągać skrywane informacje, bronić się przed 
mentalnymi atakami, oszałamiać mocą umy-
słu najbardziej agresywnych przestępców. Boha-
ter dysponujący tą przewagą posiada takie same 
uprawnienia, jak normalny gliniarz. Postać jest 
traktowana, jakby dysponowała przewagą Konek-
sje, powiązaną z  departamentem psychopolicji. 
Psychoglina może korzystać ze wszystkich mocy, 
które przynależą do szkoły psionicznej Śledczego. 
Ponadto, liczba posiadanych przez niego Punktów 
mocy zwiększa się o 5.

Bohater może posiadać jedną przewagę o na-
zwie Szkoła psioniczna na każde dwie osiągnię-
te Rangi (czyli jedną gdy jest Nowicjuszem, dwie 
w przypadku Weterana, itd.).

Przewagi 
Legendarne

Otwarty umysł 
Wymagania: Legenda, Zdolność nadprzyrodzona: 
Psionika, Duch k10+, Spryt k10+

Talent psioniczny bohatera, który zdobywa tę 
Przewagę osiągnął maksimum możliwości. Nie 

obowiązują go ograniczenia, z  jakimi zmagają 
się inni psionicy. Postać dysponująca Otwartym 
umysłem może korzystać ze wszystkich mocy, 
niezależnie od tego, do jakiej szkoły przynależą. 
Wszystkie testy Psioniki zwiększa o +2.

Umysł ze stali
Wymagania: Legenda, Zdolność nadprzyrodzona: 
Psionika, Otwarty umysł, Duch k10+, Spryt  k10+

Bohater jest niewrażliwy na fluktuacje pola 
psionicznego – działa normalnie tam, gdzie 
inne osoby obdarzone talentem Psi tracą zmy-
sły. Zasady dotyczące psionicznego echa nie do-
tyczą postaci posiadającej tą przewagę. Zawsze 
jest traktowana, jakby przebywała w  normal-
nych warunkach.

Maria Korys, 
generał. Dowódca 
korpusu psioniczne-
go na Cor. Pierwszy
„otwarty umysł” 
w galaktyce. Jak 
sama mówi, karierę 
zrobiła, aby
pokazać tym, którzy 
wycieli ją w ostatniej 
chwili z okładki 
“Soldier
of Fortune Illustra-
ted” w roku 153 
PD. Wielokrotnie 
nagradzana
wysokimi odzna-

czeniami, w tym 
„Obrońcy ludzkości 
pierwszej klasy”.
Zwolenniczka bez-
względnej dyscypliny 
- patrz „kontrowersje 
wokół
tortur w wojsku”. 
Zginęła podczas 
obrony przyczółku 
1410/G,
zatrzymując samot-
nie siły Hordy na 
tyle długo, żeby 1200 
żołnierzy
mogło się ewaku-
ować.


