
Do naszego przyjaciela,  
obywatela Jacoba Galstaffa.

Bądź łaskaw niezwłocznie oddać swego syna 
i jego towarzyszy do dyspozycji Króla. Zaistniała 
dość szczególna sytuacja, która wymaga interwencji 
najgłośniejszych bohaterów Miasta.

Proszę, byś nie wyjawiał tego nikomu prócz Jeźdźców 
w Szkarłacie – ale Siedmioro zaginęło. Wiem, że jesteś 
w jak najlepszych stosunkach z naszymi sławnymi 
bohaterami i nie chcę budzić w tobie niepokoju, ale 
mam podstawy sądzić, że drużyna natknęła się 
w podziemiach Miasta na coś bardzo niebezpiecznego.

Jestem pewien, że powrócą w zdrowiu, nie możemy 
jednak ryzykować. Jak mniemam, nie muszę przypominać 
Ci, że gdyby Siedmioro spotkała krzywda, dobrzy 
poddani Króla podupadli by niezmiernie na duchu.

A więc poinstruuj swego syna, by jak najszybciej 
przyszykował się do walki. Niechaj nie traci czasu na 
przywdzianie dworskich szat. Spodziewam się go nie 
później, niż jutro, kiedy zabrzmi wieczorny dzwon. 
Wówczas bowiem wyruszymy, by odnaleźć Siedmioro.

Tobie doradzam natomiast, byś hojnie wyposażył 
syna i jego kompanów w broń zwyczajną i magiczną. 
Skoro bowiem coś zagroziło Siedmiorgu, bez wątpienia 
sprawi problemy również innym bohaterom.

Gdybyś był skłonny wysłać z synem zbrojnych, 
Król wynagrodzi ich wysiłek wedle zwyczajowej stawki 
godzinowej. Niechaj Słońce zawsze cię oświeca!

Arwik Erodale,
Nadworny Mag króla Krassusa Kadena
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Jesteś dzieckiem.
Spoglądasz w twarz Władcy, twojego ojca, który przecież cię nie 

zrodził. Czujesz, że śmieje się – nie, uśmiecha – do ciebie. Wita cię, ale 
zarazem rzuca wyzwanie.

Uczy cię być dumnym z faktu, że jesteś istotą wyższą. Pokazuje 
prymitywne istoty, którymi będziesz kiedyś władał – tępe krasnoludy 
i dzikie elfy.

Oglądasz innych Sa Karanów, gdy dokonują wielkich rzeczy: sporzą-
dzają mapy gwiazd, manipulują genotypem żywych istot i wytwarzają 
czerwone klejnoty, które, napełnione mocą, stają się wiecznym źródłem 
energii.

Zajmiesz miejsce wśród największych pośród nich. Będziesz panować 
nad tysiącami niewolników, a gdy ci się znudzą, stworzysz kolejnych. 
Będziesz Władcą. Sa Karanem.

Jesteś szpiegiem.
Stoisz pośród mrocznego, obcego świata, spowitego w szare opary. 

Ruszasz przez portal energetyczny, który dzięki mocy twojego umysłu 
pcha atomy ciała przez międzygwiezdną otchłań do świata, który twoja 
rasa porzuciła tysiące lat temu.

Penetrujesz zapomniane tunele pod miastem, które wybudowały 
nieświadome niczego dzikusy. Co jakiś czas zabierasz któregoś, poży-
wiasz się jego smacznymi wnętrznościami i przeżuwasz wspomnienia.

Rozumiesz z nich, że na miejscu Wielkiego Gniazda wznoszą właśnie 
zamek. Kryjesz się w cieniu i obserwujesz pracę przez całe dnie, miesią-
ce, lata. Dyskretnie wpływasz na umysły murarzy, by przygotowali 
tajemne przejścia, które znać będziesz tylko ty. Powracasz co kilka lat, 
wędrujesz korytarzami ukrytymi w ścianach i badasz umysły najważ-
niejszych przywódców dzikusów.
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Jesteś wielkim astrologiem.
Buntownicy stoją u bram Wielkiego Gniazda, a generałowie twierdzą, 

że nie zdołają się utrzymać. Ale ty przez wiele pokoleń pracowałeś nad 
tajnym projektem, który dziś uratuje twoją rasę przed zagładą. 

Gromadzisz starszych w mrocznych podziemiach. Tam odsłaniasz 
wielki, fioletowy dysk pulsującej energii. Koncentrujesz się, zbierasz 
siłę psioniczną i wkraczasz w jego obręb.

W chwilę późnej wracasz, niosąc wijącą się, podobną do czerwia 
istotę – zwierzę z innego świata. Wysysasz jej wnętrzności i czujesz, jak 
soki miło wypełniają ci brzuch. Kierujesz do starszych myśl: po drugiej 
stronie portalu jest świat, gdzie światło jest słabe, jedzenia pod dostat-
kiem i aż rojno od nowych gatunków, które można zbadać i poprawić!

Starsi marudzą, ale zgadzają się na twój plan.

Jesteś psychologiem.
Stoisz pośród starszych i słuchasz raportu rannego asasyna. Pułapka 

zadziałała doskonale. Wprawdzie zginęło dwóch braci, ale zabito trzech 
dzikusów. Pozostali żyją: w kajdanach „modlą” się wśród ciemności 
 o oswobodzenie. 

Starsi mają plany wobec sługi słońca i jego samicy, ale może mógłbyś 
poeksperymentować z pozostałymi dwoma? Otrzymujesz przyzwolenie 
i podniecony ruszasz w stronę portalu.

W ciemności znajdujesz swoje ofiary: zwinnego półelfa i jednookiego 
człowieka. Przez długie godziny rozrywasz ich umysły na strzępy, te-
lekinetycznie manipulujesz cząstkami mózgów, póki nie wydobędziesz 
kryjącej się w nich krwawej dzikości. Wtedy umieszczasz w karkach 
jeńców niewielkie robaki i wypuszczasz ich na swobodę. Eksperyment 
staje się coraz ciekawszy.
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Jesteś wielkim generałem
Pierwsi zaatakowali orkowie. Uczeni poszczuli ich pająkami, zdegene-

rowanymi dziećmi waszej własnej rasy. Ostrzegałeś, że to nie wystarczy, 
ale nikt cię nie słuchał. Pająki rozproszyły się po lasach i podziemiach, a 
tam kryły się elfy oraz krasnoludy. Śmiertelnie zagrożeni dzicy musieli 
stanąć do walki – i dziś nawet niewolnicy podnoszą bunt. Twoi bracia 
odkryli w szeregach wrogów nawet niziołków, stworzoną przez pomyłkę 
rasę, którą rzekomo zniszczono dawno temu.

Mija wiele czasu. Bezczelni buntownicy zaczynają atakować Sa 
Karanów w ich własnych gniazdach! Zwiadowcy raportują o czerwonych 
wojownikach, którzy zmieniają narzędzia niewolników w ognistą broń 
i dziesiątkują wasze pająki. Zmienił się nawet świat – dziś musisz nosić 
maskę, by filtrowała pozbawione życiodajnych wyziewów powietrze i 
gogle, chroniące oczy przed mocą nienawistnego słońca.

Zwołujesz rozproszonych braci. Muszą opuścić swoje rozrzucone po 
świecie siedziby i zgromadzić się w Wielkim Gnieździe. Przynajmniej 
póki nie skończy się rebelia.

Czas płynie nieubłaganie. Stoisz przed szeregiem wojowników wła-
snej rasy i hordą pająków. Nad równiną unosi się kurz, wzbity przez 
tysiące stóp buntowników.

Dusi cię przejmujący żal. Wiesz, że Wielkie Gniazdo musi upaść.

Jesteś nadzorcą
Spoglądasz przez szkło wizjerów maski Władcy, ciemniejsze dziś, niż 

zaledwie kilka lat temu. Przed tobą wznosi się piramida z czarnego ka-
mienia. Wszędzie roją się tysiące ludzi, elfów i krasnoludów, ciągnących 
ogromne bloki na wielką budowę.

Piramida wznosi się na klifie – i ta inna część ciebie rozumie, że 
tu właśnie stanie kiedyś Królewski Port. Świat staje cię coraz mniej 
przyjazny. Jest cieplejszy i jaśniejszy. Słońce coraz częściej przenika 
mgły Tarth, a jego promienie sprawiają ci ból. 

Niewolnicy są niespokojni. Wręcz krnąbrni. Ale dasz im nauczkę: 
zaraz poślesz pająki, by pożywiły się ich wnętrznościami.
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Jesteś woJownikiem
Nadszedł chwalebny dzień wyzwolenia waszej ojczyzny! Drżysz z 

nienawiści, wbrew woli uwięziony pod powierzchnią miasta dzikusów. 
Ktoś jednak musi strzec portalu.

Lecz cóż to? Z góry schodzą miękkoskórzy. Nie więcej, niż tuzin – nie 
stanowią żadnego zagrożenia. Wspinasz się na ścianę i obserwujesz ich 
z ciemności.

Myślą sięgasz do swoich współbraci, pewny zwycięstwa w starciu, 
które za chwilę się zacznie. Twój umysł napełniają obrazy Władców, 
rażących dzikusów hebanowymi laskami i przejmujących ich prymityw-
ne umysły, by walczyli między sobą. Natchniony ich chwałą, rzucasz 
się na wrogów z gołymi szponami, by rwać miękkie ciała na strzępy.

Starcie trwa kilka sekund. Stoisz nad pobitymi małpami i zabierasz 
nagrodę: złocistą zbroję ich przywódcy. Niewolnik próbuje się opierać, 
ale pożerasz jego wnętrzności i porzucasz go na śmierć. Próbuje chwycić 
cię za płaszcz, gdy bierzesz pozostałych przy życiu w niewolę – czujesz, 
że szczególnie martwi się o młodą samicę. Ona też nosi złotą zbroję.

Ach, to władcy dzikusów! Samiec nie przeżyje, ale samicę oszczędzisz. 
Zabierzesz ją do iglicy. Być może wtedy pozwolą ci dołączyć do chwa-
lebnej bitwy, która toczy się na powierzchni.

Jesteś szpiegiem
Twój brat schwytał na ulicy miasta człowieka i zaraz się nim pożywi. 

Ty stoisz na czatach – i nagle słyszysz hałas. Siedmiu dzikusów odkryło 
twojego towarzysza! Zaraz nauczysz ich moresu… ale, dostrzegasz wśród 
nich następcę Tariany.

Twój brat uderza pierwszy i krew sługi słońca rozpryskuje się szeroko. 
Odpowiada mu jednooki dzikus, którego prymitywna magia okazuje 
się dość potężna, by spalić brata na popiół!

Czekasz w ukryciu. Teraz nie grozi wam już wykrycie – prymi-
tywne istoty nie znają sposobów wydobywania informacji z umysłów 
umarłych.

Odchodzą, zabierając ciężko rannego towarzysza. Opuszczasz kry-
jówkę, by zaopiekować się ciałem swego brata, gdy dostrzegasz coś dziw-
nego. Krew sługi słońca aż lśni od energii psionicznej. Zbierasz jej jak 
najwięcej i niesiesz do domu. Dla naukowców.
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Jesteś asasynem
Starsi zwabili grupę miękkoskórych do ruin Wielkiego Gniazda. Teraz 

czekacie, aż przybędą. Wraz z towarzyszami kryjecie się na pogrążonym 
w mroku suficie komnaty.

Słyszysz, jak odsuwają kamień i do środka wpadają promienie nie-
nawistnego światła. Przez szyb schodzi ku wam siedmioro dzikusów. 
Przegrupowują się i ruszają jedynym otwartym tunelem, wabieni nie-
chybnie przez fioletowy blask portalu.

Wraz z towarzyszami schodzicie po ścianie za ich plecami, jak pająki, 
za które ci głupcy was uważają.

Korytarzem niosą się odgłosy bitwy. Pułapka się zatrzasnęła. 
Powtarzasz w myślach rozkaz starszych: schwytać sługę słońca, zgładzić 
resztę. Ukryć się pod powierzchnią i czekać, aż przybędą wasi bracia.

Jesteś wielkim inżynierem
 To wielki dzień. Właśnie skonała ostatnia samica. Od teraz wszyscy 

jesteście braćmi, a Komora Rozrodcza nie tylko zapewni waszej rasie 
przyszłość – pozwoli uczynić nowe pokolenia Sa Karanów jeszcze sil-
niejszymi i mądrzejszymi.

Lecz oto Władcy gromadzą się w Komorze, zaniepokojeni. Coś jest nie 
tak. W kałuży żółtej ikry krzyczy nowo narodzony Sa Karan. Który 
nie jest Sa Karanem, lecz zdeformowanym potworem o czterech rękach.

Czujesz rosnące przerażenie. Nasienie jest zatrute.
Zgubiłeś własną rasę.
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Jesteś wielkim uczonym
W klatkach trzymasz dziesiątki prymitywnych małp, zwanych elfa-

mi i krasnoludami. Zmuszasz ich, by się parzyli i wydawali na świat 
zdeformowane potworki, byle dowieść słuszności swojej koncepcji.

W końcu udaje ci się stworzyć z elfów i krasnoludów całkiem nową 
istotę. Czekasz jedno pokolenie, a potem wędrujesz do Wielkiego Gniazda, 
by pokazać swój twór innym uczonym. Ale oni kpią z twojego dzieła. 
Dają mu do rąk kamienie i grożą, że go zabiją, jeżeli choć jeden upuści. 
Stworek stara się ze wszystkich sił, ale jest zbyt mały i słaby. Jego kości 
pękają z trzaskiem i wali się na podłogę, jęcząc żałośnie. Twój umysł 
wypełnia nienawiść. Zbierasz resztki swojego dzieła i odchodzisz do 
gniazda, daleko stamtąd.

Mijają kolejne pokolenia, twoja skóra wiotczeje i szarzeje. Ale w 
końcu udaje ci się tego dokonać. Wracasz do Wielkiego Gniazda, gdzie 
gromadzą się uczeni, gotowi znów wykpić twą pracę. Odsłaniasz klatkę. 
Wewnątrz znajduje się dzieło twojego życia.

Człowiek.
Znów dają mu kamienie, ale nowy twór ma siłę je ponieść. Chwieje 

się, lecz nie upada. Opiera się, lecz nie walczy. To niewolnik dosko-
nały i zachwyceni bracia kupują twoją formułę. Modyfikujesz ją dla 
każdego tak, by łatwo było rozpoznać nowe twory. Na północy będą 
hodować niewolników o białych włosach i skórze. Na zachodzie zrodzą 
się czerwonowłosi, a na południu śniadzi, o czarnych włosach. Mijają 
lata i z dumą obserwujesz, jak twoje twory pomagają wznosić Wielkie 
Gniazdo. W końcu, gdy leżysz na łożu śmierci, w korytarzu wybucha 
zamieszanie. Słyszysz syczenie pająków. Odgłosy bitwy. Do twojej kom-
naty wślizguje się człowiek, a w jego prymitywnych oczach płonie żądza 
mordu. Wspomnienie się kończy.

Jesteś myśliwym
Przemierzasz szare pola Tarth, spowity w szarą mgłę. W szponach 

dzierżysz hebanową laskę. Nagle, wyczuwasz ziemię, brud i tępotę: to 
krasnolud. Ruszasz przez mgłę tropem jego prymitywnego umysłu. 
Dzikus pożera właśnie ciało innego członka swojego rodzaju. Chwytasz 
go i wyciągasz z dziury, nim ucieknie głębiej pod ziemię. Podnosisz za 
nogę i drżysz ze śmiechu, kiedy próbuje się wyrwać.

Pogoń była za krótka. Wypuszczasz krasnoluda na swobodę, z dala 
od jego jamy, i ponownie tropisz go wśród szarej mgły.

Dla zabawy.
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Rasy Tarth
Elfy
• Niechętny mechanizmom: zawada Niezdara.
• Zręczny: zaczynasz grę ze Zręcznością na k6.
• Widzenie w ciemności: Możesz ignorować kary 

za półmrok i mrok.

Krasnoludy
• Krępy: zaczynasz grę z Wigorem na k6.
• Powolny: Tempo 5".
• Widzenie w ciemności: Możesz ignorować kary 

za półmrok i mrok.

Ludzie
• Wszechstronny: Zaczynasz grę z dowolną prze-

wagą (musisz spełniać wymagania).

Niziołki
• Drobny: -1 od Wytrzymałości.
• Fuksiarz: Otrzymujesz dodatkowego fuksa na 

sesję.
• Wielki duchem: Zaczynasz grę z Duchem na k6.

Półelfy
• Dziedzictwo: Możesz albo rozpocząć grę z do-

datkową przewagą, albo ze Zręcznością k6. 
• Odszczepieniec: -2 do Charyzmy. 
• Widzenie w ciemności: Możesz ignorować kary 

za półmrok i mrok.

Półorki
• Infrawizja: Zmniejsz modyfikatory za mrok 

i ciemność (również całkowitą) o połowę. 
• Oszczepeniec: -2 do Charyzmy.
• Silny: Zaczynasz z Siłą k6.

Nowe przewagi
Zmierzch bohaterów

Czerwony Rycerz (N, patrz tekst): Posiadasz 
Zdolności nadprzyrodzone: Cuda. Dodajesz +2 
do Charyzmy podczas kontaktów z wyznawcami 
Solariona. 

Elfi łucznik (D, elf lub półelf z elfim dzie-
dzictwem, Strzelanie k8+): Potrafsz wystrzelić 
dwie strzały jednocześnie, testując Strzelanie -2. 

Mistrz elfiego łucznictwa (W, Elfi łucznik): 
Jak wyżej, ignorujesz karę -2. 

Kapłan Słońca (N, patrz tekst): Posiadasz 
Zdolności nadprzyrodzone: Cuda. Dodajesz +2 
do Charyzmy.

Mocarne ramię (D, Walka k8+): Potrafisz 
walczyć bronią dwuręczną ją w jednej ręce. 

Muszkieter (N, Strzelanie k8+): -1 do czasu 
przeładowania muszkietu. 

Okrzyk bojowy (D, półork): Każda istota pod 
DWW musi przetestować Ducha, jak podczas 
Próby woli.

Rozbicie (D, krasnolud): Każda broń pozwala 
zignorować 1 punkt Pancerza (2 przy przebiciu). 

Roztrzaskanie (W, Rozbicie): Jak wyżej, lecz 
ignorujesz 2 punkty Pancerza (4 przy przebiciu).

Ulubieniec Solariona : (Nowicjusz, Czerw-
ony Rycerz lub Kapłan Słońca): Na komendę, 
twoja broń staje w płomieniach. Otrzymuje +2 do 
obrażeń i oświetla 10". 

Wir (W, Zr k8+, Walka k8+, dwie bronie): 
Podczas biegu atakujesz każdego na swojej drodze, 
odejmując od rzutów -4.

Tornado (W, Wir): Jak wyżej, ale kara zmniej-
sza się do -2.

Zwinny (D, niziołek, Zr k8+ ): Każdy prze-
ciwnik o rozmiarze człowieka lub większym odej-
muje -1 od testu trafienia cię. 

Nieziemsko zwinny (W, Zwinny): Wrogowie 
nie otrzymują oni premii, atakując wielu na jednego.

Noc bohaterów
Kombinator (D, patrz tekst): Gdy kupujesz 

coś w Królewskiej Przystani, dodajesz +1 do liczby 
dostępnych przedmiotów i zmniejszasz ich cenę 
o 25%.

Pogromca (D, patrz tekst): Przebicie uzy-
skane w teście ataku przeciw pająkowi podwaja 
obrażenia. 

Szczur tunelowy (N, Zr k8+, Walka k8+): 
W tunelach i jaskiniach otrzymujesz +2 do sztu-
czek akrobatycznych oraz +1 do Obrony, a wro-
gowie odejmują -1 do testu strzelania.

Ślepa furia (N, Walka k8+): Zmniejszasz 
o połowę kary do Walki, Strzelania i Rzucania 
za niedostateczne oświetlenie.
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Nowe zawady
Noc bohaterów

Ciemnoskór (drobna lub poważna): Jeżeli 
ubierasz się w coś cięższego od płótna, odejmu-
jesz -1 od testów z powodu bólu lub każdy ubiór 
cięższy od jedwabiu powoduje karę -1 do testów. 
Choroba może postępować (patrz tekst).

Wrażliwy na światło (poważna): W świetle 
otrzymujesz -1 do testów wymagających widzenia. 
Ignorujesz karę za półmrok i odejmujesz tylko -1 
w mroku. 

Nowe moce
Pionek Mizrindoru
Ranga: Nowicjusz; PM: 3; Zasięg: Spryt; Czas 
trwania: 3 (1/rundę)

Z m i e n i a s z  p i o n k a  s z a c h o w e g o 
w wojownika-obrońcę. 

Burza słoneczna
Ranga: Weteran; PM: 5; Zasięg: Wiara x 2; Czas 
trwania: Natychmiast

Każdy cel pod DWW otrzymuje 2k10 obrażeń 
i może stanąć w ogniu (szansa 1 na 6).

Ścianołaz
Ranga: Nowicjusz; PM: 2; Zasięg: Dotyk; Czas 
trwania: 3 (1/rundę)

Zyskujesz zdolność potworów o analogicznej 
nazwie. 

Przewagi 
drużynowe

Zmierzch bohaterów
Bohaterska więź: Na początku każdej sesji 

grupa otrzymuje dodatkowego fuksa.
Instruktaż: (Bohaterska więź, specjalne): 

Wybierzcie przewagę, którą posiada jeden z człon-

ków drużyny (z wyjątkiem wrodzonych, legen-
darnych oraz bojowych). Może korzystać z niej 
członek grupy spełniający wymagania.

Doskonały instruktaż (Instruktaż): Jak wy-
żej, ale możecie wybrać przewagę bojową.

Kryj mnie! (Bohaterska więź): Gdy wyko-
nujesz desperacki atak, a w pobliżu znajduje się 
członek drużyny, nie odejmujesz -2 od Obrony.

Kryję cię! (Bohaterska więź): Jeżeli wykonu-
jesz obronę lub pełną obronę, premię otrzymuje 
również jeden pobliski członek drużyny.

Magiczny pomocnik (Bohaterska więź): -1 do 
kosztu czarów rzucanych na członków drużyny.

Sekwencja (Bohaterska więź): Każdy boha-
ter może wymienić kartę inicjatywy z pobliskim 
członkiem drużyny. 

Perfekcyjna sekwencja (Sekwencja): Jak wy-
żej, ale wymiana między bohaterami odległymi o 5".

W jedności siła (Sekwencja lub Wszyscy za 
jednego): Jeżeli atakujecie wielu na jednego, pre-
mia wzrasta w sumie o +1.

Wszyscy za jednego (Bohaterska więź): 
Każdy z was umieszcza jeden fuks karcie drużyny, 
tworząc wspólną pulę.

Dobra reputacja: Wszyscy otrzymują +2 do 
Charyzmy.

Ćmy barowe (Dobra reputacja): Wszyscy 
karczmarze są automatycznie pomocni.

Herosi (Dobra reputacja): Nie musicie płacić 
za wikt, opierunek i prosty ekwipunek.

Koneksje (Dobra reputacja): Jak przewaga ze 
SWEPl ale dotyczy calej drużyny.

Ludzie od mokrej roboty (Dobra reputacja): 
Usuńcie jedną zawadę drużyny.

Profesjonaliści (Dobra reputacja): +2 
do testów Przekonywania podczas negocjacji 
z pracodawcą.

Przyjaciele rasy rozumnej (Dobra reputacja): 
Wybierzcie rasę. +4 do Charyzmy podczas kon-
taktów z jej przedstawicielami.

Twardziele (Dobra reputacja): Możecie 
używać Zastraszania lub Wyśmiewania zamiast 
Wypytywania.

Siedziba: Posiadacie stałą siedzibę.
Biblioteka (Siedziba): +2 do testów 

Wyszukiwania oraz testów Wiedzy i wiedzy ogólnej.
Kaplica Solariona (Siedziba): Kapłani Słońca 

i Czerwoni Rycerze odzyskują punkty mocy dwa 
razy szybciej. Kapłan może warzyć eliksiry zdro-
wia (patrz tekst).
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Kuźnia (Siedziba): +2 do testów Reperowania, 
by naprawić broń lub zbroję. Można próbować 
wykonywać ekwipunek (patrz tekst). 

Laboratorium (Siedziba): Czarodziej może 
prowadzić eksperymenty i zaklinać przedmioty 
(patrz tekst).

Lazaret (Siedziba): +2 do testów zdrowienia 
oraz Leczenia.

Sala ćwiczeń (Siedziba): +1 do jej testów wy-
branej umiejętności (patrz tekst).

Służba (Siedziba): Trzech służących o współ-
czynnikach prostaczka albo specjalista o wybranej 
umiejętności na k8.

Stajnia (Siedziba): Ranne zwierzęta otrzy-
mują +2 do testów zdrowienia. Pierwszego dnia 
podróży +2 do testów Jeździectwa.

Następne pokolenie: 2 dodatkowe punkty 
Sławy oraz 1 punkt Niesławy.

Noc bohaterów
Wszystkie posiadają specjalne wymagania fabu-

larne – patrz tekst.
Żołnierze Podziemia: Otrzymujecie misje od 

kierownictwa Podziemia.
Karmiciele (Żołnierze Podziemia): Kapłani 

i Rycerze leczą was za darmo. Siła Podziemia rośnie o 1.
Obrońcy (Żołnierze Podziemia): Ceny 

wszystkich przedmiotów spadają o 10%. Siła 
Podziemia rośnie o 1.

Poszukiwacze (Żołnierze Podziemia): Kiedy 
losujecie magiczny przedmiot, ciągniecie dwie kar-
ty i wybieracie lepszą. Siła Podziemia rośnie o 1.

Rozjemcy (Żołnierze Podziemia): +4 do 
Przekonywania i Wypytywania ocalałych. Siła 
Podziemia rośnie o 1.

Zwiadowcy (Żołnierze Podziemia): Na 
znanym terenie +2 do testów zaskoczenia. Siła 
Podziemia rośnie o 1.

Przewagi specjalne
Bohaterowie Podziemia: Siła Podziemia ro-

śnie o 2. Bohaterowie mogą usunąć jedną zawadę 
drużyny (str. 157).

Druhowie Drugalla: Cena prochu spada 
o 25%. Bohaterowie mogą korzystać z przewagi 
Kuźnia. Siła Podziemia rośnie o 2 (str. 152).

Następcy Czerwonej Kobiety: Wytrzymałość 
członków drużyny wzrasta o +1. Siła Podziemia 
rośnie o 2 (str. 147).

Niespodziewani sojusznicy: Siła Podziemia 
wzrasta o 1. Możecie korzystać z przewagi siedzi-
by Laboratorium (str. 136).

Zawady 
drużynowe

Zmierzch bohaterów
Bandyci: Grupa została wyjęta spod prawa. 
Hulaki: Na początku każdej przygody tracicie 

25% pieniędzy.
Łotry: -2 od rzutów w  tabeli nastawienia 

Bohaterów Niezależnych.
Niedojdy: -2 do testów Zastraszania i prób 

opierania się Wyśmiewaniu.
Poganie: Rycerze i Kapłani są nieprzychylni, 

a cudotwórcy muszą odpokutować jak za grzech 
ciężki.

Pomylona tożsamość: Pojawia się drużyna 
o tej samej nazwie.

Uciążliwe sąsiedztwo: Po każdej nocy w sie-
dzibie musicie testować Wyczerpanie.

Wrogowie rasy rozumnej: W  kontaktach 
z  członkami jednej rasy otrzymujecie -4 do 
Charyzmy.

Zbytek sławy: Jesteście automatycznie rozpo-
znawani. Odejmujecie -2 od testów Wypytywania 
i Przekonywania.

Zła krew: By użyć wybranej przewagi druży-
nowej, musisz wydać fuksa.

Noc bohaterów
Odstępcy: Ceny wzrastają o 25% i otrzymuje-

cie -4 do Charyzmy w kontaktach z mieszkańcami 
Królewskiej Przystani.

Zawady specjalne
Cholerni głupcy!: Siła Podziemia spada o 1 

i otrzymujecie od tej pory tylko połowę sumy za 
wykonanie misji (str 135).

Defetyści: Podziemie traci 1 siły. Od tej pory 
każdy wzrost siły Podziemia musi poprzedzić 
udany test Przekonywania (str 134).


