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UWAGI OGÓLNE
Umiejętności, Przewagi, Zawady i sprzęt należy wymienić na ich odpowiedniki w SWEP. Jeżeli 

postać posiada dwie umiejętności, które w nowych zasadach połączono w jedną (na przykład Prze-
trwanie i Tropienie), w nowej wersji zasad zachowuje wyższy rodzaj kostki. 

Umiejętności Wiedzy, wprowadzone w B&B, dostosujcie następująco:
Wiedza (Tajemna) to od tej pory Okultyzm.
Wiedza (Strategia) staje się Dowodzeniem.
Wiedza (Tradycje i legendy) to osobna umiejętność o nazwie Tradycje i legendy
Wiedza (Religia) jest osobną umiejętnością o nazwie Religia.
Jeżeli jakaś istota ma Przewagę albo Zawadę, która nie ma jednoznacznego odpowiednika w 

SWEP, możesz ją albo zignorować, albo wymienić na inną, o podobnym charakterze. 
Charyzmę ignoruje się całkowicie.
Zignorujcie wzmianki o Wznoszeniu w opisie pojazdów i istot.
Zdolności specjalne, na przykład Konstrukt albo Nieumarły oraz właściwości które działają jak 

Przewagi, na przykład jak Grad ciosów, używają od tej pory nowych zasad wprowadzonych w SWEP. 
Wszystkie wzmianki i „Sztuczce” albo „Próbie woli” zastąpcie odwołaniem do „Triku”.
Modyfikatory testów Wypytywania stosuje się podczas wykorzystywania zasady o tej nazwie.

Przewodnik gracza
BOHATEROWIE

USUNIĘTE PRZEWAGI

Czarodziej, Dublet, Grad pocisków, Konstruktor, McGyver, Mentalista, Rock and Roll! i Złota rączka.

ZMODYFIKOWANE PRZEWAGI
Przewagi, które pojawiają się w Edycji Złotej, dostępnej w języku polskim, funkcjonują pod użytą 
w przekładzie nazwą. Przewagi wprowadzone w Edycji Stalowej pozostawiono w brzmieniu 
oryginalnym, podając w nawiasie polski ekwiwalent. 
Ancient Pact [Pradawny pakt]: Zastąp wymaganie „Charyzma +1” wymaganiem „Ładny lub 
Charyzmatyczny”.
Aura Strachu: Premia +2 do Trików Czarnoksięstwa. Pomaga tylko w Trikach, nie stosuje się jej 
podczas aktywacji Mocy!
Cloak Hero/Heroine [Bohater/Bohaterka w pelerynie]: Wymaganie „Charyzma +1” zamień 
na „Ładny lub Charyzmatyczny”. Pelerynę traktuj jak średnią tarczę.
Kusicielka: Zastąp wymaganie „Charyzma +4” wymaganiem „Ładny”. Liczba punktów magii 
równa jest kostce Przekonywania +1/Rangę.
Mighty Roar/Witty Remark [Grzmiący ryk/Kąśliwa uwaga]: Postać może wykonać darmowy Trik 
Zastraszania/Wyśmiewania bez kary za Wiele Akcji. Przewaga nie powoduje już kary do obrażeń.
Mounted Devil [Stepowy diabeł]: Sztuczka Zręczności zostaje zastąpiona Trikiem 
Wysportowania.
Odwrócenie uwagi: Usunięte, uznajcie za połączoną z Mighty Roar/Witty Remark [Grzmiącym 



rykiem/Kąśliwą uwagą].
Poet [Poeta]: Premia +2 do Trików Tradycji i legend.
Półnagi Bóg/Bogini w Bikini: Zastąp zdanie „Ponadto raz na sesję możesz dodać Cha ryzmę (jeśli 
jest dodatnia) do jednego testu wyparowania.” zdaniem „Ponadto raz na sesję możesz wykonać test 
wyparowania używając Przekonywania (ze wszystkimi premiami z Przewag).”
Pomocny: +2 do testów Wsparcia, bez konieczności wykonywania testu Spostrzegawczości.
Szkolenie gladiatora: Bohater może wykonać atak z pomocą Walki bez kary za Wiele Akcji.
Szkolenie hoplity: Zastąpione Przewagą Żołnierz.
Szlachetny dzikus: Wspinaczkę wymienić należy na Wysportowanie.

MAGIA
Moce wymykają się od teraz spod kontroli w razie Katastrofy.

SPRZĘT
Tabela pojazdów zostaje zastąpiona poniższą:

POJAZD ROZMIAR STEROW.
MAKS. 
PRĘDK.
(KM/H) 

WT. ZAŁOGA CENA WB UWAGI

Wóz 3 -1 16 6 1+3 500 -
Rydwan 
(dwukonny) 2 -1 25 6 1+1 1K 10

Rydwan 
(czterokonny) 2 -1 30 6 1+1 3K 20

Ostrza na 
kołach - -1 -2 - - 2k x2 Patrz opis

Amazońska 
Pustułka 12 (Gig) +1 25 17 (4) 10+50 100K 400

Ciężki 
Pancerz, Żagle 
Amazonek

Chibbar 8 (Duży) 0 16 11 2+8 10K 30 Olinowanie 
Chibbara

Duży statek 
kupiecki 12 (Gig) -2 14 15 (2) 20+100 80K 150 Ciężki Pancerz

Galera 13 (Gig) -1 20 20 (4) 20+100 150K 300 Ciężki Pancerz
Łódź 
wiosłowa 0 -2 5 8 (1) 1+3 500 -

Mały statek 
kupiecki 10 (Wie) -2 12 13 (2) 10+20 80K 50



ZASADY ŚWIATA
W Bestiach i Barbarzyńcach używa się następujących zasad świata z podręcznika podstawowego 
Savage Worlds Edycji Przygodowej: Przeznaczeni do wielkości, Igranie z mocą (tylko 
Czarnoksięstwo).

Przewodnik MG

POTWORY KRAIN 
MORZA GROZY

Umiejętności podstawowe: O ile nie napisano inaczej, wszystkie istoty inteligentne posiadają 
Przekonywanie i Wiedzę ogólną na k6. Wszelkie żywe stworzenia mają ponadto Skradanie, 
Spostrzegawczość i Wysportowanie na k6. MG może zwiększyć każdą z tych umiejętności do 
poziomu atrybutu, z którym są związane, jeżeli uważa to za sensowne.
Macki. Jeżeli opis mówi, że jakaś istota posiada macki albo nibynóżki (jak Coś z Gwiazdy Grozy), 
zyskuje też Zdolność Specjalną Macki.
Pounce [Sus]. Istoty Jeżeli istota posiadająca tę zdolność przemieści się o co najmniej 1” i wykona 
Wściekły Atak, dodaje do obrażeń +4, a nie +2.


