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Pozwolenie na wydruk  
i kopiowanie

Patch 2.0 jest darmowy i można drukować go na 
własny użytek. Nie może być rozpowszechniany 

drogą elektroniczną bądź fizyczną bez zgody Pinnacle 
Entertainment.

Savage Worlds and the Pinnacle logo are Copyright 
Great White Games, LLC; DBA Pinnacle 

Entertainment Group. All rights reserved. This Polish 
edition is licensed from Pinnacle Entertainment Group. 

Text of Polish translation and the Gramel logo are 
Copyright Gramel. All right reserved

Co nowego?
Nowa wersja podręcznika do Savage 

Worlds to podsumowanie dekady gry, 
zbiór spostrzeżeń i modyfikacji, które 
zebraliśmy z własnych kampanii oraz 
tysięcy przygód pokazowych, które 
prowadziliśmy w sklepach i na konwen-
tach całego świata. Uwzględnia najlepszy 
materiał z dodatków i tekstów dostęp-
nych w Internecie, na przykład paskudne 
obrażenia czy przerywniki. 

Niniejszy natomiast dokument zawie-
ra wszystkie zmiany oraz nowości, które 
znajdują się w książce – czyli, jak mawiają 
miłośnicy tych drugich gier, aktualizuje 
SWEPl do wersji Savage Worlds Deluxe.

Archetypy
Czasem trzeba szybko stworzyć postać 

– na przykład do jednostrzału albo na 
konwencie. Wówczas przydać ci się mogą 
archetypy. Wystarczy dodać im Zawady, 
wydać dodatkowe punkty umiejętno-
ści, wymyślić imię oraz wykupić sprzęt  
i możesz ruszać na szlak przygody.

Badacz tajemnic
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k8, Wigor 

k6, Zręczność k6
Umiejętności: Przekonywanie k6, 

Spostrzegawczość k8, Strzelanie k6, 
Walka k6, 

Wypytywanie k8, Wyszukiwanie k8
Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 5; 

Wytrzymałość: 5
Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Badacz, Koneksje

Buźka
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k6
Umiejętości: Przekonywanie k10, 

Spostrzegawczość k6, Strzelanie k4, 
Wypytywanie k6, Wyśmiewanie k6, 
Walka k4, Zastraszanie k6

Charyzma: +2; Tempo: 6; Obrona: 4; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Charakterny, Ładny

Kierowca
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k8
Umiejętności: Prowadzenie k8, 

Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, 
Walka k4, +7 punktów na umiejętności

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 4; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: As, Błyskawiczny refleks

Kapłan, uzdrowiciel
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k6
Umiejętności: Leczenie k8, 

Spostrzegawczość k6, Walka k6, Wiara 
k8, +4 punkty na umiejętności

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 5; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Zdolności nadprzyrodzone 

(Cuda), Uzdrowiciel



3

Łotrzyk
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k8
Umiejętności: Skradanie k8, Spostrzegawczość 

k6, Walka k6, Włamywanie k6, Wspinaczka 
k6, Wypytywanie k6, Wyśmiewanie k6

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 5; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Asasyn, Złodziej

Mag
Cechy: Duch k8, Siła k4, Spryt k10, Wigor 

k4, Zręczność k4
Umiejętności: Rzucanie czarów k10, 

Spostrzegawczość k6, Walka k4, 
Wiedza (Tajemna) k6, Wypytywanie k6, +4 

punkty na umiejętności
Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 4; 

Wytrzymałość: 4
Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Zdolności nadprzyrodzone 

(Magia), Nowa moc, Punkty mocy

Naukowiec
Cechy: Duch k6, Siła k4, Spryt k10, Wigor 

k6, Zręczność k4
Umiejętności: Reperowanie k6, 

Spostrzegawczość k8, Wiedza (Inna) k10, 
Wiedza (Nauka) k10, Wypytywanie k6, 

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 2; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: McGyver, Uczony, 

Wszechstronny

Naukowiec, szalony
Cechy: Duch k6, Siła k4, Spryt k8, Wigor 

k6, Zręczność k6
Umiejętności: Wiedza (Nauka) k8, 

Wiedza (Inna) k6, Spostrzegawczość 
k6, Reperowanie k8, Strzelanie k6, 
Niesamowita nauka k10

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 2; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne

Przewagi: Zdolności nadprzyrodzone 
(Niesamowita nauka), Pomysłowy 
Dobromir

Pilot
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k8
Umiejętności: Pilotowanie k10, 

Reperowanie k6, Spostrzegawczość k8, 
Strzelanie k6, 

Walka k4, +1 dodatkowy punkt na umiejęt-
ności

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 4; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: As, Czujny

Pirat
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k4, Wigor 

k6, Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, 

Strzelanie k8, Walka k8, Wyśmiewanie 
k6,

Zastraszanie k6, Żeglowanie k6
Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 7; 

Wytrzymałość: 5
Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Akrobata, Pewna ręka

Przywódca
Cechy: Duch k8, Siła k4, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k6
Umiejętności: Przekonywanie k6, 

Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, 
Walka k6, Wiedza (Strategia) k6, 

Zastraszanie k6, +3 punkty na umiejętności
Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 5; 

Wytrzymałość: 5
Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Baczność!, Urodzony przywódca

Rewolwerowiec
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, 

Strzelanie k10, Walka k6, Wyśmiewanie 
k6, +4 punkty na umiejętności
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Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 5; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Oburęczny, Podwójne uderzenie

Snajper
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k10
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, 

Strzelanie k10, Walka k6, Wyśmiewanie 
k6, +5 punktów na umiejętności

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 5; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Czujny

Wojownik, Rębacz
Cechy: Duch k6, Siła k10, Spryt k4, Wigor 

k8, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka 

k10, Zastraszanie k6, +4 punktów na 
umiejętności

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 7; 
Wytrzymałość: 6

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Krzepki, Zamaszyste cięcie

Wojownik, Szermierz
Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k8
Umiejętności: Skradanie k6, 

Spostrzegawczość k6, Walka k12, 
Wyśmiewanie k8

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 8; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Podwójne uderzenie, Szermierz

Wojownik, Sztuka walki
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k6, Wigor 

k6, Zręczność k8
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka 

k10, Zastraszanie k6, +6 punktów na 
umiejętności

Charyzma: –; Tempo: 6; Obrona: 7; 
Wytrzymałość: 5

Zawady: Jedna poważna, dwie drobne
Przewagi: Uczeń sztuk walki

Rasy
Nie każdy bohater jest człowiekiem, 

Poniżej znajdziesz przykładowe rasy, 
popularne w światach science-fiction  
i fantasy. Oczywiście, możesz zmodyfi-
kować je na potrzeby własnej kampanii – 
zwłaszcza że niżej znajdziesz wskazówki, 
jak tworzyć własne nacje.

Android
Androidy to myślące maszyny, których 

wygląd zależy od świata gry – niekiedy do 
złudzenia przypominają ludzi, w innych 
są na pierwszy rzut oka mechaniczne. 
Poniższy android to model podstawowy, 
o zwykłej ludzkiej wiedzy i emocjach. 
Zależnie od funkcji, którą roboty pełnią 
w twoim świecie, możesz dodać, usunąć 
lub zmienić część właściwości.
•	 Konstrukt: Android dodaje +2 do 

testów Szoku, nie otrzymuje modyfikato-
rów z Ran, jest odporny na choroby oraz 
trucizny. Nie zdrowieje natomiast samo-
czynnie – by go wyleczyć, należy wykonać 
test Reperowania. Działa on jak Leczenie, 
z tym, że nie obowiązuje „złota godzina”
•	 Odszczepieniec: W niektórych 

barach wciąż nie obsługuje się robotów. 
Ze względu na powszechną nieufność  
i lęk przed buntem maszyn, android 
odejmuje -2 od Charyzmy w kontaktach  
z innymi rasami.
•	 Prawo Asimova: Android nie może 

skrzywdzić ani przez bezczynność dopro-
wadzić do krzywdy istoty rozumnej.  
W związku z tym otrzymuje zawadę 
Pacyfista (Poważna).
•	 Program podstawowy: Android 

zaczyna grę z k6 w jednej umiejętności, 
zgodnej z jego pierwotnym przeznacze-
niem.



5

•	 Sztuczny: Moce nadprzyrodzone, 
zarówno wrogie jak dobroczynne, otrzy-
mują karę -2. Rzecz nie dotyczy mocy 
zadających bezpośrednie obrażenia – te 
działają normalnie.
•	 Zasilany: Podczas tworzenia posta-

ci, gracz musi określić, jak jest zasilana. 
Jeżeli android nie ma dostępu do źródła 
energii przynajmniej raz dziennie, każdego 
dnia otrzymuje poziom Wyczerpania – aż 
do Eliminacji. Wówczas wyłącza się i by 
ponownie go aktywować, trzeba na przy-
najmniej cztery godzinny podpiąć go do 
zasilania i wykonać test Reperowania. Rzecz 
zastępuje jedzenie i picie – oczywiście, o ile 
to nie one są źródłem energii androida.

Atlanta
Tajemniczy naród Atlantów pochodzi 

z morskich głębin. Na dnie oceanu jest 
potężny i groźny, nie służy mu jednak 
suche powietrze i promienie słońca. 
Stworzył zaawansowaną cywilizację, 
zadziwiającą wieloma cudami technolo-
gii.
•	 Krępy: Ciśnienie na dnie morza, 

któremu Atlanci bezustannie podlegają, 
sprawia, że ich Wytrzymałość jest wyższa 
o +1.
•	 Odwodnienie: Raz na dobę Atlanta 

musi pławić się w wodzie przez przy-
najmniej godzinę – inaczej codziennie 
otrzymuje poziom Wyczerpania, aż do 
Eliminacji. Kolejnego dnia umiera.
•	 Pradawna cywilizacja: Atlanci 

przerastają intelektualnie inne rasy, stąd 
zaczynają grę z k6 Sprytu (zamiast k4).
•	 Wodny: Atlanci żyją na dnie morza. 

Ich Tempo w wodzie równe jest Pływa-
niu, zaczynają grę z Pływaniem na k6  
i nie mogą utonąć.

Aslanoid
Aslanoidzi to mieszanina ludzi  

i dzikich kotów. Miewają rozmaitą 
postać: zdarzają się osobnik o paskach 
tygrysa, cętkach lamparta, grzywie lwa, 
a nawet egzotycznych rysach syjamskiego 
kota. Łączą ich ostre kły i pazury oraz 
okrucieństwo w stosunku do ofiar.

Aslanoidzi żyją w miejscach egzotycz-
nych i niedostępnych, na obrzeżach cywi-
lizacji. Choć są zbyt piękni, by całkiem 
ich wymordować, nie nadają się do życia 
wśród innych ras.
•	 Krwiożerczy: Rasa bywa okrutna 

dla wrogów, nie bierze jeńców i dla przy-
jemności dręczy ofiary. Odejmuje zatem 
-4 od Charyzmy w kontaktach z „cywili-
zowanymi” słabeuszami.
•	 Pazury: Wysuwane pazury zapew-

niają aslanoidom obrażenia równie Si+k6 
oraz +2 do Wspinaczki, o ile ściana nie 
jest całkowicie pionowa.
•	 Widzenie w ciemności: Oczy asla-

noidów skupiają światło. Ignorują kary za 
półmrok i mrok.
•	 Wróg rasowy: Aslanoidzi wzrastają 

w siłę cudzym kosztem. Wybierz rasę 
powszechną w twoim świecie. Jej przed-
stawiciele i rozumne koty odejmują -4 od 
Charyzmy we wzajemnych kontaktach. 
Nadto, jeżeli nie zjednoczy ich wspól-
ny cel lub przymus, pewnie od razu się 
zaatakują.
•	 Zręczny: Aslanoidzi poruszają się  

z gracją swoich kocich przodków. Zaczy-
nają grę ze Zręcznością na k6

Człowiek
W większości światów ludzie powinni 

otrzymać swoją zwykłą zdolność – wybra-
ną przewagę. W ten sposób podkreślamy 
elastyczność i wszechstronność tej rasy.
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Jeżeli marzy ci się większa różnorod-
ność, możesz zamiast tego przydzielić 
premie wynikające z kultury. Na przy-
kład, nacja żeglarzy może zapewniać 
Pływanie i Żeglowanie na k6. Kultury 
tworzy się identycznie jak rasy.

Elf
Elfy to istoty wysokie i smukłe, o szpi-

czastych uszach i głęboko osadzonych 
oczach. Górują nad ludźmi zwinnością, są 
jednak drobniejszej budowy. Zamieszkują 
nieprzebyte knieje i ukryte doliny,  
a większość dożywa 300 lat. Odznaczają 
się jasną cerą oraz wielką rozmaitością 
kolorów włosów: prócz pospolitych braw, 
miewają fryzury w odcieniach srebra czy 
błękitu.
•	 Niechętny mechanizmom: Elfy nie 

przepadają za urządzeniami mechanicz-
nymi i zwykle ich unikają. Stąd zaczynają 
grę z Zawadą Niezdara. 
•	 Widzenie w ciemności: Oczy elfów 

przystosowują się do ciemności, podobnie 
jak kocie. Członkowie tej rasy ignoru-
ją kary do ataku spowodowane przez 
półmrok i mrok.
•	 Zręczny: Ruchy elfów są zręczne  

i pełne gracji. Zaczynają grę ze Zręczno-
ścią na k6.

Krasnolud
Krasnoludy to rasa niskich, krępych  

i wytrzymałych mieszkańców podziem-
nych jaskiń. Lata potyczek i wojen  
z dzikimi orkami oraz goblinami uczyni-
ły z nich lud dumny i wojowniczy. 
•	 Krępy: Krasnoludy są barczyste  

i wytrzymałe. Zaczynają grę z Wigorem 
na k6.
•	 Powolny: Tempo krasnoluda wynosi 

5”.

•	 Widzenie w ciemności: Krasno-
ludzkie oczy przywykły do braku światła. 
Przedstawiciele tej rasy ignorują kary do 
ataku ze względu na półmrok i mrok. 

Niziołek
Niziołki to drobne, żwawe istoty  

o bujnych brązowych lub czarnych 
czuprynach. Choć w porównaniu z innymi 
rasami wydają się kruche, ich optymizm 
(oraz spryt) dają im siłę, by radzić sobie  
z największym nawet przeciwnościami. 
•	 Fuksiarz: Postać zaczyna grę  

z jednym dodatkowym fuksem. Tę cechę 
można łączyć z Przewagami Szczęściarz  
i Cholerny szczęściarz.
•	 Mały: Niziołki mierzą około 120cm. 

Postać odejmuje -1 od Wytrzymałości 
(posiada Rozmiar -1) i nie może wybrać 
Zawady Konus.
•	 Wielki duchem: Niziołki wierzą, że 

wszystko może się udać. Postać zaczyna 
grę z Duchem na k6.

Półelf
Półelfy to potomkowie dwóch ras: 

ludzkiej i elfiej. Mają nieco naturalnej 
gracji elfów i oczy, które widzą w ciem-
ności – oraz odziedziczoną po ludziach 
życiową zaradność. Większość jest 
dobrze traktowana, ale niekiedy półelf 
bywa szykanowany i odsuwa się od rasy 
jednego z rodziców. Długość życia półelfa 
zbliżona jest do ludzkiej i wynosi około 
100 lat.
•	 Dziedzictwo: Niektóre półelfy 

dziedziczą grację elfich przodków, inne 
odznaczają się ludzką wszechstronno-
ścią. Półelf zaczyna grę albo z darmową 
Przewagą (dziedzictwo ludzkie), albo ze 
Zręcznością na k6 (dziedzictwo elfie).
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•	 Odszczepieniec: Półelfy nie są 
właściwie Odszczepieńcami (jak głosi 
opis tej zawady), ale elfy i ludzie czystej 
krwi rzadko uważają ich za swoich – więc 
na jedno wychodzi. 
•	 Widzenie w ciemności: Oczy 

postaci dostosowują się do mroku jak 
kocie. Półelfy ignorują kary do ataku, 
spowodowane przez półmrok i mrok.

Półork
Półork to potomek orka i człowieka lub 

półorka i orka. Takie związki rzadko są 
akceptowane i pochodzenie półorka jest 
zwykle dość wstydliwe. Osoby takie są 
zwykle akceptowane w orczych społecz-
nościach, jednak większość cywilizo-
wanych ras – elfy, krasnoludy czy ludzie 
– unika ich z powodu barbarzyńskiego 
pochodzenia. Istnieją jednak „cywili-
zowane” półorki, które odcinają się od 
dzikich przodków. Wielu z nich stara 
się dokonywać bohaterskich czynów, aby 
udowodnić, ile są warci. 
•	 Odszczepieniec: Półorki cieszą 

się złą sławą wśród cywilizowanych ras. 
Postać otrzymuje karę -2 do Charyzmy.
•	 Silny: Orki posiadają część siły 

swoich barbarzyńskich przodków. Postać 
zaczyna grę z Siłą na k6.
•	 Widzenie w ciemności: Półor-

ki ignorują kary za słabe oświetlenie 
(półmrok i mrok).

Seraf
Serafowie to uskrzydleni ludzie. Ze 

względu na pneumatyczne kości bywają 
zwykle drobnej postury.
•	 Latający: Skrzydlaci latają z podsta-

wowym Tempem i mogą nawet „biec” 
w locie. Wzbicie się o 1” kosztuje ich 2” 
Tempa. 

•	 Kości pneumatyczne: Puste w środ-
ku kości skutkują -1 do Wytrzymałości. 
•	 Podobni ludziom: Skrzydlaci otrzy-

mują darmową Przewagę, o ile spełniają 
jej wymagania.

Zaur
Humanoidalne jaszczury zwykle 

zamieszkują parne dżungle i głębo-
kie pustynie, gdzie tworzą cywilizacje 
niepodobne do innych ras rozumnych. 
Ponieważ niewielu śmiałków zdołało 
dotrzeć do ich siedzib, pogłoski o religii 
wymagającej ludzkich ofiar pozostają 
niepotwierdzone. 
•	 Broń naturalna: Ogon, pazury  

i zęby pozwalają zaurom zadawać Si+k4 
obrażeń.
•	 Ciepłolubny: Choć zaurowie nie są 

całkowicie zmiennocieplni, źle znoszą 
mróz. Odejmują -4 od testów opierania 
się zimnu.
•	 Gadzi zmysł: Rozdwojony język 

zaura potrafi „smakować” powietrze, 
zapewniając jaszczurowi +2 do Spostrze-
gawczości. Zauryjscy strażnicy są zawsze 
aktywni, gdy się do nich Skradać.
•	 Odszczepieniec: Większość ras 

nie potrafi bez wstrętu spojrzeć w gadzie 
oczy, ani przyglądać się, jak zjadają jesz-
cze żywe posiłki. Stąd jaszczury otrzy-
mują -2 do Charyzmy.
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Tworzenie ras
Niniejszy system pozwala tworzyć 

rasy i kultury, jak przedstawione powy-
żej. Mistrz Gry może z jego pomocą 
przygotować niezwykłych mieszkańców 
swoich światów – lub oddać inicjatywę 
graczom, jeśli uniwersum zamieszkuje 
wielka mnogość ras.

Prowadzący powinien tylko ustalić 
górny pułap punktów zdolności rasowych, 
zwykle między 2, a 4. Te wartości gwaran-
tują, że rasy będą ciekawe i różnorodne, 
nie zakłócając przy tym równowagi gry.

Domyślnie, rasa lub kultura powin-
na zacząć z +2 punktami zdolności – to 
odpowiednik darmowej przewagi ludzi. 
Każdą nadwyżkę należy zrównoważyć 
punktami ujemnymi. Dajmy na to, dodat-
kowej zdolności za +2 powinna towarzy-
szyć jedna zdolność za -2 lub dwie za -1.

Daj każdej zdolności odpowiednią 
nazwę. Jeżeli chcesz, by twoi koczownicy 
posiadali Jeździectwo na k6, niech rzecz 
nazywa się Urodzony w siodle. Masz 
przecież zainspirować graczy, a nie tylko 
dać im nużącą listę bonusów. Pamiętaj 
też, że nazwy krótkie i intrygujące są 
lepsze niż długie i opisowe.

Jeżeli chcesz użyć zdolności, której nie 
ma na poniższej liście, wyceń ją w oparciu 
o nasze przykłady.

Zdolności za +3
•	Zaczynasz grę z k8 w jednej z cech i 

możesz podnieść ją do k12+2 za doświad-
czenie – przewagi Ekspert i Mistrz 
zwiększą ją do k12+4.

•	Darmowa przewaga Doświadczonego 
(bez spełniania wymagań, prócz koniecz-
ności posiadania innych przewag).

•	Zawzięty (drugi Szok nie powoduje 
Rany).

Zdolności za +2 
•	+1 do Obrony
•	+1 do Rozmiaru
•	+1 do Wytrzymałości
•	+2 do Pancerza (negowane przez broń PP)
•	+2 do Charyzmy
•	+4 do opierania się warunkom naturalnym 

(gorącu, zimnu, ciśnieniu, itd).
•	+10 punktów mocy do jednej, konkretnej 

Zdolności nadprzyrodzonej (Magii albo 
Cudów).

•	Wodny (nie może utonąć, porusza się  
w Tempie równym Pływaniu, zaczyna grę 
z Pływaniem na k6)

•	Tempo 10
•	Konstrukt
•	Darmowa przewaga Nowicjusza (bez 

spełniania wymagań, prócz konieczności 
posiadania innych przewag)

•	Dodatkowa kończyna (w każdej rundzie, 
jedna dodatkowa akcja nie będąca ruchem. 
Cena za jedną kończynę)

•	Trucizna (ofiara, która dozna Szoku 
po twoim ataku bronią naturalną musi 
przetestować Wigor, by uniknąć paraliżu 
na 2k6 rund).

•	Zaczynasz grę z jedną cechą na k6
•	Umiejętność latania (z podstawowym 

Tempem, może „biegać”)

Zdolności za +1
•	+1 do Odległości
•	+2 do opierania się warunkom naturalnym 

(gorącu, zimnu, ciśnieniu, itd.)
•	+4 do opierania się specyficznym warun-

kom naturalnym (gorącu lub zimnu lub 
ciśnieniu, itd.)

•	+5 punktów mocy na użytek konkretnej 
mocy rasowej (jak opisano powyżej)

•	Podziemny, Ścianołaz i podobne 
•	Zaczynasz z popularną w twojej kulturze 

umiejętnością na k6 
•	Odporność na trucizny lub choroby
•	Czuły zmysł (+2 do Spostrzegawczości, 

gdy używasz tego zmysłu)
•	Widzenie w ciemności lub Infrawizja 
•	Broń naturalna, w rodzaju szponów, 

zadająca Si+k6 obrażeń.
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•	Silna trucizna (musisz posiadać Truciznę; 
każdy poziom powoduje -1 do testu 
Wigoru ofiary)

•	Ziemnowodny (otrzymujesz poziom 
Wyczerpania za każde 15 minut wstrzy-
mywania oddechu – w razie Eliminacji 
testujesz Wigor co minutę, by nie utonąć; 
Wyczerpanie spada o poziom za każdy 
kwadrans oddychania)

Zdolności za –3
•	Jedna z cech nigdy nie może przekroczyć 

k6
•	Podczas tworzenia postaci, jedna z 

cech wymaga dwóch punktów za każdy 
poziom. By zwiększyć ją za doświadczenie 
trzeba poświęcić dwa rozwinięcia

Zdolności za –2
•	-1 do Obrony
•	-1 do Wytrzymałości
•	-4 do opierania się warunkom naturalnym 

(gorącu, zimnu, ciśnieniu, itd.)

•	Podczas tworzenia postaci jedna z cech 
wymaga wydania dwóch punktów za 
każdy poziom

•	Odwodnienie (raz na dobę istota musi 
pławić się w wodzie przez przynajmniej 
godzinę – inaczej codziennie otrzymuje 
poziom Wyczerpania, aż do Eliminacji; 
kolejnego dnia umiera)

•	Poważna zawada lub jej ekwiwalent
•	Tempo 3 lub mniej (k4 podczas biegu)

Zdolności za –1
•	–2 do Charyzmy
•	–4 do opierania się specyficznym warun-

kom naturalnym (gorącu lub zimnu lub 
ciśnieniu, itd.)

•	Drobna zawada lub jej ekwiwalent
•	Tempo 5
•	Wróg rasowy (–4 do Charyzmy podczas 

wzajemnych kontaktów)
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Umiejętności
Obeznanie

By ułatwić grę, umiejętności mają 
bardzo szeroki zakres – czasem jednak 
bohater znajduje się w sytuacji tak niety-
powej, że wypadałoby to jakoś podkreślić.

Jeżeli postać używa umiejętności  
w sposób dramatycznie różny od wszyst-
kiego, czym się dotychczas zajmowała, 
otrzymuje -2 do testów. Czas trwania kary 
zależy od umiejętności, można jednak 
przyjąć, że obeznanie z nowym zastoso-
waniem zajmuje kilka dni, jeśli umiejętno-
ści używać co jakiś czas, lub kilka godzin, 
gdy korzysta się z niej intensywnie.

O tym, z czym bohater już jest obezna-
ny, powinna decydować jego historia  
i dotychczasowe dokonania – tu jednak 
ostatecznym arbitrem jest prowadzący.

Jeżeli potrzebujesz dokładniejszych 
reguł specjalizacji, znajdziesz je poniżej.

Odwaga
Usunęliśmy Odwagę. Jest wprawdzie 

bardzo ważna w niektórych światach  
(i tam pojawia się jako zasada dodatko-
wa), w innych jednak testuje się ją bardzo 
rzadko. Ale kiedy do takiego testu 
dochodzi, nieprzygotowani bohaterowie 
otrzymują nagle poważne fobie i traumy.

Dlatego od tej pory postaci opierają się 
Strachowi, testując Ducha. Jeżeli jakiś 
podręcznik wymienia Odwagę na liście 
umiejętności, zignorujcie ją. Gdy starsze 
zasady mówią o teście Odwagi, rzucajcie 
na Ducha.

Polecamy zachować Odwagę wyłącz-
nie w systemach grozy i stosować test 
Ducha we wszystkich grach fantasy  
i science-fiction. Oczywiście, jeżeli gracie 
w waszą kampanię od dawna i zainwesto-
waliście mnóstwo rozwinięć w tę umiejęt-
ność, zachowajcie ją jako zasadę świata.

Reperowanie
Przebicie w teście Reperowania 

zmniejsza czas potrzebny do ukończenia 
naprawy o połowę.

Rzucanie
Szybkostrzelność Rzucania wynosi  

1 na rękę, więc bohater może cisnąć dwoma 
pociskami na raz (po jednym każdą ręką). 
Otrzymuje wówczas zwykłe kary za wiele 
akcji i użycie mniej sprawnej dłoni.

Wiedza
Języki: Umiejętność Wiedzy służy też 

do nauki języków innych, niż ojczysty. Im 
wyższy jest jej poziom, tym lepiej bohater 
posługuje się obcą mową – potrafi nawet 
naśladować dialekty i żargony, jak opisa-
no niżej.

Tabela Wiedzy (Języka)
Umiejętność Możliwości
 k4 Postać potrafi zrozumieć, wypowiedzieć i odczytać najpowszechniejsze 

frazy.
 k6 Bohater potrafi konwersować, cokolwiek się zacinając.
 k8 Postać włada językiem biegle.
 k10 Bohater umie naśladować konkretne dialekty.
 k12 Postać potrafi doskonale recytować najbardziej zawiłą poezję i prozę 

tego języka.
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Jeżeli w danym świecie powszechnie 
mówi się wieloma językami, używajcie 
reguł Wielojęzyczności, opisanych niżej.

Przewagi
Przewagi wrodzone

W poprzednich wersjach Savage 
Worlds przewagi wrodzone można było 
wybierać tylko podczas tworzenia postaci 
lub za specjalną zgodną MG. Usunęliśmy 
tę zasadę – od teraz wykupuje się je 
jak wszystkie inne. Jeżeli potrzebujesz 
uzasadnienia, możesz połączyć taki 
wybór z sytuacją w grze. Dajmy na to, gdy 
graczowi zamarzy się Regeneracja może-
cie ustalić, że nabył ją na skutek zbyt 
częstego stosowania magii leczniczej albo 
nowego programu porannych ćwiczeń.

Chyży
Chyży jest od teraz przewagą wrodzoną.

Dzielny
Wymagania: Nowicjusz, Duch k6+
Posiadacze tej przewagi potrafią 

opanować strach – albo są tak wyprani  
z emocji lub zaharto=wani, że nie reagują 
już na przerażenie atakiem lub ucieczką. 
Tak, czy inaczej, bohater dodaje +2 do 
testów strachu (i testów Odwagi, jeżeli  
w tym świecie się jej używa).

Poliglota
Wymagania: Nowicjusz, Spryt k6+
Bohater ma ucho do języków i rzadki 

talent rozpoznawania łączących je podo-
bieństw. Zaczyna grę, znając tyle języ-
ków, ile wynosi jego kostka Sprytu i może 
przetestować Spryt -2 by dogadać się  
w nieznanym narzeczu, którego słuchał 
przez minimum tydzień.

Przewagi bojowe
Bez przebaczenia

Przewaga pozwala również przerzucać 
obrażenia ataków obszarowych.

Co się nawinie
Wymagania: Doświadczony, Spryt k6+ 
Bohaterowie często muszą sięgać po 

doraźny oręż, zgoła do walki nie zapro-
jektowany. Masz szczególny dryg do 
używana broni improwizowanej i nie 
otrzymujesz kary -1 do Obrony i ataku, 
gdy się nią posługujesz.

Instynkt zabójcy
Wymagania: Heros
Nienawidzisz przegrywać. Kiedy 

osiągasz remis w jakimkolwiek teście 
przeciwstawnym, zwyciężasz. Ponadto, 
jeżeli wyrzucisz 1 na kostce umiejętności 
podczas testu przeciwstawnego, możesz 
ją przerzucić – ale musisz zaakceptować 
drugi rezultat, nawet jeśli to kolejne 1.

Kontratak
Wymagania: Doświadczony, Walka 

k8+
Posiadacze tej przewagi potrafią 

reagować instynktownie na potknię-
cia przeciwnika. Raz na rundę możesz 
w ramach akcji darmowej zaatakować  
z pomocą Walki pobliskiego przeciw-
nika, który właśnie cię chybił. Musisz 
wykonać zwykły atak (bez Rozbrojenia, 
Desperackiego ataku czy innych manew-
rów), nie wykorzystując Gradu ciosów, 
Zamaszystego cięcia i innych przewag. 
Od wyniku odejmujesz -2.

Kontratakować można w Obronie, ale 
nie w Pełnej obronie.
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Imperialny kontratak
Wymagania: Weteran, Kontratak
Bo jak imperium kontratakuje, to nie ma 

przebacz. Jak wyżej, ale ignorujesz karę -2.

Odejście
Wymagania: Nowicjusz, Zręczność 

k8+
Gdy bohater wycofuje się ze zwar-

cia, jego przeciwnicy mogą wykonać 
dodatkowy atak – co stawia uciekiniera  
w nieciekawej sytuacji. Ten bohater 
opanował jednak do perfekcji sztukę 
odejścia z zasięgu wrogich mieczy.

Przetestuj Zręczność. Jeżeli ci się uda, 
jeden z przeciwników nie może wykonać 
darmowego ataku, gdy się wycofujesz.

Niezawodne odejście
Wymagania: Nowicjusz, Odejście
Jak wyżej, ale jeżeli uzyskasz przebicie 

żaden z przeciwników nie zdoła prze-
szkodzić ci w rejteradzie.

Pewna ręka
W dodatku, jeżeli bohater wykonuje 

akcje w biegu, kara spada z -2 do -1.

Pięściarz
Wymagania: Nowicjusz, Si k8+
Regularne pojedynki na gołe pięści 

zapewniły ci potężny cios. Kiedy trafisz 
przeciwnika gołymi rękami, dodajesz +2 do 
obrażeń.

Bokser
Wymagania: Doświadczony, Pięściarz
Kiedy bokser trafi gołymi rękami  

z przebiciem, dodaje do obrażeń k8 
zamiast k6.

Szybki cios
Tej przewagi nie można używać w Szoku.

Uczeń sztuk walki
Wymagania: Nowicjusz, Walka k6+
Bohater trenuje sztukę walki. Stąd gdy 

walczy gołymi rękami, uznaje się go za 
uzbrojonego – nigdy nie podlega zasadzie 
„Obrońcy bez broni”. Jeżeli podczas takiej 
walki trafi przeciwnika, zadaje Si+k4 
obrażeń, jakby walczył małą bronią.

Adept sztuk walki
Wymagania: Weteran, Uczeń sztuk 

walki, Walka k10+
Walcząc gołymi rękami, bohater zadaje 

Si+k6 obrażeń.

Werwa
Wymagania: Nowicjusz, Duch k8+
Gdy ten dziarski bohater naprawdę 

włoży w coś serce, osiąga niesamo-
wite rezultaty. Kiedy wydajesz fuksa 
na test współczynnika (w tym test 
Wyparowania), dodajesz +2 do wyniku.

Zamaszyste cięcie
Bohater nie może jednocześnie 

używać Zamaszystego cięcia i Gradu 
ciosów, nie może też Zamaszyście ciąć 
częściej niż raz na rundę albo z pomocą 
broni trzymanej w drugiej ręce. A zatem, 
o ile jakimś cudem nie otrzyma całej 
dodatkowej tury (co zapewniają niektóre 
moce), może wykonać Zamaszyste cięcie 
tylko raz na rundę.

Przewagi przywódcze
Autorytet

Wymagania: Nowicjusz, Baczność!
Grzmiący głos, trafne polecenia, 

naturalna charyzma albo żelazny trening 
sprawiły, że ludzie instynktownie cię 
słuchają. Stąd łatwiej ci kontrolować 
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większy obszar – a twój „zasięg dowodze-
nia” wynosi 10”, a nie zwykłe 5”.

Taktyk
Wymagania: Doświadczony, Figura, 

Baczność!, Spryt k8+, Wiedza (Strategia) 
k6+

Szczególnie dobrze rozumiesz taktykę 
niewielkich oddziałów i potrafisz dosko-
nale dostosować się do zmian sytuacji. 

Na początku walki, zanim rozdane 
zostaną Karty Akcji, możesz wykonać 
test Wiedzy (Strategia). Za sukces i każde 
przebicie otrzymujesz jedną kartę. Oddziel 
je od kart, które dostaniesz podczas 
walki – nie trafią do talii do końca star-
cia (nawet jeżeli ktoś dostanie jokera). Na 
początku każdej rundy możesz dać jedną 
z takich kart sojusznikowi (grupie blotek 
lub Figurze) – używa jej zamiast Karty 
Akcji, którą właśnie otrzymał. Dzięki 
temu grupa blotek może działać w innym 
momencie, niż Figura – w tej rundzie ma 
własną kartę!

W danym starciu tej Przewagi użyć 
może tylko jedna postać.

Wybitny wódz
Wymagania: Weteran
Dowodzenie przychodzi ci z łatwością, 

a twoi podkomendni działają jak dobrze 
naoliwiona maszyna. Gdy podwładni 
wykonują test grupowy, używają jako 
Kości Figury k10 zamiast k6.

Przewagi zawodowe
Mnich – Wojownik

Wymagania: Nowicjusz, Zdolności 
nadprzyrodzone (Cuda), Wiara k8+, 
Walka k8+

Mnisi-Wojownicy tak długo trenują swe 
ciała, aż zmienią je w niezawodną broń. 

Niektórzy zdobywają się na szereg poświę-
ceń, by osiągnąć mistrzostwo w walce – inni 
chcą w ten sposób służyć bogu.

Gdy walczą gołymi rękami, nie uzna-
je się ich za bezbronnych (na potrzeby 
Obrońcy bez broni) i zadają Si+k4 obrażeń.

Ponadto, wybierając tę przewagę  
i na każdej nowej Randze mogą zmienić 
wariant jednej z poniższych mocy tak, by 
działał wyłącznie na nich, ale jego akty-
wacja była akcją darmową: przykręcenie/
podkręcenie, odbicie, leczenie, grom i szyb-
kość. Oczywiście, mnich musi posiadać tę 
moc. Nie może też aktywować więcej, niż 
jednej mocy na rundę.
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Skrytobójca
Wymagania: Nowicjusz, Zręczność 

k8+, Wspinaczka k6+, Walka k6+, 
Skradanie k8+

Skrytobójca zabija bezszelestnie, 
skutecznie i z fasonem – o ile zdoła dostać 
się niepostrzeżenie do ofiary. Dodaje +2 do 
obrażeń, gdy atakuje osobę nieświadomą 
napaści (nawet atakiem dystansowym).

Przewagi niesamowite
Zbieracz

Wymagania: Figura, Nowicjusz, 
Szczęściarz

Raz na sesję możesz „nagle przypo-
mnieć sobie”, że masz akurat niezbędny 
element ekwipunku. Przedmiot musi 
mieścić się w kieszeni lub torbie (o ile 
bohater ją posiada) – a na wybór obiektu 
może się nie zgodzić Mistrz Gry.

Przewagi legendarne
Mistrz sztuk walki

Wymagania: Legenda, Adept sztuk 
walki, Walka k12+

Bohater bez trudu zabija małym 
palcem. Za każdym razem, gdy wybiera tę 
przewagę, otrzymuje +2 do obrażeń zada-
wanych gołymi rękami. Przewagę można 
wykupić pięć razy (osiągając premię +10).

Postaci zastępcze
Gdy bohater ginie, gracz może stwo-

rzyć nowego, posiadającego o jedno 
rozwinięcie mniej, niż poprzednik.
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Sprzęt
Koszt: Koszt niektórych przedmiotów 

to „Wojsko”. To znaczy, że sprzęt tego 
typu stanowi zwykle arsenał dużych 
państw i wydawany jest żołnierzom 
w stosowych okolicznościach. Takich 
przedmiotów nie można legalnie kupić.

Dwururka: Jeżeli bohater wypala  
z obu luf jednocześnie, rzuca dodatkową 
kością Strzelania, jakby strzelał serią 
(uwzględniając odrzut, który znosi się 
z +2, gwarantowanym przez strzelbę). 
Każde trafienie zadaje niezależne obra-
żenia.

Pojazdy
Wznoszenie to względna wartość 

stosowana by określić, czy pojazd latają-
cy może zdobyć przewagę nad innym – 
patrz reguły Pościgu, poniżej. Projektując 
własne pojazdy używaj poniższych 
wytycznych:

Wznoszenie Przykładowy pojazd
-2 Balony, parowe 

żyrokoptery
-1 Śmigłowce cywilne
0 Bombowce z II WŚ, 

„ciężkie” samoloty, 
współczesne śmigłowce

1 Lekkie awionetki, średnie 
myśliwce

2 Myśliwce
3 Odrzutowce, bardzo 

zwrotne myśliwce

W starszych edycjach Savage Worlds 
używaliśmy Wznoszenia, by określić 
dokładnie, jak szybko jednostka zyskuje 
wysokość. Jeżeli jakiś podręcznik używa 

starszych zasad, opracuj aktualną w opar-
ciu o powyższą tabelkę.

Wytrzymałość: Określenie Wytrzy-
małości pojazdów jest trudne – używają 
różnego pancerza, miewają słabe punkty 
i tak dalej. Poniżej znajdziesz tabelkę, 
która zawiera ogólne wskazówki.

Waga w tonach Podstawowa 
Wytrzymałość

<1 6–8
2–4 9–11
5–25 11–12
26-60 13–14
61-100 15–18
100-200 19-22
Każde 100 ton 

powyżej 
+3–5 Wytrzymałości

Obliczając pancerz, ustal przeciętną 
grubość metalu, którym pokryty jest 
pojazd (w centymetrach) i pomnóż razy  
7. Uzyskasz postawę, które może wyma-
gać lekkiej obróbki, zależnie od typu 
metalu, pokrytej powierzchni i tak dalej.

Poduszkowiec: Taki pojazd może 
zignorować większość niskich przeszkód 
terenowych i wodę.
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Zasady ogólne
Testy przeciwstawne
Ustalając liczbę przebić, zwycięzca 

testu przeciwstawnego traktuje wynik 
przeciwnika jako PT.

Walka
Inicjatywa dla dużych grup

Jeżeli walczących jest bardzo dużo albo 
zależy wam na czasie, Mistrz Gry może 
wydać po jednej Karcie Inicjatywy każdej 
ze stron (bohaterom i łotrom). Podczas tury 
bohaterów zacznij po jednej stronie stołu 
i proś o deklaracje kolejnych graczy. To 
bardzo przyspieszy rozgrywkę – oczywi-
ście, o ile precyzyjne określenie kolejności 
nie ma większego znaczenia. Jeżeli któryś 
z bohaterów ma Błyskawiczny refleks albo 
jest opanowany, pozwól drużynie użyć tej 
przewagi (ale każdej tylko raz).

Wstrzymanie
Jeżeli bohater wstrzymujący akcję 

doznaje Szoku, wstrzymana akcja prze-
pada.

Gra bez figurek
Zasięg broni, tempo ruchu bohaterów 

i pojazdów czy wzorniki przygotowane są 
do gry z użyciem figurek. Dlatego mierzy-
my odległość w calach, nie w metrach, 
milach na godzinę i tak dalej.

Ale nie musisz wcale używać miniatu-
rek. Oto proste zasady przeliczania „skali 
figurek” na „skalę fabuły:

Zasięg: MG musi po prostu ustalić, 
jak daleko jest cel. Wielu ludziom najła-
twiej myśli się w metrach – pamiętaj 
więc, że każdy cal to dwa metry. Jeżeli 

ktoś jest odległy o 20 metrów, dzieli go 
od bohatera 10 cali.

Wzorniki: Jeżeli nie zostawiliście 
figurek, ustalenie, kto dokładnie znalazł 
się na, dajmy na to, obszarze wybuchu 
granatu może sprawić wam trudność. 
Załóżcie wówczas, że Mały Wzornik 
obejmuje jedną osobę, Średni 1k3 osób  
a Duży 1k6. Oczywiście, sytuacja i takty-
ka walki mogą wpływać na te wartości.

Sojusznicy, znajdujący się w pobli-
żu lub walczący z wrogami rażonymi 
atakiem obszarowym odnoszą obrażenia, 
chyba że trafiłeś z przebiciem.

Specjalne zasady walki
Atak lewą ręką

O ile gracz nie zadeklaruje inaczej, 
postaci uznaje się za praworęczne. Gdy 
wykonuje lewą (to jest, mniej sprawną) 
ręką akcje wymagające dobrej koordyna-
cji, na przykład walczy lub strzela, odej-
muje od wyniku testu -2.

Ataki obszarowe
Ataki obszarowe, które trafiły z prze-

biciem, zadają od teraz dodatkowe obra-
żenia, jak ataki zwykłe.

Broń improwizowana
Bohaterom często zdarza się walczyć 

przy pomocy przedmiotów o zupełnie 
pokojowym przeznaczeniu. Nierzadko  
w ruch idą pochodnie, wazy, krzesła, 
kufle, świeczniki, narzędzia i inne pospo-
lite przedmioty. Innym razem bohater 
stosuje broń niezgodnie z przeznacze-
niem, parując strzelbą ciosy szabli czy 
rzucając w kogoś mieczem.

W takich wypadkach walczący odej-
muje -1 do testów Walki i Rzucania oraz 
od Obrony. Skuteczność broni określa 
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Mistrz Gry, kierując się następującą 
regułą:
•	 Mała broń: zasięg 3/6/12, obraże-

nia Si+k4, SzS 1, min Si k4, –1 do ataku  
i Obrony
•	 Średnia broń: zasięg 2/4/8, obraże- zasięg 2/4/8, obraże-

nia Si+k6, SzS 1, min Si k6, –1 do ataku 
i Obrony
•	 Duża broń: zasięg 1/2/4, obrażenia 

Si+k8, min Si k8, –1 do ataku i Obrony

Na ziemi
Jeżeli postać leżąca na ziemi zacznie 

walczyć wręcz, jej Obrona spada do  
2 i musi odejmować -2 od testów Walki. 
Powstanie kosztuje 2” Tempa.

Odepchnięcie
Czasem bohater zechce kogoś 

popchnąć – żeby wytrącić go z równo-
wagi, przewrócić albo posłać wprost 
na dno przepaści. By wykonać manewr 
Odepchnięcia, atakujący i cel testują 
przeciwstawnie Siłę. Jeżeli napastnik 
wygra, wybiera:
•	 Cios: Odepchnij obrońcę o 1” za 

sukces i każde przebicie w teście Siły 
napastnika. Jeżeli popchnięty uderzy w 
przeszkodę, otrzymuje 1k6 obrażeń za 
każde przebicie (jeżeli przebić nie było, ma 
zbyt mały impet, by otrzymać obrażenia).
•	 Cios tarczą: Jeżeli napastnik miał 

tarczę, odpycha obrońcę jak wyżej, doda-
je jednak do obrażeń +1, jeśli tarcza była 
mała, +2 za tarczę średnią I +3 za dużą.
•	 Powalenie: Obrońca upada na ziemię.
•	 Bieg: Jeśli napastnik przebiegł przed 

Odepchnięciem przynajmniej 3”, dodaje 
+2 do testu. 
•	 Inne efekty: Mistrz Gry musi 

samodzielnie ustalić efekty upadku  
w ognisko, w przepaść, do kadzi żrących 
chemikaliów i tak dalej.

Pełna obrona
Bohater w Pełnej obronie testuje 

Walkę +2 i do następnej tury używa 
wyniku zamiast swojej Obrony.

Strzelanie na ślepo
Jeżeli bohater chce strzelać w stronę 

celu, którego w ogóle nie widzi, wykonuje 
test Strzelania -4. Jeżeli trafi, ostrzelany 
może przetestować Skradanie – w razie 
sukcesu ignoruje atak (który po prostu 
chybia). Od testu Skradania odejmuje -2, 
jeżeli atakujący strzela z SzS 3 lub wyższą.

Szaleńczy atak
Mierząc się z przytłaczającą przewagą 

wroga wojownik może postawić wszyst-
ko na jedną kartę. Wykonując Szaleńczy 
atak dziko wywija mieczem lub sieje 
wokół ołowiem licząc, że szczęśliwie 
kogoś zahaczy.

Walcząc wręcz, wojownik wykonuje 
podczas jednej akcji trzy ataki. Za każdy 
rzuć jedną kością Walki, odejmując od 
wyników -4 (Figury dodają do puli jedną 
Kość Figury).

Broń półautomatyczna i rewolwery 
mogą wystrzelić do sześciu kul, z -4 do 
trafienia. Za każdą rzuć kostką Strzelania 
(oraz ewentualnie jedną Kością Figury). 
W wypadku rewolweru ten manewr nazy-
wa się „siekaniem” i wymaga obu rąk.

Szaleńczego ataku nie można łączyć 
żadną zdolnością pozwalającą zaata-
kować więcej niż jednego przeciwnika 
(Zamaszystym ciosem, Gradem ciosów, 
ogniem automatycznym, dwoma pistoleta-
mi i tak dalej), nie można też użyć jedno-
cześnie Dubletu ani Serii trzypociskowej.

Cały test wykonuje się w jednym 
momencie, ale atakujący może rozdzielić 
kostki między różnych przeciwników.
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Obrażenia
Szok

Postaci w Szoku mogą wykonywać 
akcje darmowe.

Eliminacja
Gdy Figura zostanie Wyeliminowana, 

natychmiast testuje Wigor:
•	 Suma 1 lub mniej: Postać umiera.
•	 Porażka: Rzuć w Tabeli Urazów. 

Uraz jest trwały, a ofiara się Wykrwawia 
(patrz niżej). 
•	 Sukces: Rzuć w Tabeli Urazów. 

Uraz zniknie, gdy wszystkie Rany się 
wyleczą. 
•	 Przebicie: Rzuć w Tabeli Urazów. 

Uraz zniknie po 24 godzinach lub gdy 
wszystkie Rany się wyleczą.

Wykrwawianie
Na początku każdej rundy następującej 

po tej, w której został Wyeliminowany, 
przed rozdaniem Kart Akcji, ranny 
wykonuje test Wigoru:
•	 Sukces: Bohater musi powtórzyć 

test w kolejnej rundzie lub po minucie, 
jeżeli walka się skończyła. 
•	 Przebicie: Stan ofiary się stabilizuje, 

kolejne testy nie będą konieczne.
•	 Porażka: Postać umiera z upływu 

krwi. Jeśli obrażenia są niegroźne, traci 
przytomność na 1k6 godzin.

Towarzysz rannego może przetesto-
wać Leczenie, by zatamować krwotok. 
Sukces oznacza stabilizację – nie trzeba 
wykonywać kolejnych testów. Pamiętaj – 
tej test tylko powstrzymuje krwawienie, 
nie leczy Ran.

Leczenie
Bohater może podjąć jedną próbę 

opatrzenia świeżej rany – to jest, zada-
nej w przeciągu ostatniej godziny. Inne 
postaci również mogą raz spróbować, 
ale po tym jednym teście dany lekarz nic 
więcej nie potrafi zrobić.

Pościgi
Rodzaj Pościgu

Po pierwsze, ustalcie rodzaj Pościgu:
•	 Zwyczajny: trwa 5 rund i nadaje się 

do większości pogoni. Jedna runda trwa 
mniej niż minutę.
•	 Zawzięty: trwa 10 rund i należy 

używać go podczas szczególnie długich 
pościgów, na przykład między okrętami. 
Runda może trwać kilka minut, godzin, 
a nawet dni.
•	 Starcie: taki „pościg” to bitwa 

między bardzo ruchliwymi uczestnika-
mi. Skończy się dopiero, gdy któraś ze 
stron się wycofa lub zwycięży.

Po rozegraniu ostatniej rundy pości-
gu, ścigany, którego nie schwytano lub 
zatrzymano, ucieka – i pogoń się kończy.

Karty Pościgu
Zamiast otrzymać Kartę Akcji, jak 

podczas walki, każdy uczestnik gonitwy 
wykonuje „test manewrowania”: testuje 
współczynnik odpowiedni do rodzaju 
pościgu, jak podano niżej:
•	 Jeździectwo: pościg konno
•	 Pilotowanie: pościg samolotowy lub 

    kosmiczny
•	 Prowadzenie: pościg samochodowy
•	 Zręczność: pościg pieszy
•	 Żeglowanie: pościg statków
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Za sukces i każde przebicie uczestnik 
ciągnie kartę. Następnie wybiera i zatrzy-
muje jedną z nich (zwykle najstarszą) – 
służyć będzie za Kartę Akcji. Określa ona 
nie tylko inicjatywę, ale również postępy 
w gonitwie.

Osoby, które nie uzyskały sukcesu 
pozostają w pościgu, ale nie otrzymują  
w tej rundzie Karty Akcji.

Test manewrowania nie jest akcją.
•	 Okazja: Posiadacz wyższej karty 

zyskuje „okazję”, by zaatakować posia-
dających karty niższej. Nie oznacza to 
koniecznie, że wysforował do przodu: 
równie dobrze może być z tyłu czy obok. 
Udało mu się jednak znaleźć w dogodnej 
pozycji i może sięgnąć przeciwników 
bronią (o ile ją posiada i ma zamiar użyć). 
Dalsze szczegóły znajdziesz w sekcji Atak.
•	 Szybkość: Bohater dodaje do wyni-

ku +2, jeżeli maksymalna szybkość jego 
pojazdu jest wyższa, niż osiągi najszybsze-
go przeciwnika – lub +4, jeżeli góruje nad 
nim dwukrotnie. W wypadku pościgów 
pieszych i konnych, użyjcie Tempa plus 
maksymalnej możliwej premii za bieg. 
•	 Przewagi: Błyskawiczny refleks  

i Opanowany nie wpływają na test 
manewrowania i związane z nim karty.
•	 Teren: Jeżeli pościg toczy się na 

trudnym terenie, MG powinien odjąć -2 
od wyniku wszystkich uczestników.
•	 Wznoszenie: Strona, której statek 

powietrzny posiada wyższe Wznoszenie, 
dodaje +2 do wyniku testu

Pasażerowie
Jeżeli pasażerowie usiłują pomóc 

kierowcy, a ich działania mają sens, mogą 
wykonać wspomagany test manewrowa-
nia. Sami nie ciągną wprawdzie kart, ale 
ułatwiają rzut kierowcy. 

Arbitrem sensowności jest Mistrz Gry. 
Jeden pasażer samochodu może zająć się 
pilotowaniem i w ten sposób wspomóc 
test manewrowania – ale drugi nic tu nie 
wskóra. Na żaglowcu natomiast znajdzie 
się robota dla każdego i wszyscy pasaże-
rowie mogą przetestować Żeglowanie, by 
wspomóc kapitana.

Pasażer, który wspomaga kierowcę 
i chce wykonać akcję otrzymuje karę za 
wiele akcji. Rzecz jasna, wszystkie osoby 
w wehikule działają na inicjatywie pojaz-
du.

Ataki
Bohater działa na swojej Karcie Akcji 

– a ponieważ odległość jest abstrakcyjna, 
wartość karty przesądza o ewentualnych 
minusach za zasięg i możliwości ataku 
wręcz (o ile w danym pościgu w ogóle 
wchodzi on w grę).

By zaatakować, postać musi mieć po 
temu okazję (to znaczy, posiadać starszą 
Kartę Akcji). Czyli, jeżeli ma 7, może 
atakować tylko posiadaczy siódemek  
i niższych kart. Osoby z wyższymi 
kartami ustawiły się w tej rundzie w taki 
sposób, że z jakiś powodów bohater nie 
zdoła wykonać ataku.
•	 Grupy: Podczas pościgu Blotki 

dzielą się na grupy, jak w czasie walki. 
Rozdziel ataki wszystkich grup możliwie 
równo między członków drużyny i uznaj, 
że posiadacze starszych kart są bezpiecz-
ni – Blotki nie mają okazji zaatakować. A 
więc, jeżeli pięcioosobową drużynę ściga 
dziewięć grup wilków, każdy zostanie 
zaatakowany przez dwie z nich i jeżeli 
uzyska wyższą Kartę Akcji, niż zwie-
rzęta, uniknie ich kłów. Dzięki temu 
posiadacze najniższej inicjatywy nie będą 
automatycznie atakowani przez wszyst-
kich przeciwników.
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Oczywiście, rzecz nie działa w drugą 
stronę. Gracze mogą atakować każdego 
wroga, o ile mają po temu okazję.
•	 Wymuszenie: Kierowca, który ma 

okazję zaatakować, może wykorzystać 
akcję, by wymusić jakiś manewr na prze-
ciwniku, a nawet go staranować. Wszyst-
kie próby tego rodzaju to przeciwstawne 
testy Prowadzenia, w których atakujący 
uwzględnia modyfikator zasięgu z tabe-
li (pasażerowie mogą go wspomagać). 
Sukces oznacza, że cel odejmuje -2 od 
następnego testu manewrowania. Przebi-
cie zadaje obrażenia jak trafienie w prze-
szkodę (patrz komplikacje).
•	 Szok: Jeżeli postać prowadząca 

pojazd dozna Szoku, musi wykonać test 
Utraty kontroli. Jeśli wehikuł otrzyma 

obrażenia, uznaj, że poruszał się z połową 
maksymalnej prędkości.

Postaci, które zaczynają rundę  
w Szoku odejmują -2 od testu manewro-
wania. W swojej rundzie będą próbowały 
się otrząsnąć wedle normalnych zasad.

Komplikacje
Bohater, którego Kartą Akcji jest 

trefl, natrafił na dodatkowe komplikacje, 
zgodnie z poniższą tabelą. Oczywiście, 
postać, która posiada kilka kart (ponie-
waż uzyskała przebicia w teście manew-
rowania) może wybrać niższą, by uniknąć 
kłopotów. Gdy komplikacja się zakończy 
i bohater przeżyje, może wykonać akcje, 
jak gdyby nigdy nic.

 Zasięg ataku i komplikacje
Karta Zasięg Komplikacja
Dwójka Poza zasięgiem: Wróg 

jest albo za daleko, albo 
straciłeś go z oczu. Nie 
możesz atakować.

Katastrofa: Przetestuj współczynnik 
używany w pościgu z karą -4. Porażka 
oznacza katastrofę: pojazd uderza w prze-
szkodę z maksymalną prędkością, spadasz 
z niebezpiecznej krawędzi i tak dalej. Jeżeli 
to niemożliwe, nie masz sił dalej biec, w 
samochodzie kończy się paliwo – i  wypa-
dasz z pościgu.

3-10 Daleki (–4) Poważna przeszkoda: Coś zagradza ci drogę. 
Przetestuj współczynnik z karą -2. W razie 
porażki utrzymujesz obrażenia właściwe 
dla połowy prędkości pojazdu albo poziom 
Wyczerpania (od Siniaków i obić), jeżeli 
biegniecie.

Walet –
Królowa

Średni (–2) Drobna przeszkoda: Coś weszło ci w drogę. 
Przetestuj współczynnik, by uniknąć 
obrażeń za połowę prędkości pojazdu lub 
poziomu Wyczerpania, jeśli biegniesz. 

Król – Joker Bliski (bez minusów), 
możesz atakować wręcz.

Zakłócenie: Coś przesłania ci widok. W tej 
rundzie nie możesz atakować.
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Przykład: Rycerze  
i rabusie

Bohaterowie – rycerz i jego giermek 
– ścigają w lesie trzech rozbójników. 
Drużyna ma wierzchowce, bandyci 
umykają pieszo.

Rozbójnicy wykonują grupowy test 
Zręczności (biegną) i uzyskują 5. Sukces 
gwarantuje im jedną kartę – otrzymują 
nędzną trojkę. 

Giermek wyrzuca 7 w teście 
Jeździectwa, uwzględniając +2 za to, że 
jest szybszy od bandytów. To sukces,  
a więc jedna karta: dostaje waleta trefl. 
Trefle oznaczają komplikacje, a walet – 
drobną przeszkodę. Mistrz Gry decyduje, 
że bohater musi uniknąć niskiej gałęzi. 
Giermek oblewa test Jeździectwa i wali 
czołem w gruby konar, co skutkuje pozio-
mem Wyczerpania.

Rycerz testuje Jeździectwo i wyrzuca 
13. Ciągnie trzy karty i wybiera najlepszą, 
jokera. Nie dość, że wyższa karta daje mu 
okazję do ataku – król lub wyżej oznacza 
możliwość zaatakowania wręcz. Rycerz 
sposobi lancę i oswobadza królewski trakt 
z jednego rozbójnika.

Przykład: Wojownicy 
autostrady

Abel prowadzi cysternę przez pustko-
wia. Big Ben siedzi koło niego, ze strzelbą 
na kolanach. Cale obsługuje wieżyczkę, 
zainstalowaną na zbiorniku. Dala jedzie za 
nimi na motorze. Całą grupę ściga pięciu 
członków gangu motocyklowego. Którzy 
testują grupowo Prowadzenie, wyrzucają 
7 i ciągną jedną kartę – ósemkę.

Abel testuje Prowadzenie i wyrzuca 
7. Big Ben postanawia „nawigować”. 
Wskazuje kumplowi przeszkody, więc 

wykonuje wspomagający test Prowadzenia 
i osiąga sukces . Dodaje w związku z tym 
+2 do testu Abla, zwiększając jego wynik 
do 9. Sukces i przebicie daje kierowcy 
dwie karty, z których wybiera wyższą – 
dziesiątkę. To więcej, niż mają gangsterzy, 
więc dranie w tej rundzie nie zaatakują.

Cale mierzy z harpuna umieszczone-
go w wieżyczce. Strzela na karcie Abla 
(dziesiątka oznacza zasięg daleki, czyli 
-4 do testu). Trafia, i jeden gangster żre 
radioaktywny pył.

Dala wyrzuca 4, więc dostaje jedną 
kartę, czwórkę trefl. Co oznacza poważną 
przeszkodę – dziewczyna musi przetesto-
wać Prowadzenie z -2, by jej motor na nic 
się nie wpakował. Cudem się jej udaje, 
więc Mistrz Gry opisuje, jak o centyme-
try mija skalne rumowisko.

Gangsterzy mają ósemkę, więc mogą 
zaatakować wyłącznie Dalę (posiadającą 
czwórkę). Ponieważ jest ich czterech,  
a graczy – pięcioro w dwóch pojazdach, 
prowadzący uznaje, że tylko dwóch zdoła 
w tej turze ostrzelać dziewczynę. Jeden 
chybia, ale drugiemu udaje się nie tylko 
trafić, ale i zranić Dalę, która musi teraz 
ponownie przetestować Prowadzenie, by 
nie Utracić kontroli nad motocyklem.
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Wyścig z czasem
Bohaterowie często muszą ścigać się 

z czasem. Rozbrajają bomby zegarowe 
lub próbują się włamać do komputera,  
a cenne sekundy uciekają. Poniższe zasa-
dy symulują takie sytuacje. Dzięki nim 
Mistrz Gry może zbudować napięcie  
i oddać dramatyzm sytuacji, którą kiedy 
indziej załatwiłby jeden rzut kostką.

Na początek należy określić, jaka 
umiejętność będzie testowana. Wiedza 
(Okultyzm) pozwoli przeprowadzić 
magiczny rytuał, a Wiedza (Elektronika) 
jest nieodzowna podczas hakowania 
komputera, a bez Wiedzy (Ładunki 
wybuchowe) lepiej nie zbliżać się do 
bomby zegarowej. 

Wyścig z czasem składa się zazwyczaj 
z pięciu „akcji” i wymaga takiej samej 
liczby sukcesów (patrz niżej). „Akcja” 
oznacza w tym wypadku rundę walki lub 
jedno „podejście” do problemu. Wybór 
zależy od sytuacji i zdania Mistrza Gry.

Prowadzenie wyścigu z 
czasem

Podczas każdej „akcji” gracz ciągnie 
kartę, nawet jeśli nie toczy się walka. 
Przewagi modyfikujące porządek inicja-
tywy, jak Błyskawiczny refleks czy 
Opanowany, działają normalnie.

Jeżeli bohater uzyska pięć sukcesów 
(to jest, udanych testów i przebić) zanim 
upłynie czas, zdoła pokonać przeszkody. 
Do znaczenia udanych prób przydadzą 
się jakieś żetony. Dzięki nim nie pogu-
bicie się w trakcie emocjonującej akcji,  
a gracz dostanie namacalną nagrodę.

Jeśli postać nie zgromadzi na czas 
pięciu sukcesów, dochodzi do katastro-

fy: rytuał kończy się fiaskiem, bomba 
wybucha, komputer się blokuje, zaczyna 
wyć alarm. Mistrz Gry może pozwolić 
drużynie podjąć kolejną próbę, ale ponie-
waż przegrała właśnie wyścig z czasem, 
konsekwencje powinny być paskudne. 
Nawet, jeśli łaskawy prowadzący zgodzi 
się na drugie podejście, powinno wyma-
gać całkiem nowego modus operandi.
•	 Trudność: Podczas wyścigu  

z czasem rzuty są trudniejsze, z mody-
fikatorem co najmniej -2. Bomba jest 
przecież zabezpieczona, rytuał skompli-
kowany, a komputer – chroniony. Wyścig 
z czasem jest z natury niebezpieczny, stąd 
i test powinien być utrudniony.
•	 Testy wspomagane: Drużyna może 

pomagać bohaterowi ścigającemu się  
z czasem, wykonując testy wspomagające.

Komplikacje
Jeżeli bohater dostał jako Kartę Akcji 

trefla, coś poszło strasznie nie tak. W 
tej turze otrzymuje karę -2 do testu (w 
dodatku do wszystkich innych modyfika-
torów). Jeśli nie uzyska sukcesu, wyścig z 
czasem kończy się w najgorszy możliwy 
sposób – bomba wybucha, komputer 
zamyka wszystkie wejścia do pomiesz-
czenia, operowany pacjent umiera.

Przykład: Ian „Haxxor” McTavish 
włamuje się do centralnego komputera 
korporacji Genesis Inc. Podczas określania 
inicjatywy wyciąga trójkę trefl. W tej turze 
musi wykonać test Wiedzy (Komputery) 
odejmując dodatkowe -2. Jeśli mu się nie 
uda, sieć Genesis wykryje próbę włamania i 
zareaguje. W świecie netrunnerów nikt nie 
bawi się we wzywanie policji: programo-
wanie defensywne skieruje potężny impuls 
elektryczny prosto w interfejs „Haxxora”, 
zadając mu 2k6 punktów obrażeń!
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Przykład: Rozbrajanie 
bomby

Bohaterowie, antyterroryści, powstrzy-
mują falę gotowych zginąć fanatyków,  
a Stiepan, drużynowy saper, usiłuje 
rozbroić ładunek nuklearny. Mistrz Gry 
decyduje, że rzecz wymaga testów Wiedzy 
(Ładunki wybuchowe) z -2, ze względu na 
złożoność zapalnika.

W pierwszej rundzie, gdy reszta pruje 
do terrorystów, Stiopa zabiera się za 
bombę – i od razu otrzymuje szóstkę trefl, 
co oznacza komplikacje. Mistrz informu-
je sapera, że zapalnik zabezpiecza pułap-
ka. Stiepan wkłada w rzut cały wysiłek 
– ba, prosi innego członka drużyny, który 
też zna się na ładunkach wybuchowych, 
o pomoc.

Koledze udaje się test wspomagający  
i dodaje +2 do rzutu Stiepana. Ten wyko-
nuje test i wyrzuca żałosne 3. Od czego 
jednak są fuksy – przerzut daje wynik  
7. Od tego odejmuje się -2 za trudność 
testu (wynik o 5) i dalsze -2 za kompli-
kację. Szczęśliwie, pomoc kolegi (+2) 
pozwala podnieść rezultat z 3 do 5. Na 
razie wszystko gra.

Stiepan potrzebuje jeszcze czterech 
sukcesów, by rozbroić bombę. Ciągnie 
jokera – zapowiada się przełom. „Już 
wiem, jak ją zrobili” mruczy zadowolony 
saper, rzuca kostkami i uzyskuje przebi-
cie. Ma więc w sumie trzy sukcesy.

W rundzie trzeciej otrzymuje wpraw-
dzie dziewiątkę jako Kartę Akcji, ale nie 
udaje mu się test. Zaczyna się pocić.

Runda czwarta. Wyrzuciwszy w sumie 
4, Stiopa uzyskuje jeden sukces. „Druzja, 
nie wiem, czy się uda!” woła. I wtedy 
właśnie dostaje kulkę od terrorysty – jest 
ranny i w Szoku.

Nadchodzi runda piąta i ostatnia. 
Terroryści są coraz bliżej. Stiepan dostaje 
wprawdzie asa, ale nie udaje mu się test 
Ducha. Wydaje więc ostatniego fuksa, by 
otrząsnąć się z Szoku, wzywa kumpla na 
pomoc i zabiera się za ostatni test Wiedzy 
(Ładunków wybuchowych). Jeden sukces 
wystarczy, by wszystko skończyło się 
dobrze. Ale w razie porażki nad Moskwą 
wyrośnie grzyb atomowy, a Mistrz Gry 
rozpocznie nową kampanię, tym razem  
w realiach postapokaliptycznych.

Przykład: Rytuał
Drużyna składa się z pięciorga bada-

czy tajemnic, usiłujących powstrzymać 
plugawą istotę z innego wymiaru przed 
wtargnięciem do naszego świata. Czworo 
walczy kultystami. Piąty, profesor Carter, 
zaczyna recytować inkantację, która ma 
zamknąć bramę i odesłać potwora do 
piekła, z którego wypełzł. 

Podczas dwóch pierwszych rund 
pewny siebie uczony zdobywa cztery 
sukcesy. Ale w trzeciej sprawy zaczynają 
iść źle. Ciągnie siódemkę trefl i Mistrz 
Gry opisuje, że do naszego świata prze-
dostaje się nagle kłąb macek i amorficzny, 
choć sześcienny żel.

Profesor Carter wykonuje test z -2  
i ponosi porażkę. „Niech będzie błogosła-
wiony nasz nowy władca” szepcze jeszcze, 
nim stwór z innego wymiaru pochłonie 
go i rozpocznie rządy terroru.

Nie każda historia kończy się szczęśli-
wie. Nasze światy są przecież dzikie.
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Zagrożenia
Choroby

Choroby obejmują pełne spektrum 
schorzeń, od chronicznych i uciążliwych 
do potencjalnie śmiertelnych. Dlatego 
właśnie podzieliliśmy je na kilka ogólnych 
kategorii, które najczęściej mogą poja-
wić się na sesji. Jeżeli chcesz dokładnie 
zasymulować konkretną chorobę, praw-
dopodobnie musisz lekko zmodyfikować 
poniższe zasady, by lepiej dopasować je 
do symptomów.
•	 Rekonwalescencja: O ile opis 

choroby nie mówi inaczej, by się jej 
pozbyć, należy zastosować konkretną, 
szczególną terapię. Jeśli lekarz ma dostęp 
do stosownych medykamentów, schorze-
nie ustąpi po 2k6 minus połowa kostki 
Wigoru dniach (minimum po jednym). 
W przeciwnym razie, może co najwyżej 
ulżyć choremu w cierpieniu, ale nie zdoła 
go uleczyć. 
•	 Skutki Eliminacji: Brak. Choroba 

nie może Wyeliminować postaci, miewa 
za to inne paskudne skutki, omówione 
poniżej.

Zarażenie
Do infekcji może dojść na jeden  

z poniższych sposobów:
•	 Powietrzna: Zarazki znajdują się w 

powietrzu. Jeżeli bohater jest świadom 
ich obecności, może nie oddychać przez 
2 plus Wigor rund (lub połowę, jeżeli nie 
był przygotowany). Potem musi zaczerp-
nąć tchu i automatycznie się zaraża. Kiedy 
pojawienie się toksyn zaskakuje bohatera 
(na przykład gdy na ciele potwora eksplo-
dują wrzody), może przetestować Spryt, 
by na czas wstrzymać oddech.

•	 Dotykowa: Ofiara testuje Wigor 
natychmiast po dotknięciu zakażonego. 
Sukces oznacza zachowanie zdrowia, 
porażka skutkuje natychmiastowym 
zarażeniem.
•	 Dożylna: Choroba musi dostać się 

do krwioobiegu – na przykład wskutek 
ukąszenia przez zwierzę lub skaleczenia 
zatrutą bronią. W takiej sytuacji test 
Wigoru wykonuje każdy, kto otrzymał 
Ranę lub doznał Szoku na skutek zakaź-
nego ataku. Porażka oznacza zarażenie, 
sukces natomiast – iż zarazki nie zdążyły 
wniknąć do krwi, więc rzecz kończy się 
szczęśliwie.

Rodzaje chorób
•	 Długotrwała, poważna: Ta choroba 

powoduje poważne osłabienie, bardzo złe 
samopoczucie i może nawet zabić. Do 
tej kategorii zalicza się trąd, nieleczona 
gruźlica i podobne. Bezustanne skurcze 
czy kaszel powodują, że ofiara jest zawsze 
Wyczerpana. Jeśli otrzyma dodatkowy 
poziom Wyczerpania, zostaje Wyeli-
minowana, ale nie umiera natychmiast. 
Na początku każdej kolejnej sesji testuje 
za to Wigor. Jeżeli wyrzuci 1 lub mniej, 
odejdzie na koniec spotkania. Mistrz Gry 
może zapewnić nieszczęsnemu stosownie 
heroiczny koniec – ale śmierć nadejdzie, 
nim rozdane zostanie doświadczenie.
•	 Długotrwała, lekka: Taka choroba 

działa jak opisana wyżej, z tym, że ofiara 
jest cały czas Zmęczona, a nie Wyczerpa-
na. Schorzeniem tego rodzaju jest malaria 
czy zakażenie wywołane dotknięciem 
nieumarłego – albo symptomy przebywa-
nia w obcym i umiarkowanie toksycznym 
środowisku.
•	 Krótkotrwała, paskudna: Takie 

choroby prawnie nie zdarzają się w naszym 
świecie, ale znakomicie pasują do realiów 
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fantasy i science fiction. Rozpoczynają się 
zwykle od zadrapania przez tajemniczą 
istotę albo wciągnięcia do płuc zatrute-
go powietrza (patrz infekcja powietrzna  
i dożylna, wyżej). Ofiara testuje Wigor, 
a jeżeli jej się nie uda, otrzymuje poziom 
Wyczerpania i doznaje Szoku, wywoła-
nego przez kaszel i drgawki. Kiedy się 
otrząśnie, może działać normalnie – ale 
poziom Wyczerpania (wraz z chorobą) 
zniknie dopiero po 2k6 dniach, gdy orga-
nizm zwalczy schorzenie.
•	 Krótkotrwała, śmiertelna: Choro-

by zdolne zabić w kilka sekund trafiają się 
jeszcze rzadziej. Traktuj je jak śmiertelne 
trucizny (patrz niżej). Jeżeli bohater prze-
żyje, ale otrzyma poziom Wyczerpania, 
ten zniknie po 2k6 godzinach.

Ogień
W każdej rundzie po tej, w której 

ktoś zaczął się palić, wykonaj test jakbyś 
sprawdzał, czy zajął się ogniem jeszcze 
raz. Jeżeli to nastąpi, żar zyskuje jeden 
stopień intensywności i zadaje stosownie 
większe obrażenia.

Radiacja
Każda porażka w teście Wigoru skut-

kuje poziomem Wyczerpania.
•	 Rekonwalescencja: Wyczerpanie 

spowodowane radiacją ustępuje w tempie 
1 poziomu na 24 godziny lub dwa razy 

szybciej, gdy ofiara weźmie prysznic albo 
zeskrobie radioaktywny pył. 
•	 Skutki Eliminacji: Ofiara zapada 

na chorobę popromienną: przypadłość 
długotrwałą, lekką (patrz wyżej).

Trucizny
Otruć można się na milion sposobów. 

Jeżeli jad został wstrzyknięty, efekt nastę-
puje automatycznie. Kiedy ofiara dozna 
Szoku lub otrzyma Ranę od zatrutej 
broni, natychmiast testuje Wigor – efekt 
zależny jest od rodzaju toksyny (patrz 
tabelka). Jeżeli po nazwie trucizny nastę-
puje modyfikator (na przykład: Groźna 
(-2)), wynik testu zostaje odpowiednio 
zmodyfikowany.

Mistrz Gry musi natomiast zdecy-
dować, do której kategorii dana truci-
zna należy. Większość autentycznych 
zwierząt jest posiada Groźny jad, a kilka 
dysponuje Śmiertelna trucizną. Ghoule 
mogą paraliżować ciosem pazurów,  
a szpiedzy posługiwać się gazem usypia-
jącym.

Postaci sparaliżowane i uśpione są 
Wyeliminowane, póki nie dojdą do siebie.

Leczenie: By uratować ofiarę trucizny 
należy przetestować Leczenie minus siłę 
jadu (podaną w opisie). Sukces oznacza, 
że nieszczęśnik jest ocalony i trucizna 
przestaje działać. Sparaliżowani znów 
mogą się poruszać, a uśpieni otwierają 
oczy.

Działanie trucizny
Typ Porażka Sukces Przebicie
Śmiertelna Śmierć po 2k6 rundach 1 Rana i Wyczerpany Wyczerpany
Groźna Śmierć po 2k6 minutach 1 Rana i Wyczerpany Wyczerpany
Paraliżująca Sparaliżowany na 2k6 

minut
Sparaliżowany na 2k6 

rund
Zmęczony

Usypiająca Uśpiony przez 2k6 godzin Uśpiony przez 2k6 minut Zmęczony
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Dana postać może podjąć tylko jedną 
próbę neutralizacji trucizny – inni lekarze 
mogą jednak wykonać nowe rzuty.
•	 Rekonwalescencja: Wyczerpanie 

wywołane trucizną ustępuje po 24 godzi-
nach. 
•	 Eliminacja: Patrz tabela.

Upadek
Obrażenia od upadku wynoszą od 

teraz 1k6+1 za każde 3 metry (zaokrągla-
jąc w górę), do maksimum 10k6+10.
•	 Śnieg: Każde 30 cm śniegu zmniej-

sza obrażenia o 1 punkt.
•	 Woda: Upadek do wody zmniej-

sza liczbę kostek obrażeń o połowę 
(zaokrąglając w dół), a po udanym teście 
Zręczności całkowicie je neguje. Upadek 
z więcej niż 15 metrów wciąż powoduje 
automatyczny Szok (nawet po udanym 
rzucie na zręczność, a skok z 30 metrów  
i więcej skutkuje karą -2 do testu.

Zimno
Modyfikator testu Wigoru za niską 

temperaturę nie może być większy, niż -3.

Przerywniki
W większości opowieści o bohate-

rach następuje moment, gdy członkowie 
drużyny zaczynają opowiadać o swojej 
przeszłości, w ten sposób odsłaniając 
swoją osobowość i  motywacje. Takie 
„przerywniki” rzadko zdarzają się  
w grach fabularnych, które koncentrują 
się częściej na akcji i kolejnych scenach 
walki.

Poniższy system pozwala rozegrać 
takie sekwencje i nagrodzić graczy za 
odgrywanie postaci oraz wymyślanie ich 
historii, nie zanudzając reszty grupy.

Prowadzenie przerywnika
Mistrz Gry powinien zarządzić 

przerywnik w czasie naturalnej przerwy  
w akcji – gdy grupa liże rany, prowadzi 
uciążliwe badania albo obozuje podczas 
długiej podróży.

Na początek wybierz gracza i poproś, 
by pociągnął kartę. Jej kolor określa 
ogólny temat historii, zgodnie z poniższą 
tabelą. Zadaniem gracza jest wcielić się 
w postać i powiedzieć kilka słów o jej 
przeszłości, koncentrując się na zadanym 
temacie. Historia powinna trwać najwy-
żej kilka minut i mogą pojawiać się w niej 
inni członkowie drużyny.

Następnym razem, gdy MG uważa, 
że przyszedł czas na przerywnik, powi-

nien wybrać innego gracza, by każdy 
miał szansę wziąć udział w zabawie  

i zgarnąć nagrodę.
•	 Nagrody: Gdy gracz skończy 

opowiadać, może wybrać, czy otrzyma 
fuksa, czy Kartę Przygody (jeżeli ich 
używacie).
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Rodzaje przerywników
•	Trefl – Tragedia: Opowiedz o kata-

strofie lub nieszczęściu, które przytrafiło 
ci się w przeszłości. Jeżeli to możliwe, 
zwiąż ją z którąś Zawadą. Jeżeli masz 
jakiś mroczny sekret, zasugeruj to i owo 
na jego temat, by pozostali członkowie 
grupy mogli zacząć dumać, jakież to 
brzemię dźwigasz.

•	Pik – Triumf: Zdaj sprawę ze swego 
wielkiego zwycięstwa. Jak triumf wpłynął 
na twoje życie? Jaką otrzymałeś nagrodę?

•	Kier – Miłość: Mów czule o swojej 
największej miłości – utraconej, odnale-
zionej lub czekającej w domu. Jak ma na 
imię? Z czego żyje? Czemu nie podróżuje 
z tobą teraz?

•	 Karo – Pragnienie: Zwierz się ze 
swego marzenia. Czy pożądasz jakiegoś 
przedmiotu, uznania, zmian na scenie 
politycznej czy podróży do egzotycznego 
miejsca?

Przykład: W dżunglii 
Cor

Porucznik Green z 24 Dywizji 
Rozpoznania, jego zwiadowca sierżant 
Novak, lady Emelia, szlachcianka z Bariz 
oraz towarzyszący jej myśliwy, Hob 
Johnston, przedzierają się przez dżungle 
Cor. Dokucza im upał, tysiące owadów 
– i w każdej chwili obawiają się ataku 
Hordy.

Mistrz Gry uznaje, że po każdym 
niebezpiecznym spotkaniu drużyna roze-
gra przerywnik.

Jako pierwszy opowiada Green. 
Wyciąga pika – poczym z wielkim zaan-
gażowaniem opowiada o swoim pierw-
szym zrzucie za linię frontu i zaciekłym 
boju z rozpruwaczami. „Tam właśnie 

oberwałem” kończy, gładząc opaskę na 
lewym oku.

Potem, po przeraźliwej i toksycz-
nej ulewie, lady Emelia wyciąga kiera. 
„Zniosę to wszystko” mówi, „byle dowie-
dzieć się, czy Nathaniel żyje. Mój narze-
czony zaciągnął się na ochotnika i zaginął 
w ruinach, do których mnie eskortujecie.” 
Potem opowiada o młodym, dzielnym 
szlachcicu, który postanowił okryć się 
chwałą w walce z Hordą i w ten sposób 
zasłużyć na rękę lepiej urodzonej Emelii.

Kolejnego dnia drużynę atakuje banda 
pełzaczy. Po skończonej walce Novak 
ciągnie trefla. „Twarde skurczybyki, 
trzeba mierzyć w oko” mówi w krótkich 
żołnierskich słowach. „Gdybym miał 
swoją Novakową…” Następnie opowia-
da o niechybnym karabinie snajperskim, 
który odziedziczył po ojcu, i niegodzi-
wym pułkowniku, który skonfiskował 
broń natychmiast po tym, jak sierżant 
trafił do wojska. Przy okazji zdradza, że 
posiada poważnego Wroga w sztabie.

Ostatni kartę ciągnie Hob – trafia mu 
się karo. „Upolowałem wszystko, co dało 
się upolować na Bariz i na Ash. Na Cor 
przyleciałem, by zyskać sławę pierwsze-
go człowieka, który samotnie pokona 
Zbieracza. Nawet, jeżeli miałbym przy 
tym zginąć. Sława droższa jest mi nad 
życie.” – w ten sposób odkrywa się z 
zawadą Straceniec.
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Zasady światów
Savage Worlds pozwala na bardzo 

różnorodną rozgrywkę. Z równym powo-
dzeniem możesz prowadzić mroczne, 
mrożące krew w żyłach thrillery, zawiłe 
polityczne intrygi i epickie wyprawy na 
poszukiwanie zaginionych artefaktów. 
Ogólne zasady wspierają każdy z typ 
rozgrywki – ale by naprawdę uchwycić 
nastrój, powinieneś wyposażyć swój świat 
w reguły dodatkowe.

Ahoj, przygodo!
Bohater może wydawać fuksy, by 

zyskać jednorazowy dostęp do przewagi 
bojowej, której nie posiada. Musi posiadać 
wymaganą Rangą i inne przewagi, może 
jednak zignorować wymagania odnośnie 
współczynników. W ten sposób można 
wydać wiele fuksów w jednej rundzie – 
albo celem uzyskania różnych efektów 
przewag, albo dla spełnienia wymagań 
przewagi docelowej.

Bez punktów magii
Jeżeli chcesz usunąć z gry punk-

ty magii, niech posiadacze Zdolności 
nadprzyrodzonych po prostu deklaru-
ją, którą moc chcą aktywować i testują 
stosowną umiejętność. Od wyniku należy 
odjąć połowę kosztu mocy (zaokrąglając w 
dół). Rzucenie pancerza, mocy kosztującej 
normalnie 2 punkty, wymaga zatem testu 
umiejętności nadprzyrodzonej z karą -1.

Po wykonaniu testu sprawdź wynik  
w poniższej tabeli:
•	 Sukces: Moc działa normalnie.
•	 Przebicie: Dodatkowe efekty, zgod-

nie z opisem mocy. Na przykład, pancerz 
zapewnia w wypadku przebicia +4 do 
Wytrzymałości.
•	 Porażka: Czarownik doznaje Szoku 

i wszystkie jego aktywne moce przestają 
działać.

Przeładowanie
Splatanie magii, manipulacja energią 

duchową lub psioniczną, majstrowanie przy 
niesprawdzonych wynalazkach, a nawet 
aktywacja supermocy wiążą się z ryzykiem.

Jeżeli mag wyrzuci 1 na kości umie-
jętności, ponosi porażkę i otrzymuje 2k6 
obrażeń. Ponadto, zastąp efekty pecha 
podczas korzystania z konkretnych 
Zdolności nadprzyrodzonych na nastę-
pujące:
•	 Magia: Przeładowanie, opisane 

wyżej.
•	 Cuda: Jak wyżej, ale obrażenia są 

mniejsze o połowę kostki Wiary cudo-
twórcy.
•	 Psionika: Jak wyżej, ale obrażenia 

otrzymują wszystkie istoty świadome pod 
Dużym Wzornikiem Wybuchu, w które-
go centrum jest telepata.



29

•	 Supermoce: Bohater nie otrzymuje 
obrażeń, ale nie może używać mocy przez 
resztę spotkania. Postać może wydać 
fuksa, by natychmiast odzyskać dostęp 
do mocy.
•	 Niesamowita nauka: Jak wyżej. Do 

tego, urządzenie jest zniszczone i trzeba 
je odbudować, co zwykle zajmuje 1k3+1 
godzin (minus jedna godzina za sukces i 
każde przebicie w teście Reperowania).

Podtrzymywanie mocy
Bohaterowie mogą podtrzymywać 

moce dowolnie długo, ale każda powo-
duje kumulatywne -1 do kolejnych testów 
używania mocy. A więc, mag może być 
niewidzialny jak długo zechce, ale odej-
mie -1 od testu Rzucania czarów, jeżeli 
spróbuje posłużyć się Pociskiem.

Przerywanie działania mocy
Jeżeli postać posiadająca aktywną moc 

doznaje Szoku lub otrzymuje poziom 
Wyczerpania, musi przetestować Spryt, 
by zdolność nie przestała działać. A więc, 
gdy mag chroniony pancerzem dozna 
Szoku musi rzucić na Spryt. Jeżeli ma 
przy tym dwie Rany, odejmuje od wyniku 
-2.

Moce przestają działać automatycznie, 
gdy czarownik zaśnie lub straci przytom-
ność.

Przygotowanie mocy
Bohater może przygotować aktywację 

mocy, koncentrując się przez całą rundę 
(nie poruszając się, nie wykonując akcji i 
unikając opisanego wyżej rozproszenia). 
Jeżeli spełni te warunki, ignoruje 2 punk-
ty kary do testu umiejętności nadprzy-
rodzonej podczas najbliższej akcji. Jeśli 
nie wykorzysta wówczas tej premii, ta 
przepada.

Bohaterowie nie 
umierają

Bohaterowie filmów przygodowych 
bardzo rzadko giną – a jeśli to się zdarzy, 
zwykle wściekle się przedtem bronią lub 
dokonują aktu szczególnego męstwa.

Jeżeli używasz tej zasady, postaci, które 
mają zginąć, tracą tylko przytomność na 
odpowiednio długi czas. Mogą postradać 
życie tylko, gdy sytuacja jest odpowiednio 
heroiczna albo ważna z punktu widzenia 
fabuły.

Poszukiwacz przygód, który runął 
do krateru wulkanu może przecież 
wylądować na dryfującej skale, skąd 
zdoła przeskoczyć na bezpieczny brzeg. 
Analogicznie, samotny bohater walczący 
z demonem na wąskim, rozsypującym się 
moście nad otchłanią może wprawdzie 
postradać życie – ale MG zapewne uzna, 
że pociągnął potwora za sobą, wprost w 
ognistą kipiel lawy, umożliwiając reszcie 
drużyny ucieczkę.
•	 Łotr: Oczywiście, zasada działa też 

w drugą stronę – nie tak łatwo pozbawić 
życia łotra. Mistrz Gry powinien dokład-
nie przedyskutować z graczami ducha tej 
zasady, by dla bezpieczeństwa nie znęcali 
się nad zwłokami łotra w sposób urąga-
jący heroizmowi. Jeżeli Bohaterowie nie 
umierają, zobowiązani są też brać prze-
ciwników żywcem i oddawać w ręce poli-
cji, by mogli spokojnie uciec z więzienia.

Cholerni fanatycy
Tej reguły używaj w grach pulpowych, 

gdzie łajdak jest naprawdę diaboliczny. 
Gdy przeciwnik będący Figurą zostanie 
trafiony, jeden z jego pomagierów, zbirów 
czy innych sojuszników zasłania go własną 
piersią. I to on otrzymuje obrażenia.
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Jatka
Bohaterowie mogą wydawać fuksy na 

przerzucanie obrażeń! Jeżeli używasz tej 
zasady, krew będzie lać się strumieniami.

Jokery szaleją
To znakomita zasada, jeżeli w ferwo-

rze prowadzenia zapominasz o przyzna-
waniu fuksów. Nieco podnosi epickość 
rozgrywki i daje dużą frajdę!

Gdy bohater ciągnie w czasie walki 
jokera, nie tylko dodaje +2 do testów 
współczynników i obrażeń. Ponadto 
otrzymuje natychmiast fuksa.

Nie ma lekko
Ta zasada sprawdzi się w grze bardzo 

ponurej albo bardzo humorystycznej. 
Gdy bohater wyrzuci dwie 1 podczas 
testu, nie może wydać fuksa – krytyczna 
porażka jest nieunikniona.

Paskudne obrażenia
Ten wariant obrażeń sprawdza się w 

„realistycznych” scenariuszach policyj-
nych i militarnych. Używaj go ostrożnie – 
jest bardzo śmiercionośny, a postać może 
zginąć od jednej kuli.

Rany Blotek pozostają bez zmian.
Figury wciąż mogą otrzymać trzy 

Rany, a potem zostają wyeliminowane w 
normalny sposób.

Poza tym, zawsze gdy postać otrzy-
muje Ranę, rzuć w Tabeli Urazów i 
natychmiast wprowadź w życie rezultat. 
Wykonujesz tylko jeden rzut za każdy 
udany atak, niezależnie, ile Ran bohater 
otrzymał w jego wyniku. A więc postać, 
która dostała 2 Rany od jednego ataku 
otrzyma tylko jeden Uraz.

Urazy tego rodzaju utrzymują się, póki 
postać nie wyleczy Ran, które je spowo-
dowały (oczywiście, Eliminacja wciąż 
może skutkować trwałym Urazem). 

Bohater w Szoku, który otrzymuje 
Ranę na skutek kolejnego Szoku nie musi 
rzucać w Tabeli Urazów.

Przykład: Sierżant Sobczak to bohater 
walczący podczas II Wojny Światowej. 
Dostaje właśnie kulkę od niemieckiego snaj-
pera, nie udaje mu się Wyparować obrażeń 
– w rezultacie otrzymuje Ranę i musi rzucić 
w Tabeli Urazów. Wypada 10, noga – lewa, 
jak określa losowo prowadzący. Sobczak jest 
od teraz Kulawy, a jeżeli otrzyma drugą 
Ranę w tę nogę, będzie Jednonogi. Kolejne 
natomiast zwiększą wprawdzie szansę na 
Eliminację i ujemy modyfikator, ale nie będą 
miały dalszych skutków. Nie można jeszcze 
bardziej stracić nogi.

Późnej pechowy sierżant obrywa dwie 
Rany w bebechy. MG określa losowo efekt – 
Poobijany, co znaczy, że żołnierz traci poziom 
Wigoru (który zmniejsza się z k8 do k6). 
Pamiętaj, choć atak spowodował dwie Rany, 
Mistrz Gry rzuca w Tabeli Urazów tylko raz!

Przeznaczeni do 
wielkości

Podczas tworzenia postaci gracze 
mogą zignorować Rangi przewag. Muszą 
jednak spełnić wszystkie pozostałe 
wymagania. Restrykcja dotycząca Rangi 
obowiązuje podczas rozwoju za doświad-
czenie.

Specjalizacje
Umiejętności w Savage Worlds są 

bardzo szerokie, by podczas rozwoju 
postaci bohaterowie koncentrowali się 
na różnorodnych przewagach, zamiast 
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monotonnie wykupywać kolejne odmia-
ny tego samego współczynnika: Walkę 
mieczem, Walkę toporem, Walkę scyzo-
rykiem i tak dalej.

Jeżeli jednak twój świat wymaga 
większej precyzji, niech postać używa 
umiejętności normalnie tylko gdy posłu-
guje się wybraną jej odmianą. W innych 
wypadkach odejmuje od rzutu -2.

Wykupienie nowej specjalizacji to 
odpowiednik podniesienia umiejętności 
poniżej związanej z nią cechy. A więc za 
jedno rozwinięcie bohater może wybrać 
dwie specjalizacje, albo wykupić jedną i 
podnieść umiejętność, o ile nie przekra-
cza limitu cechy.

Poniżej znajdziesz umiejętności, które 
mogą posiadać specjalizacje, oraz przy-
kładowe ich odmiany:
•	 Jeździectwo: Wielbłądy, Konie, Gryfy
•	Pilotowanie: Samoloty, Śmigłowce, 

Kosmoloty

•	Prowadzenie: Poduszkowce, Pojazdy 
gąsienicowe, Pojazdy kołowe

•	Przetrwanie: Arktyka, Pustynia, Puszcza
•	Strzelanie: Łuki, Kusze, Pistolety, 

Karabiny, Strzelby
•	Walka: Topory, Cepy, Broń egzotyczna 

(na przykład nunchaku – każda broń to 
inna specjalność), Miecze, Sztylety, Broń 
drzewcowa

•	Żeglowanie: Łodzie motorowe, 
Żaglowce, Parostatki

Wielojęzyczność
W niektórych światach powszechna 

jest znajomość wielu różnych języków. 
Jeżeli używasz tej zasady, każdy bohater 
zna swój język ojczysty – a ponadto tyle 
innych, ile wynosi połowa jego Sprytu. 
A więc elf z kampanii fantasy, posiada-
jący Spryt k8 zna swoją własną mowę – a 
poza tym umie porozumieć się z ludźmi, 
krasnoludami i dwiema jeszcze rasami, 
władającymi różnymi językami.
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Debata
Nie każdą walkę toczy się orężnie. 

Dobry mówca potrafi podrywać do dzia-
łania całe państwa.

Poniższy system symuluje ekscytujące 
i trudne dyskusje, na przykład gdy prze-
konujecie senat do zbrojnej interwencji, 
bronicie oskarżonego przed sądem lub 
próbujecie namówić straż, by wpuściła 
was do stacji kosmicznej.

Konflikt taki trwa trzy rundy konwer-
sacji, z których każda koncentruje się na 
jednym aspekcie sprawy (albo kilku ściśle 
związanych). Kolejne rundy to zwroty  
w rozmowie, gdy pojawiają się dalsze 
argumenty.

W każdej rundzie gracze odgrywają 
fragment argumentacji i wykonują test 
Przekonywania (lub przeciwstawny test 
Przekonywania, jeżeli mają aktywne-
go oponenta). Sukces i każde przebicie 

gwarantuje mówcy jeden sukces (najlepiej 
mierzyć je z pomocą żetonów). Porażka 
powoduje utratę jednego sukcesu lub 
przekazanie go przeciwnikowi.

Na koniec trzeciej rundy debata się 
kończy i strona, która zgromadziła więcej 
znaczników, „wygrywa”. Im więcej sukce-
sów zgromadziła, tym bardziej cel jest 
przekonany – zgodnie z tabelą poniżej.
•	 Modyfikatory: Mistrz Gry powi-

nien przyznać +2, jeżeli drużyna użyła 
szczególnie błyskotliwej lub trafnej 
argumentacji oraz -2, jeśli popełniła faux 
pas, na przykład dowodząc oczywistej 
nieprawdy czy znieważając słuchaczy, 
których usiłuje przekonać.
•	 Wiedza to potęgi klucz: Jeże-

li debata wymaga znajomości kwestii 
fachowych, na przykład korzysta z krucz-
ków prawnych albo dotyczy optymal-
nej strategii obrony królestwa, bohater 
testuje Przekonywanie albo odpowiednią 

Rezultat debaty
Margines zwycię-

stwa
Rezultat

Remis Sprawa pozostanie nierozstrzygnięta do czasu pojawienia się 
nowych, bardziej przekonujących dowodów lub okoliczności. W 
wypadku rozprawy zwycięża obrona, ponieważ ciężar dowodu 
spoczywa na prokuraturze.

1-2 Cel nie jest do końca przekonany, ale nie potrafi znaleźć kontrar-
gumentów. Zapewni jednak najmniejsze możliwe wsparcie. W 
razie rozprawy, sędzia (lub przysięgli) bez przekonania uniewin-
nia, jeśli wygrała obrona, albo zasądza najniższy możliwy wyrok 
w razie zwycięstwa oskarżenia.

3-4 Cel został solidnie przekonany. Zapewni spodziewaną pomoc, 
ale może stawiać warunki lub prosić o coś w zamian. W sądzie, 
wyrok jest surowy – jeżeli zwyciężył prokurator – lub oskarżony 
zostaje całkowicie oczyszczony z zarzutów, w wypadku triumfu 
adwokata.

5+ Cel jest całym sercem po waszej stronie. Chętnie udzieli nadspo-
dziewanie szczodrego wsparcia. W sądzie, zwycięstwo prokura-
tury oznacza najwyższą możliwą karę.
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Wiedzą, zależnie, co ma niższe. A więc 
mierny prawnik, z Przekonywaniem k10 
i Wiedzą (Prawo) k4 będzie podczas 
rozprawy rzucał k4. Zawsze warto 
wiedzieć, o czym się mówi.

Przykład: Do broni!
Orkowie pustoszą kolejne baronie 

królestwa. Bohater, młody szlachcic, 
usiłuje przekonać króla, by wysłał na 
pomoc armię koronną. Monarcha wolał-
by mieć wojsko przy sobie, bo obawia się 
wybuchu rebelii.

Szlachcic zaczyna od opowieści  
o własnych walkach z orkami i niegodzi-
wościach, których dopuścili się najeźdź-
cy. Testuje Przekonywanie u wyrzuca  
7. Jeden sukces.

Następnie wzywa swoich zwiadow-
ców, którzy informują, w których baro-
niach widziano podjazdy zielonoskórych. 
Tym razem wyrzuca 9, ma więc w sumie 
trzy sukcesy.

Wreszcie, młodzieniec przypomina 
królowi o wierności swojej rodziny wobec 
korony i sugeruje, że ten dług lojalności 
należy spłacić. Tym razem test się nie 
udaje i szlachcic traci jeden sukces – 
zostają mu dwa.

Król godzi się zatem wyruszyć w pole, 
ale nie zwołuje ciężkiego rycerstwa. Jeden 
z dowódców piechoty, stary przyjaciel 
rodziny naszego szlachcica, jest nadto 
potencjalnym buntownikiem. Monarcha 
wysyła go zatem przeciw orkom, co więcej, 
posyła zabójców by zadbali, żeby kapitan 
z wojny nie wrócił! Mistrz Gry zyskał 
dodatkowy wątek: drużyna musi ochronić 
starego kompana i dowódcę sojuszniczych 
wojsk przed skrytobójstwem.
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Podróżowanie
W większości heroicznych opowieści, 

bohaterowie musza podróżować na dale-
kie dystanse: wędrować do wulkanu na 
końcu świata, by wrzucić do niego kawa-
łek biżuterii czy szmuglować księżniczki 
i tajne plany na drugi koniec galaktyki. 
Niniejsze zasady pomogą ci nadać takim 
podróżom nieco dramatyzmu.

Czas i dystans
Podróż lądowa, konno lub 
pieszo.

Prędkość podróżowania ludzi i zwie-
rząt to ich Tempo -1 w kilometrach na 
godzinę, minimum 1. Przykładowo, 
człowiek o Tempie 6 pokonuje średnio  
5 kilometrów w ciągu godziny.

Grupa porusza się w Tempie swego 
najwolniejszego członka. Wyczerpanie 
i Obładowanie nie wpływają zwykle na 
Tempo, ale jeżeli Mistrz Gry uzna to za 
istotne i korzystne dla fabuły, może odpo-
wiednio zmniejszyć prędkość zmęczo-
nych oraz dźwigających tony sprzętu.

Lotem pegaza: Podróżnicy posiadają-
cy latające wierzchowce czy inne metody, 
by oderwać się od ziemi, mogą zignoro-
wać modyfikatory z tabelki i podróżować 
do celu najprostszą drogą. Mistrz Gry 

może modyfikować ich Tempo ze wzglę-
du na prądy powietrzne, wiatry, dym i 
inne fenomeny tego rodzaju.

Podróż pojazdem
Rozsądnie jest przyjąć, że w ciągu 

kilku dni pojazd podróżuje z szyb-
kością dwukrotnie wyższą, niż jego 
Maksymalna prędkość w kilometrach na 
godzinę. Pomnóż Maksymalną prędkość 
razy dwa, a następnie przez liczbę godzin 
podróży (zazwyczaj osiem dziennie).  
W ten sposób ustalisz, jaki dystans pojazd 
pokonuje w ciągu dnia. Przykładowo, 
wehikuł o Maksymalnej prędkości 40 
może przebyć (40x2=80, 80x8=640) 
około 640 kilometrów dziennie.

Możesz przemnożyć rezultat przez 
1,5, jeśli drużyna jedzie, dajmy na to, 
niemiecką autostradą, albo zmniejszyć  
o połowę, gdy przemieszcza się podziu-
rawioną drogą w realiach postapokalipsy 
lub przez bezdroża Mongolii.

Podróż statkiem
Statki posiadające własny napęd 

podlegają regułom pojazdów. Żaglowce 
natomiast bardziej zależą od umiejętności 
załogi. Każdego dnia kapitan wykonuje 
test Żeglowania i uwzględnia mody-
fikatory przyznane przez Mistrza Gry 
– mogą je wywołać słabe lub zbyt silne 
wiatry, prądy morskie, żegluga w górę 
rzeki i tak dalej. Poniższe rezultaty skal-

Modyfikatory podróży lądem
Teren Szybkość Rodzaj terenu
Łatwy – 0 km/h Równiny, drogi
Uciążliwy – 2 km/h Kamienista pustynia, rzadki las, łagodne 

pagórki 
Trudny – 4 km/h Strome wzgórza, piasek, gęsty las
Bardzo trudny – 6 km/h Góry, dżungla, bagna
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kulowano dla podróży ośmiogodzinnej 
– a ponieważ statki na pełnym morzu nie 
robią postojów, możesz  przemnożyć je 
przez trzy, by określić dystans pokonany 
w ciągu 24 godzin.
•	 Suma 1 lub mniej: żaglowiec utknął we 

flaucie, zatoczył koło czy całkiem się zgubił. 
Tego dnia nie posunął się ani na milę – ba, 
by utrzymać kurs należy następnego dnia 
wykonać test Wiedzy (Nawigacji).
•	 Porażka: 6 x Maksymalna prędkość 

kilometrów (czyli o połowę mniej mil 
morskich).
•	 Sukces: 20 x Maksymalna prędkość 

kilometrów.
•	 Przebicie: 30 x Maksymalna pręd-

kość kilometrów.

Spotkania
O ile okolica nie jest ściśle patrolowa-

na, pociągnijcie Kartę Akcji raz dziennie 
(lub w innych interwałach, które Mistrz 
Gry uzna za stosowne). Jeżeli wylosujecie 
Waleta lub więcej, dochodzi do spotka-
nia, którego rodzaj określa kolor.

Mistrza Gry zachęcamy, by dostoso-
wał spotkania do charakteru świata .

Rodzaje spotkań:
•	 Trefl – Przeszkoda: Bohaterowie 

natrafiają na przeszkodę i muszą wymy-
ślić, jak ją pokonać. Przykładem może 
być rozlana rzeka, pole minowe, rozpa-
dający się most linowy, wir wodny i tak 
dalej. Przeszkody mogą bronić zwierzęta 
lub przeciwnicy.

•	Kier – BNi: Drużyna spotyka przyja-
znych lub neutralnych bohaterów niezależ-
nych: kupców, zagubionych podróżników, 
przewodnika, a nawet inną drużynę.

•	Karo – Znalezisko: Drużyna trafia na 
wartościowy przedmiot, na przykład wrak 
statku kosmicznego pełen zapasów, porzu-
coną skrzynię kosztowności , żyłę cennych 
minerałów albo pomniejszy magiczny 
przedmiot, zaciśnięty w dłoni trupa.

•	Pik – Wrogowie: Drogę zagradzają 
potwory, nieprzyjaciele lub agresywne 
zwierzęta. Jeżeli wiedzą o nadejściu 
drużyny, mogą się na nią zasadzić.
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Pojazdy
O ile kierowca nie przeprowadza 

manewru, prowadzenie jest akcją darmową

Warianty mocy
Ciemność

Ciemność często wiąże się z innymi 
wariantami – na przykład mrozem czy 
nekromancją – ale może posiadać również 
własne efekty.
•	 Całun mroku: Cel szkodliwej mocy 

natychmiast spowija ciemność. Póki jest 
aktywna (lub do swojej następnej akcji 
jeśli działa natychmiast), odejmuje on -1 
od testów wymagających widzenia. Moce 
dobroczynne ukrywają bohatera: osoby, 
które usiłują do niego strzelać, odejmują 
od testu -1.
•	 Nocny marek: Cel odejmuje od 

testów opierania się mocom tyle, ile 
wynosi obecny modyfikator za brak 
oświetlenia. Bohater odejmuje -2 od 
testów używania mocy w zwykłym świe-
tle, a czary o wariancie światła automa-
tycznie je rozpraszają.
•	 Osłona ciemności: Zwiększenie 

kosztu dobroczynnej mocy o +1 punkt 
magii powoduje, że okoliczne cienie kryją 
cel, zwiększając jego Skradanie o jeden 
rodzaj kostki (lub o dwa, przy przebiciu).

Dźwięk
Wariant popularny wśród bardów  

i minstreli. Pamiętaj, że moce o wariancie 
dźwiękowym nie działają w próżni!
•	 Fala dźwiękowa: Pod wodą dźwięki 

rozchodzą się lepiej – ataki podwodne 
zadają +2 obrażenia. Jeżeli jednak prze-

wodnikiem jest powietrze, obrażenia 
zmniejszają się o -2. 
•	 Głuchota: Przebicie w teście akty-

wacji mocy (albo wywołanie z jej pomocą 
Szoku) powoduje, że cel odejmuje -2 od 
testów Spostrzegawczości wymagających 
słyszenia póki moc trwa lub nie otrząśnie 
się z Szoku.
•	 Wyciszenie: Moce dobroczynne 

pochłaniają dźwięki wydawane przez 
cel, więc jego Skradanie wzrasta o jeden 
rodzaj kostki. Niestety, musi wrzeszczeć, 
by ktoś go usłyszał – by coś powiedzieć, 
musi wykonań zwykłą akcję (zamiast, jak 
zwykle, darmową).

Elektryczność
Elektryczność potrafi naprawdę 

wstrząsnąć!
Drgawki: Moce szkodliwe powodują 

gwałtowne skurcze mięśni, o ile czarow-
nik uzyskał przebicie w teście aktywacji. 
Cel musi przetestować Wigor i w razie 
niepowodzenia otrzymuje -2 do Obrony 
do swojej następnej akcji.
•	 Naładowanie: Moce dobroczynne 

„ładują” cel pozytywną energią. Za +2 
punkty magii, zwiększają na czas trwa-
nia Tempo celu o +2 i Zręczność o jeden 
rodzaj kostki.
•	 Przebicie pancerza: Za +1 punkt 

magii, łuk elektryczny razi nieosłonięte 
części ciała, pozwalając zignorować część 
pancerza celu (2 PP)
•	 Przewodnictwo: Moce zadające 

obrażenia zmniejszają je o jeden rodzaj 
kostki, ale zadają dodatkową kostkę 
obrażeń jeżeli cel dźwiga więcej niż 10 
jednostek przewodzącego metalu, dotyka 
wody lub styka się z innym przewodni-
kiem. Przykładowo, elektryczny wybuch 
o maksymalnej mocy zadaje 3k4 obra-
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żeń pod Dużym Wzornikiem Wybu-
chu – albo 4k4, jeśli cele stoją po kolana  
w wodzie.
•	 Wstrząśnienie: Moce dobroczynne 

pomagają celom wrócić do siebie, umoż-
liwiając natychmiastowy darmowy cel 
otrząśnięcia się z Szoku.

Gorąco/Ogień
Ogień to popularny wariant mocy 

ofensywnych – gorąco ma podobne, choć 
mniej spektakularne efekty.
•	 Ognista aura: Moce dobroczynne 

sprawiają, że cel otacza ognista lub gorąca 
aureola. Normalne rezultaty przebicia 
(wymienione w opisie mocy) zastąpione 
zostają przez efekt aury bólu, zadającej 
2k4 obrażeń.
•	 Podpalenie: Gdy moc ognista trafi 

obiekt palny, sprawdź, czy nie zajął się 
ogniem. Jeżeli wariantem jest gorąco, 
trafione płyny (woda, trucizna itd.) parują 
przy wyniku 6 na k6, lub przy rezultacie 
4-6 w razie przebicia.
•	 Przebicie pancerza: Za +1 punkt 

magii, płomienie wnikają w szczeliny 
zbroi, pozwalając zignorować część 
pancerza celu (2 PP)
•	 Wyczerpanie: Moce ofensywne 

wymuszają na celu dodatkowy test Wigo-
ru, by uniknąć poziomu Wyczerpania.

Kwas
Moce o wariancie kwasowym są 

zwykle ofensywne, ale mogą nadać się 
do obrony przed dotykiem (na przykład 
zbroja, która trawi wszystko, czego 
dotknie).
•	 Korozja: Jeżeli moc o wariancie 

kwasu dotknie ofiary, ta musi przete-
stować Wigor lub otrzymuje poziom 
Wyczerpania (odpowiednik Siniaków 

i obić). Jeżeli ta moc zadaje obrażenia  
i spowoduje u celu Szok, rzuć k6. Wynik 
6 oznacza, że materiał trafiony kwasem 
zostaje zniszczony (a zbroja traci jeden 
punkt Pancerza).
•	 Poparzenie: Moc zadająca stałe 

obrażenia zmniejsza je o jeden rodzaj 
kostki, ale w kolejnej rundzie zadaje 
celowi o jedną kostkę obrażeń mniej – 
chyba, że ten jakoś powstrzyma kwas 
(na przykład poświęci akcję by się umyć 
albo zdjąć nasycone kwasem ubranie). 
Na przykład, pocisk z 2 pm zadaje 3k4 
obrażeń, trafiwszy cel i 2k4 na następnej 
akcji czarodzieja (chyba, że kwas zostanie 
zneutralizowany).

Mróz/Lód
Zimno i lód powodują, to jasne, 

zamrażanie, co może mieć dobre i szko-
dliwe skutki.
•	 Pancerz: Moce dobroczynne zapew-

niają +2 Pancerza przeciw zimnu, lodowi, 
ogniu i ciepłu – ale ataki oparte o wysoką 
temperaturę i płomienie natychmiast je 
rozpraszają.
•	 Raki: Moc dobroczynna (na przy-

kład pancerz) sprawiają, że lód przestaje 
być dla postaci Trudnym terenem – z jej 
stóp wyrastają lodowe kolce lub łyżwy.
•	 Ślizgawka: Przebicie podczas akty-

wacji mocy, która szkodzi przeciwnikowi 
nie zadając obrażeń (na przykład Oszo-
łomienia) powoduje, że póki zdolność 
jest aktywna (lub podczas jego następnej 
akcji, jeżeli moc działa natychmiast), 
każdy teren staje się dla niego Trudny. 
Pod jego stopami zawsze pojawia się lód.
•	 Wyczerpanie: Moce ofensywne 

wymuszają u celu dodatkowo test Wigoru 
(z -2 przy przebiciu), by uniknął pozio-
mu Wyczerpania od zimna. Niestety, ich 
zasięg jest zmniejszony o połowę (a jeżeli 
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nie mają zasięgu, ich koszt w punktach 
magii wzrasta dwukrotnie).

Nekromancja
Wariant nekormantyczny korzysta 

z „negatywnej energii”, będącej przeci-
wieństwem życia, i chętnie sięga pod dość 
dosadną symbolikę czaszek oraz kości. 
•	 Deszcz odłamków: Uderzywszy 

w cel, ataki zasięgowe rozpryskują się 
na setki odłamków, zadając +1 obrażeń 
celom nie chronionym pancerzem i -1, 
jeżeli pancerz posiadają.
•	 Przyjaciel zmarłych: Przebicie  

w teście aktywacji mocy zapewnia -1 do 
wymierzonych w maga ataków nieumar-
łych – potwory traktują go jak swego.

•	 Terror: Wszystkich nieumarłych 
uznaje się za Odpornych na moce nekro-
manty. Natomiast istoty żywe, które 
razi swą potęgą, muszą (w dodatku do 
zwykłych efektów) wykonać test Strachu.

Światło
Moce świetliste kojarzą się ze święto-

ścią, dobrem i słońcem. 
•	 Blask słońca: W światach dręczo-

nych przez istoty wrażliwe na blask 
słońca, na przykład wampiry, ten wariant 
uznaje się za światło słoneczne.
•	 Lśnienie: Cel, na którego moc 

podziałała z przebiciem, lśni przez cały 
czas jej trwania, oświetlając okolicę  
w promieniu Małego Wzornika. Dzięki 
temu zyskuje światło, ale staje się łatwiej-
szym celem. Moce natychmiastowe 

podwajają magowi, który wstrzy-
muje akcję lub wylosował jokera, 
rozświetlić cel na kilka sekund 
(eliminując ewentualne minusy do 
trafienia). Aby skorzystać z tego 
ułatwienia, kolejna postać musi 
zaatakować natychmiast po rzuce-
niu czaru.
•	 Promień: Moce ofen-

sywne działają jak laser, pozwa-
lając przebijać zbroje. Zmniejsz 
obrażenia o jeden rodzaj kości, ale 
dodaj im PP 4.
•	 Rozświetlenie: To 

wariant mocy oświetlenie. Zmniejsz 
jej zasięg do Średniego Wzornika 
Wybuchu i przedłuż działanie do  
1 godziny (/1 godzina) lub daj zasięg: 
Spryt x2 i pozwól oddziaływać na 
inne istoty (jeżeli ktoś nie chce dać 
się oświetlić, może wykonać prze-
ciwstawny test Zręczności). Albo 
zredukuj zasięg do Małego Wzorni-
ka i użyj obydwu zdolności.
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Modyfikacje 
mocy

Grom
Dodatkowe cele: Moc może zadzia-

łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.

Latanie
Wznoszenie lecącego czarodzieja 

wynosi 0.
Dodatkowe cele: Moc może zadzia-

łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.

Niewidzialność
Dodatkowe cele: Moc może zadzia-

łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.

Kret
Dodatkowe cele: Moc może zadzia-

łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.

Ochrona przed żywiołami
Moc nie chroni przed atakami, 

których wariat zgadza się z żywiołem. Na 
przykład zaklęcia ogniste zadają normal-
ne obrażenia, niezależnie od ochrony 
przed żywiołami. Przebicie w teście akty-
wacji zmniejsza koszt podtrzymania do 1 
punktu mocy za 2 godziny.
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Dodatkowe cele: Moc może zadzia-
łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.

Oświetlenie i zaciemnienie
Te dwie moce połączyliśmy w jedną, 

opisaną niżej.

Pocisk
Punkty mocy: 1 na pocisk
Dodatkowe pociski: Postać może 

wystrzelić do 3 pocisków, wydając 
stosownie większą liczbę punktów magii. 
Rozdziela je pomiędzy dowolne cele. 
Atak przeprowadza się jak strzał z broni 
automatycznej, ale bez minusów za serię 
– mag rzuca po prostu kostką umiejęt-
ności nadprzyrodzonej za każdy pocisk  
i z osobna porównuje je z PT trafienia. 
Jeżeli jest Figurą, dodaje do puli Kość 
Figury, którą może zastąpić dowolną kość 
umiejętności.

Dodatkowe obrażenia: Za 2 pm mag 
może również wystrzelić jeden silniejszy 
pocisk, zadający 3k6 obrażeń. Tej opcji 
nie można łączyć z dodatkowymi poci-
skami.

Przykręcenie/podkręcenie
Dodatkowe cele: Moc może zadzia-

łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.

Przyspieszenie
Ta moc zapewnia niewiarygodną 

zwinność ruchów. Sukces oznacza, iż cel 
może na swojej Karcie Akcji wykonać 
dwie, a nie jedną turę. Każdą rozgrywa 
osobno, deklarując pożądane akcje i musi 
zakończyć pierwszą, nim rozpocznie 
drugą. Przebicie powoduje, że prócz tego 
może wymienić kartę inicjatywy niższą 
niż 8.

Nowe moce
Aura bólu

Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 4
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 3 (2/rundę)
Warianty: Aureola płomieni, kolce, 

pole elektryczne.
Aura bólu zadaje obrażenia każdemu, 

kto zewrze się z magiem wręcz. Otrzymują 
je wszyscy pobliscy przeciwnicy, którym 
uda się trafić bohatera, nie ma jednak 
wpływu na wrogów znajdujących się dalej 
(strzelających, dźgających piką itd.) 

Jeżeli bohater, którego otacza aura bólu 
zaatakuje kogoś gołymi rękami, zadaje 
obrażenia równe Sile plus efektowi mocy 
(zwykle Si+2k6). Mag może też kogoś 
dotknąć (Walka +2), by zadać obrażenia 
samą aurą. Pochwycony i trzymający 
chwyt bohater rani przeciwnika w każdej 
rundzie, a jeżeli kontroluje zwarcie  
i zdecyduje się zadać obrażenia, rani jak 
przy udanym ataku gołymi rękami i otrzy-
muje dodatkową k6 w razie przebicia.

Sukces w teście aktywacji mocy spra-
wia, że aura bólu zadaje 2k6 obrażeń. 
Przebicie zwiększa je do 2k8.

Czytanie w myślach
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 3
Zasięg: Spryt
Czas trwania: 1
Warianty: Sonda psioniczna, obnaże-

nie duszy
Czytanie w myślach pozwala, rzecz 

jasna, zajrzeć do umysłu celu, który 
broni się przeciwstawnym testem Ducha. 
Sukces pozwala uzyskać jedną prawdziwą 
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informację. Cel jest oczywiście świadom 
mentalnej inwazji, chyba że czarownik 
uzyska przebicie. MG może modyfi-
kować informację zależnie od Zawad  
obecnego stanu psychicznego ofiary.

Dematerializacja
Ranga: Heros
Punkty mocy: 5
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 3 (2/rundę)
Warianty: Ciało astralne, przemiana 

w cień, postać gazowa
Moc sprawia, że ciało celu staje się 

niematerialne. W takiej postaci nie może 
oddziaływać na świat 
fizyczny, ale i ten nie 
może nic mu uczynić. 
Potrafi za to przechodzić 
przez ściany, a niema-
giczna broń po prostu 
przez niego przenika. 

Bezcielesny mag może 
oddziaływać na inne 
istoty pozbawione ciała 
(oraz na siebie) i wciąż 
musi obawiać się ataków 
magicznych – nawet, jeże-
li mają postać fizyczną, 
jak pocisk czy magiczne 
przedmioty.

Bohater nie może 
odzyskać cielesności, 
znajdując się wewnątrz 
czegoś lub kogoś. W 
takim wypadku zostaje 
natychmiast wypchnięty 
do najbliższego wolnego 
miejsca i doznaje Szoku.

Orzeźwienie
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 1
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: Natychmiast
Warianty: Modlitwa, nałożenie rąk, 

wzmacniający tonik
Orzeźwienie redukuje poziom 

Wyczerpania, lub dwa przy przebiciu. 
Usuwa też natychmiast Szok.

Zaklęcia można też użyć, by przywró-
cić przytomność Wyeliminowanym, ale 
nie leczy żadnych Ran, nie powstrzymuje 
krwawienia i nie oddala niechybnej śmierci.
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Oślepienie
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 2–6
Zasięg: 12/24/48
Czas trwania: Natychmiast
Warianty: Rozbłysk światła, piasek  

w oczy, lepkie cienie.
Ta moc tymczasowo oślepia cele. 

Ofiary muszą wykonać test Zręczności 
-2, by na czas odwrócić wzrok (kara 
wzrasta do -4 jeżeli mag uzyska przebi-
cie). Porażka oznacza, że doznają Szoku i 
odejmują -2 od Obrony do swojej następ-
nej akcji. Jeżeli wyrzucą 1 na kostce 
Zręczności (niezależnie od Kości Figury), 
całkowicie tracą wzrok do momentu 
otrząśnięcia się z Szoku. Oznacza to karę 
-6 do wszystkich testów współczynników, 
które wymagają patrzenia i zmniejszenie 
Obrony do 2.

Dodatkowe cele: Za 2 pm moc 
działa na jeden cel. Za 4 pm, obejmuje 
wszystkich pod Średnim Wzornikiem 
Wybuchu. Za 6 pm, celem są wszyscy 
pod Dużym Wzornikiem.

Oświetlenie/Zaciemnienie
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 2
Zasięg: Spryt
Czas trwania: 30 minut (1/10 minut) 

lub 3 (1/rundę)
Warianty: Niematerialna pochodnia, 

blask słońca, mrok, gęsta mgła.
Ta prosta, lecz potężna moc oddziałuje 

na widoczność, rozjaśniając lub skrywając 
okolicę. Oświetlenie/zaciemnienie można 
rzucić na przedmiot, ale jeżeli dzierży 
go inna osoba, może ona wykonać test 
Zręczności przeciwko wynikowi aktywa-
cji  mocy, by uniknąć efektu.

Oświetlenie neguje kary za niedosta-
teczne oświetlenie do maksimum -6 na 
obszarze równym Dużemu Wzornikowi. 
Działa przez 30 minut (1/10 minut). 
Odwrotność tej mocy, zaciemnienie, 
powoduje karę -6 na takim samym obsza-
rze przez 3 (rundy 1/rundę).

Powiększenie/Zmniejszenie
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 2+
Zasięg: Spryt
Czas trwania: 3 (2/rundę)
Warianty: Gesty, zaklęcia, eliksiry
Powiększenie sprawia, że cel rośnie, 

zyskując +1 do Rozmiaru za każde  
2 punkty mocy. Każdy poziom Rozmiaru 
zwiększa Siłę o jeden rodzaj kostki  
i Wytrzymałość o +1. Moc można wielo-
krotnie rzucić na ten sam cel, ale w takim 
wypadku czasy trwania należy śledzić 
oddzielnie.

Zmniejszenie, analogicznie, pomniej-
sza cel o 1 Rozmiar za każde 2 punkty 
mocy, do minimalnego Rozmiaru -2 (czyli 
mniej więcej szczura). Siła celu spada  
o rodzaj kostki za każdy poziom zmniej-
szenia (do minimum k4), a Wytrzymałość 
zmniejsza się o 1 (do minimum 2).

Istoty o rozmiarach +4 do +7 zysku-
ją zdolność Duży i zajmują 2”, jeżeli 
gracie z figurkami. Rozmiary +8 do +10 
to zdolność Wielki (i 3” na stole). Istoty  
o rozmiarze +11 i większym są 
Gigantyczne i zajmują 4”. Jeżeli czyjś 
Rozmiar spadnie do -2, staje się Mały.

Istoty, które chcą zachować swój 
rozmiar, opierają się mocy testując Ducha 
przeciwstawnie do testu aktywacji.
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Przebranie
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 3 - 5
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 10 minut (1/10 minut)
Warianty: Plastyczna twarz, widmo-

we rysy, druga skóra
Przebranie pozwala przyjąć 

cudzy wygląd (ale nie umiejętności). 
Podstawowy koszt to 3 punkty mocy, 
+1 za każdy poziom różnicy Rozmiaru 
między magiem a osobą, pod którą 
chce się podszyć. Nie można wcielić się  
w istotę większą lub mniejszą o więcej, 
niż 2 Rozmiary. 

Znajomi celu wykonują test 
Spostrzegawczości -2, by zdemaskować 
przebierańca – kara wzrasta do -4 przy 
przebiciu. Modyfikator dla osób, które 
celu nie znają, odpowiednio, -4 i -6.

Sokoli wzrok
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 3
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 3 (1/rundę)
Warianty: Niewidzialny celownik, 

korzystne wiatry, powiększenie.
Moc pozwala widzieć na dalekie 

odległości. Sukces oznacza, że kary za 
zasięg zostają zmniejszone o połowę (-1 
za średni, -2 za daleki). Przy przebi-
ciu, prócz tego zasięgi broni zwiększają 
się dwukrotnie (12/24/48 zmienia się  
w 24/48/96).

Sowi wzrok
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 1
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 1 godzina (1/godzina)

Warianty: Lśniące oczy, rozszerzone 
źrenice, sonar nietoperza

Oświetlenie zapewnia źródło światła 
całej grupie, sowi wzrok natomiast działa 
na jedną tylko osobę, za to bywa znacznie 
bardziej wszechstronne.

Sukces powoduje, że minusy za słabe 
światło zostają zmniejszone o połowę 
(zaokrąglając w dół). Półmrok (-1) nie 
powoduje zatem żadnych minusów,  
a całkowita ciemność (-4) powodują karę 
-2. Przebicie powoduje, że moc eliminuje 
wszystkie modyfikatory za ciemność do 
maksimum -6.

Dodatkowe cele: Moc może zadzia-
łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.
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Spowolnienie
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 1
Zasięg: Spryt x 2
Czas trwania: 3 (2/rundę)
Warianty: Węzeł zawiązany na 

sznurze, zwolnienie czasu, niewidzialna 
małpa-widmo, odwracająca uwagę.

Wyszkoleni wojownicy i potężne 
potwory atakują tak szybko, że ofiara 
nawet nie mrugnie. Spowolnienie ich 
refleksu redukuje tę przewagę.

Mag wykonuje test aktywacji mocy 
przeciwstawny do Ducha celu. Sukces 
oznacza, że ruch tej istoty jest akcją  
– a więc jeżeli chce zrobić w turze coś 
ponadto, otrzymuje karę za wiele akcji. 
Przebicie sprawia, że ofiara musi wymie-
nić każdą kartę powyżej 10, oprócz joke-
ra. Osoby, które ciągną wiele kart w turze 
wymieniają tylko te, które mają zbyt 
wysoką wartość.

Dodatkowe cele: Moc może zadzia-
łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.

Ścianołaz
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 2
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 3 (1/rundę)
Warianty: Przyssawki, pajęcze odnó-

ża, zaburzenie grawitacji
Posiadacz zdolności nadprzyrodzo-

nych to naturalny cel w każdej walce. Ta 
bardzo pożyteczna moc pozwala szybko 
znaleźć się poza zasięgiem mieczy – i ma 
setki innych zastosowań.

Ścianołaz zapewnia czarodziejo- zapewnia czarodziejo-
wi zdolność człowieka-pająka: może 
chodzić po ścianach, a nawet zawisnąć 
pod sufitem. Sukces pozwala mu prze-
mieszczać się z połową Tempa. Przy 
przebiciu zachowuje normalne Tempo  
i może nawet biegać!

Dodatkowe cele: Moc może zadzia-
łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.
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Talent bojowy
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 4
Zasięg: Dotyk
Czas trwania: 3 (1/rundę)
Warianty: Gesty, modlitwa, zaklęcia, 

koncentracja.
Nawet magowie szkoleni do walki nie 

mogą poświęcić całego czasu na studio-
wanie tajnych pchnięć i cięć. Dlatego 
przydaje im się moc, która pomaga załatać 
dziury w treningu oraz podnosi zdolności 
bojowe towarzyszy.

Sukces pozwala używać jednej, wybra-
nego przez maga przewagi bojowej. 
Rzucający (nie cel!) musi posiadać Rangę 
o jeden wyższą, niż wymagana przez tę 
przewagę – poza tym można zignorować 
wszystkie wymagania. Cel może korzystać 
ze zdolności przez cały czas trwania mocy. 
Talent bojowy nie wzmacnia nijak działa-
nia przewag, które cel posiadał wcześniej.

Uderzenie mocy
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 2
Zasięg: Wzornik Zionięcia
Czas trwania: Natychmiast
Warianty: Szczeliny w ziemi, uderze-

nie wiatru, wzburzona woda
Uderzenie mocy pozwala przewrócić 

wielu przeciwników. Mag wykonuje test 
aktywacji i układa przed sobą Wzornik 
Zionięcia. Każda dotknięta postać – wróg 
i sojusznik – wykonuje test Siły (-2 w razie 
przebicia). Niepowodzenie oznacza, że 
został odrzucony o 2k6” i pada na ziemię. 
Jeżeli uderzy przy tym w nieruchomą 
przeszkodę, doznaje Szoku. Cele kryjące 
się za osłoną mogą odjąć jej wartość od 
odległości, na którą zostają rzucone (do 

minimum 0), a lecące odejmują dodatko-
we -2 od testu Siły.

Uśpienie
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 2
Zasięg: Spryt x 2
Czas trwania: 1 minuta (1/minutę)
Warianty: Kołysanka, usypiające 

proszek, piasek Piaskuna
Wielu magów lubi rozrywać przeciw-

ników na drobne kawałeczki, zdarzają się 
jednak pacyfiści, którzy preferują subtel-
niejsze metody. 

Czarownik wybiera epicentrum czaru  
i układa w nim Średni Wzornik Wybuchu. 
Następnie wykonuje tekst aktywacji  
– i wszystkie ofiary pod Wzornikiem 
rzucają na Ducha (-2 przy przebiciu). Jeśli 
im się nie uda, zasypiają.

Śpiących obudzić może hałas (test 
Spostrzegawczości), całkiem jakby 
zasnęli naturalnym snem. Gdy mija czas 
trwania, budzą się.

Wezwanie sojusznika
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 3+
Zasięg: Spryt
Czas trwania: 3 (1/rundę)
Warianty: Żywiołak, widmowy ogar, 

bliźniak z innego wymiaru
Dzięki ten mocy czarownik wzywa 

posłusznego i lojalnego sługę. Sukces 
oznacza, że pojawia się on w zadanym 
miejscu w zasięgu. Przebicie zapewnia mu 
poza tym zdolność Zawzięty. Sojusznik 
działa na inicjatywie maga i wykonuje 
pierwszą akcję, ledwie się zjawi. Wszyscy 
sojusznicy, nawet Sobowtór, są Blotkami.

Bohater może nauczyć się tej mocy już 
jako Nowicjusz, ale dopiero na wyższych 
Rangach zdoła wezwać potężniejszych 
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obrońców. Koszt zależy od rodzaju przy-
woływanego sługi – szczegóły znajdziesz 
w tabeli.

Potężniejszy bohater może zawsze 
przywołać sojuszników z niższej Rangi, 
płacąc zwykły koszt aktywacji. Zamiast 
zniżki przyzywa bowiem dodatko-
wą postać za każdą Rangę różnicy. 
Przykładowo, Weteran może poświęcić 
5 punktów magii, by przywołać jednego 
obrońcę rangi Weterana, dwóch właści-
wych dla Doświadczonego lub trzech 
sojuszników Nowicjusza. Wszyscy 
wezwani sojusznicy muszą należeć do 
tego samego rodzaju.

Statystyki niektórych istot znajdziesz 
w Bestiariuszu.

Wezwanie sojusznika
Koszt Ranga Typ sojusznika
3 Nowicjusz Ochroniarz, 

weteran
4 Doświadczony Warg, ogr
5 Weteran Żywiołak 

(dowolny)
6 Heros Obrońca
7 Legenda Sobowtór

Ochroniarz
Ochroniarz to humanoidalny żołnierz, 

wyrzeźbiony w kamieniu (lub innym twar-
dym materiale).
Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k6, Wigor 

k8 Zręczność k6 
Umiejętności: Spostrzegawczość k6, Walka k6
Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 10 (4)
Sprzęt: Miecz (Si+k8)
Zdolności specjalne:
•	Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, 

strzał mierzony nie zadaje dodatkowych 
obrażeń, odporność na choroby i trucizny.

•	Nieulękły: Ochroniarz jest odporny na 
strach i Zastraszanie.

•	Pancerz +4: kamienna skóra.

Obrońca
Obrońca to większa i potężniejsza 

wersja ochroniarza.
Cechy: Duch k8, Siła k12+3, Spryt k6, 

Wigor k10, Zręczność k6
Umiejętności: Spostrzegawczość k8, Walka 

k10, Zastraszanie k10, 
Tempo: 8; Obrona: 6; Wytrzymałość: 14 (4)
Sprzęt: miecz dwuręczny (Si+k10; Obrona -1)
Zdolności specjalne:
•	Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, 

strzał mierzony nie zadaje dodatkowych 
obrażeń, odporność na choroby i trucizny.

•	Mistyczna więź: Obrońca jest Odporny 
na moc każdego, prócz maga, który go 
wezwał. 

•	Nieulękły: Obrońca jest odporny na 
strach i Zastraszanie.

•	Niezwykle zamaszyste cięcie: Ożywiony 
posąg może zaatakować wszystkich 
pobliskich wrogów podczas jednej akcji.

•	Pancerz +4: kamienna skóra.
•	Rozmiar +3: Obrońca jest kamiennym, 

trzymetrowym olbrzymem.

Sobowtór
Sobowtór jest kopią maga, z następują-

cymi różnicami. Po pierwsze, jest Blotką. 
Po drugie, posiada połowę punktów mocy 
przyzywającego, a wszystkie jego współ-
czynniki są o jeden stopień niższe (mini-
mum k4). Posiada identyczny ekwipunek, 
ale żaden przedmiot nie jest magiczny.

Wir mocy
Ranga: Doświadczony
Punkty mocy: 2 – 4
Zasięg: Spryt x 2
Czas trwania: Natychmiast
Warianty: Trąba powietrzna, polter-

geist, pole siłowe
Ta nieprzewidywalna moc pozwala 

czarownikowi w mgnieniu oka zmienić 
sytuację na polu bitwy. 
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Sukces pozwala czarownikowi poło-
żyć Średni Wzornik Wybuchu gdziekol-
wiek w zasięgu. Każdy, kogo Wzornik 
dotnie, musi przetestować Siłę (-2 przy 
przebiciu). Porażka oznacza, że nieszczę-
śnik zostaje odrzucony 2k6” w losowym 
kierunku (rzuć k12 i odczytaj wynik jak 
z tarczy zegara), gdzie upada na ziemię. 
Jeśli zderzy się przy tym z nieruchomą 
przeszkodą, doznaje Szoku. 

Cele kryjące się za osłoną mogą odjąć 
jej wartość od odległości, na którą zostają 
rzucone (do minimum 0), a lecące odej-
mują dodatkowe -2 od testu Siły. Ponadto, 
lecący rzucają k6. Wynik 1-2 oznacza 
zepchnięcie w stronę ziemi, 3-4 pozwala 
zachować pułap, 5-6 to pchnięcie w górę.

Dodatkowe efekty: Za 4 pm wir mocy 
działa na obszarze Dużego Wzornika.

Wróżenie
Ranga: Heros
Punkty mocy: 5
Zasięg: Na siebie
Czas trwania: 1 minuta
Warianty: Rozmowa z duchami 

zmarłych, boskie objawienie, przesłucha-
nie demona.

To zaklęcie pozwala magowi uzyskać 
informacje od istoty nie z tego świata. Jest 
jednak wyczerpujące, wymaga bowiem 
komunikacji międzywymiarowej.

Sukces pozwala bohaterowi zadać 
jedno pytanie, na które odpowiedź brzmi 
„tak”, „nie” lub „może” (nawet duchy 
nie wiedzą wszystkiego na pewno).  
W wypadku przebicia odpowiedź może 
mieć do pięciu słów (MG zachęcamy, by 
duchy wyrażały się możliwie niejasno).

Całość procesu zajmuje minutę, 
podczas której mag nie może się poruszać 
ani wykonywać innych akcji. Jeżeli w tym 

czasie dozna Szoku, musi przetestować 
Spryt, by utrzymać koncentrację.

Jeżeli pytanie dotyczy istoty żywej  
(w szerokim sensie – duchy mogą uzna-
wać za „żywych” nieumarłych, konstruk-
ty, żywiołaki i tak dalej), ta może bronić 
się przed wyjawieniem sekretu rzutem 
na Ducha, przeciwstawnym do testu 
zaklinania. Przed wróżeniem chroni też 
ukrycie mocy: w tym wypadku wróż musi 
najpierw pokonać to zaklęcie, a gdy mu 
się powiedzie, cel inwigilacji może rzucić 
na Ducha.

Wygnanie
Ranga: Weteran
Punkty mocy: 3
Zasięg: Spryt
Czas trwania: Natychmiast
Warianty: Święte przedmioty, 

magiczne znaki, garść soli.
Wygnanie usuwa z naszego świata 

duchy, żywiołaki, demony i wszelkich 
przybyszów z innych wymiarów (o czym 
decyduje MG). By się nim posłużyć, 
bohater testuje umiejętność nadprzyro-
dzoną przeciwko Duchowi celu. Sukces 
oznacza, że ten doznaje Szoku, w wypad-
ku przebicia zostaje odesłany do ojczyste-
go wymiaru.

Jeżeli cel jest Figurą, przebicie 
powoduje Ranę. Gdy potwór zostanie 
Wyeliminowany, znika, ale zachowuje 
życie.

Wyssanie magii
Ranga: Heros
Punkty mocy: 3
Zasięg: Spryt
Czas trwania: Natychmiast
Warianty: Modlitwa, szeptane zaklę-

cia, tajemnicze gesty
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Moc odcina innego maga od źródła 
mocy, ograniczając jego nadprzyrodzo-
ne zdolności. Rzucający wskazuje cel w 
zasięgu i testuje zdolność nadprzyro-
dzoną (-2, jeżeli ofiara posiada zdolności 
innego typu, na przykład gdy supermoc 
próbuje przeciwstawić się niesamowitej 
nauce). 

Sukces powoduje, że cel traci 1k6+1 
punktów mocy. Przebicie odbiera 1k8+1 
pm. Na tych kościach nie wypadają asy. 
Niesamowici naukowcy dzielą utratę 
mocy między wszystkie swoje wynalazki. 
Liczba punktów mocy ofiary nie może 
spaść poniżej zera.

Rzucający nie zyskuje żadnych punk-
tów – po prostu, ofiara je traci, a potem 
normalnie odzyskuje. Moc działa tylko 
na istoty posiadające Zdolności nadprzy-
rodzone i nie ma wpływu na przedmioty, 
z wyjątkiem tworów Niesamowitej nauki 
(jak opisano wyżej).

Zamęt
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: 1 
Zasięg: Spryt x 2
Czas trwania: Natychmiast
Warianty: Hipnotyczne światła, krót-

kotrwała iluzja, głośne dźwięki

Wywołanie zamętu w głowie przeciw-
nika może przesądzić o wyniku starcia. 
Cel tej mocy musi przetestować Spryt -2 
(lub Spryt -4, przy przebiciu) by uniknąć 
Szoku. 

Dodatkowe cele: Moc może zadzia-
łać na dodatkowe cele (maksymalnie 5). 
Każdy zwiększa koszt o +1 punkt magii.

Bestiariusz
Kot domowy

Najzwyklejszy w świecie kot to dobry 
materiał na chowańca czarownika, towa-
rzysza Przyjaciela zwierząt albo alterna-
tywną formę zmiany kształtu.
Cechy: Duch k10, Siła k4, Spryt k6 (A), 

Wigor k6, Zręczność k8
Umiejętności: Skradanie k8, 

Spostrzegawczość k6, Wspinaczka k6
Tempo: 6; Obrona: 3; Wytrzymałość: 3
Zdolności specjalne:
•	Akrobata: +2 testów Zręczności podczas 

wykonywania manewrów akrobatycznych 
i +1 do Obrony, jeżeli nie jest przeciążony.

•	Mały: Atakujący odejmuje -2 od testów 
trafienia.

•	Rozmiar –2: Kot mierzy nie więcej, niż 
30 cm w kłębie

•	Ugryzienie/podrapanie: Si.
•	Widzenie w ciemności: Koty ignorują 

kary za półmrok i mrok.


