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Polska edycja
Dark Heresy

Errata

W
itajcie Akolici w erracie polskiej edycji Dark Heresy. W tym 
dokumencie postaramy się poprawić wszelkie błędy, które 
pojawiły się w podręczniku głównym oraz innych wyda-

nych publikacjach z tej serii. 
To jest wersja 1.1 z dnia 1 września 2016. Przy uaktualnieniu 

wersji erraty, nowe elementy będą zaznaczane na czerwono. 
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, skontaktuj się z nami. Możesz prze-

PoDręcznik GŁówny 
Dark heresy

Nastało 41.Millenium (strona 4): Ostatnie zdanie pierwszego akapitu 
powinno brzmieć: „Jest Trupim Lordem Imperium, któremu każdego 
dnia poświęca się tysiące dusz, by mógł żyć wiecznie”.

rozDziaŁ ii: tworzenie Postaci
Początkowy ekwipunek Adeptus Mechanicus (strona 52): Zamiast 
„jednofunkcyjna serwoczaszka” powinno być „serwoczaszka jedno-
zadaniowa”. 

Przykładowe ścieżki rozwoju Hierofanta (strona 65, prawa kolum-
na): Zamiast umiejętności „nauka (Imperialne Kredo)” powinno być 
„wiedza (Imperialne Kredo)”.

rozDziaŁ iii: umiejętności
Zastosowanie specjalne akrobatyki – Skakanie (strona 98): Ostatnie 
zdanie powinno brzmieć: „Z kolei przy określaniu obrażeń od upad-
ku, może on wykonać ten sam test, by umownie zmniejszyć wyso-
kość, z której spadł o tyle metrów, ile wynosi premia ze Zręczności”.

rozDziaŁ iV: zDolności i wŁaściwości
Zdolności poziomu 2. – wymagania zdolności „Magnetyczna lewi-
tacja”, „Prosangwiniczny”, „Świetlisty wstrząs” i „Używanie mecha-
dendrytów” (strona 121) : Zamiast „implanty Mechanicus” powinno 
być „wszczepy Mechanicus”.

Zdolności poziomu 3. – wymagania zdolności „Niosący śmierć” 
(strona 122) – Zamiast „WW 44” powinno być „WW 45”.

Zdolności poziomu 2. (strona 121): Nazwa zdolności „Świetlisty 
wstrząs” powinna brzmieć „Świetliste porażenie”

Zdolności poziomu 3. – wymagania zdolności „Świetlisty podmuch” 
(strona 122) : Zamiast „implanty Mechanicus” powinno być „wszcze-
py Mechanicus”. 
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Właściwość „demoniczny” (strona 135): Ostatnie zdanie powinno 
brzmieć „Istoty demoniczne posiadają również właściwość nieśmier-
telny, są odporne na choroby i trucizny oraz uzyskują wymierne ko-
rzyści podczas posługiwania się mocami psionicznymi, jak opisano to 
w Rozdziale VI: Moce psioniczne.

rozDziaŁ V: zbrojownia

Tabela 5-6: Broń dystansowa – Karabin boltowy – Szybkostrzelność 
(strona 152): Zamiast „S/3/-” powinno być „P/3/-”

Tabela 5-8: Broń biała – Włócznia – Obrażenia (strona 159): Zamiast 
„1k10 R” powinno być „1k10 Rp”

Kajdany (strona 176): Na samym końcu opisu dodajemy zdanie „Po-
stać skuta kajdanami otrzymuje karę -40 do wszystkich testów Walki 
Wręcz i Umiejętności Strzeleckich”.

rozDziaŁ Vi: moce Psioniczne

Tabela 6-1: Potęga psioniczna – Klasa psionika - Złączony duszą (stro-
na 195): Wśród wymienionych zamiast „Kronikarze Space Marines 
Chaosu” powinno być „Kronikarze Kosmicznych Marines Chaosu”. 

Burza ognia – tabela ataku – typ pocisku psionicznego (strona 206): 
Zamiast „Nawałnica psioniczna” powinno być „Burza psioniczna”. 

rozDziaŁ Vii: walka

Tabela 7-1: Akcje bojowe – Ogień półautomatyczny – podtyp (strona 
219): Zamiast „Atak dystansowy” powinno być „Atak, Atak dystan-
sowy”. 

Tabela 7-6: Efekty zerowego poziomu cech – Zero Zręczności (stro-
na 233): Treść efektu powinna brzmieć „Postać jest sparaliżowana, 
bezbronna i nie może wykonywać żadnych akcji”. 

Tabela 7-6: Efekty zerowego poziomu cech – Zero Inteligencji (stro-
na 233): Treść efektu powinna brzmieć „Postać cicho zapada w po-
zbawioną snów śpiączkę i jest traktowana jak bezbronna”. 

Ogłuszenie (strona 243): Ostatnie zdanie powinno brzmieć „Nie jest 
uznawana za bezbronną ani nieświadomą”. 

rozDziaŁ Viii: narzęDzia narracyjne

Interakcje w grupie (strona 280): Pierwsze zdanie drugiego punktu 
powinno brzmieć „Test wpływa na liczbę Bohaterów Niezależnych 
równą dziesięciokrotnej premii z Ogłady Akolity.

Tabela 8-13: Traumy psychiczne (strona 288): Drugie zdanie przy 
rezultacie 41-70 powinno brzmieć „Otrzymuje karę -10 do wszystkich 
testów opartych na Inteligencji, Ogładzie i Percepcji”.

Kosmiczny Marine Szarych Rycerzy – profil postaci – Halabarda 
psioniczna Nemezis – obrażenia (strona 299): Zamiast „1d10” po-
winno być „1k10”. 

rozDziaŁ X: sektor askellon

Oko cyklonu (strona 338): Trzecie zdanie drugiego akapitu powin-
no brzmieć „Odkrył czterdzieści siedem przypadków wizyt wolnych 
kupców czy prób zaciągu regimentów, ale w żadnym przypadku nikt 
nie opuścił planety”.

Blokada Enkidu (strona 339): Szóste zdanie czwartego akapitu po-
winno brzmieć „Jeszcze inni opowiadają, że na jego pokładzie znajdo-
wał się kompletny Standardowy Szablon Konstrukcyjny”.

rozDziaŁ Xii: bohaterowie 
niezależni i Przeciwnicy

Sankcjonita (Trep) – profil postaci – broń (strona 385): Zamiast 
„Autopistol” powinno być „Pistolet automatyczny”

Kaznodzieja (Elita) – profil postaci – Miecz łańcuchowy – obrażenia 
(strona 390): Zamiast „2k5” powinno być „2k10”. 

Żołnierz Nieochotniczej Kadry (Trep) – profil postaci – broń 
(strona 395): Zamiast „Krak Grenades (2)” powinno być „Granaty 
przeciwpancerne (2)”.

Oficer Nieochotniczej Kadry (Elita) – profil postaci – Pistolet lase-
rowy – obrażenia (strona 395): Zamiast „1d10” powinno być „1k10”. 

Ścierwopełzacz (Trep) – profil postaci – Kły – obrażenia (strona 400): 
Zamiast „1K5+” powinno być „1k5+4”. 

Kościokrzew – Zguba myśli (strona 403): Pierwsze zdanie powinno 
brzmieć „Na koniec co trzeciej rundy, postać znajdująca się w pro-
mieniu 15 metrów od rośliny musi wykonać Zwyczajny (+10) test 
Siły Woli”.

rozDziaŁ Xiii: mroczne żąDze

Trzy Ćwierci (strona 426): Odniesienie w czwartym zdaniu drugiego 
akapitu zamiast „(patrz strona 177)” powinno brzmieć „(patrz strona 
178)”. 

Somnius Halbrel (Mistrz) – profil postaci – Buzdygan energetyczny 
– obrażenia: Zamiast „1d10” powinno być „1k10”. 

Eldric „Garbarz” Havofast (Elita) – profil postaci – Ostrze energe-
tyczne – obrażenia: Zamiast „1d10” powinno być „1k10”.

niezbęDnik mistrza Gry
ekran mistrza Gry

Tabela „Skrócona lista broni białej” – Włócznia – Obrażenia: Za-
miast „1k10 R” powinno być „1k10 Rp”




