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Jeśli podczas Testu na kości 
wypadnie 1 należy powtórzyć 
rzut i odjąć jego wartość od 

Testu. 

Jeśli podczas Testu na kości 
wypadnie 10 należy dodać ją 

do wyniku, a następnie 
powtórzyć rzut i również 

dodać do Testu.

Wstrzymanie akcji, może być 
wykonana później w dowolnym 
momencie, również uprzedzając 
działanie przeciwnika. Musi być 
wykorzystana do końca rundy 

inaczej przepada.

Wstrzymanie 
akcji

Złapanie 
oddechu

Odzyskanie tyle PW lub PP, ile 
Postać ma Zdrowienia.

Runda celowania +1 max. +3. Nie 
można użyć jako drugiej Akcji. 
Trzeba zrezygnować z Ruchu.

Celowanie

Darmowe dodatkowe obrony, 
przeciwnicy otrzymują karę -2 do 
ataków. Tylko jako pierwsza akcja.

Aktywna obrona

Część I: Testy, Rozwój, 
Akcje i Walka

W obu wypadkach jeśli 
podczas drugiego rzutu 
wypadnie 10 należy wykonać 
kolejny przerzut i jego wynik 
dodać lub odjąć od wyniku 
Testu.

Szczęście i Pech

PT = Cecha x3

Test Przytomności
1/10 aktualnych PP

Inicjatywa
Reakcje + 1k10

Rodzaje Testów

Wygrywa wyższy wynik. W 
przypadku remisu wygrywa 
ten kto się bronił, opierał czy 
zaprzeczał.

Test przeciwstawny

Test prosty/otwarty
Cecha + zdolność + 1k10

Test przełamania

Zadaje połowę stłuczeń z Kopa w korpus i odpycha cel o CIAŁO/3 
m.

Kop z 
odepchnięciem

Próba zagadania, zastraszenia lub 
udobruchania przeciwnika.

Wykonanie jednego typu Ataku.

Opis

Magia
Rzucenie zaklęcia lub uwolnienie 
innej mocy.

Ruch o swój Bieg.

Możliwość osiągnięcia celu testem 
zdolności.

Bieg

Użycie zdolności

Akcja
Atak

Konflikt 
Społeczny

3. Wydać 2 PW, aby wykonać 
dodatkową Akcję z karą -3 
(tylko jedna akcja).

Atak

Co mogę zrobić w 
mojej turze?

1. Wykonać Akcję.

2. Poruszyć się o TEMPO 
metrów.

Akcje

Rozwój postaci
Zdolności

Należy zapłacić tyle Wprawy 
ile wynosi aktualny poziom 
zdolności. Dla zdolności 
trudnych koszt jest dwa razy 
większy.

Cechy

Wyjęcie/podniesienie przedmiotu, 
dobycie broni.

Dobycie/ 
podniesienie

Zejście z linii

Należy zapłacić 10x tyle 
Wprawy ile wynosi aktualny 
poziom Cechy.

Test Atletyki. Pozwala przemieścić 
się o 1/2 TEMPA w dowolnym 
kierunku.

Test walki bronią (Tarcza - broń 
bitewna). Tylko tarczą można 
blokować ataki dystansowe. 
Przedmioty blokujące tracą 
Trwałość/Wyparowania.

Blok

Test Bójki. Jeśli się powiedzie to 
atakowany wybiera lokację trafienia.

Blokowanie 
ciałem

Rodzaje obron w Walce
Obrona Opis

Test Zwinności.Unik

Szarża

Przeciwstawny test Bójki i Zwinności. W razie sukcesu można 
odrzucić broń o 1k6/2 m w losowym kierunku. Można próbować 
przejąć broń rozbrajanego - test ma karę -3.

Kopnięcie w nogi. Nie zadaje obrażeń, ale przewraca Cel.

Jednoczesne wykorzystanie Akcji i Ruchu z modyfikatorem -3 do 
trafiania. Jeśli trafi liczy się jako silna Pięść lub Kop. Jeśli obrońca 
zablokuje szarżę, wykonać przeciwstawny test Krzepy. Jeśli 
napastnik wygra, przerwaca obrońcę.

Podwójne obrażenia.

Bez zmian (Łuki i kusze wykonują tylko ten atak).

Opis

Podwójny cios

Rodzaje Ataków z Bronią

Nie zadaje obrażeń, pozwala chwycić wroga (kara -2 do wszystkich 
akcji fizycznych, nie może odejść). W swojej akcji można dusić, 
trzymać, rzucić lub puścić. Cel w swojej turze może tylko wyrwać 
się Zwinnością przeciw Bójce.

Tylko z dwoma broniami jednoręcznymi. Dwa rzuty na trafienie z 
karą -3. Może blokować/parować tylko jeśli ma tarczę/dwie bronie. 
Inaczej Unik/Zejście z linii.

Dwa ataki, które mogą mieć różne cele w zasięgu broni.

Zwykły cios

Silny cios

Szybki cios

Atak

Opis
Rodzaje Ataków bez Broni

Silna pięść

Szybka pięść

Silny kop

Szybki kop Dwa rzuty na trafianie, każdy zadaje Kop stłuczeń.

Silne kopnięcie zadające podwójne stłuczenia z Kopa.

Dwa rzuty na trafianie, każdy zadaje Pięść stłuczeń.

Zadaje podwójne stłuczenia z Pięści.

Duszenie Cel dusi się dopóki się nie uwolni.

Cel nie może wykonywać żadnych akcji, poza próbami uwolnienia 
się.

Przytrzymanie

Cel ląduje na ziemi. Otrzymuje obrażenia równe Pięści rzucającego 
i musi wykonać Test przytomności -1.

Rzut
Parowanie

Aktywna zastawa. Test walki bronią -
3. Skuteczne parowanie powoduje 
oszołomienie atakującego. Nie 
można parować broni dystansowej. 
Można parować broń miotaną, kara -
5.

Podcięcie

Rozbrojenie

Chwyt

Akcje w chwycie
Akcja Opis

Szarża

Płazowanie

Podcięcie

Finta

Udane trafienie w broń odrzuca ją o 1k6 m w losowym kierunku. 
Nie zadaje obrażeń.

Rozbrojenie

Nie zadaje obrażeń, połowa możliwych obrażeń odbiera PP.

Szybki cios. Zamiast 1 ataku przeciwstawny test Oszustwa i 
Czujności. Wygrana +3 do drugiego ciosu.

Udany atak nie zadaje obrażeń, ale przewraca Cel.

Jednoczesne wykorzystanie Akcji i Ruchu z modyfikatorem -3 do 
trafiania. Jeśli trafi liczy się jako Silny Cios. Jeśli obrońca zablokuje 
szarżę, wykonać przeciwstawny test Krzepy. Jeśli napastnik wygra, 
przerwaca obrońcę.

Ruch

Przeciwstawny test Łamania magii.Złamanie

Wygrana Celu w przeciwstawnym teście Zwinności i Bójki. Można 
też Cel po prostu puścić.

Uwolnienie się
Obrona przed Magią

Obrona Opis

Jak odpowiednia obrona w walce.Blok

5. Pomnóż pozostałe Obrażenia przez modyfikator lokacji. Dopiero teraz dodaj 
bonusowe obrażenia z Rany Krytycznej.

4. Zastosuj Wyparowania, a następnie Redukcje pancerza trafionej lokacji.

Poważna

Śmiertelna

Ustalanie Obrażeń

2. Rzut na obrażenia. Zsumuj wyniki na kościach broni i dodaj bonusy. Pomnóż przez 
2 jeśli wyprowadziłeś Silny cios.

1. Trafienie celu (remisy wygrywa Obrońca).

3. Lokacja. Wynik na kostce wskazuje miejsce trafienia. W przypadku Szczęścia i 
Pecha liczy się ostatni wyrzucony wynik).

Brak Brak możliwości obrony.

Trafienie krytyczne
Wartość Rodzaj Rany

7-9

10-12

13-14

15+

Lekka

Średnia

Test przełamania WOLI.Opór

Jak w walce Unik lub Zejście z linii.
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Efekt
Poświęcasz czas, żeby lepiej zrozumieć Cel i 
jego mocne i słabe strony. Wykonaj Test 
Przełamania ROZUMU Celu. Jeśli Ci się uda 
otrzymujesz Bonus +2 do ataku i obrony w 
następnej rundzie Konfliktu.

Pozwala zjednać sobie cel. 
Dużo opcji, wolno przełamuje 
Determinację. Ściśle 
podporządkowane 
EMOCJOM. W raze 
zwycięstwa, pozwala 
zaprzyjaźnić się z celem, a 
nawet uczynić z niego 
sojusznika.

Wymuszenie

Przekonywanie Celu do pójścia za 
Postacią. Kończąc tym atakiem 
powodujesz, że Cel daje porwać się 
do działania. Każdy Poryw 
powoduje stratę 1k10 + EMOCJE 
Dterminacji. Każde kolejne użycie 
powoduje straty większe o 1 
(kumulatywne).

Poryw Przywództwo

Obrony w Konflikcie Społecznym
Nazwa

Zmusza przeciwnika do zmiany typu ataków z porozumienia na wymuszenia lub odwrotnie. 
Powoduje stratę 1k6 + ROZUM Determinacji.

Zmiana tematu Perswazja

Pozwala zakończyć Konflikt Społeczny. Nie powoduje straty Determinacji.Wycofanie

Wiedźmiński Niezbędnik Gracza, czyli skrót zasad gry
Część II: Konflikt 

społeczny

ATAKI

FORTELE

Nazwa

Porozumienie

Rodzaje konfliktu 
społecznego

Efekt i strata Determinacji
Powolne przekonywanie Celu. 
Kończąc tym atakiem sprawiasz, że 
Cel przyjmuje Twój tok 
rozumowania. Każda Argumentacja 
powoduje stratę 1k6/2 + EMOCJE 
Determinacji.

Zdolność

Argumentacja Perswazja

Test Konfliktu 
Społecznego
Cecha + zdolność         

społeczna + rzut 1k10

Analiza Empatia

Uwodzenie

Bonusy Konfliktu 
Społecznego

Tortury

Mało opcji, szybciej 
przełamuje Determiację. 
Większe znaczenie odgrywa 
WOLA. Dzięki torturom 
można otrzymać spore 
bonusy. Zwycięstwo za 
pomocą Wymuszenia uczyni 
z celu wroga postaci.

Ułatwiają Wymuszenia i 
utrudniają Porozumienia. 
Krzywdzenie daje Bonus +3  
do Wymuszenia i Karę -3  do 
Porozumienia. Przekroczenie 
podczas tortur P.C.R. daje 
Bonus +10 do Wymuszenia i 
Karę -10 do Porozumienia.

Zjednywanie sobie 
przyjaciół

Zakończenie Konfliktu 
Społecznego atakiem 
"Zaprzyjaźnienie" będzie 
skutkowało zdobyciem 
Znajomego (takiego jak z 
historii Postaci). Nie będzie 
od szkodził Postaci, ani nie 
uczyni nic złego jeśli nie 
będzie miał dobrego powodu. 
Kolejne takie zakończenie 
uczyni z celu Przyjaciela, 
gotowego wesprzeć plany i 
dążenia Postaci. Trzecie 
uzycie Zaprzyjaźnienia uczyni 
Przyjaciela do grobowej deski - 
będzie on próbował zrobić 
wszystko by pomóc Postaci 
(wedle swojej wiedzy i oglądu 
sytuacji).

Ataki społeczne mogą dotknąć wybranej osoby, ale też wszystkich zdolnych usłyszeć postać. Możesz poświęcić swoją akcję w Konflikcie 
Społecznym, żeby zamiast ataku zastosować Fortel.

Próba zastraszenia Celu. Zaczyna się 
on coraz bardziej bać postaci, do tego 
stopnia, że jeśli zakończysz tym 
atakiem to Cel ucieka przerażony. 
Każde zastraszenie powoduje stratę 
1k10 + WOLA Determinacji. Każde 
kolejne użycie Zastraszenia powoduje 
stratę Determinacji większą o 4 
(kumulatywne).

Zastraszenie Zastraszanie

FORTELE
Zdolność Efekt

Wskazujesz Celowi mocne i słabe 
strony swojej argumentacji. 
Wykonaj Test Przełamania 
ROZUMU Celu. W razie sukcesu 
dany Cel otrzymuje karę -4 do 
końca starcia. Można użyć tylko raz 
na cały Konflikt Społeczny.

Nazwa

Podpuszczenie
Oszustwo albo 

Perswazja

Oferujesz kwotę będącą 
wielokrotnością 50 koron i 
przeprowadzasz Test Przełamania 
Woli swojego Celu. Jeśli Ci się uda, 
za każde wydane 50 koron 
otrzymujesz bonus +1 do ataków 
Porozumienia, na które teraz 
przechodzisz.

Przekupstwo HazardMożliwy tylko w Konflikcie toczącycm się w 
dłuższej perspektywie. Wykorzystaj go kiedy 
twój Cel nie jest tobą zainteresowany. Postać 
prowadzi wtedy działania tworzące 
romantyczną relację i wykonuje Test 
Przełamania WOLI podrywanego. Jeśli mu 
się uda to dopóki utwierdza cel co do swojego 
uczucia i dobrze traktuje drugą stronę 
otrzymuje Bonus +3 do każdego ataku i 
obrony w Konflikcie z Celem. Jeśli Romans 
źle się skończy, porzucony zyskuje na stałe 
Bonus +3 do obrony przed atakami 
porozumienia ze strony dawnego partnera.

Romans Urok

Podrywanie Celu. Ulega uczuciom 
(również erotycznym) jeśli 
zakończysz tym atakiem. Powoduje 
stratę 1k6 + EMOCJE Determinacji. 
Każde kolejne użycie powoduje 
stratę Determinacji większą o 2 
(kumulatywne).

Amory

Próba zaprzyjaźnienia z Celem. 
Kończąc tym atakiem czynisz z Celu 
swojego Sojusznika. Każdy taki atak 

powoduje stratę 1k6 + EMOCJE 
Determinacji.

UrokZaorzyjaźnienie

Nazwa Zdolność

Nieugiętość

Jeśli Konflikt Społeczny toczy się w starciu zbrojnym stosujemy 
normalne zasady Inicjatywy. Może być jednak rozciągnięty w czasie.

Konflikt Społeczny jest Testem Przeciwstawnym - Determinację traci 
ten kto przegrał w swoim teście, niezależnie czy atakował, czy się 
bronił.

UWAGI

Ignorowanie

Kontrargumentacja

Zdolność

Nieugiętość

jak wybrany atak

Efekt i strata Determinacji

Ignorujesz swojego rozmówcę, brak zmian w zachowaniu postaci. Powoduje stratę 1k10 + 
EMOCJE Determinacji.

Broniący się wyprowadza swój własny atak społeczny. Jeśli wygra stosuje się jego zasady. Strata 
Determinacji zależna jest od wybranego rodzaju ataku.

POROZUMIENIE WYMUSZENIE
ATAKI

Nazwa Zdolność Efekt i strata Determinacji
Powolne okłamywanie Celu. Jeśli 
zakończysz tym atakiem sprawisz, że 
ofiara uwierzy w kłamstwo. Każdy atak 
powoduje stratę 1k6 + ROZUM 
Determinacji.

Okłamanie Oszustwo

Rozpowiadanie ośmieszających plotek 
o Celu. Jeśli zakończysz tym atakiem, 
to Cel zmniejsza swoją Reputację o 2 
na jeden dzień wobec wszystkich 
obecnych podczas kończącego ataku. 
Każdy atak powoduje stratę 1k6 + 
WOLA Determinacji.

Ośmieszenie Empatia


