
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laion 

Lwy 

Ród politycznej gry, buty i 

dworskich obyczajów. To z 

niego wywodzi się dynastia 

Lainów, a co za tym idzie – 

wielu doradców i wysokich 

urzędników imperatora. Na 

Południu Lajonici są władcami 

licznych skłóconych ze sobą 

krain, a na Północy patronują 

sztuce, odkryciom oraz prowadzą 

ludzi do kolonizacji opuszczonych 

ziem. 

 

 

 

 

Marine de Blanc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lajonicka podróżniczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę). 

Marine de Blanc 

    4 (specjalistka)  
 

 

 Szlachta 1/5      Żeglarze 2/5 

Cechy 

Potęga Siła 2 Inteligencja 2 Charyzma 3 

2 Wytrzymałość 2 Intuicja 2 Zręczność 3 

 KRZEPA 4 UMYSŁ 4 WDZIĘK 6 
 

Umiejętności 

Nazwa Poziom Działanie 

Przewodzenie 

(Mówca) 
4 

Porywające przemowy chwytające za serce. Dzięki 

Specjalności działają na tłumy. 

Religie  

(Kultury) 
4 

Znajomość różnych wyznań i kultur. Dzięki Specjalności 

nie masz kar za różnice kulturowe i religijne. 

Etykieta 2 Właściwe i eleganckie zachowanie. 

Języki 2 Rozumienie obcych języków (wykonaj Test). 

Fach 2 Codzienne prace, w tym cerowanie ubrań czy wiązanie lin. 

Heraldyka 2 Rozpoznawanie herbów, flag i bander. 

Strzelanie 2 Posługiwanie się kuszą, łukiem czy pistoletem. 

Walka 2 Władanie mieczem, szablą czy nożem. 

Wiedza o Imperium 2 Znajomość historii i geografii ziem ludzi. 

Wiedza o nieludziach 2 Znajomość obyczajów i przypadłości nieludzi. 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Dziecię Morza 

Otrzymujesz bonus +2 do wszystkich testów na morzu, a karę -1 na lądzie. 

Posiadasz naturalną biegłość ułatwiającą prace na statku. 

❑ 

Dar Języków 

Wszystkie testy rozumienia języków są dla Ciebie ułatwione. Poznajesz też  

za darmo jeden egzotyczny język. Komplikacje w testach związanych  

z mówieniem (np. Języków czy Przewodzenia) mogą sprawić, że zaczynasz 

przemawiać w obcym języku. 

❑ 

Kodeks 

Zyskujesz bonus +2 dla wszystkich działań zgodnych z wyznawanymi 

wartościami i kara -1 gdy działasz wbrew nim. Przy Komplikacjach może 

pojawić się wróg o przeciwnym kodeksie. 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Dług 

honorowy  

Na początku sesji rzuć 

kostką. Jeśli wypadnie „1”, 

dostajesz specjalną misję w 

ramach spłaty długu 

Statek 
Dysponujesz niedużym statkiem 

z czwórką załogi. 

Marine de Blanc, 

lajonicka podróżniczka 

Wiek: 21 lat  

Wzrost: 162 cm 

Oczy: 

błękitne/morskie 

Włosy: złote 

Języki: 

szlachecki, laion 

Ród: Laion 

Szkolenie: 

Odkrywca 

Aspekt Potęgi: 

Szczęście 

Ambicja: 
Sława 

Cnota: 
Honor 

Opis: Marine jest uroczą młodą dziewczyną  

o szelmowskim uśmiechu, niepokornych włosach 

oraz dziwnym błysku w oczach, które chwilami 

wydają się mieć barwę morskiej wody. Jest ładna  

w nonszalancki sposób kogoś, kto się o urodę nigdy 

nie musiał starać i wysportowana w sposób 

charakteryzujący osobę, która musi często 

salwować się ucieczką. Marine jest niespokojnym 

duchem. Kocha morze, poznawanie nowych ludzi 

oraz błyskotki. Wszystko to nie raz ładowało ją w 

tarapaty – w czym nie pomaga to, że nie należy ona 

do tuzów intelektu (choć poznawanie ludzkich i 

nieludzkich kultur zawsze ją fascynowało). Zwykła 

działać, zanim pomyśli, co jest dla niej zarówno 

źródłem kłopotów jak i rozwiązań. Mimo swoich 

licznych niedostatków, ma serce po właściwej 

stronie. Obecnie jest szczęśliwą posiadaczką 

niewielkiego okrętu, którego załogę zebrała dzięki 

wrodzonej charyzmie, a nie umiejętnościom. 

Wyposażenie: spodnie, biała koszula, rozpięty 

dublet, wysokie buty, skórzany pas, pistolet  

(broń średnia strzelecka) i szpada (broń średnia), 

kolczyk z perłą, złoty wisiorek, 1 złota moneta  

(na szczęście).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biora 

Niedźwiedzie 

Ród porządku, prawa, postępu  

i wojny. Z niego pochodziła 

zmarła niedawno imperatorowa. 

Na Południu rządzą potężną 

Ligą, przed której armią drżą 

inne Rody, a na Północy 

Bjorningowie są wielkimi 

patronami wynalazców oraz 

przebudowują stare miasta 

zgodnie z renesansowym 

duchem geometrycznego ładu. 

 

 

 

 

 

 

kapitan Bors Hecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bjorski jurysta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę). 

Bors Hecht 

   5 (drobna szlachta)  
 

 

Mieszczanie 1/5     Wojskowi 2/5 

Cechy 

Potęga Siła 2 Inteligencja 2 Charyzma 3 

2 Wytrzymałość 3 Intuicja 2 Zręczność 2 

 KRZEPA 5 (6) UMYSŁ 4 WDZIĘK 5 
 

Umiejętności 

Nazwa Poziom Działanie 

Prawo 

(Prawo Imperium) 
4 

Znajomość praw i obyczajów rządzących światem ludzi. 

Bors pełni dzięki temu dość wysoki i dochodowy urząd. 

Strategia 

(Wojsko) 
4 

Zarządzanie wojskiem na placu boju. Bors podróżuje zawsze 

z gwardzistami (Oddziałem 2) i potrafi szybko szkolić 

rekrutów. 

Etykieta 2 Właściwe i eleganckie zachowanie. 

Jeździectwo 1 Jazda konna, powożenie i opieka nad wierzchowcem. 

Opanowanie 2 Samokontrola i zimna krew. 

Retoryka 2 Sztuka przemawiania w sposób klarowny i rozumny. 

Strzelanie 1 Posługiwanie się kuszą, łukiem czy pistoletem. 

Walka 2 Władanie mieczem, szablą czy nożem. 

Wiedza o Imperium 2 Znajomość historii i geografii ziem ludzi. 

Wysportowanie 2 Dobra kondycja i biegłości atletyczne. 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Furia 

Na początku walki możesz wykonać Trudny Test Umysłu. Jeśli to robisz, otrzymujesz 

bonus +2 do Siły, Wytrzymałości i Zręczności. W razie sukcesu Ty masz kontrolę nad 

postacią, w razie Porażki, steruje nią MG. 

❑ 

Koligacje 

Masz krewnych wszędzie. Za 1 Zaufania pojawia się kuzyn, a za 3: cały ich Oddział. 

Na początku sesji rzuć kostką. Przy wyniku „1” pojawia się krewniak w tarapatach. 

❑ 

Majątek 

W najbliższym większym mieście masz kamienicę z pokaźną biblioteką i gospodę 

przynoszącą przynajmniej 2 sztuki złota dochodu między rozdziałami. Oby Twój 

wróg nie podłożył pod nie ognia… 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Wróg 

W razie Komplikacji MG może 

dorzucić 1 Zaufania, by 

wprowadzić na tej sesji Ruperta 

Bedrę, starego rywala Borsa 

(Poplecznik 2). 

Potężna 

budowa 

Gdy coś lub ktoś próbuje Cię zranić 

lub zmęczyć, Twoja Krzepa jest o 1 

większa (uwzględnione). 

Urząd 
Masz wysokie stanowisko, a między 

rozdziałami zarabiasz 4 sztuki złota.. 

Kapitan Bors Hecht, bjorski jurysta 

Wiek: 25 lat 
 

Wzrost: 192 cm 

Oczy: brązowe 

Włosy: blond 

Języki: 

szlachecki, 

staroimperialny 

Ród: Biora 

Szkolenie: 

Urzędnik 

Aspekt Potęgi: 

Los 

Ambicja: 
Sława 

Cnota: 
Cierpliwość 

Opis: Bors sprawia wrażenie spokojnego  

i opanowanego, może nawet trochę wyniosłego.  

Ma przyjazną przystojną szeroką twarz. Jest jednak 

coś groźnego w jego spojrzeniu i w tym, jak 

zamyślony marszczy brwi. To postawny wojownik 

w stroju dworzanina, żołnierz odbywający służbę 

poza frontem, ale zawsze gotów wrócić na pole 

walki. Bors jest człowiekiem zasad, nie lubi 

kompromisów i gotów jest ponieść cenę takiej 

postawy. Nie raz musiał już tak uczynić i potrafi 

sobie radzić z nabytymi w ten sposób wrogami. 

Porusza się spokojnie, ale z siłą, niczym 

niepowstrzymana lawina. W gniewie jest straszny, 

a w jego oczach zdaje się wtedy płonąc ogień 

refleksy. Kapitan Hecht przeszedł całą ścieżkę 

dobrej bjorskiej kariery: służył i awansował  

w wojsku, a po zakończeniu służby zdobył 

wykształcenie i został jurystą. Korzysta z nabytej  

w ten sposób wolności, by poznać trochę świata. 

Wyposażenie: wysokie czarne buty i czarne 

spodnie, krótki zielono-czarny sajan, czarne pas 

oraz rękawice, wszystko ze srebrnymi 

wykończeniami; srebrny łańcuch urzędu; czarny 

kapelusz z wąskim rondem i zielonym piórem 

obszyty srebrną nicią; miecz (broń średnia); około 

20 srebrników w drobnej monecie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górskie Klany 

Górale 

Ród brawury, legend i mistyki 

oraz niespokojnego ducha.  

Od wieków Górale żyli  

na obrzeżach cywilizacji, 

Imperium Lainów wciągnęło 

Klany w wyprawy ku nowym 

lądom. Na Południu są oni 

strażnikami swojej mglistej 

nadmorskiej krainy, a na 

Północy dzielą się z odkrywcami 

żeglarskim doświadczeniem 

oraz niespożytą energią. 

 

 

 

 

 

Lir O’Sian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bard ze Wzgórz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę). 

Lir O’Sian 

      4 (specjalista)  
 

 

    Artyści 2/5       Dworzanie 3/5 

Cechy 

Potęga Siła 2 Inteligencja 2 Charyzma 3 

3 Wytrzymałość 2 Intuicja 2 Zręczność 2 

 KRZEPA 4 UMYSŁ 4 WDZIĘK 5 
 

Umiejętności 

Nazwa Poziom Działanie 

Manipulacja 

(Uwodziciel) 
4 

Oszukiwanie, zwodzenie i uwodzenie. Bez Testu okłamiesz 

lub uwiedziesz BN o Potędze 1, 2 lub 3. Dzięki Specjalności 

uwiedzeni mogą dać Ci cenny prezent lub zdradzić plotkę. 

Sztuka 

(Występy) 
4 

Wszelkie formy ekspresji artystycznej. Masz Patrona, który 

wypłaca Ci 2 s.z. między rozdziałami. Twoje występy są tak 

urzekające, że odwrócą uwagę BNów o Potędze 1 lub 2. 

Fach 2 Codzienne prace, w tym cerowanie ubrań czy wiązanie lin. 

Walka (Bójka) 3 
Władanie mieczem, szablą czy nożem. Dzięki Specjalności 

traktujesz pięści i kopniaki jak broń lekką. 

Wiedza o Imperium 2 Znajomość historii i geografii ziem ludzi. 

Wysportowanie 2 Dobra kondycja i biegłości atletyczne. 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Dziecię Sidhe 

Możesz wykonać Test Magii, żeby skopiować cudzą magię, ale w razie 

Komplikacji przyjmujesz straszny wygląd jednego z zabitych bogów. 

Spektakularna Porażka daje Ci Bliznę. 

❑ 

Koligacje 

Masz krewnych wszędzie. Za 1 Zaufania pojawia się kuzyn, a za 3: cały ich 

Oddział. Na początku sesji rzuć kostką. Przy wyniku „1” pojawia się 

krewniak w tarapatach. 

❑ 

Żywioł pokrewny 

(powietrze) 

Potrafisz przywołać moc swojego żywiołu na pomoc. Jeśli zdasz Test Magii 

możesz wykonywać nieprawdopodobnie dalekie i wysokie skoki  

na skrzydłach wiatru. Zderzenia z ziemią zadają Ci za to 1 dodatkową Ranę. 

◼Krew Wzgórz Poziom 1: zyskujesz bonus +1 do opierania się chorobom i truciznom. 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Wieszcz 

trans 

W razie Komplikacji 

MG może dorzucić  

1 Zaufania, żebyś zaczął 

wygłaszać tajemniczą 

przepowiednię 

Przysługa 
Jeżeli wpadniesz w kłopoty, rzuć kostką 

– wyniki 1-4 oznaczają, że ktoś Cię  

z nich wyciągnie spłacając przysługę. 

Styl walki: 

rozjemca 

W Walce z przeważającą liczbą 

przeciwników Twoje Testy są Łatwe. 

Lir O’Sian, bard ze Wzgórz 

Wiek: 21 lat  

Wzrost: 175 cm 

Oczy: zielone  

Włosy: 

rude loki 

Języki: szlachecki, 

klanowy 

Ród: Górskie 

Klany 

Szkolenie: Artysta 

Aspekt Potęgi: 

Szczęście 

Ambicja: 
Sława 

Cnota: 
Odwaga 

Opis: Lir ma twarz anioła i chociaż serce dobre,  

to jednak diablą duszę. Ma piękne zielone oczy, 

chłopięce rysy twarzy, lekko pociągłą twarz  

o wyraźnie zarysowanym nosie i podbródku  

oraz niezwykłe rude loki. Jego uśmiech przechery  

i szelmowski błysk w oku czynią z niego ulubieńca 

kobiet, z czego Lir chętnie i obficie korzysta.  

Jako wędrowny artysta rzadko przejmuje się 

konsekwencjami. Swym kunsztem i urokiem 

potrafi zyskać sobie przychylność i ochronę 

wysoko postawionych, a w razie czego umie 

utorować sobie drogę na wolność pięściami, 

kopniakami, a nawet swoim instrumentem, teorbą. 

Jest w końcu prawdziwym synem Wzgórz. Ten 

związek sprawia też, że niektóre śpiewane przez 

niego pieśni niosą w sobie groźne przepowiednie. 

Wyposażenie: brązowe obcisłe spodnie i buty, 

rozchełstana biała koszula z szerokimi mankietami, 

haftowana modna kamizelka, tartanowy pas 

herbowy w zielono-żółtą kratę przerzucony przez 

ramię i spięty złotą broszą, teorba (wielka lutnia)  

z jasnego drewna z trzema otworami akustycznymi, 

każdym ozdobionym triskelionem, sakiewka z 

1k10 srebrników w bilonie, butelka wyśmienitego 

wina, nadającego się na prezent dla księcia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalinda 

Czarne Mewy 

Ród morza, egzotyki, handlu i 

dalekich podróży. Nie minęły 

dwie dekady, od kiedy nawiązał 

kontakt z Lainami i przystąpił do 

ich Imperium. Na Południu jego 

członkowie są egzotyczną 

rzadkością, gdy na Północy ich 

wyspiarskie krainy stanowią 

bazę do wypraw na inne 

Stworzenia. 

 

 

 

 

 

 

Bahari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalindyjska sterniczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę). 

Bahari 
    4 (specjalistka)  

 

 

 Żeglarze 3/5 

Cechy 

Potęga Siła 3 Inteligencja 2 Charyzma 2 

2 Wytrzymałość 2 Intuicja 2 Zręczność 3 

 KRZEPA 5 UMYSŁ 4 WDZIĘK 5 
 

Umiejętności 

Nazwa Poziom Działanie 

Fach (Kartograf) 4 

Codzienne prace, w tym cerowanie ubrań czy wiązanie lin. 

Specjalność pozwala jej czytać mapy, wyznaczać kurs oraz 

sterować statkiem. 

Wysportowanie  

(Pływak) 
4 

Dobra kondycja i biegłości atletyczne. Specjalność pozwala 

swobodnie poruszać się w wodzie, nawet wzburzonej. 

Języki 2 Rozumienie obcych języków (wykonaj Test). 

Kupiectwo 2 Ubijanie dobrych interesów. 

Opanowanie 2 Samokontrola i zimna krew. 

Przewodzenie 2 Porywające przemowy chwytające za serce. 

Religie 2 Znajomość różnych wyznań i kultur. 

Walka 2 Władanie mieczem, szablą czy nożem. 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Dziecię Morza 

Otrzymujesz bonus +2 do wszystkich testów na morzu, a karę -1 na 

lądzie. Posiadasz naturalną biegłość ułatwiającą prace na statku. 

❑ 

Wybraniec 

Zyskujesz 1 Punkt Wybrańca. Możesz go wydać, żeby przerzucić Test albo 

odzyskać wszystkie Punkty Potęgi. Przy Komplikacji MG wygłasza ustami 

postaci przepowiednię, co musisz zrobić, by Kalinda zesłała Ci kolejny. 

❑ 

Żywioł pokrewny 

(woda) 

Potrafisz przywołać moc swojego żywiołu na pomoc. Jeśli zdasz Test Magii 

możesz uspokoić lub wzburzyć morze wokół statku, albo przewrócić 

przeciwnika falą z morza, rzeki, fontanny czy balii. 

◼ 

Krew Kalindy 

Poziom 1: Zyskujesz bonus +1 do wszystkich Testów związanych  

z poruszaniem się (wspinaczka, pływanie, balansowanie, skakanie). 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Klątwa: 

Fobia 

(suknie)  

Jeżeli masz włożyć suknię, 

musisz zdać Test Opanowania,  

żeby nie otrzymać kary -2 do 

Konfliktów Społecznych. 

Styl 

walki: 

mlinzi 

W Walce na pokładzie statku 

Twoje Testy są Łatwe. 

Bahari, kalindyjska sterniczka 

Wiek: 18 lat  

Wzrost: 178 cm 

Oczy: brązowe 

Włosy: czarne 

Języki: 

szlachecki, 

kalindyjski 

Ród: Kalinda 

Szkolenie: 

Szermierz 

Aspekt Potęgi: 

Los 

Ambicja: 

Doskonałość 

Cnota: 

Poświęcenie 

Opis: Bahari sprawia wrażenie starszej, niż jest  

w rzeczywistości. Na jej owalnej twarzy uśmiech 

pojawia się rzadko, zwykle wtedy, kiedy walczy  

ze wzburzonym morzem. Jest rzeczowa, 

opanowana i pewna siebie – przynajmniej  

na pokładzie. Od dziecka uczyła się, by stanąć  

za sterami statku. Kiedy więc trzyma je w dłoniach, 

jest w swoim żywiole, a jej twarz się rozpromienia. 

Na lądzie za to czuje się niepewnie. Jest wysoka jak 

na kobietę nawet ze swojego Rodu, przez co nie 

lubi miast i pałaców. Nie jest przyzwyczajona  

do sukien i dobrych manier. Potrafi za to świetnie 

poruszać się i walczyć na pokładzie statku oraz 

przeprowadzić go przez najgorszy nawet sztorm. 

Tylko nieliczni wiedzą, jak potężny jest związek 

Bahari z morzem. Wichry i burze wydają się 

słuchać jej próśb, a gdy im rozkazuje, na pół modląc 

się, na pół wykrzykując ku nim przekleństwa, jej 

oczy wydają się lśnić nieziemskim blaskiem. 

Ubiór: szerokie spodnie i luźna koszula, wzorzysty 

pas, haftowana kamizelka i czapka, miękkie buty, 

miecz same (broń średnia) i kilka noży (broń lekka, 

można nimi rzucać dzięki Wysportowaniu), 

kolorowe naszyjniki, sakiewka z 10 srebrnikami.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umajar 

Półelfy 

Ród wolności, tajemnic, 

przysług i długowieczności.  

Na Południu służą głównie 

innym Rodom jako ludzie 

cienia: szpiedzy i skrytobójcy. 

Na Północy otrzymali  

od Lainów prawo zasiedlenia 

własnej krainy i z wielkim 

entuzjazmem budują tam własną 

szlachecką republikę. 

 

 

 

 

 

 

 

Ela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umajarska poszukiwana szlachcianka 

 

Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę).  



 

Ela 

  5 (drobna szlachta) 
 

 

 Szlachta 2/5      Umajar 1/5 

Cechy 

Potęga Siła 2 Inteligencja 3 Charyzma 2 

2 Wytrzymałość 2 Intuicja 3 Zręczność 2 

 KRZEPA 4 UMYSŁ 6 WDZIĘK 4 
 

 

 

Dziedzictwa (wybierz jedno) 

Nazwa Opis 

◼ 

Elfie Ciało 

Elfia krew przynosi Ci dwa dary: Elfie oczy dają bonus +2 do testów 

widzenia mocy i +1 do Testów Magii. Elfia budowa daje bonus +1 do testów 

gibkości. Dwa razy na sesje przy Komplikacjach MG może wprowadzić 

agresywnych nietolerancyjnych wobec nieludzkiego wyglądu ludzi bez 

dodawania Zaufania. Postać ma przeciw nim karę -2 w testach społecznych 

❑ 

Empatia 

Potrafisz wyczuwać nastroje i potrzeby innych. Na początku sesji 

wykonujesz Przeciętny Test Magii. Przy sukcesie zyskujesz Ułatwienie przy 

testach społecznych względem wszystkich w promieniu 20 metrów.  

W razie porażki słyszysz nieznośny szum, a Spektakularna Porażka daje  

2 poziomy Szaleństwa. 

❑ 

Wybraniec 

Zyskujesz 1 Punkt Wybrańca. Możesz go wydać, żeby przerzucić Test albo 

odzyskać wszystkie Punkty Potęgi. Przy Komplikacji MG wygłasza ustami 

postaci przepowiednię, co musisz zrobić, by Jedyny zesłał Ci kolejny. 

◼Krew Elfów Poziom 1: zaczynasz się starzeć 50 lat później niż normalnie. 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Kontrakt 

małżeński 

Na początku sesji rzuć 

kostką. Jeśli wypadnie liczba 

nieparzysta, na sesji pojawi 

się scena związana  

z przygotowaniami ślubnymi 

(jurysta z intercyzą, kapłan, 

który ma udzielić ślubu). 

Jeśli wypadnie „1”, pojawia 

się Poplecznik rodziny 

(Potęga 3), który ma Cię 

sprowadzić do domu. 

Szlachectwo 

Posiadasz wszelkie szlacheckie 

przywileje i wyższą Pozycję 

(uwzględniona). 

Poszukiwana 

Na początku sesji rzuć 

kostką. Jeśli wypadnie „1”, 

pojawia się ścigający Cię 

BN: Poplecznik o Potędze 2. 

Elżbieta „Ela” Elairin Olesai,  

umajarska poszukiwana szlachcianka 

Wiek: 46 lat 

 

Wzrost: 152 cm 

Oczy: 

antracytowe 

Włosy: czarne 

Języki: 

szlachecki 

Ród: Umajar 

Szkolenie: 

Szlachcianka 

Aspekt Potęgi: 

Wola 

Ambicja: 
Wolność 

Cnota: 
Odwaga 

Opis: Dzięki swej elfiej krwi Ela wygląda na lat 

dwadzieścia, gdy jest przeszło dwakroć starsza. 

Korzysta chętnie ze swojej twarzy niewiniątka  

i niezwykłej gibkości, by wykpić się od większości 

kłopotów, a jeśli to się nie uda, sięga po swój 

czarowny uwodzicielski uśmiech i sprawdzone 

sposoby, by omotać mężczyzn (i niektóre kobiety, 

jej to nie przeszkadza), swoją urodą. Ma naturalny 

talent do rozumienia potrzeb innych i zawsze 

znajdzie sposób by dostać to, czego chce.  

Jej rodzina stwierdziła niedawno, że nadszedł czas 

się ustatkować i zaręczyła Elżbietę z kalindyjskim 

bogaczem. Półelfka jednak uciekła, nie oglądając 

się za siebie. Zdaje sobie jednak sprawę z tego,  

że sama sobie nie poradzi. Szuka więc ludzi, którzy 

wybierają się jak najdalej od ziem jej krewnych. 

Zrobi wszystko, by udowodnić im swoją 

przydatność i sprawność. Bije więc od niej aura 

pewności siebie, a jej strój i postawa mają mówić 

„jestem kompetentna bardziej, niż Wam się zdaje”. 

Ubiór: szeroka spódnica jeździecka, rajtuzy, 

haftowana bluzka z dekoltem, ciemnofioletowy 

kusy kontusik, buty do konnej jazdy, kilka noży, 

naszyjnik z pereł, kapelusz z szerokim rondem, 

rączy koń, biżuteria warta 10 srebrników.  

Umiejętności 

Nazwa Poz. Działanie 

Etykieta 

(Plotkarka) 
4 

Właściwe i eleganckie 

zachowanie. Dzięki 

Specjalności możesz  

za 2 Zaufania 

powiedzieć coś o BNie, 

a MG wybierze,  

co z tego jest prawdą 

(musi coś wybrać).. 

Opanowanie  

(Nieustępliwość) 
4 

Samokontrola i zimna 

krew. W Konfliktach 

możesz działać 

pierwsza, jeśli 

najwyższy Rezultat jest 

niższy niż 4. Dzięki 

Specjalności możesz 

użyć Opanowania jako 

Um.. Wspierającej  

w Konfliktach 

społecznych. 

Heraldyka 2 
Rozpoznawanie 

herbów, flag i bander. 

Jeździectwo 2 

Jazda konna, 

powożenie i opieka nad 

wierzchowcem. 

Magia ludowa 1 
Ogólna biegłość w 

tradycyjnej magii. 

Manipulacja  2 
Oszukiwanie, 

zwodzenie i uwodzenie. 

Przewodzenie 2 
Porywające przemowy, 

które chwytają za serce. 

Sztuka 1 
Wszelkie formy 

ekspresji artystycznej. 

Walka 2 
Władanie mieczem, 

szablą czy nożem. 

Wiedza o 

Imperium 
1 

Znajomość historii  

i geografii ziem ludzi. 

Wiedza o 

nieludziach 
1 

Znajomość obyczajów  

i przypadłości nieludzi. 

Wpływy 1 

Załatwianie spraw  

i sprzętów przez 

znajomości lub 

półświatek. 

Wysportowanie 1 
Dobra kondycja  

i biegłości atletyczne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laion 

Lwy 

Ród politycznej gry, buty oraz 

dworskich obyczajów.  

To z niego wywodzi się dynastia 

Lainów, a co za tym idzie – 

wielu doradców i wysokich 

urzędników imperatora.  

Na Południu Lajonici  

są władcami licznych 

skłóconych ze sobą krain, a na 

Północy patronują sztuce, 

odkryciom oraz prowadzą ludzi  

do kolonizacji opuszczonych ziem. 

 

 

 

 

Thomas de Chantel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lajonicki uczony i banita 
 

Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas de Chantel  

  3 (mieszczanin)  
 

 

Duchowni 2/5        Uczeni 1/5 

Cechy 

Potęga Siła 2 Inteligencja 3 Charyzma 3 

2 Wytrzymałość 2 Intuicja 2 Zręczność 2 

 KRZEPA 4 UMYSŁ 5 WDZIĘK 5 
 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Dziecię 

Trentona 

Zaczniesz się starzeć dużo później, ale gdy do tego dojdzie, będzie się to 

działo dużo gwałtowniej. Przyciągasz kłopoty: każde wyrzucone „1” 

(nawet przy przerzucie lub na nie zatrzymywanej kostce) wywołuje 

Komplikacje. Zyskujesz 2 poziomy Reputacji w Laion. 

❑ 

Kodeks 

Zyskujesz bonus +2 dla wszystkich działań zgodnych z wyznawanymi 

wartościami i kara -1 gdy działasz wbrew nim. Przy Komplikacjach może 

pojawić się wróg o przeciwnym kodeksie. 

❑ 

Zapiekła 

zemsta 

Masz znacznego wroga (marszałka de Montalbe z Unii Osydentu,  

Tuza o Potędze 5), a Twoja śmierć jest mu na rękę. Jego wrogowie są jednak 

Twoimi przyjaciółmi: za 2 Zaufania możesz wprowadzić sprzymierzeńca 

(Poplecznika o Potędze 3), a za 3 Oddział (3) wsparcia. 

◼ 

Krew Lwa 
Poziom 1: Zyskujesz bonus +1 do wszystkich Testów Charyzmy. 

 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Banicja 

Pod karą śmierci nie 

możesz odwiedzić Unii 

Osydentu 

Patron 

Znajomy opat wypłaca Ci 

2 sztuki złota między 

rozdziałami. 

Dług 

honorowy 

Na początku sesji rzuć 

kostką. Jeśli wypadnie 

„1”, dostajesz specjalną 

misję w ramach spłaty 

długu 

Styl walki: 

pojedynkowicz 

Gdy w Walce masz w 

jednej ręce broń średnią, 

a w drugiej lekką lub 

płaszcz, Twoje Testy są 

Łatwe. 

 

Wyposażenie: zapięty starannie dublet, wysokie buty, płaszcz podróżny, zdobiony skórzany pas, 

szpada (broń średnia), sztylet (broń lekka) skórzana torba z pergaminami, notesem i książkami, 

okulary na łańcuszku, wisior z gwiazdą Pięciu Bogów, koń 

 

Thomas de Chantel, lajonicki uczony banita 

Wiek: 18 lat  
 

Wzrost: 170 cm 

Oczy:  

piwno-złote 

Włosy: 

jasnozłote 

Języki: 

szlachecki, 

straoimperialny 

laion 

Ród: Laion 

Szkolenie: 

Uczony 

Aspekt Potęgi: 

Los 

Ambicja: 
Wiedza 

Cnota: 

Honor 

Opis: Thomas urodził się w rodzinie lojalistów 

w kraju przechodzącym właśnie przewrót: 

obecnej Unii Osydentu. Od dziecka jest więc 

wygnańcem, błąkającym się po posiadłościach 

krewnych i dworach Północy, na którą zbiegli 

jego krewni. Wiele lat spędził pod opieką 

mnichów Trentona w różnych klasztorach. To im 

zawdzięcza swoje wykształcenie i pogodę 

ducha. Kiedyś ma zamiar sam złożyć śluby, ale 

na razie podróżuje, szukając mistrzów wiedzy 

oraz odwiedzając biblioteki, często takie,  

do których nikt go nie zapraszał. Jest pełen 

optymizmu, co widać na jego uśmiechniętej  

i wyrażającej wieczny entuzjazm twarzy.  

Nie jest wysoki ani muskularny, ale to przystojny 

młodzieniec, dumnie wypinający pierś i brodę 

noszący wysoko. Chociaż jest banitą bez domu  

i ojczyzny, urodził się lajonickim szlachcicem, 

co widać w jego postawie, złotym błysku w oku 

i pełnym werwy podejściu do każdego 

wyzwania.   

Umiejętności 

Nazwa Poz. Działanie 

Heraldyka 

(Herold) 
4 

Rozpoznawanie herbów, 

flag i bander.  

Po napotkaniu osoby 

od razu znasz jej imię, 

pozycję i stan majątku. 

Wiedza o 

Imperium 

(Dzieje) 

4 

Znajomość historii oraz 

geografii ziem ludzi. 

Dzięki temu w każdym 

miejscu Imperium 

potrafisz ujść  

za miejscowego. 

Etykieta 2 
Właściwe i eleganckie 

zachowanie. 

Jeździectwo 1 

Jazda konna, powożenie 

oraz opieka nad 

wierzchowcem. 

Języki 2 

Rozumienie obcych 

języków (wykonaj 

Test). 

Leczenie 1 
Opatrywanie ran  

i opieka nad chorymi. 

Opanowanie 1 
Samokontrola i zimna 

krew. 

Przewodzenie 2 
Porywające przemowy 

chwytające za serce. 

Religie 2 
Znajomość różnych 

wyznań i kultur. 

Sztuka 1 
Wszelkie formy 

ekspresji artystycznej. 

Walka 2 
Władanie mieczem, 

szablą czy nożem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górskie Klany 

Górale 

Ród brawury, legend i mistyki 

oraz niespokojnego ducha.  

Od wieków Górale żyli  

na obrzeżach cywilizacji, 

Imperium Lainów wciągnęło 

Klany w wyprawy ku nowym 

lądom. Na Południu są oni 

strażnikami swojej mglistej 

nadmorskiej krainy, a na 

Północy dzielą się z odkrywcami 

żeglarskim doświadczeniem 

oraz niespożytą energią. 

 

 

 

 

 

Shannon O’Dair 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrończyni życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę). 

Shannon O’Dair 
      4 (specjalistka)  

 

 

  Szlachta 2/5       Kupcy 3/5 

Cechy 

Potęga Siła 2 Inteligencja 2 Charyzma 2 

3 Wytrzymałość 2 Intuicja 2 Zręczność 3 

 KRZEPA 4 (5) UMYSŁ 4 WDZIĘK 5 
 

Umiejętności 

Nazwa Poziom Działanie 

Leczenie  

(Nadworny Medyk) 
4 

Opatrywanie ran i opieka nad chorymi. Masz dobrą opinię  

i kamienicę z gabinetem. Możesz też powołać się na swój 

autorytet i wykorzystywać Leczenie jako Umiejętność 

Wspierającą w Konfliktach Społecznych. 

Opanowanie  

(Stalowa wola) 
4 

Samokontrola i zimna krew. W Konfliktach możesz działać 

pierwsza, jeśli najwyższy Rezultat jest niższy niż 4. Iluzje oraz 

magia wpływająca na umysł działają na Ciebie słabiej. 

Fach 2 Codzienne prace, w tym cerowanie ubrań czy wiązanie lin. 

Sztuka 2 Wszelkie formy ekspresji artystycznej. 

Walka (Bójka) 3 
Władanie mieczem, szablą czy nożem. Dzięki Specjalności 

traktujesz pięści i kopniaki jak broń lekką. 

Wiedza o Imperium 2 Znajomość historii i geografii ziem ludzi. 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Broń Rodowa 

Twój miecz jest świadomą istotą. Porozumiewa się z Tobą telepatycznie,  

a nawet potrafi wspomóc Cię drobną magiczną sztuczką. W Walce daje Ci 

bonus +2 do Rezultatu, chyba że go zdenerwujesz. 

❑ 

Dar Języków 

Wszystkie testy rozumienia języków są dla Ciebie ułatwione. Poznajesz też  

za darmo jeden egzotyczny język. Komplikacje w testach związanych  

z mówieniem mogą sprawić, że zaczynasz przemawiać w obcym języku. 

❑ 

Furia 

Na początku walki możesz wykonać Trudny Test Umysłu. Jeśli to robisz, 

otrzymujesz bonus +2 do Siły, Wytrzymałości i Zręczności. W razie sukcesu 

Ty masz kontrolę nad postacią, w razie Porażki, steruje nią MG. 

◼Krew Wzgórz Poziom 1: zyskujesz bonus +1 do opierania się chorobom i truciznom. 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Koligacje 
Na początku sesji rzuć kostką. 

Jeśli wypadnie „1”, pojawia 

się krewniak w tarapatach 

Potężna 

budowa 

Gdy coś lub ktoś próbuje Cię zranić lub 

zmęczyć, Twoja Krzepa jest o 1 większa 

(uwzględnione). 

Styl 

walki: 

rozjemca 

W Walce z przeważającą liczbą 

przeciwników Twoje Testy są Łatwe. 

Shannon O’Dair, obrończyni życia 
Wiek: 25 lat  

Wzrost: 170 cm 

Oczy: 

intensywnie 

zielone 

Włosy: 

ciemnorude 

Języki: 

szlachecki, 

klanowy 

Ród: Górskie 

Klany 

Szkolenie: 

Obrońca 

Aspekt Potęgi: 

Los 

Ambicja: 
Miłość 

Cnota: 
Honor 

Opis: Shannon ma dość specyficzne podejście  

do swojej profesji. Za młodu uczyła się  

na uzdrowicielkę i potrafi zarówno zbić gorączkę, 

jak i nastawić złamanie. Świetnie zna się  

na przygotowywaniu leków, zwłaszcza remediów 

opartych o naturalne składniki. Jest jednak też 

wojowniczką Górskich Klanów, jakby urodzoną  

do miecza, szybką do sięgania po pięści i kopniaki. 

Łatwo się irytuje i niespecjalnie przejmuje się tym, 

komu porachuje kości. Umie więc równie dobrze 

ranić, co leczyć. Godzi te sprzeczności najmując się 

jako ochroniarz. Jeśli nawet nie obroni swego 

zleceniodawcy na czas, zwykle jest w stanie połatać 

go na tyle, by przeżył zamach. Ta podwójna 

specjalność sprawia, że Shannon cieszy się dobrą 

sławą i nie narzeka na brak zleceń. Wierzy święcie, 

że to Wzgórza prowadzą ją ku miejscu, w którym 

będzie mogła wreszcie osiąść i ułożyć sobie życie. 

Byleby z kimś spokojnym, bo furiaci straszliwie ją 

denerwują – i zwykle ma ochotę takiemu przywalić. 

Wyposażenie: niedbale zasznurowana biała 

koszula, pas herbowy, spódnica z tartanu, trzewiki 

i wysokie skarpet, torba na ramie z lekami i ziołami 

oraz fletnią, claymour, sakiewka z 20 srebrnikami.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umajar 

Półelfy 

Ród wolności, tajemnic, 

przysług i długowieczności.  

Na Południu służą głównie 

innym Rodom jako ludzie 

cienia: szpiedzy i skrytobójcy. 

Na Północy otrzymali  

od Lainów prawo zasiedlenia 

własnej krainy i z wielkim 

entuzjazmem budują tam własną 

szlachecką republikę. 

 

 

 

 

 

 

Michał Micael Thoulesai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umajarski agent do wynajęcia 
 

Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę).  



 

 

 

 

 

Michał Micael Thoulesai 

    4 (specjalista)  
 

 

 Cienie 3/5 

 

Cechy 

Potęga Siła 2 Inteligencja 2 Charyzma 2 

2 Wytrzymałość 2 Intuicja 4 Zręczność 2 

 KRZEPA 4 UMYSŁ 6 WDZIĘK 4 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Empatia 

Potrafisz wyczuwać nastroje i potrzeby innych. Na początku sesji wykonujesz 

Przeciętny Test Magii. Przy sukcesie zyskujesz Ułatwienie w testach społecznych 

względem wszystkich w promieniu 20 metrów. W razie porażki słyszysz nieznośny 

szum, a Spektakularna Porażka daje 2 poziomy Szaleństwa. 

❑ 

Wybraniec 

Zyskujesz 1 Punkt Wybrańca. Możesz go wydać, żeby przerzucić Test albo 

odzyskać wszystkie Punkty Potęgi. Przy Komplikacji MG wygłasza ustami postaci 

przepowiednię, co musisz zrobić, by Jedyny zesłał kolejny punkt. 

❑ 

Zapiekła 

zemsta 

Masz znacznego wroga, a Twoja śmierć jest mu na rękę. Jego wrogowie są jednak 

Twoimi przyjaciółmi: za 2 Zaufania możesz wprowadzić sprzymierzeńca 

(Poplecznika o Potędze 3), a za 3 Oddział (3) wsparcia. 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Dług 

Na początku sesji rzuć kostką. 

Jeśli wypadnie liczba 

nieparzysta, pojawia się 

wierzyciel. 

Przysługa 

Jeżeli wpadniesz w kłopoty, 

rzuć kostką – wyniki 1-4 

oznaczają, że ktoś Cię z nich 

wyciągnie spłacając 

przysługę. 

Zdrajca w 

rodzinie 

Choć Michał tego nie wie, jego 

kuzyn, Maciej Surael,  

z nieznanych przyczyn porzucił 

służbę i przyłączył się do grupy 

rebeliantów. Na początku 

rozdziału rzuć kostką. Jeśli 

wypadnie wynik parzysty, 

pojawi się BN, który pomylił 

Michała z Maciejem. 

Styl Walki: 

szermierz 

umajarski 

W pierwszej Rundzie Walki 

Twoje Testy są Łatwe. 

 

Wyposażenie: biała koszula z kołnierzykiem obszyta fioletowym haftem, czarny dublet z 

matowymi miedzianymi guzikami, czarne spodnie, szeroki pas w czarno-fioletowy wzór, 

wysokie czarne buty, sztylet (broń lekka) i szabla (broń średnia) w elegancko zdobionych 

pochwach u pasa, po nożu do rzucania (broni lekkiej) w każdej cholewie wysokich butów, 

pusta sakiewka. 

Michał Micael Thoulesai, 

umajarski agent do wynajęcia 

Wiek: 33 lat 
 

Wzrost: 165 cm 

Oczy: miodowe 

Włosy: czarne 

Języki: 

szlachecki, 

obsprach 

Ród: Umajar 

Szkolenie: 

Szpieg 

Aspekt Potęgi: 

Szczęście 

Ambicja: 
Bogactwo 

Cnota: 
Lojalność 

Opis: Michal jest dość młody jak na szpiega, 

ale kilka naturalnych cech sprawiło, że nie 

narzeka na brak pracy. Po pierwsze jest  

on z natury bardzo sympatyczny i miły  

w obyciu. Wielu ludzi po prostu lubi 

przebywać w jego towarzystwie i wcześniej 

czy później dzieli się swoimi sekretami. 

Mężczyźni cenią jego przyjacielski uśmiech,  

a kobiety przystojną twarz i ciało atlety.  

Po drugie Michał jest bardzo sprawny,  

ma doskonała koordynację i dobry refleks. 

Świetnie sprawdza się więc, gdy trzeba się 

gdzieś dostać lub skądś wydostać. Nie jest 

zabójcą, ale potrafi się w razie czego obronić. 

Po trzecie w końcu pan Thoulesai ma dobrą 

pamięć i jest niesamowicie spostrzegawczy. 

Nic nie umyka jego uwadze. Pośród cieni  

ma więc dobrą opinię i często otrzymuje przez 

pośredników zlecenia od szlachty oraz 

bogatszych mieszczan. Choć jest wolnym 

strzelcem, nigdy nie odmawia, kiedy o jego 

usługi potrzebne są Rodowi.  

Umiejętności 

Nazwa Poz. Działanie 

Wpływy 

(Mistrz 

Kontaktów) 

4 

Załatwianie spraw 

oraz sprzętów przez 

znajomości lub 

półświatek. Masz 

swoich ludzi 

wszędzie i możesz 

wprowadzać za 3 

Zaufania czwórkę 

oddanych 

informatorów. 

Wysportowanie  

(Atleta): 
4 

Dobra kondycja i 

biegłości atletyczne. 

Pogoda czy podłoże 

nie mogą Ci 

utrudniać Testów. 

Możesz 

wykorzystywać 

Wysportowanie jako 

Um. Wspierającą  

w Konfliktach 

Społecznych 

Etykieta 2 

Właściwe oraz 

eleganckie 

zachowanie. 

Jeździectwo 2 

Jazda konna, 

powożenie i opieka 

nad wierzchowcem. 

Manipulacja 2 

Oszukiwanie, 

zwodzenie oraz 

uwodzenie. 

Opanowanie 2 
Samokontrola  

i zimna krew. 

Walka 2 
Władanie mieczem, 

szablą czy nożem. 

Wiedza o 

Imperium 
2 

Znajomość historii i 

geografii ziem ludzi. 

Złodziejstwo 2 
Kradzieże, włamania 

i ukrywanie się. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalinda 

Czarne Mewy 

Ród morza, egzotyki, handlu i 

dalekich podróży. Nie minęły 

dwie dekady, od kiedy nawiązał 

kontakt z Lainami i przystąpił do 

ich Imperium. Na Południu jego 

członkowie są egzotyczną 

rzadkością, gdy na Północy ich 

wyspiarskie krainy stanowią 

bazę do wypraw na inne 

Stworzenia. 

 

 

 

 

 

 

Dubu Amanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalindyjski weteran i kupiec 

 

 

 

 

 

 

  



Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę). 

Dubu Amanu 

    4 (specjalista) 

 

 Żołnierze 3/5 

Cechy 

Potęga Siła 4 Inteligencja 2 Charyzma 2 

2 Wytrzymałość 2 Intuicja 2 Zręczność 2 

 KRZEPA 6 UMYSŁ 4 WDZIĘK 4 
 

Umiejętności 

Nazwa Poz. Działanie 

Kupiectwo  

(Handlarz) 
4 

Ubijanie dobrych interesów. W rodzinnym mieście masz kamienicę 

i między rozdziałami zarabiasz 4 sztuki złota. 

Przewodzenie 

(Dowódca) 
4 

Porywające przemowy chwytające za serce. Specjalność sprawia,  

że Oddziały pod komendą postaci dostają +1 do Lojalności i Morale. 

Fach 2 Codzienne prace, w tym cerowanie ubrań czy wiązanie lin. 

Heraldyka 1 Rozpoznawanie herbów, flag i bander. 

Języki 2 Rozumienie obcych języków (wykonaj Test). 

Manipulacja  1 Oszukiwanie, zwodzenie i uwodzenie. 

Opanowanie 2 Samokontrola i zimna krew. 

Strzelanie 2 Posługiwanie się kuszą, łukiem czy pistoletem. 

Walka (Bójka) 3 
Władanie mieczem, szablą czy nożem. Dzięki Specjalności 

traktujesz pięści i kopniaki jak broń lekką. 

Wysportowanie 2 Dobra kondycja i biegłości atletyczne. 

Wiedza o Imperium 1 Znajomość historii i geografii ziem ludzi. 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Dar 

Języków 

Wszystkie testy rozumienia języków są dla Ciebie ułatwione. Poznajesz też za darmo 

jeden egzotyczny język. Komplikacje w testach związanych z mówieniem (np. 

Języków czy Przewodzenia) mogą sprawić, że przemawiasz w obcym języku. 

❑ 

Majątek 

Port w Twoim rodzinnym mieście należy do Ciebie. Przynosi on przynajmniej 5 s.z. 

dochodu rozdziałami. Konkurenci biznesowi nie zasypiają jednak gruszek w popiele. 

❑ 

Wybraniec 

Zyskujesz 1 Punkt Wybrańca. Możesz go wydać, żeby przerzucić Test albo odzyskać 

wszystkie Punkty Potęgi. Przy Komplikacji MG wygłasza ustami postaci 

przepowiednię, co musisz zrobić, by Kalinda zesłała Ci kolejny. 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Kontrakt 

małżeński 

Na początku sesji rzuć kostką. Jeśli wypadnie liczba 

nieparzysta, na sesji pojawi się scena związana z 
przygotowaniami ślubnymi (jurysta z intercyzą, kapłan, który 

ma udzielić ślubu). Jeśli wypadnie „1”, pojawia się Poplecznik 
rodziny (Potęga 3), który ma Cię sprowadzić do domu. 

Doskonały 

sprzęt 

Wybierz miecz 

albo kuszę: ta 
broń daje bonus 

+2 do Testów w 

Walce. 

Dubu Amanu,  

kalindyjski weteran i kupiec 

Wiek: 30 lat  

Wzrost: 185 cm 

Oczy: 

ciemnobrązowe 

Włosy: brak 

Języki: 

szlachecki, 

kalindyjski 

Ród: Kalinda 

Szkolenie: 

Żołnierz 

Aspekt Potęgi: 

Szczęście 

Ambicja: 
Miłość 

Cnota: 
Honor 

Opis: Dubu spędził większość swojego życia poza 

ojczyzną. Jako młody chłopak trafił do wojska  

i walczył najpierw z niedobitkami sił Królestwa 

Płonącego Miecza, potem z piratami, zbójami czy 

rebeliantami. Do domu wrócił na krótko i wkrótce 

znów go opuścił, by z poznanymi w czasie służby 

przyjaciółmi robić interesy na Północy i Południu 

Imperium Lainów. Czasem szły one lepiej, innym 

razem gorzej, ale Dubu wykazał się talentem  

do zarabiania pieniędzy i jeśli ich akurat nie ma,  

to dlatego, że w coś je zainwestował. Wewnętrzny 

spokój, szeroki uśmiech i jowialne usposobienie 

sprawiają, że ludzie łatwo mu ufają w interesach. 

Kiedy wreszcie po latach wrócił do domu, rodzina 

oznajmiła mu, że zaręczono go z pewną dobrze 

urodzoną Umajarką. Dubu przyjął to ze spokojem. 

Poprosił tylko o czas, by mógł odbyć jedną ostatnią 

dłuższą podróż, nim się ustatkuje. Gdy wróci  

do domu, spodziewa się zastać tam już pannę młodą 

i stanąć z nią na ślubnym kobiercu. Do tego czasu 

odwiedza dawnych znajomych i korzysta z życia. 

Wyposażenie: szerokie spodnie, luźna koszula, 

rozpięty dublet bez ramion, wygodne buty, u pasa 

ozdobny nóż (broń lekka) i spora sakiewka (40 

srebrników), miecz i kusza (bronie średnie), 

tobołek na plecy, kolczyk w uchu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biora 

Niedźwiedzie 

Ród porządku, prawa, postępu  

i wojny. Z niego pochodziła 

zmarła niedawno imperatorowa. 

Na Południu rządzą potężną 

Ligą, przed której armią drżą 

inne Rody, a na Północy 

Bjorningowie są wielkimi 

patronami wynalazców oraz 

przebudowują stare miasta 

zgodnie z renesansowym 

duchem geometrycznego ładu. 

 

 

 

 

 

 

Rita Ekore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieprzezorna alchemiczka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Testowanie 

Test wykonuje się dodając do siebie Cechę, 

Umiejętność i wynik na 1k10. Jeśli wynik jest 

równy 10 albo wyższy, test zakończył się 

sukcesem. W Testach Łatwym albo Trudnym 

rzuca się 2k10. W Teście Łatwym wybiera się 

wyższy wynik, a w Trudnym niższy. Testy 

Przeciwstawne wykonują wszystkie konkurujące 

strony. Nie ma w nich progu zdania (jest on równy 

0). Po prostu kto osiągnie wyższy wynik,  

ten wygrywa. 

Wynik powyżej progu testu to jego Rezultat. Wiele 

mechanik mierzy jakość sukcesu i pozwala 

wykorzystać ją na różne sposoby. W przypadku 

Testów Przeciwstawnych Rezultat też jest liczony 

od ich progu, czyli 0. 

Umiejętności pozwalają zaliczać automatycznie 

Testy Zwykłe: Łatwe przy poziomie 2, Przeciętne 

przy poziomie 4, a Trudne przy poziomie 6. 

Wynik „1” oznacza Komplikacje (przy Sukcesie) 

albo Spektakularną Porażkę (przy Porażce). Wynik 

„10” wybucha. To znaczy, że sumujesz wyniki z 

obu kostek (lub dorzucasz dodatkową i sumujesz 

przy teście Przeciętnym). 

Punkty Potęgi 

Punkty Potęgi to pula Bohatera. Pozwalają 

poprawiać wyniki Testów (+1 za 1 punkt) i 

wpływać na świat (jak Zaufanie). Ich wydawanie 

nie zmniejsza wysokości odpowiedniej Cechy – 

ona jest ich maksymalnym limitem. Jeden punkt 

Potęgi wrzucasz na początku sesji do puli Zaufania. 

Odzyskujesz je odgrywając Aspekt Potęgi, 

Ambicję i Cnotę. 

Forsowanie 

Za jeden poziom Zmęczenia (a więc karę do 

Testów, póki nie wypoczniesz), zyskujesz bonus +3 

do Testu. Możesz forsować się już po rzucie. 

Atrybuty 

To współczynniki pomocnicze, wykorzystywane  

w testach i do odpierania obrażeń.  

Krzepa to fizyczna budowa i wytrwałość  

na Obrażenia. Umysł to wiedza ogólna oraz obrona 

psychiczna. Wdzięk to finezja i uroda oraz obrona 

społeczna. 

Jeśli ktoś chce wyrządzić postaci dany rodzaj 

szkody, musi uzyskać Rezultat równy Atrybutowi 

(np. tyle, ile Krzepa, by w walce bronią zadać 

Ranę). 

Rita Ekore  

    4 (specjalistka)  
 

 

 Szlachta 3/5      Infamia 2/5 

Cechy 

Potęga Siła 2 Inteligencja 2 Charyzma 3 

2 Wytrzymałość 3 Intuicja 3 Zręczność 2 

 KRZEPA 5 UMYSŁ 5 WDZIĘK 5 
 

Umiejętności 

Nazwa Poziom Działanie 

Alchemia 

(Chemik) 
4 

Rozpoznawanie i tworzenie substancji. Możesz wykonać Test, 

by przygotować odpowiednią mieszaninę (za 5 Rezultatu po użyciu 

zadaje 1 Ranę albo 1 Zmęczenie albo nakłada karę -1 do kategorii 

testów). Specjalność pozwala tworzyć takie substancje na zapas. 

Manipulacja  

(Oszust): 
4 

Oszukiwanie, zwodzenie i uwodzenie. Bez Testu okłamiesz lub 

uwiedziesz BN o Potędze 1, 2 lub 3. Dzięki Specjalności możesz 

zarabiać między rozdziałami na swoich oszustwach. 

Fach 2 Codzienne prace, w tym cerowanie ubrań czy wiązanie lin. 

Opanowanie 1 Samokontrola i zimna krew. 

Strzelanie 2 Posługiwanie się kuszą, łukiem czy pistoletem. 

Technologia 2 
Tworzenie i naprawianie mechanizmów. Możesz wmontowywać w 

przedmioty różne efekty techniczne (potrzebny Rezultat określa MG). 

Walka 2 Władanie mieczem, szablą czy nożem. 
 

Dziedzictwa (wybierz dwa) 

Nazwa Opis 

❑ 

Dziecię 

Technomagii 

Otrzymujesz bonus +2 do wszystkich testów tworzenia mechanizmów. Zyskujesz 

1 poziom Infamii, nawiedzają Cię czasem koszmary przedstawiające twory 

technomagii, a przy Komplikacji możesz zacząć mówić technicznym żargonem. 

❑ 

Majątek 

W najbliższym większym mieście masz kamienicę z pokaźną biblioteką  

i alchemicznym laboratorium, co daje Ci nie mniej niż 2 s.z. między rozdziałami. 

❑ 

Przyjaciel 

Krasnoludów 

Zyskujesz 2 poziomy Reputacji (Krasnoludy) i masz wielu znajomych pośród tych 

nieludzi. Możesz wprowadzać ich za Zaufanie (1 za Statystę, 2 za Poplecznika,  

3 za Tuza). Na początku rozdziału rzuć kostką: wynik nieparzysty oznacza,  

że znajome Krasnoludy wpadły w kłopoty i potrzebują Twojej pomocy. 
 

Wady Działanie Zalety Działanie 

Dług 

Na początku sesji rzuć kostką. 

Jeśli wypadnie liczba nieparzysta, 

pojawia się wierzyciel. Doskonały sprzęt 
Pistolet Rity daje bonus 

+2 do Testów Strzelania. 

Infamia 
Eksperymenty Rity przyniosły jej 

niesławę (uwzględnione) 

Rita Ekore, nieprzezorna alchemiczka 
Wiek: 23 lata 

 

Wzrost: 182 cm 

Oczy: 

złotobrązowe 

Włosy:  

jasny blond 

Języki: 

szlachecki, biora 

Ród: Biora 

Szkolenie: 

Wynalazca 

Aspekt Potęgi: 

Wola 

Ambicja: 
Sława 

Cnota: 
Siła Woli 

Opis: Rita jest osobą, od której bije pewność 

siebie. Jest zwykle lekko uśmiechnięta  

i optymistycznie nastawiona do życia. Ma wiele 

talentów: bogowie obdarzyli ją bystrym 

umysłem, sprawnym ciałem i nietuzinkową 

urodą. Mimo młodego wieku udało jej się już 

spełnić życiowe marzenia: zostać innowatorką 

oraz alchemiczką – choć nie obyło się to bez 

pewnych trudności po drodze. Mówiąc krótko, 

niektóre eksperymenty panny Ekore są dość 

ryzykowne i nie zawsze kończą się sukcesem.  

Jej dłonie noszą ślady poparzeń, a przypadkowe 

spalenie skrzydła pałacu dawnego patrona 

wpędziło ją w długi. Trudno jednak zmącić 

dobry humor i wewnętrzny spokój Rity. 

Nauczyła się, że jeśli nauka ją zawiedzie, zawsze 

może się z sytuacji wyłgać w ten czy inny 

sposób. Na wypadki, gdy to nie jest możliwe,  

ma przygotowany pistolet. 

Wyposażenie: długa zielono-czarna suknia  

ze srebrnymi wykończeniami, buty z grubej 

skóry rękawiczki ukrywające poparzenia, duża 

skórzana torba na odczynniki („doktorska”), 

pistolet (broń średnia) w ozdobnej kaburze. 


