
  

 

Typowe Stawki w Konflikcie Fizycznym 
Wartość Efekt 

AKCJE 
1 przerwanie Konfliktu ucieczką 

2+ zaatakowanie celu: przeciwnik otrzymuje Ranę albo Zmęczenie (zależy od okoliczności), jeżeli Obrażenia 
(wydany na tę akcję Rezultat + modyfikator z broni) przekroczą jego Krzepę 

3 drobny sukces: wytrącenie przeciwnika z równowagi, zdobycie szacunku obserwatora 
3+ każde 3 Rezultatu postać może wymienić na 1 Punkt Sukcesu w Konkurencji 

5 średni sukces: wyjście na prowadzenie, zyskanie 1 poziomu Reputacji wśród obserwatorów czy Przysługi 
(1) u sojusznika lub przeciwnika 

8 ogłuszenie Statysty 

10 znaczący sukces: wyraźne wyprzedzenie czy przesiłowanie przeciwnika; zyskanie Przysługi (3)  
u sojusznika lub przeciwnika; zdobycie Patrona; zabicie Statysty; ogłuszenie Poplecznika 

15 zabicie Poplecznika; ogłuszenie Tuza/Bohatera 
20 zabicie Bohatera albo Tuza 

REAKCJE 
Bez kosztu poddanie się 

1+ obrona: zmniejsza Obrażenia o 1 za 1 Rezultatu przy rozliczaniu ataków  
(w Reakcji na Obrażenia ze strony przeciwnika) 

Pojedynek 
Intencja: Strzelanie (dystans), Walka (zwarcie)    Umiejętność Wspierająca: Opanowanie 
Typowe Stawki: atak (Rany), obrona, Reputacja, Manewry 
Szlachetne starcie dwóch przeciwników podlega bardzo ścisłym prawom i obyczajom. Przed jego rozpoczęciem ustala się, 
czy będzie to starcie do pierwszej krwi (zazwyczaj), czy na śmierć i życie. Wyzwany wybiera typ broni, datę oraz miejsce 
starcia, stoi więc na uprzywilejowanej pozycji. Większość pojedynków to popisy szermierczej biegłości, wykorzystania 
rozmaitych stylów walki i sztuczek (zwanych Manewrami), na które zwykle nie ma czasu ani miejsca na polu bitwy.  
Często zdarzają się też walki ćwiczebne, które przyjmują taką formę (Obrażenia w nich wywołują Zmęczenie). 

Pościg (Konkurencja) 
Intencja: Jeździectwo (konno/powozem) albo Wysportowanie (pieszo, w wodzie itp.) 
Umiejętność Wspierająca: Znajomość prowincji 
Typowe Stawki: zdobycie Punktów Sukcesu (Zręczność), zyskanie Reputacji lub Patrona 
Pościgi za przestępcami czy zbiegami są codziennością w Imperium. Ścigany nie może się w tym Konflikcie wycofać,  
bo już i tak ucieka. 

Typowe Stawki w Konflikcie Magicznym 

Wartość Efekt 
AKCJE 

1 
przerwanie Konfliktu próbą rozładowania mocy (Test Magii z wymaganym Rezultatem równym  

sumie pozostałych Rezultatów innych uczestników Konfliktu) 

2+ 
wpłynięcie na przedmiot lub zwierzę znajdujące się w miejscu Konfliktu  

(2 za każdy 1 punkt Rezultatu wymagany w normalnym Teście Magii) 

3+ 
wpłynięcie na osobę przebywającą w miejscu Konfliktu  

(3 za każdy 1 punkt Rezultatu wymagany w normalnym Teście Magii) 

3+ 
wpłynięcie na przeciwnika odrębnym efektem magicznym o wartości 1 punktu Rezultatu  

(3 za każdy kolejny 1 punkt Rezultatu wymagany w normalnym Teście Magii) 

4+ 
atak na umysł: przeciwnik traci poziom Zmęczenia albo otrzymuje poziom Szaleństwa  

(zależnie od typu Konfliktu), jeśli poświęcony Rezultat przekroczy jego Umysł 

4+ atak na ciało: przeciwnik traci poziom Ran, jeśli poświęcony Rezultat przekroczy jego Umysł (nie Krzepę) 
REAKCJE 

Bez kosztu poddanie konfliktu 

1+ 
obrona magiczna: zmniejsza poziom ataku o 1 za punkt Rezultatu przy rozliczaniu ataków na umysł i ciało 

(opłaca się w Reakcji, natychmiast po deklaracji przeciwnika) 

Egzorcyzm 
Intencja: Magia Ludowa albo Praktyka Magiczna 
Umiejętność Wspierająca: Wiedza Magiczna, Wiedza o Mroku albo inna związana z pochodzeniem istoty 
Typowe Stawki: atak na umysł (Szaleństwo), wpłynięcie efektem magicznym na przeciwnika 
Duchy i demony tylko czyhają, by sprowadzić cierpienie i szaleństwo na nieostrożnych. Czarownicy i kapłani wypędzają  
je i więżą przy użyciu zaklęć i artefaktów. 

Pojedynek magiczny 
Intencja: Praktyka Magiczna      Umiejętność Wspierająca: Teoria Magiczna 
Typowe Stawki: atak na umysł (Zmęczenie), wpłynięcie efektem magicznym na otoczenie 
Barwne i pełne eterycznych wyładowań pojedynki magiczne są domeną mistrzów magii z Regalii, ale ta tradycja ostatnio 
staje się coraz popularniejsza wśród mistyków na Północy. Polega ona na związaniu mocy przeciwnika i skierowaniu jej 
wyładowania prosto w niego. Mistrzowie takich starć korzystają z drobnych efektów magicznych,  by rozproszyć i wytrącić 
wroga z równowagi oraz zmusić go do popełnienia fatalnego w skutkach błędu. 



 

  

Intryga 
Intencja: Manipulacja (zwiedzenie i wykorzystanie celu)   Umiejętność Wspierająca: Etykieta albo Wpływy  
Trwa zwykle wiele dni, jeśli nie tygodni 
Typowe Stawki: ataki na Reputację, osłabianie przyjaźni, sprowadzanie Infamii 
Na dworach Imperium pełno jest podstępnych intrygantów, którzy próbują wykorzystać innych do realizacji swoich celów. 
Niejeden wierzy, że jest w stanie brać udział w takiej grze, ale większość przecenia swoje siły. 

Sprawa Sądowa 
Intencja: Retoryka (przekonanie ławników i sędziego)   Umiejętność Wspierająca: Prawo 
Trwa godziny, często rozłożone między kilka rozpraw 
Typowe Stawki: ataki na Pozycję, zdobywanie Przysług, doprowadzenie do Banicji 
W renesansowym świecie prawo i sądy to potężna broń, zwłaszcza w rękach sprawnego retora. O wyrokach decydują nie 
kodeksy, a konkretni ludzie, możni albo ławnicy, których można przekonać dobrym argumentem lub po prostu przekupić. 
Nie ma silniejszej broni przeciwko dobrze urodzonym niż sądy. 

Typowe Stawki w Konflikcie Społecznym 
Wartość Efekt 

AKCJE 
1 przerwanie Konfliktu wyzwaniem na pojedynek 

2+ 
atak na Reputację celu – przeciwnik traci jej poziom lub otrzymuje 1 poziom Infamii,  

jeżeli przeznaczony Rezultat przekroczy jego Wdzięk 
3 drobne ustępstwo/Przysługa (1) 

4+ 
atak na Pozycję celu – przeciwnik traci jej poziom,  

jeżeli przeznaczony Rezultat przekroczy jego podwojony Wdzięk 
5 średnie ustępstwo; Przysługa (2); zyskanie Przyjaciela (1); obłożenie jednego celu Banicją (2) na miesiąc 
5 zyskanie poziomu Reputacji w jednej z zaangażowanych grup 
10 znaczące ustępstwo; Przysługa (3); zyskanie Przyjaciela (2); obłożenie jednego celu Banicją (3) na miesiąc 

REAKCJE 
Bez kosztu poddanie sprawy 

1+ 
obrona kontrargumentem: zmniejsza poziom ataku o 1 za punkt Rezultatu przy rozliczaniu  

ataków na Reputację i Pozycję (opłaca się w Reakcji, natychmiast po deklaracji przeciwnika) 

Walka 
Intencja: Strzelanie (dystans), Walka (zwarcie), Wysportowanie (poruszanie się czy rzucanie), Magia Ludowa/Praktyka 
Magiczna (Testy Magii) i inne 
Umiejętność Wspierająca: Opanowanie (domyślnie), Jeździectwo (w przypadku walki z grzbietu rumaka) 
Typowe Stawki: ataki (Obrażenia, Zmęczenia, Reputacja) 
Walka jest brutalna, chaotyczna i pełna niebezpieczeństw. Szermierze nacierają ze szpadami w ręku, starając nie dać się 
wystawić na trafienie z pistoletów i rusznic oraz potężne efekty zaklęć mistyków. Szpiedzy próbują przekraść się za plecy 
wroga, gdy dyplomaci robią, co mogą, by odwrócić od nich uwagę swoimi tyradami. Wszelkie rodzaje Konfliktów mogą 
zmieszać się w jednej walce. Takie starcia potrafią też trwać długo i wykorzystywać w pełni nie tylko Zasadę Wahadła,  
lecz także Eskalację Konfliktu. Między rzutami mogą zmienić się Intencje walczących.  
Ruch, branie na siebie ciosu, Manewry, korzystanie z osłon oraz ogłuszenie statysty są Stawkami uzyskiwanymi 
niezależnie od przyjętego podejścia (Intencji). 

Typowe Stawki w Walce 
Wartość Efekt 

AKCJE 
1 ucieczka (jak w Konflikcie Fizycznym) 

2 schowanie się za Osłoną/wyjście zza Osłony 

3 przeładowanie broni strzeleckiej 

5 
przejęcie na siebie ciosu wycelowanego w sojusznika  

(Obrażenia są rozliczane przeciw przyjmującej je postaci) 

5 zniszczenie Osłony 

8 ogłuszenie Statysty (drobnego BN-a) 

10 zabicie Statysty; ogłuszenie Poplecznika (silniejszego BN-a) 

15 zabicie Poplecznika; ogłuszenie Tuza (potężnego BN-a) albo Bohatera 
20 zabicie Tuza/Bohatera 

Różna liczba Manewry (bez znajomości ich koszt jest podwajany) 
REAKCJE 

Bez kosztu poddanie się 

+0/2/4 dobycie broni lekkiej/średniej/ciężkiej 

+ 2 przemieszczenie się o dystans/Zręczność metrów (za każde 2 kolejny dystans/Zręczność metrów) 

+ 2 działanie, gdy jest się przewróconym (dodawane do kosztu innej Akcji) 

+ 2 opanowanie konia (dodawane do kosztu innej Akcji) 

+ 3 wstanie z podłoża 


