
Czas Waśni: Mistrzowie Magii

Motto:

Wiedzący skąd wiatr grom przywieje,
Ale zapobiec mu niezdolni,
Starych zagrożeń drążą rejestr
Żeby od nowych świat uwolnić,
A wiatr z nadziei ich się śmieje -
Osamotnieni czarodzieje. 

(…)

Oto mieszkańcy świata wojen
O wielkie sprawy bez spoczynku,
Zaludniający myśli moje
Gdy siadam z fajką przy kominku;
Więc o nich śnię i ich się boję -
Hobbit tęskniący za spokojem. 

Jacek Kaczmarski, Scheda po Tolkienie
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Nowe zasady:

Warunek: Łącznik
Niektóre  z  opisanych w tym podręczniku zaklęć do swojego działania potrzebują czarnoksięskiego 

łącznika. Łącznik jest obiektem bardzo blisko związanym z celem zaklęcia mistycznymi więzami. Musi to być  
albo obiekt pochodzący z jego ciała,  jak na przykład kilka włosów lub paznokci ofiary albo przedmiot,  do 
którego  ma  ona  bardzo  silny,  emocjonalny  stosunek  (np.  obraz  ukochanego,  dzieło  artystyczne,  ulubiony, 
pluszowy miś).

Magia globalna:
Niektóre  zaklęcia  opisane  w  tym  podręczniku  mają  bardzo  dużą  moc  i  potrafią  objąć  nawet  całe 

królestwa.  Są  to  tak  zwane  zaklęcia  magii  globalnej.  Zasadniczo  mechanika  ich  rzucania  nie  różni  się  od  
rzucania zwykłych czarów. Istnieje jednak kilka zmian w niej. Tak więc:
Dwa warianty: Każdy czar globalny ma dwa warianty. Pierwszym z nich jest rzucenie go z niewielką mocą. Jest 
to wariant używany np. przez awanturników i poszukiwaczy przygód, przydatny w codziennym życiu. Drugi 
wariant to efekt zaklęcia w wersji używanych przez królów-czarnoksiężników, obejmujący całe państwa.
Koszt globalny:  To koszt zaklęcia w jego globalnej wersji. Rzucający nie jest zdolny go uruchomić, jeśli nie  
dysponuje wystarczającą ilością Jednostek Magii.
Efekt globalny: To efekt zaklęcia w jego globalnej wersji. Często różni się od jego efektów lokalnych.

Nowe Zaklęcia:

Szkoła Ognia

Astralny ogień:
P. czar: 10
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki
Czas działania: 1k20 tur
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Zręczność
Opis: Z rąk czarownika strzela kula purpurowego płomienia. Leci ona, jak każdy inny magiczny pocisk we 
wskazanym kierunku i eksploduje w zderzeniu z pierwszą napotkaną przeszkodą zadając jej oraz wszystkim 
istotom w promieniu 3 metrów 5k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden pancerz. Ogień pozostaje na miejscu 
eksplozji przez cały czas działania czaru zadając co turę 2k6 nie zatrzymywanych przez żaden pancerz ran do 
końca działania czaru.

Płomień istnieje jedynie na płytkiej i właściwej płaszczyźnie duchowej. Oznacza to, że wszystkie istoty 
posiadające fizyczne ciała, jak ludzie, zwierzęta i większość potworów są na niego odporne. Zaklęcie oddziałuje 
jedynie na istoty posiadające cechy Niematerialność oraz Nieśmiertelnych. Wpływa jednak na Nieśmiertelnych i 
istoty wędrujące po innych światach.

Gniew ognia:
P. czar: 30
Trudność: 85
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: od kilku sekund, do kilku godzin, zależnie od tego, co jest celem.
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka dowolnego obiektu lub struktury i recytuje zaklęcia. Gdy kończy: bucha on 
magicznymi płomieniami. Ogień ten pali się w dowolnych warunkach (może zostać zgaszony tylko magią lub za 
pomocą wody), także pod ziemią tak długo, aż nie strawi każdego, palnego elementu danej struktury. 
Rozprzestrzenia się błyskawicznie, obejmując całą budowlę, pod warunkiem, że palne fragmenty stykają się ze 



sobą. Buchające płomienie wyglądają groźnie, jednak ani ogień, ani dym nie czynią szkody istotom żywym ani 
innym, niepalnym elementom konstrukcji. Spopieleniu ulega jednak cały dobytek znajdujący się w środku.

Pożar obejmuje tylko jedną strukturę. Nawet, jeśli zostały ze sobą połączone, to nie rozprzestrzenia się 
na sąsiednie budynki. Tak więc od płonącej wieży zamkowej nie zapalą się mury obronne, ani stojąca obok niej 
szopa z drewna.

W prawdzie ogień nie niszczy cegieł czy kamienia, ale naruszenie drewnianej konstrukcji nośnej może 
w efekcie spowodować zniszczenie budynku.

Mur płomieni
Koszt: X
Koszt globalny: X j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: do świtu
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i tworzy ścianę płomieni. Działa ona jak typowa ściana ognia. 
Zaklęcie może przybrać dowolny kształt. Kosztuje 1 punkt czarów za każdy metr obwodu przestrzeni, jaką ma 
objąć. Niestety zamki i większe twierdze mogą mieć nawet kilometr obwodu murów o miastach nie 
wspominając. W trakcie rzucania zaklęcia czarownik może stworzyć kilka warstw Ognistego Mury. Nie jest 
jednak możliwe wyczarowanie go w miejscu, w którym już stoją jakieś istoty
Efekt globalny: Zaklęcie chroni jedną Posiadłość. Jej Stopień Fortyfikacji rośnie o 2 punkty.

Parząca klamka
P. czar: 5
Trudność: 25
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Rzut Obronny: Wytrzymałość
Opis: Czarownik zaklina jedną klamkę w drzwiach, szufladzie, oknie lub podobnym obiekcie. Gdy dotknie ją 
ktoś poza nim lub wskazaną przez niego osobą ta natychmiast rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur w 
ułamek sekundy stając niezwykle gorąca. Przekręcenie jej wymaga testu Wytrzymałości. Jeśli ten się uda osoba 
próbująca ją obrócić otrzymuje 2k6 ran. Nie chroni przed nimi zbroja, jednak wystarczająco grube i mocne 
rękawice izolujące od ciepła są w stanie wytrzymać palący żar klamki.

Szkoła Wody

Gniew oceanu
P. czar: 55
Koszt globalny: 55j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: 1k6 godzin
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: zaklęcie może być rzucone jedynie pod otwartym niebem
Opis: Po zakończeniu rytuału druid budzi gniew morza. To chłoszcze ląd wysokimi falami, rzuca przeciwko 
niemu wicher i deszcz. Mimo, że istoty znajdujące się na brzegu zasadniczo są bezpieczne, jednak morze 
stanowi zagrożenie dla wszelkich struktur związanych z nim, znajdujących się na brzegu. Statki muszą oddalić 
się od wybrzeża, inaczej grozi im ciśnięcie na skały. Wszystkie manewry blisko brzegu są dla nich trudniejsze o 
-20. Posprzątanie bałaganu wywołanego przez zaklęcie zajmuje kilka miesięcy.
Efekt globalny: Wszystkie posiadłości związane z Morzem w tym sezonie nie przynoszą żadnej korzyści 
(jednak nadal należy opłacić ich koszt utrzymania).

Niepowstrzymana fontanna
P. czar: 55
Koszt globalny: 55 j. magii



Trudność: 100
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: 1 doba
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszenie
Opis: Druid odprawia rytuał i dotyka gruntu. Gdy kończy z ziemi tryska struga wody. Osiąga ona kilka metrów 
wysokości i gwałtownie wyrzuca w niebo dziesiątki litrów płynu. Wystarczy go by napoić całą, dość ludną 
społeczność, lub nawodnić kila pól. Albo też, by zmienić je w bagno lub zalać spory, podziemny kompleks. 
Woda podnosi się jednak powoli, a nie gwałtownie, pozostawiając wiele czasu na ewentualną ucieczkę. Wody 
jest wystarczająco dużo, by całkowicie zatopić obszar o powierzchni 200 metrów kwadratowych.
Efekt globalny: Jedno pole Pustyni traktowane jest jak Step, a Stepu jak Łąka. Ewentualnie jedno, dowolne pole 
traktowane jest jak Bagno. Efekt znika po jednym sezonie.

Woda ze skały
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1k6 godzin
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i uderza w skałę. Gdy kończy z ziemi tryska w tym miejscu źródło. 
Wylewa się z niego 1 litr wody na turę.

Przyjazny prąd morski / Zdradliwy prąd morski:
P. czar: 30
Koszt globalny: 30jm
Trudność: 75
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: doba
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: czarownik musi dotykać pokładu statku lub posiadać fragment drewna z jego kadłuba lub płótna z 
takielunku
Opis: Te dwa czary są w zasadzie jedną formułą wypowiadaną wspak. Oba pozwalają zaczarować tak prądy 
morskie, by sprzyjały jakiemuś okrętowi lub łodzi, albo odwrotnie: by były mu wrogie. Każde z tych zaklęć 
należy opanować osobno.

Pierwsze zaklęcie sprawia, że cel porusza się o 25% szybciej, niż normalnie, tak, jakby chwycił 
korzystny wiatr. Drugi: odwrotnie, sprawia, że jest o 25% trudniejszy. Zaklęcie musi być odnawiane każdego 
świtu.
Opis globalny: Efekt wpływa na pojedynczą posiadłość: Statek lub grupę agentów znajdujących się na statkach. 
Ich prędkość ruchu rośnie lub spada o 25% zależnie, od zastosowanego wariantu czaru.

Tsunami:
P. czar: 100p. czarów
Koszt globalny: 100 j. Magii
Trudność: 200
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: czarownik musi znajdować się nad morzem
Warunki globalne: w prowincji, na którą rzucany jest czar musi znajdować się morze
Opis: Mag staje na brzegu morza i swymi zaklęciami budzi jego gniew. Dzień później, w okolicę, w której 
rzucał zaklęcie uderza potężne tsunami wdzierając się w głąb lądu i niszcząc wszystko, co napotka na swojej 
drodze. Fala ma 10 metrów wysokości i około 10 kilometrów szerokości Woda wdziera się daleko w głąb lądu, 
jeśli nie napotka wzniesień, o które się rozbije (zwykle zatrzymuje się po pierwszych kilkuset metrach) i 
wystarcza, by pochłonąć wioskę. Porywa drewniane budynki, lecz jest zbyt słaba, by zniszczyć budowle z cegły 
lub kamienia. Nie wdziera się też na wzgórza. Wszystkie istoty znajdujące się na terenie działania czaru 
otrzymują 1k100 ran. Nachodząca fala jest jednak widoczna na kilkanaście minut przed jej uderzeniem, tak więc 



daje czas by się schronić. Dość szybko też się załamuje, tak więc wspięcie się na dachy lub drzewa chroni przed 
bezpośrednimi skutkami jej uderzenia.
Globalny opis: Zaklęcie do końca sezonu unieruchamia wszelkie, znajdujące się w prowincji posiadłości 
związane z morzem (Statek, Port, Chata Rybaka etc.). Nie przynoszą one żadnej korzyści, nadal jednak należy 
uiścić ich koszt utrzymania.

Alternatywnie zaklęcie może sprawić, że jedno pole prowincji (pod warunkiem, że nie zajmują go 
Wzgórza lub Góry) nie przynosi żadnych korzyści.

Uścisk fal:
P. czar: 100
Koszt globalny: 100 jednostek magii
Trudność: 105
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: łącznik
Opis: celem zaklęcia może być dowolna łódź lub statek, z którego czarownik posiada kawałek drewna lub który 
widzi. Rzucający sprawia, że woda odwraca się od tego statku, a on sam traci zdolność ruchu. Zamiast tego tkwi 
nieruchomo powoli dryfując.

Czarownik może przedłużyć zaklęcie na kolejne dni wpłacając 10 punktów czarów. Jednak tak długo, 
jak długo działa czar nie odzyskuje normalnie p. czarów.

Tak uwięziony okręt cały czas może zatonąć np. na skutek sztormu.
Rzucenie tego zaklęcia kosztuje 1 p. czarów, którego nie można odzyskać przez rok i jeden dzień.

Efekt globalny: Jedna posiadłość: statek nie przynosi w tym sezonie żadnych korzyści

Zmiana koryta rzecznego
P. czar: 200p. czarów
Koszt globalny: 200 jednostek magii
Trudność: 210
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: 2-3 tygodnie
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucane nad rzeką
Opis: Czarownik staje nad rzeką i zmusza ją za pomocą swoich zaklęć, by wystąpiła z brzegów. Czar przesuwa 
jej koryto w nowo wskazane miejsce. Woda nie morze płynąć pod górę, jednak, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie 
od teraz płynie nurtem wskazanym przez czarownika. Rzeka może przesunąć się najdalej na dystans 10 
kilometrów, potem wraca do swojego dawnego koryta.

Jeśli nowe koryto rzeczne jest dogodniejsze woda spływa nim trwale. Jeśli nie: powraca do 
poprzedniego miejsca po kilku tygodniach.

Każde użycie tego czaru bardzo irytuje duchy wody. Wiąże się więc z otrzymaniem 10 p. Nadużycia, 
chyba, że rzucający sam jest Nieśmiertelnym.
Opis globalny: Czarownik wymusza na rzece zmianę koryta i przesuwa ją na inne pole tej samej prowincji. 
Wywołuje to dewastującą powódź. Do końca sezonu oba pola nie nadają się do użytku. Dodatkowo, jeśli 
znajdowały się na nich jakiegoś rodzaju ulepszenia istnieje 20% szans, że te zostaną zniszczone.

Każde użycie tego zaklęcia bardzo irytuje duchy wody. Prowincja, której władca zlecił jego rzucenie 
otrzymuje 10 punktów Nadużycia, chyba, że zleceniodawca sam jest nieśmiertelnym.

Powódź:
P. czar: 100jm
Trudność: 150
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Efekt Globalny: Czarownik wypowiada zaklęcie uruchamiając potężne, negatywne procesy. W ich efekcie w 
prowincji, która jest celem wody, bez wyraźnej przyczyny wzbierają i występują z brzegów. Każde pole 
wyposażone w rzekę do końca sezonu nie przynosi żadnych korzyści.



Podmorski statek
P. czar: 20, 1p. nadużycia
Trudność: 200
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: czarownik musi znajdować się na pokładzie zaczarowanego okrętu
Opis: Czarownik wypowiada słowa swego czaru, a okręt, na którym się znajduje niemal natychmiast zapada się 
w morskie odmęty. Zostaje otoczony bańkom powietrza, która umożliwia mu normalną żeglugę. Może też 
używać każdego swojego zwykłego napędu. Zaklęcie to umożliwia między innymi bardzo skuteczne ukrycie 
okrętu.

Zaklęcie nie działa, jeśli dno morskie znajduje się zbyt blisko i okręt nie jest w stanie zanurzyć się w 
całości.

Maelstrom
P. czar: 60
Trudność: 120
Czas rzucania: 4 tury okrętowe / 2 minuty
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 200 metrów 
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: Czar może zostać rzucony tylko nad morzem
Opis: To bardzo potężne zaklęcie, które doprowadzić może do zatopienia wielu okrętów, także okrętu, na 
którym znajduje się rzucający. Większość czarowników, którzy je znają (a takich należy ze świecą szukać) 
obawia się rzucania tego czaru bojąc się jego skutków i mocy.

Czar tworzy gigantycznych rozmiarów wir morski. Przyciąga on wszystkie obiekty pływające w 
promieniu 100 metrów od niego. Te co turę (lub turę okrętową, zależnie której podlegają) muszą wykonać test 
Zręczności. Jeśli im się nie powiedzie: nie mogą wykonać zwykłego ruchu, są zamiast tego przyciągane o 1k20 
metrów w kierunku środka wiru. Jeśli znajdą się w nim są powoli zatapiane. Otrzymują 4k6 punktów ran nie 
powstrzymywanych przez żaden pancerz na turę / turę okrętową. Osoby na pokładzie tak wciąganych pod wodę 
okrętów są zasadniczo bezpieczne, przynajmniej tak długo, jak długo ich statek nie zatonie.

Szkoła Powietrza

Kontrola pogody
P. czar: 50 x X
Koszt globalny: 50 j. Magii x X
Trudność: 95
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: 1 dzień
Zasięg: okolica, w której znajduje się czarownik
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: rzucający musi znajdować się pod gołym niebem
Opis: Na skutek potężnego rytuału druid narzuca swoją wolę prądom powietrznym i wiatrowi, wpływając tym 
samym na kształt pogody. Czarownik jest w stanie zmienić o jeden stopień za każde wydane 50 p. czarów 
wszelkie aspekty pogody, panujące w danej krainie (na skali bohatera jako krainę rozumie się kilka wsi), takie, 
jak temperatura, kierunek i siła wiatru czy opady. Zmiany pogodowe pojawiają się następnego dnia.

Kilkukrotne rzucenie tego zaklęcia pozwala zmienić pogodę o więcej niż jeden stopień. Jeśli pogoda 
jest naturalna dla danego okresu i związana z ogólnymi tendencjami (np. deszcz z zachmurzonego nieba, mróz w 
zimie) utrzymać się może przez kilka dni. W przeciwnym razie powraca do normy już po kilku godzinach, 
chyba, że rzucający wpłaci dodatkowe 10 p. czarów za każdy dzień podtrzymywania czaru. Podczas 
podtrzymywania zaklęcia rzucający nie odzyskuje w naturalny sposób punktów magii.

Za każdym razem, gdy czarownik chce wywołać pogodę niewłaściwą dla danego okresu roku 
otrzymuję 1 punkt nadużycia.

Czarownik może wywołać następujące zmiany pogodowe:
Temperatura:
- Skwar (Lato): Z nieba leje się żar. Temperatura jest tak wysoka, że trudno oddychać i przekracza 40-

45 stopni Celsjusza. Wszyscy znajdujący się pod odkrytym słońcem co 15 minut otrzymują 1 punk Wyczerpania. 
Wszyscy noszący grube ubrania i zbroje muszą co godzinę wykonać test Wytrzymałości inaczej doznają udaru 



słonecznego i padają nieprzytomni na ziemię. Postacie muszą spożywać co najmniej pół litra wody na godzinę. 
Jeśli nie mają jej wystarczająco dużo otrzymują 2 punkty wyczerpania i testują Wytrzymałość, nawet jeśli nie 
mają ciężkich ubrań.

- Upał (Lato): Jest bardzo gorąco. Temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Wszyscy wędrowcy co 
godzinę otrzymują 1 punkt Wyczerpania. Postacie muszą spożywać pół litra wody na 2 godziny. Jeśli nie mają 
jej wystarczająco dużo otrzymują 2 punkty Wyczerpania.

- Ciepło (Lato, Wiosna, Jesień): Jest około 20 stopni Celsjusza. To normalna, letnia temperatura. Nic się 
nie dzieje.

- Chłód (Wiosna, Jesień): Powietrze ma kilkanaście stopni Celsjusza. Jest dość ciepło, jednak nagłe 
porywy wiatru mogą wychładzać organizm. Postacie powinny ubierać się nieco cieplej. Inaczej otrzymują 1 
punkt Wyczerpania co godzinę.

- Przymrozek (Wiosna, Jesień, Zima): Temperatura spada dość nisko i oscyluje w okolicach zera. 
Prawdopodobnie powietrze ścina mróz i pojawia się szron. Postacie powinny być ubrane cieplej, inaczej 
otrzymują 1 punkt Wyczerpania co 30 minut.

- Zimno (Zima): Temperatura oscyluje w okolicy -5 stopni Celsjusza. To naturalna temperatura w Zimie. 
Zbiorniki wodne pokrywa cienka warstwa lodu. Postacie powinny być ciepło ubrane, inaczej otrzymują 1 punkt 
Wyczerpania co 15 minut. Postacie w ogóle bez ubrania otrzymują 1 punkt obrażeń co 15 minut.

- Lekki mróz (Zima): Temperatura powietrza spada do -10 stopni. Zbiorniki wodne pokrywa na tyle 
gruba warstwa lodu, by człowiek mógł po nich przejść. Przejście konia lub istoty dużej wymaga testu 
Zręczności, inaczej lód się załamuje. Postacie bez odpowiedniego ubrania otrzymują 1 punkt ran co 15 minut. 
Nagie lub mokre co 5 minut.

- Trzaskający mróz (Zima): Temperatura spada do -20 stopni. Metal parzy skórę. Wydychane powietrze 
tworzy sople na brodzie. Pot zamarza na skórze. Wodę pokrywa lód na tyle gruby, by mógł po nim przejechać 
bezpiecznie zaprzęg konny. Wszystkie postacie muszą być ciepło ubrane i nie mogą nosić zbroi. Jeśli jest inaczej 
otrzymują 1 punkt obrażeń co każde 5 minut. Postacie nagie: co minutę. Postacie mokre muszą co 5 minut 
wykonać test Wytrzymałości, inaczej zamarzają i umierają.

- Arktyczny mróz (Zima, pogoda nienaturalna): Temperatura spada do około -30 stopni Celsjusza. Metal 
natychmiast przymarza do skóry i da się go wyłącznie oderwać. Wszystkie postacie muszą być grubo ubrane, 
inaczej otrzymują 1 punkt ran co minutę. Postacie nagie: 2 punkty ran. Postacie mokre co 5 minut muszą 
wykonać test Wytrzymałości – 20 inaczej zamarzają i umierają.

Wiatr:
- Cisza (lato): Wiatr przestaje wiać. Statki o napędzie żaglowym nie poruszają się, lub dryfują zgodnie z 

prądem. Pozostałe poruszają się za pomocą wioseł.
- Umiarkowane wiatry (cały rok): Normalne warunki atmosferyczne.
- Silny wiatr (cały rok): Podmuchy wiatru gaszą nieodsłonięte płomienie i szarpią ubrania. Strzelanie z 

łuków jest trudniejsze o -10, gdyż wicher porywa strzały. Jeśli wicher jest sprzyjający statki żaglowe poruszają 
się z prędkością o 20% większą, niż normalnie. Jeśli jest niesprzyjający: 20% mniejszą. Wykonywanie testów 
Zręczności związanych ze skakaniem i utrzymaniem równowagi jest trudniejsze o -10.

- Wichura (cały rok): Wiatr wyje szaleńczo. Łamie drzewa i gasi nawet osłonięte i silne płomienie. 
Testy strzelania podlegają karze -20, podobnie jak testy skakania i utrzymania równowagi. Statki płynące z 
wiatrem poruszają się o 20% szybciej, istnieje jednak 25% szans, że wiatr zerwie im żagle. Statki płynące pod 
wiatr nie poruszają się w ogóle.

- Niszcząca wichura (wiosna, jesień): Wiatr zrywa dachy. Istnieje 10% szans dla każdej posiadłości, że 
zostanie ona uszkodzona i jej jakość spadnie o 1 stopień. Wszystkie istoty poruszają się z prędkością o 50% 
niższą, niż normalnie, a testy strzelania, skakania i zachowania równowagi wykonywane są z karą -40. Statki nie 
mogą się poruszać i są znoszone o 1k100 kilometrów z kursu. Istnieje niebezpieczeństwo, że zostaną wyrzucone 
na brzeg, jeśli nie zakotwiczą (lub nie zostaną wyciągnięte przez załogi na ląd).

Opady:
- Susza (każda): Powietrze jest suche i pozbawione wilgoci. Niekorzystnie wpływa to na wegetacje 

roślin (szczegóły podczas omawiania efektów globalnych), powodując, że te wymagają podlewania, w 
przeciwnym razie usychają i więdną. Długotrwała susza może powodować obniżenie się poziomu wody, a 
utrzymująca się przez wiele lat do wyschnięcia rzek i studnio oraz wymierania całych społeczności.

Podczas suszy zachmurzenie jest niemal zerowe.
- Brak opadów (każda) to normalna pogoda Laruzji. Utrzymuje się słoneczny dzień, opady są 

niewielkie i niemal zerowe. Nad ranem jednak skrapla się rosa, tak więc wody w powietrzu nadal jest bardzo 
dużo.

- Przelotne deszcze (wiosna, lato, jesień): Pogoda jest zmienna, a wilgotność powietrza dość duża. Co 2-
3 godziny, przez 1k12 x 10 minut pada deszcz. Podczas deszczu panuje zmniejszona widoczność, gasną 
wszystkie małe płomienie, ale duże nadal płoną. Istoty bez ubrań ochronnych zostają przemoczone, pozostałe są 



jednak suche. Zasięg wzroku redukowany jest o 20%, a wszystkie testy Spostrzegawczości oparte na wzroku są 
trudniejsze o - 20, podobnie, jak ataki bronią strzelecką 

- Ulewa (wiosna, jesień): Pogoda jest deszczowa i non stop pada lub mży. Co 2-3 godziny zaczyna się 
jednak prawdziwa ulewa. W jej trakcie wszystkie postacie, które nie znalazły schronienia zostają przemoczone, 
wraz z całym swym ekwipunkiem. Delikatne przedmioty, które nie zostaną w ciągu 24 godzin wysuszone 
niszczeją spadając o 1 poziom jakości i mogą zacząć pleśnieć (wówczas w ogóle niszczeją). Ulewa gasi nawet 
duże płomienie i pożary.

Podczas ulewy testy Spostrzegawczości są trudniejsze o -30. Przebywanie na deszczu każde 30 minut 
kosztuje 1 punkt Wyczerpania.

- Katastrofalna ulewa (wiosna, jesień): Jak ulewa, tylko leje przez cały dzień z mały przerwami. Woda 
podnosi się niebezpiecznie w rzekach i wypełnia wszelkie zagłębienia w ziemi czyniąc podróż o 50% 
wolniejszą.

- Śnieg (wiosna, jesień, zima) z nieba sypią się płatki śniegu, podobnie jak deszcz. W odróżnieniu od 
tego drugiego jednak śnieg jest suchy, nie gasi więc ognia. Ogranicza jednak widoczność co powoduje karę -10 
do testów Strzelectwa oraz Spostrzegawczości opartych na wzroku. Na ziemi powstaje warstwa śniegu, która 
może dosłownie zabić czułe gatunki roślin. Wszelkie ślady są na nim bardzo łatwo widoczne. Tak więc każdy 
test Tropienia jest łatwiejszy o 30. Jednak dłuższe opady przysypują ślady, przez co testy Tropienia są o tyle 
samo trudniejsze.

- Śnieżyca (zima): Śnieg pada gęsto przez cały dzień, poważnie ograniczając widoczność. Ta spada do 
50% normalnej długości (choć są momenty, gdy jest gorzej), wszelkie testy Strzeleckie i Spostrzegawczości są 
trudniejsze o -20. Po kilku godzinach śnieg przykrywa wszelkie ślady (testy Tropienia wykonywane są z 
dodatkowym modyfikatorem -30). Po kilku godzinach warstwa śniegu jest na tyle duża, że utrudnia poruszanie 
się. W śniegu nie da się biegać, ruch jest wolniejszy o połowę, a każde 20 minut marszu kosztuje 1 punkt 
wyczerpania.

- Gęsta śnieżyca (zima): Śnieg tworzy gęstą ścianę, w której panuje prawie całkowita ciemność. 
Widoczność nie przekracza 10 metrów. Ślady zostają przysypane po kilkunastu minutach. Każde 10 minut 
marszu kosztuje 1 punkt wyczerpania. Testy orientacji są trudniejsze o -50. Pozostałe kary są identyczne, jak w 
wypadku Śnieżycy.

Inne:
- Mgła: (cały rok): Nad powierzchnią ziemi unosi się gęsty, mleczny opar. Sam w sobie nie jest groźny, 

jedna zmniejsza zasięg wzroku do 25%. Wszystkie testy Spostrzegawczości i orientacji w terenie w oparciu o 
wzrok są trudniejsze o -30.

Wywołanie mgły wymaga zmiany pogody o jeden stopień.
- Gęsta mgła: (cały rok): Zamglenie jest na tyle duże, że przesłania wzrok. Wędrowcy błądzą jak na 

wpół ślepi. Zasięg ich wzroku nie przekracza 10 metrów. Wszystkie testy orientacji i Spostrzegawczości oparte 
na wzroku są trudniejsze o – 50.

Wywołanie Gęstej Mgły wymaga zmiany pogody o dwa stopnie.
- Grad: (wiosna, lato, jesień): Z nieba spadają lodowe kulki. Obtłukują one rośliny, doprowadzając 

często do poważnych szkód w gospodarstwach rolnych, jednak dla ludzi nie są groźne. Grad trwa 1k12 x 10 
minut. Przebywanie na otwartej przestrzeni w jego trakcie kosztuje 1 p. wyczerpania za każde spędzone w nim 
10 minut. 

Wywołanie gradu wymaga zmiany pogody o dwa stopnie.
- Gradobicie: (wiosna, lato, jesień): Z nieba padają lodowe kulki średnicy dochodzącej nawet do 5 

centymetrów. Każda minuta spędzona pod otwartym niebem kosztuje 1 punkt obrażeń. Cała roślinność i część 
budynków doznają poważnego uszczerbku. Można uznać, że grad dokonuje zniszczenia większości plonów. 
Niektóre drzewa łamią się.

Wywołanie gradu wymaga zmiany pogody o trzy stopnie.
- Burza z piorunami: (wiosna, lato): Dochodzi do gwałtownego rozładowania ciśnienia 

atmosferycznego. Z nieba zaczyna padać deszcz, wieje wicher, co kilka minut uderza piorun. Burza działa jak 
Ulewa i Silny Wiatr jednocześnie. Do tego dochodzą pioruny. Zwykle nie są one groźne. Jednak postacie 
znajdujące się pod wysokimi drzewami, na wysoko położonym terenie (np. szczyty wzgórz lub zbocza gór) lub 
na rozległej, otwartej przestrzeni (np. stepy, morza) albo lecące powyżej koron drzew ryzykują trafienie 
piorunem. Szansa na takie wynosi 5% (10% jeśli mają przy sobie dużo metalu, jak na przykład zbroje). Piorun 
zadaje obrażenia, jak czar Błyskawica.

Wywołanie burzy wymaga stworzenia ulewy, silnego wiatru i zmiany pogody jeszcze o jeden stopień.
Burza może wystąpić także podczas silniejszych opadów i silniejszego wiatru.
- Tornado (wiosna): W danym miejscu kształtuje się tornado. Trwa ono krótko, po kilkunastu minutach 

znika pozostawiając po sobie jedynie obraz klęski i rozpaczy. W jego trakcie wszystkie ognie (włącznie z co 
słabszymi pożarami) zostają zdmuchnięte. Budynki na obszarze, przez który przeszło spadają o 1 poziom 
jakości. W jego trakcie ataki dystansowe kończą się automatycznym niepowodzeniem, nawet jeśli 



przeprowadzane są bronią oblężniczą. Wszystkie struktury otrzymują 1k100 obrażeń nie zatrzymywanych przez 
żaden pancerz. Każda istota musi paść na ziemię, lub wykonać test Zręczności -30. Jeśli jej się nie powiedzie, 
zostaje przewrócona. Każda machina wojenna lub pojazd jest wywracana automatycznie. Jeśli test wywrotki 
zakończył się niepowodzeniem krytycznym ofiara zostaje porwana w wir i ciśnięta z dużą siłą. Otrzymuje 5k6 
ran. Prócz tego tornado wyrywa drzewa z korzeniami, niszczy budynki etc. Czarownik nie może kontrolować 
dokładnej trasy jego przejścia.

Wywołanie tornada wymaga 4 zmian pogody.
- Powódź: (wiosna, lato): woda występuje z brzegów. Na jej skutek zalane zostają niżej położone 

obszary. Wszystkie zalane budynki tracą 1 stopień jakości. Pola i uprawy mogą zostać zniszczone. Wędrówka po 
zalanych terenach jest wolniejsza o 50%. Co więcej podniesiona woda w rzekach ma bardzo silny nurt. Wszelkie 
próby przepłynięcia jej są trudniejsze o -30.

Zasadniczo każdy tydzień Deszczu lub dzień Ulewy podnosi poziom wody o 20 centymetrów. Każdy 
dzień katastrofalnej ulewy: o 50 centymetrów.

- Powódź błyskawiczna (wiosna, lato): Powodzie błyskawiczne zdarzają się najczęściej w górach, na 
pustyniach i w innych miejscach, gdzie grunt nie jest zdolny przyjąć dużych ilości wody. Spływające z gór strugi 
niemal natychmiast wypełniają koryta strumieni i wąwozów, zmieniając je w śmiertelną pułapkę.

Na terenach takich istnieje 10% szans po deszczu, 50% w trakcie ulewy i 100% w trakcie katastrofalnej 
ulewy lub burzy, że pojawi powódź błyskawiczna. W takim wypadku strumienie zamieniają się w rwące rzeki w 
trakcie 1k20 minut od początku opadów.

Pływanie w wodzie wywołanej powodzą błyskawiczną jest trudniejsze o -30.
Efekt globalny: Zaklęcie Kontroli Pogody może być także użyte na poziomie globalnym. Każda, pojedyncza 
zmiana generuje 1 jednostkę Nadużycia. Podówczas czarownik może wywołać następujące efekty:

- Urodzaj: (zasięg: prowincja) Pogoda jest dogodna do siania, zbierania i wypasu bydła. Pogoda 
traktowana jest tak, jakby w tabeli ze strony 73 Czasu Królów wypadł Urodzaj.

Zmiana pogody na tak sprzyjającą wymaga 4 zmian ze stanu Normalnego.
- Normalna pogoda: (zasięg: prowincja) Panują naturalne warunki pogodowe dla tego regionu. 

Niweluje to efekty Nieurodzaju lub Urodzaju.
Zmiana pogody z powyższych dwóch na Normalną wymaga 4 zmian.
- Nieurodzaj: (zasięg: prowincja) Pogoda jest zimna, słotna i nieprzyjemna. Nic nie chce rosnąć w 

takich warunkach. Prowincja traktowana jest tak, jakby w tabeli ze strony 73 Czasu Królów wypadł Nieurodzaj.
Zmiana pogody z Normalnej na tak niesprzyjającą wymaga 4 zmian.
- Klęska żywiołowa:(zasięg: jedno pole prowincji lub posiadłość): na wybrany obszar spada okropna 

klęska żywiołowa. Posiadłość traci 1 poziom jakości i nie przynosi w tym sezonie żadnych korzyści. Pole nie 
produkuje niczego.

Zwykle wywołanie takiego efektu jest trudne i wymaga wiele mocy. Jednak w trakcie całego sezonu na 
pewno znajdzie się sprzyjający moment do wywołania odpowiednich warunków do katastrofy. Wymaga to więc 
1 zmiany pogody.

- Zła pogoda: (zasięg: skala wojny) czarownik manipulując wiatrem i powietrzem wywołuje Złą 
Pogodę zdefiniowaną w podręczniku Wojna Totalna i ciska ją na wrogie wojska opóźniając ich marsz i działania. 
Wywołanie takiej pogody jest dość krótkotrwałe i wymaga dwóch zmian. Utrzymuje się oka przez około 7 dni.

- Bardzo korzystna pogoda morska (zasięg: skala prowincji): Mag manipulując pogodą zmienia aurę 
tak, żeby wywołać Bardzo Korzystną Pogodą zdefiniowaną na stronie 298 podręcznika Czas Królów.

- Korzystna pogoda morska: (zasięg: skala prowincji): Mag manipulując pogodą zmienia ją tak, żeby 
wywołać Korzystną Pogodę zdefiniowaną na stronie 298 podręcznika Czas Królów.

- Normalna pogoda morska: (zasięg: skala prowincji): Czarownik dzięki swym zaklęciom sprawia, że 
pogoda poprawia się i stabilizuje na swoim zwykłym poziomie. Jej efekty opisane są na stronie 298 podręcznika 
Czas Królów.

- Niesprzyjająca pogoda morska (zasięg: skala prowincji): Czarownik dzięki swym zaklęciom sprawia, 
że aura gwałtownie się psuje. Panują więc efekty określone na 297 stronie podręcznika Czas Królów jako 
Niesprzyjające.

- Zła pogoda morska: (zasięg: skala prowincji): Magia sprawia, że czary bardzo niekorzystnie wpływają 
na warunki pogodowe. Przez niego żegluga staje się niemalże niemożliwa. Panują warunki określone na 297 
stronie podręcznika Czas Królów jako Złe.

- Bardzo zła pogoda morska (zasięg: skala prowincji): Zaklęcia czarnoksiężnika ciskają na prowincję 
Sztorm, Mgłę Morską lub wywołują Ciszę. Ich efekty opisano na 297 stronie podręcznika Czas Królów.

Kontrolowanie wiatrów
P. czar: 25
Koszt globalny: 25 j. magii
Trudność: 55



Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: do świtu
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik odprawia krótki rytuał, w wyniku którego jego moc pęta okoliczne wiatry. Od tej chwili może 
im dowolnie rozkazywać zmieniając ich kierunek i siłę. Czar ten nie zapewnia kontroli nad silnymi wiatrami w 
rodzaju wichur, tornad czy huraganów, a jedynie nad słabymi powiewami wiatru i bryzy. Nie pozwala to więc 
porywać wrogów czy obracać miast w perzynę. Jednak przez całą dobę jego statek może mieć przychylny wiatr, 
a okręty wrogów przeciwny.
Efekt globalny: Jeden z twoich statków otrzymuje przychylny wiatr. Ewentualnie jeden z wrogich statków 
zmagać się musi z przeciwnym wiatrem.

Sprowadzenie deszczu
P. czar: 30
Koszt globalny: 30j. magii
Trudność: 55
Koszt globalny: 55j. magii
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: w ciągu następnej doby
Zasięg: 1 kraina
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: rzucający musi znajdować się na otwartej przestrzeni
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i zmusza wiatr do sprowadzenia w okolicę, w której się znajduje 
deszczowej chmury. Już następnego dnia pogoda zmienia się o jeden stopień w stronę opadów deszczu (lub w 
zimie: śniegu). Czarownik może kilkukrotnie wpłacić koszt zaklęcia, by wywołać zmianę pogody o więcej, niż 
jeden stopień.

Zmiana pogody o każdy stopień generuje 1 punkt nadużycia.
Deszcz pada przez kilka godzin, chyba, że pogoda jest naturalnie deszczowa (wówczas może padać 

może przez kilka dni), chyba, że czarownik podtrzyma zaklęcie płacąc 10 p. czarów za każdy dzień. Jak długo to 
robi nie może jednak odzyskiwać punktów czarów w naturalny sposób.

Tornado
P. czar: 100
Koszt globalny: 100 j. magii
Trudność: 130
Czas rzucania: 12 ataków / minuta lub 1 godzina
Czas działania: 1k20 tur
Zasięg: 10 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie to posiada dwa warianty mocy. W pierwszym stosowane jest jako normalny czar bitewny, w 
drugim, jako czar kontrolujący pogodę. Czarownik wypowiada zaklęcie, a na jego rozkaz formuje się niewielkie 
lecz potężne tornado. Rusza ono z prędkością 10 metrów na turę we wskazanym przez niego kierunku. Tornado 
tworzy się 10 metrów od czarownika. Wszystkie istoty w promieniu 5 metrów od jego epicentrum muszą paść na 
ziemię, lub zostają porwane. Unoszą się one w powietrzu przez cały czas działania zaklęcia. Gdy to się kończy 
spadają na ziemię i otrzymują 6k6 ran. Identyczny los spotyka też wszelkie istoty latające, które zbliżą się do 
tornada.

Wszystkie obiekty nieożywione na drodze żywiołu otrzymują 1k100 ran.
W promieniu 100 metrów od tornada szaleje potężny wicher. Wszelkie testy Zręczności dla istot 

latających są trudniejsze o -20. Tyle samo trudniejsze są też ataki strzeleckie. Wszystkie lądowe w promieniu 50 
metrów od tornada poruszają się z połową prędkości i nie mogą biegać. Tornado jest przerażającym widokiem i 
taki popis magii wymaga wykonania testu Opanowania przed Strachem. Jeśli się nie powiedzie ofiary uciekają.
Efekt globalny: Czarownik przygotowuje naprawdę potężne zaklęcie. Gdy kończy z nieba zstępuje gigantyczne 
tornado. Przechodzi ono przez jeden z obszarów państwa przeciwnika. Celem zaklęcia może być 1k6+1 
dowolnych Ulepszeń Pól lub Posiadłości. Ulepszenia są niszczone. Posiadłości tracą 1k6 punktów jakości.

Uderzenie piorunu
P. czar: 25
Koszt globalny: 25 j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 30 minut



Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i w efekcie zagina prądy powietrzne tak, że w dowolne, wybrane przez 
niego miejsce uderza błyskawica. Trafienie zadaje 1k00 obrażeń i wznieca pożar o mocy 1k6. Zaklęcie jest zbyt 
powolne i niedokładne, by trafić w dowolną istotę żywą. Można nim atakować jedynie konstrukcje lub duże 
zgrupowania wojska.
Efekt globalny: W wybraną posiadłość lub armie uderza błyskawica. Armia traci 1k6 żołnierzy. Posiadłość 
zmniejsza swoją Jakość o 1k4 stopnie.

Huragan:
P. czar: 100p. czarów
Koszt globalny: 100 j. Magii
Trudność: 200
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: doba
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcia czarownika budzą z uśpienia niespokojne wichry. Okolica w promieniu 5 kilometrów od miejsca, 
w którym się znajduje staje się celem uderzenia ich gniewu. Wicher szaleje zrywając strzechy z domostw, łamiąc 
drzewa, wywracając ludzi i porywając lżejsze przedmioty. Czar może też burzyć lub poważnie uszkadzać 
niektóre budowle. Gdy wichura ustaje zniszczenia zwykle są katastrofalne.
Opis globalny: Każda posiadłość znajdująca się w prowincji, na które rzucane jest zaklęcie ma 20% szans, że jej 
poziom lub rozmiar zostanie zredukowany o 1 stopień. Posiadłości, których poziom i rozmiar spadną poniżej 
Niskiej Jakości nie funkcjonują, jednak mogą być odbudowywane.

Latający dywan mgły:
P. czar: 20
Trudność: 85
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia, a pod jego nogami formuje się dywan lekko parującej mgły. Jej 
wygląd jest różny, zależy od indywidualnych cech charakteru i źródeł jego mocy. Jedni latają na lekkich 
obłoczkach, inni na kłębach dymy lub burzowych chmurach. Co ciekawe dym jest twardy i nieprzepuszczalny. 
Posiada zdolność Lot 0-20 i może unieść (prócz czarownika) 7 osób lub pół tony ładunku.

Poduszka powietrzna:
P. czar: 50
Trudność: 150
Czas rzucania: 5 minut 
Czas działania: 4 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: W efekcie działania tego zaklęcia dowolny obiekt zaczyna wytwarzać poduszkę powietrzną, która 
sprawia, że unosi się kilka centymetrów nad ziemią. W większości wypadków nic to nie daje. Jednak tak 
zaczarowane statki są w stanie przez krótki czas lecieć nad wodą lub nawet nad lądem. Statek jednak cały czas 
musi omijać przeszkody, które mogą go zatrzymać oraz nie może korzystać z napędu wiosłowego (choć może 
używać żagli).

Szept wiatru
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 2 minuty
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucane na otwartej przestrzeni



Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i przyzywa wiatr, a następnie wykrzykuje swą wiadomość. Wicher 
porywa jego słowa i zanosi do dowolnej istoty, którą czarownik lub jeden z jego towarzyszy przynajmniej raz w 
życiu spotkali lub mniej więcej wiedzą gdzie ona się znajduje. Gdy powiew dowędruje do celu (w wypadku 
ekstremalnych odległości może to zająć nawet kilka dni) ten słyszy głos rzucającego wypowiadający 
wiadomość.

Alternatywnie czarownik może zostawić wiadomość w miejscu, w którym się znajduje zaadresowaną 
do pierwszego przybysza lub jakiejś, konkretnej istoty. Czar jednakże pryska po jednym użyciu.

Przekazywana wiadomość musi zamykać się w jednym zdaniu na każde 10 punktów Mistyki 
rzucającego.

Uniesienie okrętu:
P. czar: 20, 1p. nadużycia
Trudność: 200
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: czarownik musi znajdować się na pokładzie zaczarowanego okrętu
Opis: Czarownik i jego potężna moc sprawia, że statek, na którym się znajduje unosi się w powietrze. Pojazd 
jest w stanie lecieć w przestworzach tak, jakby płynął po wodzie, korzystając z normalnych dla siebie środków 
napędu.

Załamanie pogodowe
P. czar: 100 p. czarów
Trudność: 50
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wzywa siły natury wywołując nagłą i niespodziewaną, ale jednocześnie też katastrofalną w 
skutkach anomalie pogodową. Zrywa się wiatr, a z nieba spadają strumienie deszczu lub śniegu, strumienie na 
chwile zmieniają się w rwące rzeki.

Jeśli celem zaklęcia jest wroga armia na skutek wody i nieprzychylnych warunków atmosferycznych 
traci ona 1k10 ludzi liczonych w zabitych lub rannych.

Dowódca wrogiej armii może próbować zminimalizować straty wykonując test Charyzmy (jako 
Dowodzenia).

Czar jest zbyt mało precyzyjny, by razić grupy ludzkie mniejsze, niż 100 osób.

Znienawidzony syn wiatru
P. czar: 50
Koszt globalny: 50 jednostek magii
Trudność: 80
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: łącznik
Opis: Celem zaklęcia może być dowolny statek, lub łódź, z którego drewno posiada rzucający. Ten wypowiada 
formułę zaklęcia i sprawia, że okręt traci sympatię bóstw wiatru. Niezależnie od okoliczności jednostka 
traktowana jest tak, jakby na morzu panowała cisza. Statkom wiosłowym taka sytuacja zwykle nie przeszkadza. 
Żaglowce nie poruszają się jednak, chyba, że posiadają jakiś, alternatywny napęd.

Wpłacając dodatkowe 10 punktów na początku dnia rzucający może przedłużyć czar na kolejną dobę. 
Tak długo, jak długo działa zaklęcie nie odzyskuje jednak p. czarów w normalny sposób.
Efekt globalny: Jedna posiadłość: statek przynosi w tym sezonie jedynie połowę korzyści. Szanse na jej utratę 
są jednak takie same, jak zwykle.

Szkoła Ziemi

Czerpanie mocy ziemi
P. czar: 0



Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: czarownik musi dotykać stopami naturalnego gruntu
Opis: Druid wypowiada to zaklęcie i prosi matkę ziemię o natychmiastową pomoc. Gdy kończy odzyskuje 2k20 
utraconych punktów czarów (nie więcej jednak, niż wynosi jego limit p. czarów), zyskuje jednak 1k6 punktów 
nadużycia.

Jęk ziemi
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 2 godzint
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka miejsca, które zdeptał krok innej istoty, a jego uszy wypełniają się jękami zdeptanej 
ziemi. Kierując się za nimi czarownik jest w stanie tropić osobę, która postawiła w tym miejscu swe ślady z 
absolutną dokładnością. Zaklęcie przestaje działać dzień po przejściu ofiary lub w momencie, gdy ta przestanie 
podróżować po ziemi (np. wzbijając się w powietrze lub przeprawiając przez rzekę).

Łoże ziemi
P. czar: 2
Trudność: 35
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Druid wypowiada zaklęcie. Gdy kończy ziemia i znajdujące się na niej rośliny tworzą przyjemne łoże. 
Łodygi traw i mech doskonale izolują je od podłoża, sprawiając, że świetnie nadaje się ono do spania. Łoże nie 
zapewnia jednak ochrony przed zewnętrznymi warunkami pogodowymi.

Obrońca ziemi
P. czar: 70
Koszt globalny: 70
Trudność: 85
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: zaklęcie może zostać rzucone jedynie podczas pełni księżyca.
Opis: Czarownik w trakcie rytuału namaszcza jednego lub więcej (za każdego płacąc kolejne 70 p. czarów) na 
ulubionych wojowników bogini Danu. Ci mogą przyjąć jej dar, lub go odrzucić. Jeśli wybiorą to pierwsze: 
muszą być jej ślepo lojalni. Oznacza to niestety, że przechodzą pod kontrolę Mistrza Gry.

Naznaczony tym sposobem człowiek zmienia się w istotę utworzoną w połowie z kamienia, jego włosy 
natomiast zmieniają się w pędy roślin i trawę. Rośnie, otrzymując zaletę Olbrzym oraz staje się niezwykle silny: 
otrzymuje zdolność Bardzo Silny. Jego skóra jest nieprzebijalna dla jakiejkolwiek broni: traktowany jest tak, 
jakby miał 20 punktów pancerza na całym ciele.

Rzucając ten czar czarownik traci 5 punktów zaklęć, których nie może odzyskać przez rok i jeden 
dzień.
Efekt globalny: Poddani działaniu tego zaklęcia żołnierze traktowani są jednocześnie jako przedstawiciele 
swego typu wojsk oraz Potwory.

Otwarcie groty
P. czar: 50
Trudność: 95
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila



Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Zaklęcie to może zostać rzucone jedynie w momencie, gdy czarownik dotyka naturalnej, nieobrobionej 
skały lub ziemi. Pod jego nogami lub w skalnej ścianie przed nim, po krótkim acz gwałtownym wstrząsie 
otwiera się wejście do jaskini. Jest ona rozległa i pusta. Zawsze panuje w niej dodatnia temperatura. Grota jest na 
tyle duża, żeby mogło się w niej zmieścić do 10 osób wraz z końmi.

Grota istnieje tak długo, jak długo druid zechce ją podtrzymywać. Dopóki jednak z niej nie zrezygnuje 
nie może odzyskać 10 z wydanych na czar punktów.

Ożywienie kamienia
P. czar: 30
Trudność: 60.
Czas rzucania: 6 ataków / 30 sekund
Czas działania: 30 minut.
Zasięg: dotyk
Warunki: zaklęcie może zostać rzucone jedynie na głaz lub skałę minimum wielkości człowieka.
Opis: czarownik dotyka głazu i tchnie w niego życie. Ten wstaje gotów zaatakować każdy cel, który wskaże mu 
rzucający. Ma następujące charakterystyki:
 
cechy:
sił:50, p. ran: tyle ile p. Mistyki ma rzucający, zr:20, ZM: 20, int:10,spost:30, op:80, wyt:80, char:10, wdzk:10
 
Pancerz: 20

Zdolności: bardzo silny, szał bitewny, silny cios, płynność.
 
Ożywiony głaz wykonuje jeden atak zadawany z siłą 6k6
 
Czarownik może jednorazowo kontrolować tylko jedną taką istotę.

Podium
P. czar: 5 + X
Trudność: 35
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Pod stopami czarownika ziemia wypiętrza się lekko podnosząc go tak, by miał lepszy widok na okolicę. 
Podium jest wysokie na 2 metry + 0,5 metra za każdy dodatkowy, wpłacony punkt czarów.

Ściana kamienia
P. czar: 2 razy X
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Druid wykrzykuje zaklęcie i wskazuje miejsce, w którym ma powstać kamienna ściana. Ma ona dowolną 
długość (jednak każdy metr jej długości kosztuje 2 p. czarów), 2 metry wysokości i pół metra grubości. Stanowi 
też bardzo dobrą zasłonę przed pociskami i nieprzyjaciółmi.

Trzęsienie ziemi
P. czar: 100
Koszt globalny: 100 j. magii
Trudność: 150
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: w promieniu 500 metrów
Kontrzaklęcie: brak



Opis: Czarownik odprawia rytuał, a w jego wyniku ziemia ożywa pod nogami i w ujawnia swą moc w 
pojedynczym spazmie. Wszystkie konstrukcje w zasięgu działania zaklęcia otrzymują 2k100 ran nie 
powstrzymywanych przez żaden pancerz. Ludzie i zwierzęta są bezpieczni, choć trzęsienie ziemi nie jest dla 
nich przyjemnym doświadczeniem.
Efekt globalny: Każde ulepszenie w prowincji ma 20% szans, że zostaje do końca sezonu wyłączone z użytku. 
Każda Posiadłość ma 20% szans spadku o 1 stopień jakości.

Wysłuchanie ziemi
P. czar: 2
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik zaczyna czuć wibracje ziemi powodowane przez depczące ją istoty. Zna lokalizację oraz 
wielkość każdego naziemnego stworzenia (średni, duży etc.) w promieniu 50 metrów. Nie zna jednak jego 
rodzaju, typu, wyglądu lub uzbrojenia. Jest świadomy obecności istot niewidzialnych, lecz nie wie, jak się 
zachowują. Atakowane otrzymują więc premię +30 do obrony. Zaklęcie w żaden sposób nie wpływa na istoty 
latające, a gdy sam czarownik straci kontakt z ziemią traci też korzyści z działania tego czaru.

Formowanie piasku
P. czar: X razy 1
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 8 godzin
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Na rozkaz druida dowolna ilość piasku, lub drobnej, luźnej ziemi porusza się i formuje dowolny kształt, 
przybierając postać figur, konstrukcji lub budowli. Rzucający jest w stanie poruszyć jeden metr sześcienny 
gruntu za każdy punkt czarów wydany na to zaklęcie. Zmiany są zbyt powolne, by były w stanie komuś zagrozić 
lub mogły posłużyć za pułapkę. Mogą jednak posłużyć do wznoszenia fortyfikacji.

Przemiana skały w piasek / piasku w skałę
P. czar: 5 razy X
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa odmienne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pierwszy z czarów sprawia, 
że dotykany przez rzucającego fragment naturalnej skały (np. kamień, głaz etc.) rozsypuje się pod jego dotykiem 
w piasek. Zaklęcie to nie działa na głazy nie połączone ze sobą ani na sztuczne twory, jak cegła. W wypadku 
rzucenia go na głazy tworzące mur każdy kamień trzeba zmieniać osobno.

Drugie zaklęcie działa odwrotnie utrwalając piasek w twardy blok piaskowca.
Zmiana każdego metra sześciennego skały lub piasku kosztuje 5 punktów czarów.

Mniejsze wzbogacenie gruntu, Większe wzbogacenie gruntu:
P. czar: 30, 100
Koszt globalny: 30j. magii, 100
Trudność: 55, 110
Czas rzucania: 1 godzina, 8 godzin
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: 1 łan
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Są to dwa osobne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. W efekcie ich rzucenia 
ziemia na danym obszarze staje się bogatsza. Pierwszy czar sprowadza dobrobyt, sprawiając, że grunt staje się 
żyzny i wypełnia odżywczymi substancjami. Po jego zaczarowaniu każdy obszar, nawet pustynia może wydać 
plon. Oczywiście obszar musi być zdolny do podtrzymania roślinności. Nawet zastosowanie tego zaklęcia nie 
sprawi, że zboże wyrośnie na skale macierzystej lub lodowcu. Po rzuceniu zaklęcia plony są 2 razy wyższe, niż 
normalnie.



Drugi czar sprawia, że ziemia wypełnia się cennymi zasobami w postaci metali. Daje się je z niej 
wydobywać w formie grudek. Niektóre z nich leżą nawet na powierzchni.
Opis globalny: Pierwsze zaklęcie rzucone na Gospodarstwo Rolne lub Wyspecjalizowaną uprawę sprawia, że 
dochód z niej obliczany jest z premią +4. Jeśli czar zostanie rzucony na Pole, to na potrzeby obliczania korzyści 
z upraw Pustynia traktowana jest jak Step, Step, jak Łąka, a łąka zwiększa produkcje żywności o 50%. Obszary 
nie mogące produkować żywności (np. Lądolód) traktowane są natomiast jako Pustynia.

Drugi czar, rzucony na kopalnie sprawia, że dochody z niej obliczane są z premią +4, alternatywnie 
może wytwarzać 5 dodatkowych jednostek Produkcji. Rzucony na dowolne pole może wyposażyć je w zasoby: 
Sól lub Miękkie Metale.

Mniejsze, większe zubożenie gruntu
P. czar: 30, 100
Koszt globalny: 30j. magii, 100
Trudność: 55, 110
Czas rzucania: 1 godzina, 8 godzin
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: 1 łan
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Są to dwa osobne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. W efekcie działania 
pierwszego czaru ziemia zostaje pozbawiona składników odżywczych. Te wypływają z niej pozbawiając ją 
płodności. W efekcie rośliny nie rozwijają się na niej i więdną.

Drugi czar jest znacznie potężniejszy. Ziemia nie tylko traci swą witalność, ale też znikają wszelkie, 
ukryte w niej skarby. Rzucenie go może zrujnować kopalnie i przemysł wydobywczy. Jedyne, co daje się 
wyciągnąć z takiego gruntu to kamienie i odpadki.
Opis globalny: Pierwsze zaklęcie rzucone na Gospodarstwo Rolne lub Wyspecjalizowaną Uprawę sprawia, że 
dochód z niej obliczany jest z karą -4. Jeśli czar zostanie rzucony na Pole, to na potrzeby obliczania korzyści z 
upraw Łąka traktowana jest jak Step, Step, jak Pustynia, a Pustynia w ogóle nie rodzi. Zaklęcie kumuluje się z 
efektem czaru Wyjałowienie Ziemi.

Drugi czar, rzucony na kopalnie sprawia, że dochody z niej obliczane są z karą -4. Rzucony na dowolne 
pole może pozbawić je zasobów związanych z wydobyciem (np. Ołów, Srebro).

Wygładzenie dywanu ziemi
P. czar: 50
Trudność: 120
Czas rzucania: 10 at / 50 sekund
Czas działania: godzina
Zasięg: w promieniu 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: Zaklęcie to musi zostać rzucone w otwartej przestrzeni
Opis: W promieniu 100 metrów od czarownika ziemia wygładza się i wyrównuje. Znikają wszelkie otwory oraz 
wzniesienia, a wystające z niej głazy chowają się pod ziemię. Efekt jednak nie wpływa na żadne zwierzęta, 
rośliny czy konstrukcje stworzone rękoma ludzkimi. Nierówności, które są niwelowane nie mogą być głębsze 
lub wyższe, niż 2 metry. Jeśli nie spełniają tego warunku nadal są niwelowane, ale właśnie o owe 2 metry. Jak 
łatwo zgadnąć: nie ma żadnego pożytku z tego, że bezdenna przepaść skurczy się o owe 2 metry.

Przebudzenie wulkanu
P. czar: 250p. czarów
Koszt globalny: 250 jednostek magii
Trudność: 300
Czas rzucania:8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi zostać rzucone w niecce czynnego wulkanu
Opis: Czarownik odprawia ten rytuał i budzi moce uśpione w jednym z Laruzyskich wulkanów. Te potrzebują 
trochę czasu, by dojrzeć w swej furii, jednak już 24 godziny później ziemia wokół krateru wstrząsana jest 
potężnymi wstrząsami, a następnie w niebo tryska chmura dymu i popiołów, a sam wulkan wypluwa strumienie 
lawy. Wszystko to sieje grozę i zniszczenie w promieniu wielu kilometrów wokół stożka.

Każde użycie tego czaru bardzo irytuje duchy. Wiąże się więc z otrzymaniem 10 p. Nadużycia, chyba, 
że rzucający sam jest Nieśmiertelnym.



Opis globalny: W prowincji, w której rzucony zostaje ten czas dochodzi do erupcji wulkanu. Przyrost naturalny 
Prowincji spada o 10, morale ludności o 2 stopnie. Rzuć 1k6 dla każdej Posiadłości lub Ulepszenia. Jeśli w 
pierwszym rzucie wypadnie 1 posiadłość jest całkowicie niszczona. Jeśli wypadnie 2 lub 3 jej jakość spada o 1 
stopień. Ponawiaj rzut tak długo, aż posiadłość nie odniesie żadnych uszkodzeń lub do momentu jej całkowitego 
zniszczenia.

Każde użycie tego zaklęcia bardzo irytuje duchy. Prowincja, której władca zlecił jego rzucenie 
otrzymuje 10 punktów Nadużycia, chyba, że zleceniodawca sam jest nieśmiertelnym.

Przemiana kamieni w wojowników
P. czar: 20
Trudność: 65
Czas rzucania: 4 at
Czas działania: 4 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: czarownik musi mieć dostęp do kamienia wielkości przynajmniej dłoni lub podobnego rozmiaru cegły
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia, a dotykany przez niego kamień rośnie, powiększa się i zmienia 
przybierając wygląd człowieka, a następnie rusza do walki z wskazanym mu przez jego twórce przeciwnikiem 
lub też do wykonywania innego zadania.

Posąg posiada statystyki Hobgoblina, jest jednak znacznie bardziej wytrzymały. Traktowany jest tak, 
jakby posiadał 20 punktów pancerza naturalnego na całym ciele. Uzbrojony jest w Maczugę.

Zaklęcie to należy zarówno do szkół Przemian jak i Ziemi. Posiadający w dowolnej z nich specjalizację 
czarownik odnosi identyczne korzyści.

Nora niziołaka:
P. czar: 25
Trudność: 65
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: patrz opis
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: czar może powstać tylko w ziemi, lecz nie w glebie, na terenach podmokłych nora zwykle wypełniona 
jest wodą.
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie, a pod jego stopami kształtuje się głęboka nora. Jest ona na tyle wygodna 
i przestronna, że może wygodnie pomieścić rodzinę niziołków przywykłą do klepania biedy, lub (już dużo mniej 
wygodnie) kilku ludzi ludzi, albo jednego ogra. Nora posiada ujście dymu paleniska, lecz nie ma w niej żadnych 
mebli i innych udogodnień. Schronienie z zewnątrz jest dobrze zamaskowane, a w chwili, gdy wejście do niej 
jest zamknięte zauważenie jej wymaga testu Spostrzegawczości -20.

Nora istnieje dopóki czarownik nie zdecyduje się jej unicestwić. Gdy tak się stanie znika bez śladu. Do 
tego momentu rzucający nie może jednak odzyskać punktów czarów wydanych na jej stworzenie.

Zamknięcie wrót ziemi
P. czar: 5, 10 lub 20
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa czaru i wskazuje jeden, naturalny otwór w ziemi. Może to być nora jakiegoś 
zwierzęcia, źródło, jaskinia, dziura, rozpadlina etc. Otwór ten natychmiast się zamyka. Istoty mające go w 
zasięgu ruchu mogą przejść przez niego w trakcie zamykania wykonując test Zręczności.

Jeśli otwór jest mniejszy od człowieka czar kosztuje 5 punktów czarów. Jeśli jest wielkości człowieka: 
10, jeśli jest na tyle duży, żeby pomieścić 2 ludzi: 20. Jeśli jest większy: czar nie zamyka go całkowicie, a 
jedynie redukuje o obszar pozwalający pomieścić się 2 osobom.

Czar często zamykany jest wykorzystywany by zasklepiać źródła wody pitnej i studnie. Zamknięcie w 
ten sposób źródeł rzeki może (lecz nie musi) doprowadzić do jej wyschnięcia. Na pewno rozdrażni też duchy (+5 
p. Nadużycia).

Szkoła Lodu



Przymrozek, Mróz
P. czar: 5, 15
Trudność: 35, 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa zaklęcia o odmiennym działaniu, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Pierwszy 
czar sprowadza niewielki mróz. Temperatura w promieniu 50 metrów od czarownika gwałtownie spada i staje 
się ujemna. Wszystkie rośliny w zasięgu zostają porażone, sztywnieją i tracą liście. Jednoroczne giną, starsze są 
w stanie to przetrwać. Jednak pierwszy kontakt z zaklęciem zadaje im 2k8 ran niezatrzymywanych przez 
pancerz. Na następne próby rzucenia tego czaru tego samego dnia są jednak już odporne. Szkody zostały 
bowiem już poczynione.

Przymrozek jest niebezpieczny też dla innych istot. Wszystkie stworzenia gadzie, płazie, owadzie, 
pajęczaki i skorupiaki zostają oszołomione. Otrzymują karę -10 do wszystkich akcji tak długo, jak długo 
znajdują się w strefie działania czaru. Wszystkie istoty nie ubrane odpowiednio muszą wykonać test 
Wytrzymałości, inaczej również otrzymają identyczną karę.

Zaklęcie mrozu działa identycznie, z tym, że temperatura natychmiast spada grubo poniżej zera. 
Trzaskający mróz zwyczajnie rozsadza rośliny. Te otrzymują 4k8 ran niezatrzymywanych przez żaden pancerz. 
Dodatkowo wszystkie gady, płazy, owady, pajęczaki i skorupiaki oraz osoby ubrane nieodpowiednio otrzymują 
karę -10 do wszystkich testów. Za każdą turę przebywania na mrozie otrzymują 1 ranę niezatrzymywaną przez 
żaden pancerz.

Zimowy ogród
P. czar: 50
Koszt globalny: 50 j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Druid przesyca swą mocą grunt w promieniu 100 metrów od miejsca, w którym ten czar został rzucony. 
W efekcie powstaje niezwykła, czarodziejska oaza życia. Rośliny są w stanie rosnąć weń nawet zimą (choć 
wówczas przykryte są śnieżnym puchem i kryształami lodu, co zdradza ich czarodziejską naturę), tak jakby było 
lato.

Rzucenie tego zaklęcia pochłania 1 punkt magii, którego nie da się odzyskać tak długo, jak długo trwa 
ten czar.

Rzucenie tego zaklęcia wytwarza 1 punkt nadużycia.
Efekt globalny: Jedna, wybrana przez czarownika posiadłość rolnicza działa także w trakcie zimy.

Lodołamacz:
P. czar: 50
Trudność: 100
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 4 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie, a dziób statku rozpala się do bardzo wysokiej temperatury, topiąc i 
rozbijając lód, z którym się zetknie. W efekcie statek jest w stanie poruszać się z pełną prędkością przez 
dowolny obszar pokryty lodem, nie bojąc się kry. Bardzo duże ilości zamarzniętej wody, w rodzaju gór 
lodowych nadal są jednak w stanie zagrozić jego istnieniu.

Góra lodowa:
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. Magii
Trudność: 110
Czas rzucania:50 ataków, lub 2 tury okrętowe
Czas działania: chwila
Zasięg: 1000 metrów
Kontrzaklęcie: Brak



Warunki: mag musi mieć dostęp do wystarczająco dużej ilości wody
Opis: Czarownik recytuje i śpiewa zaklęcia, a we wskazanym przez nieco miejscu powstaje potężna bryła lodu. 
Ważący kilka ton obiekt porusza się we wskazanym przez czarownika kierunku z prędkością 100 metrów na 
okrętową turę. Góra jest zbyt masywna, by zagrozić żywym stworzeniom, chyba, że mają rozmiar przynajmniej 
Bardzo Duży. Jednak każdy okręt, który się z nią zderzy doznaje poważnych uszkodzeń, natychmiast otrzymując 
3k100 ran.

Góra lodowa kontynuuje ruch we skazanym przez czarownika kierunku godzinę. Następnie płynie w 
stronę właściwą dla lokalnych prądów morskich tak długo, aż się nie stopi.
Opis globalny: W prowincji, na którą zostało rzucone to zaklęcie podczas losowania szans na utratę statków 2 
jest traktowane tak, jakby na kostce wypadło 1.

Zima / Epoka lodowcowa:
P. czar: 70 / 200
Koszt globalny: 70 / 200 j. Magii
Trudność: 85 / 150 
Czas rzucania: 1 godzina / 24 godziny
Czas działania: 1 dzień / trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Kontrola Pogody
Warunki: oba zaklęcia muszą być rzucane na świeżym powietrzu
Opis: Są to dwa zaklęcia, o podobnym działaniu. Każdego z nich jednak należy nauczyć się osobno. Używając 
pierwszego z nich czarownik sprowadza nagłą anomalię pogodową. Nagle temperatura spada poniżej zera, woda 
w rzekach zamarza, a z nieba zaczyna padać śnieg. Jeśli jest zima: nadchodzi okres opadów śniegu i 
trzaskających mrozów. Jeśli jest lato: rośliny, nawet drzewa umierają, gdyż zamarzają w nich soki, a ludzie i 
zwierzęta wygnani przez mróz szukają ciepłych schronień. Efekt utrzymuje się w promieniu 1,5 kilometra od 
miejsca, w którym znajdował się czarownik. Po jednej dobie pogoda wraca do normy. Resztki śniegu znikają po 
tygodniu do dwóch zależnie od pogody. Zniszczona roślinność odrasta z trudem.

Drugie zaklęcie ma efekt permanentny.
Użycie tych zaklęć bardzo denerwuje duchy powietrza, a o zachwianiu naturalnej równowagi w 

przyrodzie nie sposób nawet mówić. Pierwszy czar generuje 10 punktów nadużycia. Drugi: 20. Co więcej 
rzucając drugi czarownik nie może odzyskać 10 z pośród wydanych Punktów Czarów wcześniej, niż za rok i 
jeden dzień.
Efekt globalny: Celem pierwszego zaklęcia może być dowolne Gospodarstwo Rolne, Wyspecjalizowana 
Uprawa lub Herbarium albo podobna posiadłość lub też dowolne pole we własnej lub Wrogiej prowincji albo 
obszar objęty wojną o promieniu 1,5 kilometra x Skala Gry. Zaklęcie sprawia, że na danym terenie zaczynają 
panować Złe warunki pogodowe. Co więcej: traktowany jest tak, jakby była zima. Uprawa roślin nie przynosi 
żadnego efektu. Wszelkie plony i zasiewy zostają zniszczone.

Efekt drugiego zaklęcia jest identyczny, jednak efekt jest permanentny. Wyznaczone pole zmienia się w 
Lądolód.

 Użycie tych zaklęć bardzo denerwuje duchy powietrza, a o zachwianiu naturalnej równowagi w 
przyrodzie nie sposób nawet mówić. Pierwszy czar generuje 10 jednostek Nadużycia. Drugi: 20.

Igloo / Lodowe zamczysko:
P. czar: 5 / 50 + X
Trudność: 35 / 150
Czas rzucania: 5 minut / 24 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: Dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Rzucający wyczarowuje zwały śniegu i lodu, a następnie formuje je w niewielki, lodowy domek. Mimo, 
że w środku jest dość zimno, to stanowi on dobre schronienie dla maksymalnie 5 osób przed warunkami 
zewnętrznymi.

Czas działania zaklęcia jest trwały. Jednakże śnieg nie jest zbyt trwałym tworzywem. W ciepłe pory 
roku igloo przestaje się nadawać do użytku już po 24 godzinach, w chłodne; po tygodniu. W zimie jest jednak w 
stanie przetrwać nawet do końca sezonu.

Lodowe zamczysko ma bardzo podobny efekt, tworzy jednak prawdziwy pałac ze śniegu i lodu. 
Dysponuje on 8 komnatami (oraz jedną, dodatkową komnatą lub 10 metrami grubych na 2, a wysokich na 4 
metry obwarowań za każde dodatkowe 20 punktów czarów). Wewnątrz jest dość zimno, jednak temperatura jest 
wyższa, niż na zewnątrz, a dzięki grubym futrom, w które wyposażona jest forteca (i wszystkie sypialnie) da się 
w nim bez żadnych trudności przetrwać i żyć. Jedyny warunek to noszenie odpowiednio ciepłych strojów.



Efekt czaru ponownie jest permanentny, jednak lód nie jest zbyt trwały. W ciepłe dni już po 24 
godzinach zamek grozi zawaleniem. W zimniejsze pory roku jest w stanie przetrwać do końca sezonu. 
Zbudowane w odpowiednim miejscu (np. w wysokiej partii gór, na lodowców lub w tundrze) jest w zasadzie 
wieczne. Niektórzy czarownicy używają zaklęcia Epoki Lodowcowej, by konserwować swoje fortece.

Poruszenie śniegu i lodu
P. czar: 1
Trudność: 25
Czas rzucania: 2 at / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Zaklęcie to pozwala przemieszczać śnieg i lód na dowolny, niezajęty teren. Swym efektem przypomina 
nieco czar „rozstąpienie wody” jednak działa wyłącznie na śnieg. Jego jednorazowe rzucenie pozwala 
przemieścić do 20 metrów sześciennych śniegu lub 10 metrów sześciennych lodu. Czar można oczywiście 
ponawiać.

Zamarznięta zatoka
P. czar: 70
Koszt globalny: 70 j. magii
Trudność: 150
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: kilka tygodni
Zasięg: dotyk lub 1 pole
Kontrzaklęcie:  Rozproszenie Magii
Opis: Czarownik dotyka tafli wodnej, a ta natychmiast zaczyna pokrywać się grubą warstwą lodu i po kilkunastu 
minutach całkowicie zamarza. Czarownik jest w ten sposób zamrozić do 1 kilometra kwadratowego wody 
skuwając za jej pomocą całe jezioro, spory obszar rzeki lub niewielką, morską zatokę. Ruch statków i łodzi na 
tym obszarze nie jest możliwy.

Rzucenie tego zaklęcia poza okresem zimowym poważnie irytuje duchy. Rzucający otrzymuje 10 
punktów nadużycia.
Efekt globalny: Jedno pole Morza lub Rzeki przestaje przynosić w tym sezonie jakiekolwiek korzyści.

Szkoła Odrzuceń

Aura słabości
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Wokół kapłana powstaje magiczna aura o zasięgu 3 metrów. Każdy wkraczający w nią czuje, jak 
opuszczają go siły fizyczne. Otrzymuje karę -20 do wszystkich testów Siły i Wytrzymałości.

Incognito
P. czar: 1
Trudność: 25
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Kapłan dotyka celu i szepcze zaklęcie. Gdy kończy cel chroniony jest przed zaklęciem Poznania Imienia. 
Chroniony otrzymuje premię +20 do rzutów obronnych.

Krąg ochrony przed duchami
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: do zmierzchu



Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Kapłan rysuje na ziemi krąg. Ten może mieć maksymalnie 3 metry średnicy. Żadna niematerialna istota 
nie jest w stanie przekroczyć jego granicy, czy to w świecie realnym, czy duchowym, chyba, że wykona test 
Opanowania -20. Żadne efekty wywoływane przez odparte istoty nie wpływają na osoby znajdujące się w kręgu 
oprócz ewentualnych ataków społecznych.

Kurtyna ciszy
P. czar: X
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie:  
Opis: Kapłan tworzy niewidzialną ścianę ciszy, którą może rozciągnąć w dowolnym miejscu. Nie przenikają 
przez nią żadne dźwięki. Kurtyna ciszy może mieć dowolny kształt, składa się natomiast z kwadratów o boku 2 
na 2 metry. Za każdy wydany na to zaklęcie punkt czarów rzucający otrzymuje jeden kwadrat.

Niebiański ostracyzm
P. czar: 40
Trudność: 75
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan wykorzystuje swój autorytet wśród bogów i zakazuje im i ich krewniakom słuchać celu. Od tego 
momentu każde zaklęcie przyzywania nieśmiertelnych (wliczając w to demony) podjęte przez ofiarę kończy się 
niepowodzeniem.

Ofiara może bronić się wykonując porównanie Charyzmy z rzucającym.
Jeśli rzucający posiada czarodziejski łącznik z celem morze rzucić ten czar na dowolny dystans, jeśli 

zna jego prawdziwe imię.

Ochrona przed urokiem
P. czar: 40
Koszt globalny: 40 j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik, używając do tego materiałów  o łącznej wartości 5 sztuk złota sporządza magiczny talizman 
wyobrażający jednego z nieśmiertelnych, a następnie umieszcza go nad wrotami prowadzącymi do jednej, 
konkretnej posiadłości lub w niewielkiej kapliczce na obszarze jednego pola. Od tego momentu rzucenie na ten 
obszar dowolnego zaklęcia o negatywnych skutkach jest trudne. Obrona przed wszelkimi zaklęciami na obszarze 
działania efektu jest łatwiejsza o +20.
Efekt globalny: Jak efekt lokalny z tym wyjątkiem, że stworzenie talizmanu kosztuje 5 jednostek pieniędzy.

Ochrona ziem, Większa ochrona ziem, Nieśmiertelna straż
P. czar: 55, 85, 130
Koszt globalny: 55, 85, 130 j. magii
Trudność: 75, 95, 150
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: rok i jeden dzień
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Są to trzy odrębne zaklęcia z których każdego należy nauczyć się osobno. Wypowiadając pierwsze z nich 
czarownik uczula duchy krainy, w której żyje na niebezpieczeństwa związane z groźnymi ludźmi. W efekcie te 
baczniej obserwują śmiertelników. Każdorazowo, gdy ktoś o wrogich zamiarach wobec ciebie lub twojej 
własności wkracza na twoje ziemie wiesz o tym. Nie znasz jednak jego zamiarów ani rysopisu.



Drugie zaklęcie działa w bardzo zbliżony sposób. Tym razem jednak duchy realizując wezwanie 
prawdziwie świętego męża, jakim jest kapłan gorliwiej wykonują swoje zadanie, aktywnie przeszkadzając 
przeciwnikom. W prawdzie nie pojawiają się osobiście, generują jednak pseudo naturalne, uciążliwe efekty. 
Wiatr który sprawia, że strzała chyba celu, wilk którego nagły skowyt płoszy konie – to ich przejawy. Każdy 
wróg wchodzący na teren chroniony tym zaklęciem traktowany jest tak, jakby był pod działaniem zaklęcia 
Klątwa. Oczywiście oprócz tego jesteś świadom jego wtargnięcia.

Trzecie zaklęcie działa identycznie, jednak duchy biorą sprawy bezpośrednio w swoje ręce. Każdy 
wkraczający na twoje tereny złoczyńca ma 20% szans natrafić na ducha w materialnej postaci, który dokona 
poważnego uszkodzenia jego ciała.

Niezależnie od wersji zaklęcia te są zbyt słabe, by zagrozić zorganizowanej armii.
Efekt globalny: Wszyscy wrodzy agenci mają o 10% niższe szanse na przedarcie się do dowolnego Pola 
Prowincji lub Posiadłości chronionej przez pierwszy czar.

Drugi czar działa identycznie, przy czym agenci nie tylko mają zwiększoną trudność przedarcia się, ale 
dodatkowo wszystkie podejmowane przez nich akcje są trudniejsze o 10.

Trzeci czar sprawia, że każdy agent, któremu nie uda się test przeniknięcia do chronionego obszaru 
automatycznie ginie.

Podobnie jak w wersji lokalnej zaklęcia te nie są wystarczająco potężne, by zagrozić zorganizowanej 
armii.

Wytarcie magii
P. czar: 40
Trudność: 75
Czas rzucania: 10 ataków / 50 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Rzucający wypowiada to zaklęcie, a następnie wskazuje miejsce, w którym to ma zostać aktywowane. 
Zaklęcie działa jak Rozproszenie Magii, przy czym obejmuje swoim działaniem wszystkie zaklęcia w promieniu 
10 metrów, od punktu, na które zostało rzucone. Czary ciśnięte przez rzucającego Wytarcie Magii są rozpraszane 
automatycznie. Z zaklęciami konkurentów musi jednak poradzić sobie osobno. Wykonuje jednak tylko jeden test 
przełamując jedynie najtrudniejsze do rozproszenia zaklęcie w zasiegu.

Blokada magii
P. czar: 30
Trudność: 55
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny
Opis: Czarownik odprawia rytuał i wskazuje ofiarę. Jeśli tej nie powiedzie się rzut obronny: wiąże jej moc, tak, 
że ta przestaje być aktywna. Gdy kończy cel traci wszelkie zdolności magiczne, wliczając w to Zdolności lub 
Moce. Celem rytuału mogą być także przedmioty magiczne. Wówczas czarownik wykonuje test Charyzmy o 
trudności zależnej od ich jakości. Ta kształtuje się następująco:
- dobra: 0
- wysoka: -10
- niezwykła: -20
- legendarna: -30
- nadludzka: -40

Rozproszenie zaklęcia pozwala na automatyczne odzyskanie mocy przez zablokowany cel.

Rytuał oczyszczenia:
P. czar: 10
Trudność: 35 
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Osoba poddana temu rytuałowi zostaje oczyszczona ze wszystkich, nadprzyrodzonych związków. 
Natychmiast wszystkie czarnoksięskie łączniki z jej osobą zostają zerwane.



Niewykrywalność
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania:5 minut
Czas działania: do zmierzchu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka wybranej osoby i wypowiada formułę zaklęcia. W efekcie dotknięty obiekt jest 
całkowicie niewykrywalny dla zaklęć Poznania ani jakichkolwiek form jasnowidzenia czy wróżb. Efekt nie 
chroni jednak przed zwykłym wzrokiem, czarami wykrywającymi lub niszczącymi iluzje, fizycznymi efektami 
lub po prostu szpiegostwem z innych wymiarów.

Zaklęcie traktowane jest tak, jakby należało jednocześnie do szkół Odrzuceń i Iluzji.

Niszcząca bariera
P. czar: 40
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 ataków
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i zatacza łuk dłońmi. Natychmiast we wskazanym przez niego 
miejscu powstaje magiczna bariera. Działa ona dokładnie jak czar Bariera, z tą jednak różnicą, że każda 
próbująca sforsować ją istota otrzymuje 1k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden pancerz.

Czarownik wpłacając 80 p. czarów, w tym jeden, którego nie może odzyskać przez rok i jeden dzień 
może uczynić barierę permanentną. Pozostanie ona w tym miejscu tak długo, aż ktoś ją rozproszy.

Rzucając zaklęcie czarownik może wyznaczyć jakiś przedmiot. Posiadające go osoby mogą przejść 
przez barierę bez trudności.

Bariera
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekun
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis:  Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i zatacza łuk dłońmi. Natychmiast we wskazanym przez niego 
miejscu powstaje magiczna bariera. Jest ona niewidzialną ścianą mocy. Ma do 5 metrów długości i 2 wysokości. 
Może zostać sforsowana jedynie, jeśli próbujące ją przekroczyć osoby (każda rzuca osobno) zdołają sforsować 
wykonując test porównawczy Siły przeciwko Magii osoby, która stworzyła barierę. Bariera zatrzymuje czary i 
pociski, jakby była kamienną ścianą, jednak pociski z broni oblężniczej przelatują przez nią swobodnie.

Czarownik wpłacając dodatkowe 40 p. czarów, w tym jeden, którego nie może odzyskać przez rok i 
jeden dzień może uczynić barierę permanentną. Pozostanie ona w tym miejscu tak długo, aż ktoś ją rozproszy.

Rzucając zaklęcie czarownik może wyznaczyć jakiś przedmiot. Posiadające go osoby mogą przejść 
przez barierę bez trudności.

Pieczęć wróżb, Pieczęć wymiarów:
P. czar: 30, 30
Trudność: 65, 65
Czas rzucania: 3 godziny, 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcia te stanowią dwa oddzielne czary, z których każdego należy nauczyć się i poznać osobno. Mogą 
być rzucone na dowolne miejsce lub strukturę o rozmiarach nie przekraczających 200 metrów kwadratowych 
powierzchni. Większe miejsca i struktury wymagają kilkukrotnego nałożenia tych czarów.

Pieczęć wróżb odcina dany obszar z pod wpływu działania zaklęć wróżebnych i wszelkiego 
oddziaływania pozazmysłowego. Nie działają one na strzeżonym za jej pomocą obszarze. Czar nie chroni przed 
czarami pozwalającymi widzieć rzeczy niedostępne zwykłemu wzrokowi (np. Widzenie W Ciemnościach, 
Prawdziwy Wzrok, Wykrycie Magii), zaklęć oddziałujących za pomocą magicznych zwiadowców (Zwierzęcy 



Szpieg, Oko Kigola, Wścibskie Oczy) czy szpiegostwem z innych płaszczyzn (np. za pomocą czaru Podróż 
Astralna). Umożliwia ochronę przed jasnowidzeniem i wróżbami w rodzaju zaklęć Wykrycie Osoby, Wykrycie 
Przedmiotu, Jasnowidzenie, Sztuczka z kompasem, Mroczna Wizja i im podobnych. Odcina też wszelkie, 
podobne efekty, jak na przykład moc Jasnowidzenie, artefakt Kryształowa Kula i tym podobnych.

Pieczęć wymiarów natomiast uniemożliwia jakiekolwiek podróże międzywymiarowe i zmianę 
płaszczyzny istnienia na tym obszarze. Co za tym idzie: niemożliwa jest teleportacja, ani bazujące na niej czary 
(Teleportacja, Zaklęcie Złodzieja) zakrzywiające przestrzeń (np. Okno przestrzenne) umożliwiające podróże 
międzywymiarowe (Zniknięcie, Międzywymiarowy Portal) czy przyzywające (Przyzwanie Potwora, Przyzwanie 
Przedmiotu), chyba, że tworzą nową istotę od zera, lub ta przybywa za pomocą naturalnych środków. Nie 
działają też podobne efekty wywołane przez inne rodzaje magii (np. artefakty, eliksiry etc.) jak np. zdolność do 
materializacji i dematerializacji Nieśmiertelnych.

Czar chroni też przed wszelkim oddziaływaniem z innych płaszczyzn, jednak nie przed ewentualnym, 
wścibskim wzrokiem.

Kopuła ochrony
P. czar: 50 + X
Koszt globalny: 50 j. magii
Trudność: 105
Czas rzucania: 5 minut / 60 ataków 
Czas działania: 2 godziny + X
Zasięg: Rzucający
Kontrzaklęcie: Rozproszenie Magii
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i rozpościera ręce. Wokół niego powstaje półsferyczne pole mocy 
w kształcie gigantycznej kopuły. Obejmuje ono wszystko w promieniu 50 metrów od rzucającego. Pole 
zapewnia 30 punktów pancerza przed wszystkimi atakami mającymi źródło poza jego obrębem. Powstrzymuje 
też przed wejściem wszelkie istoty z zewnątrz, chyba, że wykonają porównanie swej Siły z Magią rzucającego. 
Pole nie chroni przed atakami istot, które znajdują się już w kopule ochronnej. Czary i ładunki wybuchowe 
eksplodują w momencie uderzenia o kopułę.

Jeśli kopułę atakuje naraz więcej, niż jedna istota sumują one swoją Siłę.
Wpłacając w momencie rzucenia czaru dodatkowe 10 punktów czarów można przedłużyć efekt zaklęcia 

o godzinę za każde dodatkowe 10 punktów.

Zasłona prywatności
P. czar: 25
Trudność: 95
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia, po czym tworzy półkolistą strefę magii. Jej środek znajduje się w 
miejscu, w którym stał, a sama strefa ma 3 metry promienia. Strefa nie porusza się wraz z rzucającym. Nie jest 
możliwe przejrzenie jej za pomocą żadnego zmysłu ani magii, a także szpiegostwa z innych płaszczyzn. 
Wszystko, co rzucający robi pod jej osłoną na zawsze pozostanie jego prywatną sprawą.

Czary wróżebne i odsłaniające prawdę mogą przebić strefę, jeśli jej twórca nie wykona testu 
Opanowania.

Wężowa pieczęć:
P. czar: 10
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Zręczność -20
Opis: Czarownik dotyka jednego przedmiotu i kreśli nań wężowy symbol palcem. Ten przybiera realną postać. 
Przedmiot może być dowolnie dotykany lub przenoszony, lecz nie może być w żaden sposób otwarty przez inną 
osobę, niż czarownik, który rzucił czar lub wskazani przez niego ludzie. Jeśli przedmiot zostanie otwarty pieczęć 
zmienia się w żywego węża i niespodziewanie kąsa otwierającego (Unik -20). Ugryzienie jest zbyt małe, by 
stanowić zagrożenie dla człowieka, jednak jest jadowite. Ugryziony otrzymuje 1k4 rany co godzinę tak długo, aż 
nie zostanie mu podana odtrutka lub zraniony nie umrze.



Pieczęć pozostaje permanentnie.
Zaklęcie może zostać nałożone jedynie na przedmiot, który da się otworzyć: drzwi, skrzynkę, butelkę, 

księgę, szufladę, list etc.

Wybuchająca pieczęć
P. czar: 10
Trudność: 35
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: permanentny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Zręczność -30
Opis: Czarownik kreśli znak runicznej pieczęci, a ta kształtuje się pod jego dotykiem. Jeśli zabezpieczony nią 
przedmiot zostanie otwarty przez inną osobę niż czarownik i ewentualnie wskazani przez niego ludzie pieczęć 
wybucha zadając 10k10 ran wszystkim w promieniu 3 metrów, chyba, ze uda im się wykonać unik lub osłonić 
się z trudnością -30.

Po jednym wybuchu pieczęć zużywa się, a przedmiot z dużym prawdopodobieństwem ulega 
zniszczeniu.

Zaklęcie może zostać nałożone jedynie na przedmiot, który da się otworzyć: drzwi, skrzynkę, butelkę, 
księgę, szufladę etc.

Mentalna ochrona
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka wybranej osoby i otacza ją aurą mentalnej ochrony. Od tej pory jej myśli są nietykalne. 
Jeśli istota chroni się przed dowolnym zaklęciem wpływającym na jej umysł, myśli lub zachowanie, albo 
próbujący je odgadnąć dodaje +20 do rzutów obronnych. Czarownik może rzucić ten czar także na siebie.

Alarm / Mentalny alarm / Odstraszający alarm
P. czar: 5, 5, 5
Koszt globalny: 5 jednostek magii
Trudność: 35, 65, 65
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Są to trzy różne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Czarownik dotyka gruntu lub 
jakiegoś obiektu (nie może być to obiekt zdolny do samodzielnego poruszania się). Jeśli w promieniu 10 metrów 
od tego obiektu znajdzie się intruz rozlega się głośny alarm. Zaklęcie najczęściej ignoruje obiekty nieszkodliwe 
(np. buszujące w krzakach, niegroźne zwierzęta). Czarownik może określić też inne sposoby działania czaru (np. 
alarm może uruchamiać się w chwili gdy zostanie skradziony jakiś przedmiot w promieniu działania etc.). Alarm 
ma postać dźwięku i słyszany jest przez wszystkich.

Mentalny alarm działa inaczej, słyszany jest tylko przez rzucającego i jego ludzi. Pozwala to schwytać 
złodzieja zanim zorientuje się, że dzieje się coś złego.

Odstraszający alarm również funkcjonuje odmiennie. Dźwięk jest bardzo głośny i działa na 
podświadomość wywołując Strach. Wszyscy intruzi muszą wykonać test Opanowania inaczej próbują oddalić 
się od miejsca, w którym działa zaklęcie. Efekt ten nie działa na istoty odporne na naturalny strach.

Czarownik może przedłużyć działanie zaklęcia na kolejne dni wpłacając 1 punkt magii.
Efekt globalny: czar chroni jedną posiadłość. Przedostanie się do niej Agentów jest trudniejsze o 20 (pierwsza 
wersja zaklęcia) lub 30 (dwie pozostałe).

Podtrzymanie zaklęcia w każdym sezonie kosztuje 1 jednostkę magii.

Ochrona i zabezpieczenia
P. czar: 20
Trudność: 120
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund



Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: czarownik dotyka murów lub podłogi budynku, w którym się znajduje i natychmiast podnosi go do 
gotowości bojowej, przygotowując na odparcie każdej, ewentualnej napaści. Zaklęcie ma kilka efektów, które 
pojawiają się niemal natychmiast. Tak więc w chwili rzucenia czaru:
- wszystkie drzwi i okna budynku zostają zamknięte i zabezpieczone swoimi zamkami
- dodatkowo wpłacając 5 punktów czarów za każdy zamek czarownik może sprawić, że zostaje on 
zabezpieczony magicznym zamkiem, który da się otworzyć tylko prawdziwym kluczem do niego (a nie np. 
wytrychem).
- wszystkie światła w budynku gasną, lub się zapalają (w zależności od tego, co jest wygodniejsze) i nie da się 
tego stanu zmienić inaczej, niż magią
- we wszystkich kominach i piecach zaczyna płonąć gorący, mocno dymiący ogień, przez co przedostanie się do 
budynku tą drogą staje się niemożliwe
- wszelkie przewody wentylacyjne ulegają zasklepieniu
- wszyscy strażnicy, potwory, psy wartownicze etc. zostają postawione w gotowości, otrząsając się z naturalnego 
snu, jeśli znajdują się pod wpływem zaklęć przed którymi chroni Opanowanie mogą przerzucić jego test, by 
przerwać te zaklęcia. Jeśli wpłaci dodatkowe 30 punktów czarów strażnicy otrząsają się także z wszelkiego typu 
efektów obezwładniających w rodzaju upojenia alkoholowego, odurzenia narkotykami, czy oszołomienia 
paraliżującymi truciznami
- wszystkie znajdujące się w budowli pułapki zostają naładowane i uruchomione (pod warunkiem, że jest do nich 
amunicja)
- w każdym pomieszczeniu przedmioty ustawiają się same tak, by stanowić niebezpieczeństwo dla intruzów i 
stworzyć jedną pułapkę. Dywan zwija się, by intruz się na nim potknął, meble ustawiają się, by zabarykadować 
sobą drzwi, a wiadra napełniają się wodą i ustawiają na futrynach etc.
- ściany budynku stają się niemożliwe do penetracji za pomocą zaklęć i innych efektów opartych na magii 
pozwalających widzieć przez mury, przenikać przez nie lub otwierać w nich wrota, chyba, że rzucający wykona 
test Opanowania. Efekt ten nie powstrzymuje efektów pozwalających niszczyć mury w rodzaju kilofów, bomb 
burzących lub zaklęcia Kruszenia Kamieni.
- wpłacając dodatkowe 5 punktów czarów rzucający wygasza wszelkie źródła światła wniesione z zewnątrz
- wpłacając 5 dodatkowych punktów czarów rzucający może zakryć jedne, wybrane przez siebie drzwi lub dwa 
okna iluzją wyobrażającą lity mur
- wpłacając dodatkowe 20 punktów czarów rzucający morze zmienić 1 drzwi lub dwa okna w litą ścianę
- wpłacając dodatkowe 40 punktów czarów rzucający może zlikwidować na czas działania czaru jedną klatkę 
schodową lub posadzkę w jednym pomieszczeniu
- wpłacając dodatkowe 10 punktów czarów rzucający może sprawić, że wszystkie cenne przedmioty znajdujące 
się w budynku stają się niewidzialne, lub, w wypadku rzeczy dużych przykryje je maska zwyczajności i zużycia
- wpłacając dodatkowe 10 punktów czarów za sztukę rzucający zmienia 1 rzeźbę znajdującą się w budynku w 
Gargulca, lub jeden dywan w Powitalny Dywan (patrz Skarby Laruzji)
- wpłacając dodatkowe 20 punktów czarów rzucający nakłada Klątwę na wszelkich intruzów, którym nie 
powiedzie się Rzut Obronny. Działa ona tak długo, jak długo nie opuszczą oni budynku. Jeśli skrzywdzą kogoś z 
jego mieszkańców lub ukradną jakiś przedmiot należący do rzucającego efekt jest permanentny.
- wpłacając dodatkowe 20 punktów czarów rzucający sprawia, że każde narzędzie użyte do włamania i 
forsowania zabezpieczeń ulega po jednokrotnym użyciu (wszystko jedno, skutecznym, czy nie) zniszczeniu. 
Jego jakość spada o 1 poziom. Przedmioty niskiej jakości rozpadają się. Efekt ten nie działa na przedmioty 
magiczne.
- wpłacając dodatkowe 10 punktów czarów rzucający sprawia, że wszystkie szyby w oknach jego posiadłości 
stają się niemożliwe do stłuczenia (chyba, że za pomocą magicznych środków)
- wpłacając dodatkowe 20 punktów czarów rzucający sprowadza jednego ducha (jeśli posługuje się magią 
nekromantyczną) lub jedno stado latających piranii (jeśli posługuje się magią czarnoksięską) jak czarem Latające 
Piranie. Efekt ten działa jedynie, jeśli rzucający jest prawowitym właścicielem budynku, na który został rzucony 
czar. W przeciwnym razie potwory atakują w pierwszej kolejności rzucającego.
- za 1 dodatkowy punkt czarów rzucający może sprawić, żeby z jednego metra kwadratowego posadzki wyrosły 
20 centymetrowe gwoździe (4k6 ran zadanych każdemu, kto na nie nadepnie) lub, by straciła wszelką 
przyczepność (test Zręczności lub upadek).

Zaklęcie działa tak długo, aż rzucający go nie zdejmie. Do tego momentu nie jest jednak możliwe 
odzyskanie wydanych na nie punktów czarów. Śmierć rzucającego przerywa czar.

Szkoła Przemian



Czempion wojny
P. czar: 80
Trudność: 150
Czas rzucania: 10 ataków / 50 sekund 
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie, a jego ciało pokrywa potężna zbroja. Od tego momentu jego wszystkie 
cechy fizyczne zastępowane są przez cechy Olbrzyma. Zbroja wykonana jest z metalu zapewniającego 
noszącemu 20 punktów pancerza. Tak stworzony pancerz ma tyle samo punktów ran, co olbrzym, a jej 
zniszczenie nie zabija noszącego. 

Klątwa języków
P. czar: 25
Trudność: 35
Czas rzucania: 6at /30 sekund.
Czas działania: trwały.
Zasięg: 100m.
Kontrzaklęcie: Rozproszyć.
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wskazuje jednego przeciwnika i wypowiada przeciwko niemu to zaklęcie. Gdy kończy ten 
zostaje przeklęty. Od tego momentu traci zdolność posługiwania się mową. Gdy mówi każde jego słowo 
wypowiadane jest w zupełnie odmiennym języku.

Postacie znające minimum 5 różnych języków mogą starać się zrozumieć jego słowa wykonując test 
Inteligencji.

Klątwa rzemiosł
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: do momentu aktywacji
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan wskazuje jedną ofiarę i przeklina ją głośno. Od tego momentu pierwsze 3 testy Rzemiosła lub 
Profesji podjęte przez zaczarowanego są trudniejsze o -30.

Magiczne budownictwo
P. czar: X
Koszt globalny: X
Trudność: 100
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wykrzykuje zaklęcie, a we wskazanym przez niego miejscu powoli kształtuje się nowa 
budowla. Zaczarowany obiekt stopniowo wyrasta z ziemi wznoszony przez cudowne lub demoniczne moce. Za 
pomocą tego zaklęcia czarownik może zbudować dowolną posiadłość i wypełnić ją dowolnymi skarbami. Za 
każdą sztukę złota Ceny owej posiadłości musi jednak zapłacić 10 p. czarów. Rzucający może zakończyć swoją 
pracę w połowie i dokończyć ją po kilku dniach, lub też sprowadzić robotników, którzy zrobią to za niego.

Każde 100 punktów czarów zużyte w ten sposób generuje 1 punkt nadużycia.
Efekt globalny: Za pomocą tego zaklęcia możesz wznieść dowolną Posiadłość lub przygotować dowolne 
ulepszenie pola. Za każe 10 jednostek czarów wydanych na to zaklęcie pokrywasz 1 jednostkę pieniędzy kosztu 
budowy danej posiadłości. Możesz zakończyć budowę nieskończoną i ukończyć ją później, lub sprowadzić 
robotników, którzy za ciebie ukończą projekt.

Każde 100 wydanych w ten sposób jednostek magii otrzymujesz 1 jednostkę nadużycia 

Przebranie śmiertelnika
P. czar: 5



Trudność: 75
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Celem zaklęcia może być dowolny nieśmiertelny. Gdy kapłan skończy rzucać czar ten natychmiast 
przybiera postać człowieka. Znikają natomiast wszelkie cechy mogące wskazywać na to, że istota ta 
kiedykolwiek nie była człowiekiem. Nie da się jej wykryć jako nieśmiertelnego. Nadal działają jednak na nią 
wszystkie zaklęcia oddziałujące na Nieśmiertelnych.

Siwobrody
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: ze szczęki celu wyrasta długa, sięgająca pasa broda, która natychmiast zaczyna lśnić srebrzystą siwizną. 
Rzucający (jeśli jest mężczyzną) otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Charyzmy i Wdzięku wobec 
krasnoludów i przedstawicieli innych kultur wysoko ceniących sobie osoby starsze.

Talent budowniczego
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki/ 15 sekund
Czas działania: czas trwania jednej budowy
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada to zaklęcie i dotyka swojego celu. Ten nagle otrzymuje natchnienie i widzi, jak 
powinny być zrobione niektóre rzeczy. Gdy zaczyna pracę otrzymuje premię +20 do testów Rzemiosła: 
Budownictwa przy jednym, ściśle określonym projekcie.

Uczta bohaterów:
P. czar: 50
Trudność: 120
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie to działa, jak czar Uczta. Wszyscy jedzący tak przygotowany pokarm dostają się jednak pod 
działanie zaklęcia Leczenie Lekkich Ran lub Modlitwa (wybór rzucającego).

Wewnętrzne piękno
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan wypowiada zaklęcie, a gdy kończy wydobywa na zewnątrz zalety charakteru dotykanej istoty. Ta 
otrzymuje premię do wszystkich testów Wdzięku równą ilości punktów wydanych na posiadane przez siebie 
Zalety.

Dorosłość
P. czar: 40
Trudność: 75
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk



Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Wytrzymałość
Opis: Odprawia bardzo skomplikowany rytuał. W jego wyniku jedna istota zostaje popchnięta w dorosłość. 
Przyjmuje ona wszystkie, mentalne i fizyczne cechy typowego przedstawiciela swojego gatunku. Nie posiada 
jednak żadnych zdolności, poza wrodzonymi dla siebie lub tymi, których już się wcześniej nauczył. Cel może 
bronić się rzutem obronnym na Wytrzymałość lub zaakceptować przemianę.

Zaklęcie może zostać rozproszone do momentu upływu pierwszej pełni po rzuceniu tego czaru. Po tym 
okresie wymaga wyspecjalizowanego kontrzaklęcia.

Eliksir
P. czar: 30 +X
Trudność:  55
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka pojemnika z wodą i wypowiadając długie mantry nasyca go czarodziejską mocą. Gdy 
kończy ta staje się jednym z magicznych eliksirów. Rzucenie zaklęcia pochłania 30 p. czarów + 2 za każdą 
Sztukę Złota ceny, jaką należy zapłacić za substancję na rynku.

Każdorazowe użycie zaklęcia pochłania 1 p. czarów, który można odzyskać dopiero po upływie roku i 1 
dnia od rzucenia zaklęcia. Generuje też 1 p. nadużycia.

Fermentacja
P. czar: 1
Trudność: 15
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Zaklęcie uzdatnia wodę, usuwając z niej biologiczne zanieczyszczenia (wliczając w to bakterie i 
biologiczne trucizny, lecz nie mul czy środki chemiczne). Wszelkie brudy tego typu rozpadają się 
przekształcając się w alkohol. Siła trunku jest różna, zależnie od stopnia zanieczyszczenia. Typowa woda z 
kałuży zwykle zmienia się w odpowiednik piwa. Gnojówka: czystego spirytusu.

Moc alchemika
P. czar: 20
Trudność:55 
Czas rzucania: 5 ataków / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Druid wypowiada zaklęcie i wypija eliksir. Gdy kończy jego efekt działania zostaje rozszerzony na 
wszystkie istoty w promieniu 10 metrów od niego. Zaklęcie wpływa zarówno na sojuszników jak i wrogów 
postaci (oraz samą postać) więc należy stosować je bardzo ostrożnie.

Potężny rumak
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka konia lub dowolnego innego zwierzęcia wierzchowego i wypowiada to zaklęcie. Gdy 
kończy jego czary zwiększają moc stworzenia. Otrzymuje ono dodatkowe 20 punktów Siły, Ran i 
Wytrzymałości. Temperament wierzchowca nie zmienia się.

Powiększenie robaków, Powiększenie zwierzęcia:
P. czar: 20, 20
Trudność: 55



Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: czarownik musi mieć na co rzucić to zaklęcie
Opis: Są to dwa zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pierwsze działa jedynie na 
bezkręgowce (owady, pajęczaki, skorupiaki etc.), drugie na kręgowce (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki). 
Wskazane stworzenie rośnie do imponujących rozmiarów, przybierając statystyki swego gigantycznego 
odpowiednika. Jeśli istota nie ma odpowiedniego Gigantycznego kuzyna używa swoich normalnych statystyk (w 
przypadku owadów: statystyk małego zwierzęcia), otrzymując premię +30 do Siły i Punktów Ran.

Zaklęcie może zostać rzucone na kilka istot jednocześnie. W takim wypadku czarownik musi wpłacić 
jego koszt za każde, powiększane stworzenie. Każde stworzenie może może zostać zwiększone tylko jeden raz.

Zaczarowane stworzenia nie muszą być posłuszne woli rzucającego. Najczęściej więc atakują najbliższą 
istotę.

Przeczekanie pokolenia
P. czar: 55
Trudność: 85
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Rzucający, lub dotykana przez niego, chętna istota zostaje wciągnięty do pustki między światami, jak za 
pomocą zaklęcia zniknięcie. Pozostaje w niej przez zaledwie sekundę, lecz w prawdziwym świecie mija w tym 
czasie okres jednego pokolenia, zmieniają się władcy, a wielu ludzi odchodzi z tego świata śmiercią naturalną. 
Wielu czarowników korzysta z tego zaklęcia, by skryć się przed prześladowcami lub wrogami.

Przekształcenie rośliny
P. czar: 20 + X
Trudność: 55
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka dowolnej rośliny. Natychmiast nabiera ona mocy i właściwości dowolnego zioła 
magicznego o występowaniu częstszym, niż Legendarne (tych ostatnich nie da się stworzyć). Roślina musi 
należeć do tej samej kategorii, co stworzone zioło, tak więc grzyb musi być grzybem, owoc, owocem etc.

Zaklęcie kosztuje 20 punktów czarów + 5 za każdą zaczętą Sztukę Złota wartości tworzonej rośliny.
Każdorazowo tworząc w ten sposób zioło rzucający traci 1 p. czarów, którego nie może odzyskać przez 

rok i jeden dzień. Dodatkowo rzucający otrzymuje 1 p. nadużycia.

Przemiana w rój
P. czar: 10
Trudność: 65
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik kończy wypowiadać zaklęcie, a jego ciało rozpada się na dziesiątki, setki lub tysiące innych 
stworzeń: latających owadów lub ptaków. Gatunek do jego należą jest różny, zwykle jednak odzwierciedla cechy 
charakteru rzucającego. Charakterystyki Roju znaleźć można na końcu podręcznika.

Straszne / Przyjazne oblicze
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć



Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Twarz czarownika, który 
wypowiedział ten czar ulega gwałtownej przemianie. Zależnie od wersji czaru otrzymuje on premię +10 do 
wszystkich testów Charyzmy i Wdzięku związanych z próbami wywarcia przyjaznego wrażenia i manipulacji 
drugą osobą (Przyjazne Oblicze) lub testów Zastraszania (Straszne Oblicze).

Strażnik miejsca
P. czar: 30
Koszt globalny: 30 j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: specjalne kontrazklęcie
Opis: Czarownik odprawia rytuał, a następnie wyznacza strażników danego miejsca. Ci zgadzają się nigdy go 
nie opuścić. Od tej chwili każda idea, która mogłaby sprawić, że porzucą swe obowiązki znika z ich umysłów. 
Nie odejdą z niego skuszeni podstępem, przepędzeni strachem czy też nawet po to, żeby zaspokoić swoje 
potrzeby życiowe. Zdarzyć się jednak może że umrą w trakcie sprawowania służby, zasną, zostaną oszukani lub 
zmuszeni do odejścia czarami. W trakcie wykonywania każdej akcji mającej na celu ochronę tego miejsca i 
niedopuszczenie do niego intruzów strażnicy wykonują testy z premią +20.

Zaklęcie może zostać rzucone na więcej niż jedną osobę jednocześnie. Za każdą osobę należy jednak 
wpłacić pełen koszt czaru.
Efekt globalny: Za każde 30j. Magii wyznaczasz 1 jednostkę żołnierzy zgodną ze Skalą Gry na jakiej grasz do 
pilnowania jakiegoś miejsca. Nie mogą go opuścić, chyba, że unieważnisz to zaklęcie. Podczas jego ochrony 
traktowani są jakby ich wyszkolenie było lepsze o jeden stopień. Dodatkowo ich Morale i Dyscyplina nigdy nie 
spadają poniżej 5.

Stworzenie obozowiska
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Druid wypowiada zaklęcie, a gdy kończy Danu udowadnia swą łaskę dla jego osoby. Teren w promieniu 3 
metrów od jego osoby zmienia się tak, by umożliwić bezpieczne przenocowanie w suchym miejscu. Ze stromej, 
górskiej ściany wyrasta skalna półka, z bagna wyrasta niewielka wyspa, śnieg rozstępuje się na boki etc. 
Zaklęcie działa nawet w warunkach, w których inaczej nie byłoby żadnych szans, by przenocować. Rozbicie 
obozowiska pozostaje już w gestii Druida.

Tkanie chmur
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: do momentu ustąpienia danego zjawiska atmosferycznego
Zasięg: wzroku
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i wskazuje dowolną chmurę, niezależnie naturalną, utkaną z dymu, pary 
wodnej, gazu czy stworzoną czarami. Jego wola nadaje jej dowolny, wybrany przez niego czar. Jeśli chmura jest 
dziełem jakiegoś zaklęcia lub podobnego efektu osoba, która ją stworzyła broni się testem Opanowania z osobą, 
która rzuciła dany czar.

Transformacja głębin
P. czar: 10
Trudność: 65
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć



Opis: Po wypowiedzeniu tego zaklęcia rzucający przybiera formę w połowie człowieka, a w połowie morskiego 
stworzenia (najprawdopodobniej ryby drapieżnej, lub wodnego ssaka). Pływa w wodzie tak samo, jakby był 
stworzeniem wodnym, nadal posiada jednak parę sprawnych i mogących służyć do poruszania się po lądzie 
kończyn dolnych oraz parę równie sprawnych, co u człowieka kończyn górnych.

Zubożenie
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Rzut Obronny: Wytrzymałość
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i wskazuje jedną osobę. Wszystkie szlachetne i półszlachetne kamienie i 
metale posiadane przez tą istotę rozsypują się w pył, lub zmieniają w śmieci, jak na skutek zaklęcia Złoto 
Głupców. Miedź, z której wykonana jest większość drobnych, laruzyjskich monet nie zmienia postaci.

Zaklęcie działa jedynie na przedmioty, które ofiara ma bezpośrednio przy sobie, nie jej majątek 
zgromadzony w skarbcu, gospodarstwie etc.

Ogród czarownika
P. czar: 50
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: rok i jeden dzień
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie, a następnie dotyka ziemi w której chce posadzić rośliny. W promieniu 10 
metrów od jego osoby powstaje magiczne strefa umożliwiająca ich uprawę, nawet, jeśli nie panują w niej 
odpowiednie warunki. Czarownik może uprawiać roślinność bez spełniania jednej koniecznej do jej życia cechy. 
Tak więc może np. uprawiać palmy na mrozie, rośliny bez dostępu wody, powietrza czy światła, a nawet gleby.

Każdorazowe rzucenie tego czaru likwiduje jeden, niezbędny do życia rośliny warunek. Ewentualnie 
czarownik może sprawić, żeby roślina zachowywała się inaczej, niż w naturze np. kwitła przez cały rok, 
zachowała liście w zimie etc.

Dopóki działa zaklęcie czarownik, który je rzucił nie morze odzyskać 1 punktu czarów. Złożenie 
ludzkiej ofiary i rozlanie jej krwi na terenie ogrodu niweluje ten efekt. Czyni też czar permanentnym. 
Zasadniczo jednak Gracze nie powinni korzystać z tej możliwości.

Ożywienie gargulców
P. czar: 40
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszenie magii
Warunki: czarownik musi posiadać posąg wyobrażający gargulca
Opis: Czarownik dotyka posągu gargulca i smaruje go własna krwią, tracąc 1 punkt ran. Ten ożywa, 
przybierając postać prawdziwego potwora. Stworzenie musi słuchać osoby, która powołała je do życia. Nie jest 
wliczane do normalnego limitu kontroli, jednak dopóki istnieje rzucający nie może odzyskać utraconych 
punktów ran (nawet za pomocą magii).

Gargulce nie potrzebują snu, ani żywności. Jeśli nie poruszają się wyglądają jak kamienne posągi. Są 
też bardzo czujne. Jednak nie są istotami żywymi i nie odzyskują utraconych punktów ran.

Potężny wierzchowiec
P. czar: X
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć



Opis: Czarownik dotyka dowolnego wierzchowca i tchnie weń nowe siły sprawiając, że zwierze staje się 
potężniejsze, wytrzymalsze i wspanialsze. Za każdy wydany na ten czar 1 p. czarów zwiększa dowolną 
statystykę zwierzęcia o 5 punktów. Pojedyncza cecha może w ten sposób zostać zwiększona o maksymalnie 25 
p. Żadna procentowa statystyka nie może przekroczyć 95 punktów.

Przemiana w seksbombę / Adonisa
P. czar: 20
Trudność: 85
Czas rzucania: 6 ataków / 30 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada to zaklęcie i dotyka wybranego stworzenia. To zmienia się w ucieleśnienie żądz 
przeciwnej płci. Czar jest bardzo potężny, zdolny zmienić nawet gnijące zombie czy ożywiony szkielet w 
szarmanckiego gentlemana, lub olśniewającą piękność . Cel czaru otrzymuje premię +30 do testów Wdzięku 
jako urody oraz 25 punktów wiedzy na zakup Zalet i Zdolności opierających się na urodzie.

Przyśpieszenie trucizny, Wzmocnienie trucizny
P. czar: 5, 5
Trudność: 35, 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa oddzielne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Wypowiadający je czarownik 
wskazuje jedną dawkę trucizny, zatruty przedmiot lub osobę pod wpływem trucizny. Jeśli rzuci pierwszy czar 
toksyna działa szybciej. Czas, co który zadaje obrażenia zmniejsza się o połowę (maksymalna szybkość 
działania trucizny to 2 razy na turę).

Jeśli rzucony zostanie drugi czar wszystkie testy oparcia się działaniu trucizny wykonywane są z 
modyfikatorem ujemnym -20.

Stabilna konstrukcja
P. czar: 1
Trudność: 25
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: do zmierzchu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik może zapewnić stabilność jednej, niewielkiej konstrukcji. Mag dotyka jednego jej elementu i 
sprawia, że ten przestaje się poruszać i staje się stabilny. Przykładowo: czarownik może położyć np. deskę na 
luźnym kamieniu, tworząc most nad wzburzonym, górskim potokiem. W normalnych okolicznościach most taki 
mógłby być zbyt niebezpieczny, żeby po nim przejść. Tak samo mag może np. zbudować wieże układając jeden 
na drugim idealnie kuliste kamienie lub dowolną inną konstrukcję, która w normalnych okolicznościach 
musiałaby się rozpaść.

Zaklęcie musi być rzucone ponownie na każdy ewentualny, destabilizujący konstrukcję element.

Stworzenie strachów na wróble:
P. czar: kolejno: 30
Trudność: 45
Czas rzucania: 2 godziny. 
Czas działania: stały. 
Zasięg: dotyk
Warunki: Czarownik musi posiadać gotową kukłę stracha. 
Opis:  Zaklęcie to działa, jak czar Stworzenie Szkieletu. Rzucający jednak, zamiast szkieletowego wojownika 
tworzy istotę nazywaną Strachem Na Wróble. Pochłania ona jeden punkt kontroli. Strach, podobnie jak szkielet 
zajmuje 1 punkt kontroli.

Tworzenie bagna:
P. czar: 20
Koszt globalny: 100 j. magii



Trudność: 85
Czas rzucania: 10 ataków
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie działa jak czar Przemiana Ziemi W Szlam, przy czym tworzone przez niego bagno jest znacznie 
głębsze i niebezpieczniejsze. Znajdujące się w nim istoty natychmiast toną do połowy swej wysokości. Co 
więcej w każdej turze zapadają się o dalsze 10 centymetrów, chyba, że dotrą do jego krawędzi i wydostaną się.
Efekt globalny: Jedno z pól prowincji zostaje przekształcone w Bagno. Pozostanie takim tak długo, aż ktoś 
rozproszy ten czar.

Udawanie śmiertelnika
P. czar: 10 lub 30
Trudność: 55
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: do zmierzchu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć, Prawdziwe Oblicze
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i dotyka jego cel. Tym czarem może być dowolna, przypominająca z 
wyglądu człowieka, lub inną rasę istota. Kryteria spełniają: cieleśni ożywieńcy (np. zombie albo wampiry lecz 
nie szkielety czy duchy) lub niektórzy nieśmiertelni.

Na potrzeby wszystkich efektów istota ta staje się śmiertelnikiem. Jej potrzeby życiowe nie zmieniają 
się, jednak nie oddziałują na nią żadne efekty, które nie działają na śmiertelników, traci też wszystkie swoje 
słabości. Zombie nie gnije, wampir jest odporny na światło słoneczne, demon na wodę święconą etc. Wizualnie 
nie różni się od człowieka. Nawet wcześniej rozkładające się zombie wygląda jak za życia, jest ciepłe, ma tętno i 
oddycha.

Czar ma jednak koszta. Zaklęty traci wszystkie swoje moce i zdolności nadprzyrodzone. Jego Siła i 
Punkty Ran redukowane są do 30, traci też odporność na niemagiczną broń (i ewentualnie magie).

Zaklęcie nie działa na osoby, które nie chcą, by je nań rzucono.
Wersja zaklęcia za 10 punktów działa do zmierzchu. Za 30 punktów jest trwała. Generuje jednak 1 

punkt nadużycia za każdy tydzień jej stosowania.

Wieczne męki
P. czar: 50
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Wytrzymałość
Opis: Czarownik dotyka ofiary i wypowiada słowa swego zaklęcia. Od tego momentu zaczarowany żył będzie 
wiecznie i nigdy nie umrze (chyba, że zaklęcie zostanie z niego zdjęte), jednak nie jest to powód do radości. W 
ciągu kilku godzin od rzucenia czaru w jego ciele pojawia się potworne nowotwory. Wywołany nimi ból jest tak 
przerażający, że ofiara nie ma siły na nic innego, niż tylko krzyczenie z bólu. Każdy wdech jest potworną 
torturą. Mimo to nawet pozbawiona głowy przeżywa, a każde rany regenerują się najpóźniej w czasie miesiąca. 
Jeśli zaklęcie zostanie rozproszone stan jej ciała wraca do normy.

Zaklęcie to można rzucić jedynie na istotę żywą. Lalka woodoo go nie przenosi. Konieczne jest jego 
użycie bezpośrednio na ofierze.

Zmiana wyglądu, Mniejsze przybranie postaci, Prawdziwe przybranie postaci, Większe przybranie 
postaci, Totalna kopia
P. czar: 5, 10, 30, 50, 70
Trudność: 35, 55, 110, 150
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: dwa ostatnie zaklęcia wymagają łącznika magicznego z istotą, której kształt jest przybierany
Opis: Jest to pięć osobnych zaklęć, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pierwszy czar pozwala 
zmienić wygląd dotykanej osoby. Zmiany są drastyczne, czarownik może je ukierunkować, lecz nie ma zbyt 



dużego wpływu na magię i nie może np. dokładnie odwzorować wyglądu innej osoby lub rozkazać jej wyglądać 
piękniej lub brzydziej. Może jednak np. zmienić kolor skóry, oczu lub włosów, wiek, kształt twarzy, ogólną 
budowę ciała, płeć etc. sprawiając, że postać wygląda na kogoś innego, niż jest w rzeczywistości.

Zmiana nie wpływa na Cechy zaczarowanego. Nie zmienia też wyglądu jego ubrania i ekwipunku.
Mniejsze przybranie postaci działa identycznie. Różnica polega na tym, że zaczarowywany może 

przybrać postać dowolnej innej istoty tego samego rozmiaru, co on odwzorowując ją dokładnie. Postać 
otrzymuje tą samą wartość Wdzięku i wszystkie Wady i Zalety związane z wyglądem postaci, którą kopiuje, 
jednak inne charakterystyki muszą pozostać takie same.

Czarownik musi skopiować wygląd jakiejś, znanej sobie osoby, którą przynajmniej raz widział. Nie 
może natomiast wymyślić jej na poczekaniu (jednak może odwzorować jakąś osobę widoczną np. na obrazie).

Prawdziwe przybranie postaci działa identycznie, jak Mniejsze Przybranie Postaci, jednak 
zaczarowywany dziedziczy wszystkie Cechy fizyczne istoty. Są to więc: Siła, Punkty Ran, Zręczność, Zdolności 
Manualne, Wytrzymałość i Wdzięk.

Większe przybranie postaci działa natomiast jak Prawdziwe Przybranie Postaci, przy czym 
zaczarowywany dosłownie staje się kopiowaną istotą. Otrzymuje wszystkie jej Zdolności, Zdolności 
Gatunkowe, Moce, Cechy (włącznie z intelektualnymi), znane czary etc. Jedynie motywacja postaci nie ulega 
zmianie. Zaczarowany nie otrzymuje też dostępu do wspomnień ofiary, ani jej ekwipunku. Pod każdym innym 
względem staje się tą istotą.

Zaklęcie Kopii Totalnej działa tak samo, przy czym pozwala również na skopiowanie ekwipunku 
zaczarowywanej istoty w tym przedmiotów magicznych. Każdy tak skopiowany przedmiot magiczny wywołuje 
jednak 1 punkt nadużycia.

Żaden z tych czarów nie pozwala na zmianę rozmiaru istoty. Postać, która jest przybierana musi mieć 
taką samą kategorię rozmiaru, jak zaczarowywany.

Do rzucenia zaklęć Większego Przybrana Postaci i Kopii totalnej konieczny jest materialny łącznik z 
istotą, która jest kopiowana (chyba, że czarownik widzi ją na własne oczy). Jest on niszczony w chwili, gdy 
zaklęcie zostanie rzucone. Jeśli czarownik posiada dusze tak zaczarowywanej istoty np. skradzioną na skutek 
działania zaklęcia Kradzież Duszy może ona posłużyć za łącznik materialny. Nie jest ona jednak niszczona po 
pojedynczym rzuceniu zaklęcia.

Magiczna chirurgia na martwych, Magiczna chirurgia
P. czar: 20 p. czarów / przeszczep, 30 p. czarów / przeszczep
Trudność: 85 / 105
Czas rzucania: 6 godzin + 1 godzina za każdy dodatkowy przeszczep
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: nie istnieje
Warunki: rzucający musi dysponować kompletem narzędzi chirurgicznych i odpowiednimi komponentami
Opis: Są to dwa odmienne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pozwalają one na 
dokonywanie magicznych przeszczepów, wszczepów i ulepszeń dotykanym osobom. Czarownik potrzebuje 
wszelkich komponentów, jakie chce dodać swojej ofierze. Te drugie muszą być (przynajmniej w wypadku 
drugiego zaklęcia) w miarę świeże. Jeśli takie nie są grozi to zakażeniem i śmiercią ofiary.

Wszczepów można dokonać dowolną ilość razy. Każdy kosztuje 1 punkt magii, którego nie można 
odzyskać przez miesiąc. Alternatywnie czarownik musi wykonać test Inteligencji -10 za każdy wszczepiony 
dodatek. Jeśli ten się nie powiedzie operacja nie udaje się, a ofiara zostaje okaleczona (np. osoba po operacji 
oczu zostaje trwale oślepiona) w wybrany przez Mistrza Gry sposób.

Wszczepów nie można dokonać nieśmiertelnym, automatom i istotom niematerialnym.
Pierwszy czar działa wyłącznie na istoty martwe (i cielesnych nieumarłych). Drugi: także na istoty 

żywe. Przykładowe, możliwe wszczepy to:
- zastąpienie brakującej / uszkodzonej kończyny / części ciała
- zwiększenie jednej cechy (siła, p. ran, zdolności manualne, zręczność, wytrzymałość, wdzięk) o +10 
(maksymalnie +20)
- zmniejszenie / zwiększenie rozmiaru o 1 kategorię (maksymalnie)
- haki zamiast dłoni (istota wykonuje atak w walce wręcz z siłą 4k6, wspina się z pełną prędkością ruchu, ale nie 
może używać żadnych przedmiotów)
- cztery nogi (istota porusza się na odległość 4 metrów / 10 p. Zręczności zamiast 1 metra / 10 p. Zręczności)
- naszyte płyty pancerne (+5p. pancerza, maksymalnie +15)
- kocie oczy (zdolność Widzenie w ciemnościach)
- sokole oczy (zwiększa zasięg wzroku o 100 metrów)
- sowie oczy (istota jest niewrażliwa na wszelkie czary iluzji)



- samobójcza bomba (na rozkaz czarownika istota ginie w wielkim wybuchu zadającym 10k6 ran wszystkim w 
promieniu 3 metrów)
- dodatkowa ręka (dodatkowy atak)
- skrzydła (zdolność Lot jak u dawcy)
- kończyna bestii (atak, jak jej bronią naturalną)
- głowa bestii (atak ze wszystkimi konsekwencjami, jak jej paszczą, jeśli dawca miał taką możliwość: także atak 
oddechowy lub jad, ale tylko 3 razy dziennie), tylko stworzenie nieumarłe.

Zaklęcie Magiczna Chirurgia Na Martwym traktowane jest tak, jakby jednocześnie należało do szkoły 
magii Nekromantycznej i Przemian.

Moc prawdziwej formy
P. czar: 1
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 atak
Czas działania: 1 akcja
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie to może użyć czarownik przebywający w innej, niż własna forma (pod warunkiem, że może w 
niej posługiwać się zaklęciami). Na czas jednej akcji zyskuje możliwość użycia którejś z właściwości swojego 
ciała (np. skrzydeł, siły naturalnej postaci, zdolności ziania ogniem etc.), od których byłby w innych wypadkach 
odcięty.

Czarownicy niezdolni do zmiany kształtu nie mają żadnych korzyści z tego zaklęcia.

Chatka na kurzych nóżkach
P. czar: 70
Koszt globalny: 70 j. magii
Trudność: 100
Czas rzucania: 20 minut 
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka dowolnego budynku i sprawia, że temu wyrastają kurze nóżki. Dzięki nim zaklęty 
obiekt uzyskuje zdolność ruchu z szybkością 5 metrów na turę. Budynek może biec z prędkością 20 metrów na 
turę (uzyskując, całkiem niezłą jak na budynek prędkość 12,5 kilometrów na godzinę) nie męcząc się. Jednak 
taki proces wywołuje serię wstrząsów gwarantujących totalną demolkę (włącznie z wywróceniem i rozbiciem 
wszelkich mebli) wszystkiemu, co znajduje się w środku.

Pojedyncze zaklęcie pozwala transportować budynek o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Domy 
większe, budynki piętrowe i solidne konstrukcje w rodzaju gmachów publicznych, zamków, czarnoksięskich 
wież etc. zwykle są zbyt ciężkie oraz zbyt głęboko osadzone na fundamentach, by możliwy był tego rodzaju 
transport.
Efekt globalny: jedna (niezbyt duża) Posiadłość „dostaje nóżek” w sensie dosłownym. W efekcie może 
przemieścić się w nowe, wskazane przez osobę rzucającego miejsce.

Kuźnie piekieł
P. czar: 40
Trudność: 85
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: czar musi być rzucany w nocy
Opis: Czarujący odprawia potężny i zły rytuał, w trakcie którego towarzyszą mu demony i inni wysłannicy 
ciemnych mocy. Czarownik lub wskazana przez niego istota zostaje na nowo uformowany w potężnym akcie 
magii. Może ponownie rozdysponować statystyki wydane na cechy fizyczne (Siła, Punkty Ran, Zdolności 
Manualne, Zręczność, Wytrzymałość i Wdzięk) tworząc nową postać. Może też zlikwidować wszystkie swoje 
Wady oddające fizyczne defekty lub Zalety oddające fizyczne zalety. Musi jednak dobrać na ich miejsce inne.

Przemiana jest trwała. Jednak każdy, potrafiący wykrywać magię lub istoty nadprzyrodzone w dowolny 
sposób natychmiast poznają, że mają do czynienia z efektami czarnej magii.

Rzucający ten czar trwale traci 1 Punkt Ran. Dodatkowo na okres roku i jednego dnia traci też 1 punkt 
czarów.



Wyczarowanie niespożytego bogactwa
P. czar: X
Trudność: 90
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: w promieniu 20 metrów od miejsca rzucenia
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Dzięki temu zaklęciu czarownik jest w stanie otoczyć się zbytkiem i bogactwem. Mag rzucając to zaklęcie 
tworzy dowolną ilość dowolnych przedmiotów o wartości 5 sztuk złota za każdy przeznaczony na ten cel Punkt 
Czarów. Przedmioty te są wyjątkowo ozdobne i kunsztowne. Nie oznacza to, że są niegustowne, lecz z całą 
pewnością niepraktyczne przez co nie da się ich wykorzystać jako broni (chyba, że improwizowanej). Wykonane 
są z najwyższej jakości materiałów. Każdy z nich ma swoje, autentyczne właściwości (lecz nie może mieć 
właściwości magicznych).

Żaden przedmiot nie może opuścić strefy rozciągającej się dalej, niż 20 metrów od miejsca rzucenia 
zaklęcia, chyba, że zostanie wyniesiony osobiście przez czarownika lub wskazaną przez niego podczas rzucania 
czaru osobę. Jeśli tak się stanie niemal natychmiast wyparowuje. Mimo to stworzone w ten sposób jedzenie 
posiada swoje właściwości.

Każdy kupiec (może poza najbardziej naiwnymi) poznaje, że z przedmiotami jest coś nie tak i nikt nie 
będzie nimi handlował. Zresztą wszystkim jawią się one zbyt drogimi.

Czar ten nie może wyczarowywać zwierząt.
Alternatywnie czar ten może zostać użyty celem opłacenia życia na odpowiednio wysokim poziomie. 

Wymaga on wówczas jednak poświęcenia na cały okres trwania efektu odpowiedniej ilości punktów czarów. Tak 
więc: Utrzymanie samowystarczalne: 1p. czarów, Biedne: 1p. czarów, Średnie: 7p. czarów, Wysokie: 14p. 
czarów, Luksusowe: 50p. czarów.

Blask czystości:
P. czar: 2
Trudność: 35
Czas rzucania: 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Opis: Ten czar sprawia, że zaczarowany obszar (maksymalnie sześcian o boku 5 x 5 x 5 metrów) zaczyna 
wprost lśnić czystością. Zostaje z niego usunięta warstwa brudu i nieczystości, pod warunkiem, że jest ona nie 
grubsza, niż 3 centymetry. Wszystkie drobne śmieci zostają wyczyszczone, a powierzchnia dosłownie świeci się 
i nabiera lustrzanych właściwości. Zostaje też odkażona oraz przywracany jest dawna świetność (w takim 
stopniu, jak to tylko możliwe).
Jeśli teren pokrywają duże ilości nieczystości w rodzaju kup nawozu lub gruzu, zwalonych drzew, ciężkich 
śmieci etc. zaklęcie nie usuwa ich. Mimo to zostają one bardzo dokładnie umyte.

Rzucenie tego czaru na istoty żywe jest dość nieprzyjemne, jednak nieszkodliwe. Może powodować 
jednak podrażnienia naskórka, jak przy silnym szorowaniu pumeksem.

Skutkiem ubocznym czaru jest całkowite odkażenie zaczarowanych obiektów ze wszystkich 
szkodliwych bakterii i zarazków.

Szybka drzemka:
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 2at / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk 
Opis: Czarownik rzucają to zaklęcie sprawia, że cel zasypia. Mimo że sen trwa najwyżej kilka minut przynosi 
niemal natychmiastowe odprężenie dla ciała, umysłu i ducha. Jest ono równoznaczne przespaniu 8 godzin w 
nocy.
Zaklęcie to nie może zostać rzucone na osoby znajdujące się w ruchu lub w stanie wzburzenia emocjonalnego. 
Każdorazowo, gdy coś takiego się stanie zaklęcie nie działa. Czaru nie można więc używać w walce.  Co więcej: 
pojedyncze użycie czaru wyczerpuje potrzebę snu celu na daną dobę (chyba, że cel jest naprawdę ekstremalnie 
zmęczony). Ponowne użycie tego czaru nie przynosi więc żadnego efektu.

Autopilot:
P. czar: 5



Trudność: 50
Czas rzucania: 15 sekund / 3at
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Warunki: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka układu sterującego dowolnego pojazdu i mamrocze zaklęcie. W efekcie ustala kurs, 
jakim podążać będzie ten pojazd. Kontynuuje on ruch do wyznaczonego przez czarownika miejsca bez 
konieczności sterowania nim.

Autopilot jest w stanie omijać przeszkody, jednak pod warunkiem, że są one nieruchome i widoczne na 
pierwszy rzut oka (czyli np. wybrzeże, ale nie podwodne skały). Ewentualni, obecni na pokładzie pojazdu 
członkowie załogi mogą jednak korygować jego ruch. Wymaga to jednak siłowania się z żyjącym własnym 
życiem układem sterowniczym, tak więc ewentualne testy są trudniejsze o 20.

Pojazd porusza się najkrótszą drogą do celu. Czarownik nie musi narzucać pojedynczego miejsca, gdzie 
pojazd ma się udać, może pozwolić sobie na dość skomplikowane instrukcje (np. „zawieź mnie do sklepu, 
czekaj, aż nie wsiądę z powrotem, potem powieź mnie do domu mojego przyjaciela X”). Jednak, by wyznaczyć 
cel rzucający musi mniej – więcej zdawać sobie sprawę z tego, gdzie on się znajduje.

Podkreślenie cech płciowych
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 15 sekund
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka celu swego zaklęcia, sprawiając, że jego cechy płciowe zostają znacząco podkreślone i 
wyidealizowane. Zaczarowane kobiety wyglądają bardziej kobieco, mężczyźni natomiast w sposób dużo 
bardziej męski. Otrzymują więc premię +20 do wszystkich testów Wdzięku wobec przeciwnej płci.

Moda / Lustro nieskończonej garderoby
P. czar: 5, 15
Trudność: 35, 75
Czas rzucania: 1 minuta, 10 minut
Czas działania: do świtu
Zasięg: Dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa zaklęcia o zbliżonym do siebie działaniu, z których jednak każdego należy nauczyć się osobno. 
Pierwszy czar zmienia wygląd ubrania (choć nie jego stan: brudne lub zniszczone łachy nadal do niczego się nie 
nadają) dostosowując jego krój i wygląd do (w pierwszej kolejności) obecnej mody, a następnie do panującej 
sytuacji. Zaczarowany traktowany jest tak, jakby ubrał się odpowiednio do swej sytuacji (tak więc w upał jest 
ubrany lekko, znajdując się na lodowcu nagle odczuwa, że ma na sobie grube futra, a na dworze królewskim 
jego strój zmienia się w wytworne szaty). Po drugie z racji na swój strój otrzymuje premię +10 do Wdzięku jako 
wyglądu i związanych z nim testów.

Drugie zaklęcie pozwala na przywołanie z nicości magicznego lustra. Czarownik lub wskazana przezeń 
istota (czar jednorazowo może istnieć tylko dla jednej osoby, choć nic nie broni rzucić go kilkakrotnie) może 
zmienić za jego pomocą w dowolny sposób swój strój, makijaż i stan wyglądu. Może dodawać też ozdoby i inne 
cechy (np. kamuflaż, biżuterie, uczesać włosy, oczyścić skórę z brudu lub pokryć ją pudrem etc.) wskazane 
osoby. Każda zmiana zajmuje 5 sekund.

Tworzone za pomocą Lustra Nieskończonej garderoby przedmioty są Niezwykłej Jakości i mają 
wszystkie ich cechy. Nie mogą jednak spełniać funkcji zbroi i posiadać magicznych mocy. Zaklęcie pozwala 
zmienić ubranie w dowolny inny strój, tak więc brudne, podarte łachmany mogą stać się królewskich strojem, 
chroniącym przed zimnem futrem czy maskującym mundurem.

Po wykorzystaniu czarownik odsyła lustro na powrót w niebyt. Może je jednak wydobyć zeń w każdej 
chwili puki zaklęcie działa (zajmuje to ponownie 5 sekund).

Po upływie działania czaru ubranie wraca do normy.

Krystalizacja klejnotu
P. czar: 20, 50 lub 100
Koszt globalny: 20, 50 lub 100 j. Magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina



Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Wynajęcie czarowników jest trudne, nawet dla osób dysponujących górami pieniędzy, a ten czar jest jedną 
z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy. Czarownik koncentruje się i zaczyna powolną litanię inkantacji. W 
trakcie jej trwania w jego dłoni, lub na przygotowanym do tego celu laboratoryjnym stole powoli krystalizuje się 
szlachetny lub półszlachetny klejnot. W zależności od wersji zaklęcia warty jest 1k20+5 sztuk złota (wersja za 
20p. czarów), 1k50+10 sztuk złota (wersja za 50p. czarów) lub 1k100+20 sztuk złota (wersja za 100p. czarów). 
Klejnot niczym się nie różni od prawdziwego.

Każde użycie tego zaklęcia powoduje stratę 1 punktu czarów, który mag może odzyskać dopiero po 
upływie kwartału oraz wygenerowanie 1 punktu Nadużycia.
Opis globalny: Efekt jest identyczny jak w wypadku zwykłego zaklęcia, przy czym cena klejnotów liczona jest 
w Jednostkach Pieniędzy, a nie sztukach złota. Każde użycie tego czaru generuje 1 dodatkowy punkt Nadużycia 
globalnego.

Każdy Agent: czarownik, który zna to zaklęcie automatycznie opuszcza szeregi władcy. Powód jest 
prosty: jeśli może z taką łatwością wyczarowywać pieniądze z powietrza, to nie ma on już żadnej motywacji do 
pracy zarobkowej.

Opozycja:
P. czar: 50 lub 150
Trudność: 150
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucane w trakcie nowiu księżyca, po zmroku
Opis: Czarownik po części przywołuje, a po części uruchamia potężne, nadprzyrodzone procesy, które wplatają 
w sam los i przeznaczenie potężne, całkiem nowe nici. A później tworzy nową, żywą istotę.

Istota ta jest totalną opozycją jakiegoś, innego stworzenia. Należy do tego samego gatunku, co ona i 
tworzona jest z takiego samego zestawu punktowego (choć może posiadać inne zdolności i moce). Posiada też 
identyczny poziom doświadczenia (choć niekoniecznie tą samą klasę). Obie istoty nie mogą istnieć jednocześnie 
w tym samym świecie i obsesyjnie dążą do swojego zniszczenia. Każdy czyn i krok oryginału po prostu mierzi 
jego opozycje. Tak samo, jeśli oryginał ją spotka, to w jego oczach wygląda jako totalne zaprzeczenie wszelkich 
jego ideałów i parodia jego osoby.

Obie istoty otrzymują wadę: Wróg względem siebie. Opozycja dąży też do unicestwienia swego 
oryginału.

Jeśli czar został rzucony w wersji za 50 p. czarów zaklęcie znajduje istotę najbardziej pasującą do 
profilu i tcha w nią niezbędną moc. Wiele wskazuje na to, że przynajmniej niektórzy, wielcy bohaterowie Laruzji 
zostali wybrani za jego pomocą. Jednak w takim wypadku efekty czaru nie pojawiają się od razu. Często musi 
upłynąć nawet wiele lat, nim się objawią.

Jeśli czar został rzucony w wersji za 150 punktów czarów istota jest tworzona całkowicie od podstaw.
Zaklęcie to bywa używane do zwalczania lub utrudniania życia wrogom politycznym. Jednak należy 

pamiętać, że po śmierci oryginału opozycja nie znika. Przeciwnie, kontynuuje nadal swe istnienie, choć teraz 
pozbawiona wcześniejszej obsesji. Czarownik nie ma też żadnego wpływu na jej działanie. Opozycja stworzona 
przeciwko potężnemu smokowi czy demonowi może oznaczać problemy niemal równe, jak on sam.

Zaklęcie to nie działa na bogów, lecz na inne istoty już tak.

Zaczarowana dorożka
P. czar: 30
Trudność: 65
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 8 godzin
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie, a następnie tworzy wygodny pojazd. Może on pomieścić do 8 osób 
(cztery wewnątrz, cztery na zewnątrz) a kierowany jest przez Niewidzialnego Służącego. Ciągnięty jest przez 
dwa stworzenia o statystykach (i najczęściej także wyglądzie) koni. Pod każdym względem pojazd ma 
charakterystyki dorożki, lub sań (zależy od terenu, na jakim został wyczarowany i pogody). Sprawia jednak 
magiczne wrażenie, zapewniając jadącej w nim osobie premię +10 do testów Wdzięku w trakcie interakcji 
społecznych.



Stworzenie wygodnego stateczku:
P. czar: 20
Trudność: 65
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 8 godzin
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i na jego rozkaz pojawia się niewielki statek. Wykonany jest z 
drewna lin i materiałów, bardziej przypomina niedużą łódź wiosłowo - żaglową. Łódź porusza się z normalną 
szybkością. Może pomieścić w sobie jedynie 6 osób, ale jedna w zupełności wystarczy, by nią sterować, a cztery, 
by ją podnieść i swobodnie przenosić.

Zmiana tekstu:
P. czar: 1 lub 5
Trudność: 25
Czas rzucania: 5 sekund / 1 atak
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie pozwala zmienić w dowolny sposób treść dotykanego tekstu. Pojedyncze rzucenie czaru pozwala 
odmienić tekst wielkości jednej karty wielkości 40 na 30 centymetrów, zmieniając wygląd liter, treść słów, w 
które się układają oraz kształt ilustracji. Zaklęcie kosztuje 1 punkt czarów jeśli rzuca się je na miękkie materiały 
(welin, pergamin, papier, tkanina), 5 jeśli na miękkie (kamienne, gliniane lub metalowe tablice).

Mistyczne narzędzia, większe mistyczne narzędzia.
P. czar: 5, 5
Trudność: 35, 55
Czas rzucania: 3 ataki
Czas działania: 8 godzin
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Opis: Są to dwa oddzielne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Czarownik wypowiada słowa 
formuły, a następnie tworzy utkane z czystej mocy narzędzia dowolnego kształtu i wyglądu. Jako narzędzia 
definiuje się każdy, niemechaniczny obiekt, który może zostać wykorzystany do pracy, pod warunkiem, że jest 
mniejszy od człowieka. Za pomocą czaru można stworzyć np. młot, siekierę, młotek, garnek lub inne naczynie, 
piłę, wędkę, maślnice, kołowrotek czy młynek do kawy (dozwolone są nieskomplikowane mechanizmy np. 
młynek do kawy, a nie skomplikowane jak młot pneumatyczny) i podobne, lecz nie łódź czy dowolna broń. 
Mistyczne narzędzia, jeśli zostaną użyte jako broń natychmiast znikają, tak więc mistyczne widły nie mogą 
posłużyć, by kogoś nimi dźgnąć.

Większe mistyczne narzędzia zapewniają premię +10 do wszystkich testów rzemiosła wykonywanych 
za ich pomocą.

Animacja instrumentu
P. czar: 3
Trudność: 65
Czas rzucania: 30 sekund
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiadając to zaklęcie sprawia, że wskazany przez niego instrument muzyczny ożywa i 
zaczyna wygrywać dowolną melodię, jakiej sobie zażyczy. Warunek jest jednak taki, że czarownik musi albo 
posiadać do niej nuty, albo przynajmniej raz w życiu musiał słyszeć tą melodię. Instrument nie jest jednak w 
stanie śpiewać, ani generować żadnych, magicznych efektów (chyba, że sam z siebie jest magiczny). Przedmiot 
jest też w stanie poruszać się z prędkością 5 metrów na turę.

Ożywienie miasta
P. czar: 40 p. czarów
Trudność: 105
Czas rzucania: 15 minut



Czas działania: 8 godzin
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wzywa swe moce i tcha życie w otaczające go ulice miasta. Czar może zostać rzucony tylko na 
dużą miejscowość o zwartej zabudowie (niekoniecznie musi być ona zamieszkana). Budowle i ulice zaczynają 
się poruszać, jakby ożywione własnym życiem, układając się w nowe wzory. Zasadniczo czarownik może ułożyć 
je tak, by dotarcie do dowolnego punktu miasta zajęło jedynie 25% normalnego czasu. Lub też, by dotarcie do 
tego punkt stało się niemożliwe bez stosowania żadnych, nietypowych środków (jak burzenie budynków czy lot 
nad ich dachami).

Efekty zaklęcia się odczuwalne nie tylko dla maga i jego ofiary, ale też dla innych mieszkańców danego 
osiedla. Fakt, że domy wędrują po okolicy nie musi budzić ich zadowolenia. Jednak po 8 godzinach zaklęcie 
pryska, a warunki wracają do normy.

Zniszczenie budynku
Koszt globalny: 40 j. magii
Trudność: 95
Czas rzucania: 16 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: Zdjęcie klątwy
Warunki: łącznik
Efekt globalny: Mag może rzucić ten czar wyłącznie na budynek, który przynajmniej raz w życiu widział na 
własne oczy, lub z którym posiada inny łącznik. Czar uruchamia potężne, naturalne procesy i ich gniew 
przeciwko jednemu obiektowi. Celem zaklęcia musi być jedna posiadłość. Musi ona składać się z jednego 
budynku. W każdym sezonie na skutek wydawałoby się normalnych działań przyrody (deszcz, uderzenia 
piorunów, trzęsienia ziemi, erozja) jej Jakość lub Rozmiar spadają o jeden aż do całkowitego jej zniszczenia.

Jeśli cel jest bardzo duży lub składa się z więcej, niż jednego budynku (np. zamek, miasto, pałac, 
wioska) czar nie może doprowadzić do całkowitego zniszczenia konstrukcji, a jedynie do zawalenia się 
pojedynczego budynku np. jednej baszty zamku.

Odtworzenie
P. czar: 75
Trudność: 150
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik dotyka jednego obiektu lub podłogi pomieszczenia, który nie może zajmować większej 
przestrzeni, niż 40 metrów sześciennych. Ten niemal natychmiast zostaje odnowiony i przywrócony do stanu 
swej świetności. Czar likwiduje wszelkie oznaki działania czasu, naturalnego zniszczenia oraz uszkodzeń 
wywołanych magią, bronią i celą działalnością oraz wypadkami. Reperuje też ubytki wywołane brakiem 
niektórych części urządzeń, które mogły zostać zniszczone lub skradzione. Zaklęcie działa na przedmioty 
nieożywione oraz nieinteligentne rośliny, jednak nie wpływa na ludzi i zwierzęta (chyba, ze są martwe).

Stworzenie żywności, Uczta
P. czar: 5, 30
Trudność: 35, 95
Czas rzucania: 5 minut, 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa oddzielne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pierwszy czar pozwala na 
wyczarowanie żywności. Ta jest smaczna (choć najczęściej niewyszukana) i zaspokaja dzienne zapotrzebowanie 
na żywność i wodę jednej osoby.

Drugie zaklęcie pozwala na wyczarowanie żywności w liczbie wystarczającej do wykarmienia 30 osób. 
Dania mogą przybierać dowolnie wyszukaną postać i być zrobione z każdego składnika, jakiego czarownik sobie 
zażyczy, pod warunkiem, że przynajmniej raz miał je w ustach.

Niezjedzone resztki z uczty znikają po tym, jak wszyscy wstaną od stołów.
Wbrew przesądom magiczna żywność nie jest szkodliwa dla zdrowia (choć wielu użytkowników 

wyczarowuje monotonne potrawy nie zawierające wszystkich niezbędnych do życia składników). Jednak 



używający tego zaklęcia czarownik z dużym prawdopodobieństwem będzie zużywał Punkty Czarów szybciej, 
niż je odzyskuje.

Mała chatka / Wspaniała posiadłość
P. czar: 20, 80
Trudność: 55, 125
Czas rzucania: 10 minut, 30 minut
Czas działania: patrz opis
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Są to dwa osobne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Czarownik wypowiada 
słowa czaru i przywołuje potężne moce. W wyniku ich działania w zasadzie z niczego powstaje niewielka 
chatka. Wyposażona jest ona w pojedyncze palenisko i jedną izbę 5 na 5 metrów pozbawioną mebli i sprzętów. 
Posiada jednak ciepłe ściany i doskonale chroni przed zimnem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
Chata jest trwała, lecz dopóki istnieje rzucający nie może odzyskać wydanych na nią punktów czarów. Jeśli 
zdecyduje się odwołać zaklęcie znika niemal bez śladów.

Drugi czar przywołuje posiadłość składającą się z pięciu izb mieszkalnych, spiżarni, jadalni i kuchni, 
wyposażoną we wszystkie niezbędne sprzęty oraz jednego, niewidzialnego służącego . Dodatkowo wpłacając 20 
punktów czarów (za każde) czarownik może tworzyć dodatkowe pomieszczenia. Żaden ze znajdujących się w 
posiadłości przedmiotów nie może jej jednak opuścić. Jeśli tak się stanie: znika bez śladu. Ponownie posiadłość 
istnieje dopóki czarownik nie zdecyduje się jej unicestwić. Gdy tak się stanie znika bez śladu. Do tego momentu 
rzucający nie może jednak odzyskać punktów czarów wydanych na jej stworzenie.

Ożywienie przedmiotu
P. czar: 5
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie to animuje jeden, dotykany przez maga obiekt. W ten zostaje tchnięte życie. Przedmiot porusza 
się lewitując (najwyżej 1,5 metra nad ziemią) oraz otrzymują tyle punktów Siły i Zręczności ile wynosi 50% p. 
Magii rzucającego (maksymalnie 60), posiada też 1 akcję cząstkową za każde jego 20 p. Magii (maksymalnie 5). 
Artefakty wykonują swoje zwykłe czynności. Tak więc młotki mogą wbijać gwoździe, łuki strzelać, miecze i 
topory walczyć z wrogami, kilofy i łopaty kopać doły, kołowrotki tkać przędzę etc.

W momencie, gdy rzucający zginie lub straci przytomność czar pryska.
Powierzone przedmiotom zaklęcie nie może być skomplikowane. Czarownik może nakazać mieczowi 

walczyć, ale nie może nakazać walczyć na poziomie najlepszego szermierza. Może nakazać instrumentowi 
muzycznemu wydawać dźwięki, ale nie może nakazać mu grać na najwyższym poziomie. Może nakazać pióru 
pisać jego słowa, lecz nie może sprawić, by samo z siebie napisało grubą powieść lub poemat epicki 
heksametrem.

Ożywione tym sposobem magiczne przedmioty mogą korzystać ze swoich mocy.

Alias:
P. czar: 85
Trudność: 115
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć (patrz opis)
Warunki: brak
Opis: Czarownik rzucając to zaklęcie tworzy dla siebie nową, ludzką postać, dokładnie opisując jej wygląd 
fizyczny. Postać jest trwała i wydając 5 punktów czarów oraz 5 ataków / poświęcając 25 sekund rzucający może 
ją przybrać. W nowej postaci może pozostawać przez czas do 24 godzin. Alias nie może naśladować wyglądu 
żadnego, znanego czarownikowi człowieka.

Tworząc Alias czarownik może ponownie rozdysponować punkty, jakie wydał na statystyki fizyczne, 
tak więc: Siłę, Punkty Ran, Zręczność, Zdolności Manualne, Wytrzymałość i Wdzięk tworząc odmienną 
kombinację. Może też ponownie rozdysponować punkty wydane na związane z nimi Zdolności, Wady i Zalety. 
Pozostałe statystyki nie mogą jednak być zmieniane.



Rzucenie zaklęć w rodzaju Rozproszenia Magii czy Prawdziwego Oblicza na czarownika przywraca go 
do jego prawdziwej postaci.

Rzucając to zaklęcie mag traci 5 punktów czarów, które nie mogą zostać odzyskane. Może je odzyskać 
ponownie dopiero w chwili, gdy zrezygnuje z używania Aliasu. Jednocześnie można posiadać tak wiele aliasów, 
na jak wiele wystarczy punktów czarów.

Szkoła Przyzwania:

Kotwica wymiarów
P. czar: 5
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: do zmierzchu
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wskazuje dowolny cel. Jeśli nie powiedzie mu się rzut obronny cel bardzo silnie zakotwicza 
się w naszym wymiarze. Nie może się teleportować ani podróżować między wymiarami do momentu, aż 
zaklęcie zostanie zdjęte..

Przywołanie wojownika / bohatera / fechmistrza:
P. czar: 20, 50, 50
Trudność: 55, 85
Czas rzucania: 5 ataków, 10 ataków
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 10 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to trzy zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Mag wypowiada zaklęcie i tworzy na 
polu walki nową, fałszywą istotę nieco przypominającą wyglądem żołnierza z krwi i kości. To tak naprawdę 
bezduszna makieta, ale posiada większość wad i zalet zwykłego człowieka.

Przywołany Wojownik ma statystyki Żołnierza. Bohater: elitarnego oficera, a Fechmistrz: elitarnego 
Fechmistrza.

Rój nieśmiertelnych
P. czar: 10 razy X
Trudność: 100
Czas rzucania: 10 ataków / 50 sekund
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: 20 metrów
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Czarownik wykrzykuje inkantancję mocy i na jego rozkaz pojawiają się hordy nieśmiertelnych. We 
wskazanym przez niego miejscu pojawia się dowolna ilość duchów. Każdy przyzwany przez rzucającego 
nieśmiertelny jest Sługą. Duchy przybywają z szacunku dla autorytetu maga i są posłuszne jego rozkazom. 
Każdy z nich kosztuje 10 p. czarów. Pozostaną w tym świecie przez dwie godziny, później odchodzą ponownie 
do świata astralnego.
Efekt globalny: Rzucone podczas bitwy zaklęcie przywołuje dowolną ilość żołnierzy: istot nadprzyrodzonych. 
Każdy z nich kosztuje jednak 10 p. czarów.

Drogi druidów
P. czar: 20 + X
Koszt globalny: 20j. magii
Trudność: 100
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Opis: Czar ten jest odmianą zaklęcia „Magiczna wędrówka”. Działa identycznie, z tym, że pozwala 
transportować dowolną ilość pasażerów. Każdy w ten sposób transportowany człowiek kosztuje dodatkowy 1 
punkt czarów. W koszt ten wliczone są także wierzchowce.



Jeśli czarownik zapłaci koszt transportu za całą załogę i wszystkie transportowane stworzenia zaklęcie 
działa też na okręty.
Efekt globalny: jak efekt lokalny. Magiczna podróż obniża morale o 2 punkty. 1K10+1 za każdy punkt 
Dyscypliny poniżej 10 procent tak transportowanych żołnierzy gubi się w trakcie przemarszu.

Umieszczenie sfinksa
P. czar: 75
Koszt globalny: 75 j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik dotyka gruntu w wybranym przez siebie miejscu i wypowiada słowa zaklęcia. Gdy kończy w 
miejsce to przybywa jeden (lub więcej) sfinks. Rzucający musi wykonać normalny test kontroli. Jeśli mu się 
powiedzie sfinks stanie na straży wskazanego miejsca. Sfinks przepuszcza tylko osoby, które są w stanie 
odpowiedzieć na jego zagadkę (czarownik może mu ją wyznaczyć, nie musi być to bardzo klimatyczna 
zagadka). Resztę zjada.

Zasadniczo sfinksy pozostaną w miejscu, do którego strzeżenia zostały wyznaczone. Nie potrzebują 
jedzenia, ale jednocześnie nie ruszają się z miejsca, chyba, że coś je rozzłości. Nie słuchają też żadnych 
rozkazów swego mistrza, a jedynie pilnują wskazanego im miejsca. Jeśli nikt nie próbuje przejść obok sfinksa 
ten nie reaguje na nic (poza wszelkimi próbami ataku, drażnienia, rzucania czarów etc.). Przywołujący może 
nawet zostać zabity na jego oczach, a istota nawet się nie poruszy.

Statystyki sfinksa można znaleźć pod koniec podręcznika.
Efekt globalny: Sfinsk traktowany jest jako Szpieg: Żywa Legenda wykonujący akcję Kontrywiad, lecz tylko 
wtedy, gdy wykrywani są agencji wroga próbujący zaszkodzić Posiadłości lub Polu, którego istota strzeże.

Prywatne piekło
P. czar: 50
Trudność: 150
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: tydzień
Zasięg: specjalny
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Zaklęcie to działa bardzo podobnie, jak Stworzenie Wymiaru Kieszonkowego. Tworzy jednak 
kieszonkowy wymiar o zupełnie innych właściwościach i nie aż tak trwały. Wymiar ma rozmiar kostki o boku 
około 40 metrów. Wypełniony jest w zasadzie wszystkimi możliwymi do wyobrażenia narzędziami tortur, a 
samo przebywanie w nim także nie jest przyjemne. Co więcej dysponuje własnym strumieniem czasu. Każda 
godzina w Laruzji to jedna doba w prywatnym piekle.

Dodatkowo rzucający zaklęcie otrzymuje do swojej dyspozycji pięć mniejszych demonów. Nie są to 
prawdziwe demony, a raczej projekcje jego kieszonkowego piekła. Pod każdym innym względem są jednak 
pełnoprawnymi przedstawicielami swego gatunku, nie mogą jednak opuścić kieszonkowego wymiaru ani zostać 
z niego wygnane. Są też całkowicie posłuszne woli jego twórców. Zabite odradzają się w ciągu 24 godzin (czasu 
Prywatnego Piekła, nie Laruzji).

Każdy z demonów traktowany jest jak Oprawca arcymistrzowskiego poziomu. Co więcej torturowane 
w środku istoty nie umierają, chyba, że rzucający zechce je zgładzić.

Czar może zostać rzucony na zasadach identycznych, jak Stworzenie Wymiaru Kieszonkowego. 
Wówczas Prywatne Piekło jest permanentne. W normalnych okolicznościach znika po tygodniu wypluwając 
przetrzymywane w nim istoty, a raczej ich wraki.

Przekazanie kontroli
P. czar: 20
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania:trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik odprawia ten trudny i skomplikowany rytuał, a następnie dotyka jednej osoby i wybiera 
jednego z kontrolowanych przez siebie potworów lub innych stworzeń. Od tej chwili władza nad nią trafia w 



ręce dotkniętego. Liczona jest też do puli kontroli dotykanego. Jeśli ten nie ma wystarczająco dużej puli: stwór 
zrywa się z uwięzi.

Czarownik od tego momentu nie może w żaden sposób rozkazywać zaczarowanej istocie. Zwyczajnie 
ta nie słucha jego nakazów. Obdarowany, jeśli zechce może nawet nakazać jej rzucić się na czarownika.

Błyskawiczne wezwanie / Stworzenie
P. czar: +20
Trudność: + 35
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 50 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Nie jest to jedno zaklęcie, ale cały ich szereg, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Każde z 
tych zaklęć działa jak inne zaklęcie z gatunku Przyzwanie Stworzenia lub Stworzenie Stworzenia i może być 
opanowane jedynie przez osoby zdolne rzucać oryginalną wersję czaru.

Koszt zaklęcia i jego trudność rosną odpowiednio. Stworzenie pojawia się jednak po kilku chwilach, a 
nie po wielogodzinnym rytuale.

Zaklęcie należy do szkoły Przyzwań, Przemian, Nekromancji, Duchów lub Demonologii zależnie od 
tego, jaka istota jest sprowadzana.

By użyć zaklęcia mag nadal potrzebuje odpowiednich komponentów. Zombie czy szkielety nie 
powstaną z niczego.

Manipulacja przestrzenią
P. czar: X
Trudność: 85
Czas rzucania: 10 minut lub 2 godziny
Czas działania: chwila, 24 godziny lub permanentny (patrz opis)
Zasięg: 100 metrów lub dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Przestrzeń jest niczym wobec potęgi magii, a wypowiadający to zaklęcie czarownik jest w stanie nią 
niemal dowolnie manipulować. Czar ten posiada kilka wariantów, które znający go czarownik może swobodnie 
wykorzystywać.

Podstawowa wersja zaklęcia pozwala po wypowiedzeniu jeden raz formuły zaklęcia zwiększyć 
powierzchnię jakiegoś pomieszczenia o 1 metr za każdy wpłacony w tym celu Punkt Czarów. Przemiana 
obejmuje jedynie budynki i inne zamknięte przestrzenie, które dzięki temu stają się większe od środka, niż na 
zewnątrz. Efekt zaklęcia mija po 24 godzinach i jeśli przestrzeń nie zostanie w porę uprzątnięta może zakończyć 
się bardzo nieprzyjemną implozją.

Teoretycznie czar może zostać rzucony także na przedmioty w rodzaju skrzyń czy innych pojemników, 
zwiększając ich ładowność. Zaklęcie działa, jednak nie wpływa na wagę umieszczonych w skrzyni obiektów. 
Podniesienie pojemnika wymaga więc podniesienia całej zawartości. Niekoniecznie więc musi być to wygodne.

Drugi wariant, polegający na dwunastokrotnym powtórzeniu formuły zaklęcia pozwala na uczynienie 
czaru permanentnym. Czarownik traci jednak 5 punktów czarów, które odzyskać może jedynie po upływie roku i 
jednego dnia. Otrzymuje też 1 punkt nadużycia za każdy metr dodatkowej powierzchni.

Próba rzucenia tego zaklęcia na pomieszczenie, na które już działa manipulacja przestrzenią jest bardzo 
złym pomysłem. Kończy się to zwykle wymiarowym pęknięciem, które wyrzuca czarownika do jakiegoś innego 
wszechświata.

Wezwanie powietrznych wierzchowców:
P. czar: 5
Koszt globalny: 5j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: doba
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: Zaklęcie musi być rzucane na świeżym powietrzu
Opis: Mag dotyka wybranego przez siebie konia, warga lub szkieletowego rumaka i sprawia, że wyrastają mu 
skrzydła. Zwierze zachowuje nadal wszystkie swoje statystyki, jednak otrzymuje zdolność Lot, analogicznie, jak 
pegaz.



Opis globalny: Zaklęcie pozwala zmienić wierzchowca znajdującego się w rękach pojedynczego Agenta w 
czarodziejskiego rumaka.

Okno przestrzenne:
P. czar: 10
Trudność: 75
Czas rzucania: 3at / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Opis: Mag wypowiada zaklęcie i na chwilę tworzy pęknięcie przestrzenne łączące dwa, oddalone od siebie 
miejsca. Okno jest za małe, żeby zmieścił się w nim człowiek (lecz niewielkie zwierze może przez nie się 
przedostać), jednak wystarczająco duże, by sięgnąć przez nie ręką i wyjąć, lub położyć w nim dowolny 
przedmiot.

Zasadniczo mag może otworzyć okno do dowolnego miejsca, o którym wie, gdzie się znajduje. Daje 
mu to nieograniczone możliwości kradzieży. Jednak, jeśli chce ukraść konkretny przedmiot musi znać bardzo 
dokładnie jego położenie.

Okno przestrzenne nie może być otwarte do miejsc znajdujących się na innych planetach, w innych 
wymiarach lub chronionych przed teleportacją.

Psotny duszek:
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 5at / 25 sekund
Czas działania: do następnego świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Odesłanie
Opis: Czarownik wypowiada słowa przyzwania i zaprasza na płaszczyznę materialną jednego z mieszkańców 
świata duchów. Wezwana istota jest zainteresowana jedynie zabawą i płataniem figli. Jej poczucie humoru jest 
raczej niewyrafinowane i sprowadza się do tego, że, jeśli komuś podstawić nogę, to jest śmiesznie. Duch porusza 
się po tej płaszczyźnie niszcząc złośliwie każdy przedmiot, przeszkadzając ludziom i dokuczając im. Istoty 
padające celem dokuczania muszą wykonać test Zręczności lub Opanowania (zależnie czy duch próbuje komuś 
dokuczać werbalnie, czy poprzez działania fizyczne), inaczej traci turę.

Statystyki Ducha Psot znaleźć można na końcu podręcznika. Czarownik może wskazać mu miejsce lub 
grupę osób, które mają stać się celem jego zabaw, potem jednak traci kontrolę nad istotą. Teren na którym szalał 
duch psot po jego zniknięciu jest zwyczajnie zdewastowany. Duch niszczy każdy przedmiot, jaki może 
uszkodzić (maluje po ścianach węglem, rozbija gliniane garnki, wyrywa karty z ksiąg), te których nie może 
uszkodzić wyrzuca lub przemyślnie ukrywa. Stara się sabotować też wszystkie próby zaprowadzenia porządku.

Niewidzialny służący / Niewidzialny rzemieślnik / Tabun sług / Niewidzialny kupiec / Niewidzialny 
złodziej:
P. czar: 40 / 60 / X / 60 / 10 lub 60
Trudność: 50, 80, 50, 80, 80
Czas rzucania: 5 godzin, 6 godzin, 5 ataków lub 25 sekund / 6 godzim / 5 ataków lub 25 sekund lub 6 godzin
Czas działania: trwały, tabun sług: 4 godziny
Zasięg: Dotyk
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Omówiony czar to w rzeczywistości pięć różnych zaklęć, z których każdego należy nauczyć się osobno.

Pierwsze z omówionych zaklęć przyzywa istotę zwaną jako Niewidzialny Służący i podporządkowuje 
ją woli czarującego. Służący podlega wszystkim typowym zasadom Zaklęć Przyzywających i zajmuje 4 punkty 
kontroli. Postępuje zgodnie z naturą swojej istoty i nadaje się jedynie do zadań nie wymagających 
wykwalifikowanych pracowników. Stworzenia te mają charakterystyki Zwykłych Ludzi.

Drugie zaklęcie przyzywa bardziej zaawansowanego robotnika. Stworzenie może posiadać cztery 
dowolne zdolności Profesji lub Rzemiosła oraz Mistrzostwa w nich wybrane przez rzucającego zaklęcie. 
Korzystanie z jego usług pochłania 6 punktów kontroli.

Tabun sług pozwala sprowadzić dowolną ilość Niewidzialnych Rzemieślników i Służących. Pojawiają 
się oni znikąd i znikają po 4 godzinach. Wzywający może im jednak nakazać wykonanie dowolnych prac. Koszt 
wezwania jednego sługi wynosi 5 p. czarów, a rzemieślnika: 10 p. czarów.

Niewidzialny kupiec przyzywa pojedynczego handlarza. W odróżnieniu od innych istot swego gatunku 
ta posługuje się głosem. Kupiec dysponuje Charyzmą na poziomie 60p. oraz następującymi zdolnościami: 
Wycena, Targowanie się, Znając Potrzeby i Sprzedaż Impulsywna (dwie ostatnie opisane w podręczniku Czas 



Królów). Wielu czarowników używa ich, by wyposażyć się w agentów handlowych. Korzystanie z jego usług 
pochłania 6 punktów kontroli.

Ostatni wariant zaklęcia pozwala na wezwanie niewidzialnego złodzieja. Istota taka posiada 60 
punktów Zręczności i Spostrzegawczości oraz zdolność Wykrywanie Pułapek, Otwieranie Zamków, Ciche 
Poruszanie się, Cichy Bieg, Zwinne Palce oraz Kradzież Kieszonkowa. Jest niewidzialna, ale nie niesłyszalna i 
niewyczuwalna dotykiem. Potrafią ją też wytropić psy gończe. Pochłania 6 punktów kontroli.

Rzucenie Niewidzialnego Złodzieja jest możliwe w dwóch wariantach. Jako typowy czar przyzywający 
(wówczas zajmuje to 6 godzin) lub jako krótszy wariant. Wówczas pochłania to 10 punktów czarów, trwa 25 
sekund lub 5 ataków. Tak wezwany złodziej odchodzi jednak w nicość po zaledwie 4 godzinach służby.
Opis globalny: Zaklęcia Niewidzialny Kupiec, Niewidzialny Rzemieślnik i Niewidzialny Złodziej mogą 
posłużyć do pozyskania Agentów odpowiedniego typu. Każdy czar kosztuje tyle samo Jednostek Magii, ile 
Punktów Czarów. Pozyskiwani słudzy traktowani są jako Fachowcy.

Przywołanie stada piranii / Przywołanie latających piranii
P. czar: 5 / 15
Trudność: 35 / 55
Czas rzucania: 3 at / 5 at
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Ten czar to tak naprawdę dwa odrębne zaklęcia, z których każde należy poznać i nauczyć się osobno. 
Pierwszy czar przywołuje gromadę piranii. Może być rzucony na dowolny obszar zajęty przez akwen wodny. 
Jeśli zostanie rzucony na lądzie, to niestety nie przynosi on efektu. Ryby pojawiają się, ale bezbronne szamocą 
się i podrygują kilka minut, aż nie zdechną.
Drugi przywołuje gromadę znacznie groźniejszych potworów: są to latające piranie, straszliwi przybysze z 
królestwa snów i nocnych koszmarów. W obydwu przypadkach starają się one rzucić na przeciwnika i pożreć go 
żywcem. Latające piranie nie potrzebują do życia żadnego pokarmu. Rój piranii i latających piranii ma 
następujące statystyki:

Siła: 20 P. Ran: 20 Zręczność: 50 ZM: 30 Int: 20 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 30 Op: 30 Wyt: 30 Char: 10 Wdzk: 10

Zdolności: Pływanie, Oddychanie pod wodą. Latające piranie: Latanie: 0 - 10, Walka powietrzna

Piranie atakują wskazany im cel. Stado zajmuje przestrzeń 2 na 2 metry kwadratowe, zadaje 4k6 ran na turę 
każdej istocie, która znajduje się blisko nich. Nie jest to atak i nie ma możliwości obrony przed tymi 
obrażeniami innej, niż ucieczka. Rany też są jednak powstrzymywane przez pancerz.

Stado nie otrzymuje też żadnych innych obrażeń, niż te wywołane przez efekty obszarowe. Nie da się 
więc z nim walczyć mieczem.

Latające piranie boją się dymu.
Zniszczone stado rozpada się na 1k10 piranii / latających piranii (patrz: koniec podręcznika).

Zaklęcie złodzieja / prezent:
P. czar: 20 / 5
Trudność: 85 / 65
Czas rzucania: 1 atak
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Są to dwa zaklęcia, które, mimo podobnego działania należy nauczyć się osobno.

Pierwszy czar rzucony może być jedynie na przedmiot, który czarownik przynajmniej raz w swoim 
życiu dotknął, lub w którego choćby najmniejszy fragment wszedł w posiadania (na przykład za sprawą jednego 
ze swoich agentów). Ewentualnie może zostać rzucony we współpracy z istotą, która miała okazję dotknąć 
przedmiot w swoim żuciu. Artefakt zostaje natychmiast porwany i teleportowany do rąk własnych rzucającego. 
Zaklęciem tym nie można przenieść niczego, co jest zbyt ciężkie, by czarownik uniósł to jedną ręką lub trwale 
przymocowane do odpowiednio ciężkiego obiektu.

Celem drugiego zaklęcia musi być dowolna, znana czarownikowi lub współpracującej z nim osobie z 
twarzy lub imienia osoba (ewentualnie osoba, z którą ma inny łącznik np. lalkę woodoo). Pozwala przenieść do 
jej rąk jeden, dowolny przedmiot, pod warunkiem, że cel zaklęcia jest zdolny unieść go jedną ręką.



Próba rzucenia tego drugiego zaklęcia na dowolnego rodzaju materiał wybuchowy kończy się jego 
natychmiastową detonacją w rękach czarownika. Niestety, teleportowanie bomb i odbezpieczonych granatów nie 
jest takie łatwe.

Zwierciadełko
P. czar: 30
Trudność: 60
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucone na naturalną, lustrzaną powierzchnię
Opis: Czar ten może zostać rzucony jedynie na naturalną, lustrzaną powierzchnię, która musi być wystarczająco 
duża, by odbijał się w niej cały czarownik. Do takich obiektów zaliczane są: jeziora i stawy, rzeki, duże (i 
ekstremalnie rzadkie) płyty szkła wulkanicznego lub kryształu lub nawet duże kałuże. Zaklęcie pozwala 
nawiązać kontakt z dowolną inną, naturalną powierzchnią lustrzaną i obserwować to, co dzieje się po jej drugiej 
stronie. Pozwala też przejść na jej drugą stronę (przeprowadzając na jej koniec 1 osobę za każde 10 punktów 
Mistyki rzucającego). Efekt działa jak zaklęcie Teleportacja.

Czar nie sprawia, że tak transportowane osoby staną się zdolne do przeżycia po drugiej stronie 
zwierciadła. Tak więc teleportacja na środek dużego jeziora może zakończyć się utonięciem, zwłaszcza, jeśli 
korzystający z tej metody transportu są zbyt obciążeni, lub nie potrafią pływać. Tak samo podróż tą metodą zimą 
może zakończyć się hipotermią.

By połączyć się z lustrzaną powierzchnią czarownik musi wiedzieć, że taka naprawdę istnieje. Tak 
więc: teleportacja do np. kałuży, która utworzyła się pod jego domem nie jest możliwa, chyba, że czarownik wie 
(np. z czyjejś relacji), że taka faktycznie istnieje.

Każde użycie tego zaklęcia pochłania 1 punkt czarów, który można odzyskać dopiero po upływie 1 roku 
i dnia.

Sztuczka z zamianą
P. czar: 10 lub 20
Trudność: 105
Czas rzucania: 5 ataków
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wyznacza dwa cele, niekoniecznie muszą być to żywe istoty, a następnie wypowiada zaklęcie. 
Błyska magiczne światło, w efekcie czego obydwa zamieniają się swoimi miejscami. Czarownik, wydając 
dodatkowe 10 punktów czarów może sprawić, że obydwa cele zostają przykryte iluzorycznymi maskami, które 
sprawiają, że wyglądają dokładnie w ten sam sposób, jak wyglądały poprzednio (np. mag zamienia się 
miejscami z uwięzionym zakładnikiem, ale nadaje sobie iluzję wyglądu właśnie tego zakładnika).

Jeśli któryś z celów jest niechętny do zamiany może bronić się rzutem obronnym na Opanowanie. Jeśli 
powiedzie się on choć jednej istocie zaklęcie nie działa.

Magiczna wędrówka:
P. czar: 20
Koszt globalny: 20j. magii
Trudność: 45
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wyznacza miejsce, w które chce dotrzeć, a następnie przenosi 1 chętną osobę lub zwierze 
(może przenieść siebie) na 10 posiadanych p. Mistyki do bardzo bliskiego Laruzji świata paralelnego i 
podejmuje w nim wędrówkę. Przejście każdego kilometra w tym świcie odpowiada pokonaniu 10 kilometrów w 
Laruzji. Wędrówka trwa do momentu, aż osiągną oni cel. Świat o którym mowa pokrywa w większości pustynia 
(i czasem góry), na której nie ma wody, a jedynymi żywymi istotami są inni wędrowcy. Jedyne metody jego 
opuszczenia to osiągnięcie celu marszu, użycie metod podróży międzywymiarowej lub zaklęć w rodzaju 
Powrotnej Drogi.



Każde rzucenie tego czaru pochłania 1 punkt czarów, który można odzyskać dopiero po roku i 1 dniu. 
Dodatkowo należy zauważyć, że precyzyjne celowanie Wędrówką jest niemożliwe. Czarownik może dotrzeć np. 
pod jakiś dom (musi wiedzieć jednak, przynajmniej mniej - więcej gdzie się znajduje), ale nie np. do 
konkretnego pomieszczenia.
Efekt globalny: Zaklęcie umożliwia bezpieczną wędrówkę jednemu Agentowi z prędkością 10 razy większą, 
niż normalnie.  Nie wpływa jednak na statki.

Sekretny kufer
P. czar: 20 p. czarów + X (patrz opis)
Trudność: 55
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: czarodziej musi mieć jakiś kufer
Opis: czarownik zaklina jeden kufer, skrzynie, beczkę lub inny pojemnik o pojemności do 200 litrów. Kosztuje 
to 20 punktów czarów i 1 punkt nadużycia. Czarownik przenosi ten pojemnik poza istnienie wraz z całą 
zawartością. Mogą w nim znajdować się żywe istoty, ale prawdopodobnie wkrótce umrą z braku powietrza. 
Pojemnik jest całkowicie poza zasięgiem ludzi, chyba, że dysponują metodami podróży międzywymiarowej. 
Czarownik może wywołać kufer w każdej chwili wpłacając 1 punkt czarów, lub odesłać go z powrotem.

Jeśli rzucający zginie lub rzuci czar na inny pojemnik jego kufer pojawia się w miejscu, gdzie ostatnio 
był wywoływany.

Stworzenie wymiaru kieszonkowego
P. czar: 100 + X
Trudność: 150
Czas rzucania: 30 dni
Czas działania: trwały
Zasięg: specjalny
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik rzucając to zaklęcie wzywa potężne moce kreacji i tworzy nowy, miniaturowy wszechświat. 
Ma on obszar kostki o wielkości 100 na 100 na 100 metrów plus 100 metrów za każde dodatkowe 20 punktów 
czarów. Czarownik może określić panujące w nim warunki (zwykle są one identyczne do ziemskich), tworząc 
weń dowolne przedmioty, zabudowania, a nawet rośliny. Tak stworzone obiekty nie mogą jednak posiadać 
właściwości magicznych. Wymiary kieszonkowe zwykle mają własne źródło światła oraz wymienniki powietrza. 
Często też zachowana jest w nich równowaga przyrodnicza. Zwykle mają też sztucznie ograniczoną przestrzeń 
np. fałszywym sklepieniem niebieskim lub jakiegoś rodzaju murem.

Rzucający decyduje o panujących w danym wymiarze warunkach: składzie atmosfery, temperaturze, 
prędkości upływu czasu, działaniu magii etc.

W chwili, w której czarownik rzuci to zaklęcie może wybrać, czy zostanie ono trwale przyczepione do 
jakiegoś, istniejącego już wymiaru (i np. rzucający stworzy przejście między swoim wymiarem, a Laruzją, lub 
zwiększy obszar wcześniej posiadanego wymiaru) czy też będzie istniał oddzielnie. W tym drugim przypadku 
musi istnieć jakiegoś rodzaju portal lub inne przejście między dwoma światami. Wymiary kieszonkowe zwykle 
umieszczane są w obrazach, albo jako niemożliwe z punktu widzenia zwykłej fizyki pokoje i komnaty.

W drugim wypadku przedostanie się do wymiaru możliwe jest jedynie dzięki zaklęciom w rodzaju 
Otwartych Drzwi lub innym formom wędrówki międzywymiarowej.

Rzucający ten czar wpłaca jego koszt w pierwszym dniu rzucania zaklęcia. Musi spędzać nad nim 
minimum 8 godzin dziennie. Przerwanie prac oznacza przerwanie zaklęcia. Dopóki wymiar nie powstanie 
rzucający nie może odzyskać wydanych nań Punktów Czarów.

Rzucenie tego czaru kosztuje 10 punktów zaklęć, które odzyskać można dopiero po roku i jednym dniu. 
Dodatkowo generuje też 20 punktów nadużycia.

Zwierzęcy szpieg
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: do zmierzchu
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak



Opis: Na wezwanie rzucającego stawia się niewielkie zwierze typowe dla klimatu i otoczenia, w którym ten się 
znajduje. Najczęściej jest to ptak, gdyż ptaki spotkać można niemal wszędzie. Czarownik wskazuje mu osobę, 
którą stworzenie ma śledzić. Może to być dowolna osoba opisana przez rzucającego (jednak opis musi być 
precyzyjny, jeśli czarownik nie wykona testu Charyzmy zwierze prawdopodobnie będzie podążać za złą ofiarą) 
lub wskazana przez niego (sukces automatyczny). Po zakończeniu się doby posłaniec powraca, by zdać relacje z 
czynów śledzonej istoty. Czarownik rozumie sposób porozumiewania się wezwanego zwierzęcia (jednak tylko 
tak długo, jak dotyczy to osobnika wezwanego przez ten czar, a samo zaklęcie działa). Te jednak są niestety dość 
głupie i często nie potrafią poprawnie interpretować ludzkiego zachowania.

Zwierzęcy szpieg, jeśli otrzyma taki rozkaz może pojawiać się przed obliczem czarownika składając 
raporty, lub alarmując go o mających znaczenie wydarzeniach.

Ludzie zwykle nie atakują zwierzęcych szpiegów (chyba, że zdają sobie sprawę z tego, że ktoś 
szpieguje ich w ten sposób lub są głodni). Jednak wykorzystanie niektórych (głównie magicznych) środków 
podróży może sprawić, że znikną poza zasięgiem ich wzroku. Często też wejście do budynku sprawia, że 
śledzenie przestaje być możliwe.

Przemieszczenie posiadłości
P. czar: 50 + X
Koszt globalny: 50 + X j. magii
Trudność: 120
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik dotyka jednego obiektu, a następnie odprawia rytuał, gdy kończy przemieszcza posiadłość, 
której murów dotyka w inne miejsce świata (ta nie może podróżować między wymiarami). Gdy kończy zaklęcie 
ta pojawia się w dowolnym miejscu, co do którego choć luźno kojarzy, gdzie się ono znajduje.

Koszt zaklęcia wynosi 50 p czarów + 1 za każde 10 metrów kwadratowych powierzchni przenoszonej 
posiadłości (wliczając to powierzchnię wszystkich pięter). Czarownik nie może przenieść posiadłości, jeśli 
stanowi ona część większej całości (np. pojedynczej wieży zamku lub kondygnacji jakiegoś budynku). Jeśli 
posiadłość nie jest jego własnością musi wykonać test Charyzmy -30, by spróbować ją uprowadzić.

Powrotna droga
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: istnieje
Opis: Czarownik wyznacza jedno, dowolne miejsce, do którego zakotwicza swe istnienie. Jeśli w tej chwili 
skorzysta z dowolnej metody podróży magicznej może do niego wrócić zwyczajnie wykonując krok w tył. Jako 
podróż magiczną rozumie się teleporacje i wszelkie formy podróży międzywymiarowych (a nie np. lot na 
latającym dywanie), obojętnie generowanych przez potężne czary, urządzenia techniczne, artefakty etc. Jeśli 
wykona krok w tył natychmiast zostanie przeniesiony do miejsca, w którym się znajdował, chyba że a) miejsce 
startowe lub docelowe zostało zabezpieczone przed teleportacją b) cofające się osoba jest w jakiś sposób 
przymocowana (np. trzyma przez strażników, przykuta do ściany etc.).

Pierwszy wykonany przez rzucającego krok w tył powoduje, że czar uaktywnia się (nawet, jeśli krok 
był wykonany przez nieuwagę), a następnie pryska. Jeśli z jakiegoś powodu mag nie wykonał magicznej 
podróży czar nie przynosi żadnych efektów (ale i tak pryska).

Powrotna droga musi zostać rzucona przed wykonaniem magicznej podróży. Może więc uniemożliwić 
uwięzienie w kieszonkowym wymiarze jakiegoś złego czarnoksiężnika, ale nie wydostanie się z niego 
nieprzygotowanym jeńcom.

Szkoła Zauroczeń:

Aura moralnej czystości
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: rzucający



Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Kapłan otacza się aurą światła, świętości i moralności. Wszystkie osoby w promieniu 3 metrów od jego 
osoby otrzymują wadę Litościwy.

Chwalebny przemarsz
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Zaczarowana osoba jawi się wielką i ważną osobistością mającą wszelkie prawo przebywać we 
wskazanym miejscu. W efekcie może wejść do dowolnego miejsca niezatrzymana przez nikogo (a czasem nawet 
z pomocą wszystkich tam obecnych), gdyż nikt nie chce się jej narazić. Każda próbująca zatrzymać rzucającego 
osoba musi wykonać test Opanowania inaczej nie ma na to odwagi.

Czarne serce
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Rzut obronny: Opanowanie
Opis:  Czarownik wypowiada to zaklęcie, a następnie wskazuje jedną ofiarę. Ta może bronić się Rzutem 
Obronnym. Jeśli test im się nie powiedzie, cel otrzymuje wady Nieczułość i Okrucieństwo, a jego serce zostaje 
przeżarte przez zło.

Czyste serce
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Rzut obronny: Opanowanie
Opis:  Czarownik wypowiada to zaklęcie, a następnie wskazuje ofiarę. Ta może bronić się rzutem obronnym. 
Jeśli test im się nie powiedzie, cel otrzymuje wady Dobre Serce, Litościwy i Kiepski Kłamca, a ich serce 
wypełnia światłość.

Dezorientacja
P. czar: 5+X
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada słowa tego zaklęcia i wskazuje cel (+1 za każdy dodatkowy Punkt Czarów wydany 
na to zaklęcie). Te wykonują Rzut Obronny. Jeśli czarownik wygra test istoty pod wpływem zaklęcia są 
zdezorientowane, stoją w miejscu i tylko się rozglądają. W każdej turze muszą wykonać test Inteligencji. Jeśli im 
się nie powiedzie, nie reagują na otoczenie.

Dzika bestia
P. czar: 40
Trudność: 55
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: trwały



Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan w trakcie długotrwałego rytuału budzi instynkt i gniew w umyśle dotykanej przez siebie istoty. 
Gdy kończy umysł zwierzęcia degeneruje się do skrawka nienawiści. Zwierze atakuje każdą osobę, która do 
niego podejdzie (za wyjątkiem kapłana i osób znajdujących się w jego towarzystwie). Otrzymuje zdolność 
Berserkerski Szał oraz premię +10 do Siły, Punktów Ran i Wytrzymałości.

Głos potęgi
P. czar: 10
Trudność: 60
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekundy
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Rzut obronny: Opanowanie -20
Opis: czarownik wypowiada zaklęcie i wykonuje atak społeczny mający na celu zmuszenie jego przeciwnika do 
jakiejś czynności. Następnie przemawia, a jego słowa brzmią, jak słowa boga. Każdy słuchający ma wybór: ulec 
jego słowom, lub wykonać test Opanowania -20. Jeśli ten się nie powiedzie słuchacz jest oszołomiony na 1k6 tur 
i nie może wykonywać żadnych działań.

Inkantacja zatwardziałych zabójców
P. czar: 5 razy X
Koszt globalny: 5 jednostek magii razy X
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: do końca dnia
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan odprawia ten skomplikowany rytuał, a w przypatrujących mu się wojownikach powoli zamierają 
ludzkie uczucia. Gdy kończy zachowują się już jak doświadczeni w bojach wiarusi. Żołnierze oddziałów 
poborowych, na które rzucono ten rytuał zachowują się jak żołnierze oddziałów doborowych. Za każde 5 
punktów czarów wydanych na ten rytuał zaklęciem można objąć jedną osobę.
Efekt globalny: Jak lokalny, za każde 5 jednostek magii wydanych na ten rytuał zaklęciem można objąć 1 
jednostkę żołnierzy.

Kierowanie konwersacją
P. czar: 1 + X
Trudność: 25
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan wskazuje jedną, lub więcej istot i podporządkowuje je swojej woli. Te mogą bronić się Rzutem 
Obronnym. Następnie może podyktować jeden temat rozmowy. Jego rozmówcy będą snuć z nim dialog na ten 
temat tak, jakby był ich bliskim znajomym. Za każdy dodatkowy punk czarów kapłan może zażądać innego 
tematu.

Korona chwały
P. czar: 3
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie:  rozproszyć
Opis: Na skutek działania zaklęcia nad głową kapłana rozbłyska świetlista aureola. Otrzymuje on premię +10 do 
wszelkich testów Przywództwa i Autorytetu.

Krucjata



P. czar:  65
Koszt globalny: 65 j. magii
Trudność: 95
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: 1 prowincja
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan splata potężne zaklęcie, a następnie ukierunkowuje je przeciwko jednej, konkretnej rasie lub 
typowi istot. Te natychmiast stają się celem niechęci i nienawiści. Ludność bardzo łatwo zachęcić do wystąpień 
przeciwko nim. Rzucający czar otrzymuje 10 punktów nadużycia.
Efekt globalny: Ludność zostaje zatchnięta niechęcią do jednej z ras lub innego zjawiska. Jej Nastawienie do 
niego pogarsza się o 2 stopnie.

Kształtowanie duszy
P. czar: 40
Trudność: 100
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik odprawia nad dowolną istotą rytuał, w trakcie którego wydobywa jego duszę z ciała i 
kształtuje ją jak glinę. Gdy kończy może dodać celowi jedną Wadę lub Zaletę opartą na charakterze.

Zaklęcie to może zostać rozproszone, jednak musi to nastąpić w czasie roku i jednego dnia od jego 
nałożenia. Jeśli tak się nie stanie nowy charakter utrwala się.

Czar ten nie może zostać rzucony na Postać Gracza.

Lojalność
P. czar: 20
Koszt globalny: 20j. magii
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan wypowiada to zaklęcie i napełnia zaczarowaną istotę lojalnością (lub, jak twierdzą niektórzy 
bluźniercy: tłamsi jej ducha). Osobnik ten w chwili rzucania musi głośno zadeklarować komuś swą służbę. Od 
tej chwili nie ma możliwości, by go zdradził. Każdy atak społeczny nakłaniający go do tego kończy się 
automatycznym niepowodzeniem. Efekt ten nie wpływa na inne efekty nadprzyrodzone.

Zaklęcie to działa w sposób trwały. Jednak czarownik nie odzyskuje 1 punktu czarów dopóki nie 
zdecyduje się na jego anulowanie.
Efekt globalny: Jak efekt lokalny. Zaczarowany Agent nie daje się przekupić, zmusić do posłuszeństwa, 
zastraszyć etc. Nie rezygnuje też ze służby na skutek upadku morale lub dyscypliny.

Czar w tej wersji jest trwały, jednak jego podtrzymanie wymaga wydania 1 jednostki Magii w każdej 
turze jego działania.

Nadzieja
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Opis: Kapłan tcha w umysł wybranej przez siebie postaci nadzieję na osiągnięcie jednego jej celu życiowego. 
Aby zaklęcie było efektywne ofierze musi zależeć na osiągnięciu tego celu ('wyjść z życiem z tej niebezpiecznej 
sytuacji” jest prawie zawsze motywacją uniwersalną). Osoba pod działaniem zaklęcia otrzymuje premię +10 do 
wszystkich testów mających na celu realizacji nadziei.

Narzucenie przyjaźni / nienawiści
P. czar: 30



Trudność: 55
Czas rzucania: 10 ataków / 50 sekund
Czas działania: 1 miesiąc
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, których należy nauczyć się osobno. Rzucając pierwsze czarownik wybiera 
grupę istot i wypowiada to zaklęcie. Te bronią się Rzutem Obronnym. Jeśli mu się powiedzie wskazuje jedną 
istotę (może to być on sam). Od tego momentu cele pałają niewytłumaczalną sympatią do wskazanego obiektu. 
Ten traktowany jest jakby miał zaletę Prawdziwy Przyjaciel wobec tych istot.

Drugie zaklęcie działa odwrotnie. Wskazana istota otrzymuje wadę Wróg obejmującą zaczarowane 
stworzenia.

Niewinność
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i wskazuje dowolną istotę. Ta broni się Rzutem Obronnym. Jeśli test mu 
się powiedzie istoty te przez cały czas rzucania zaklęcia nie są zdolne do wykonywania jakichkolwiek akcji, 
które w tym regionie mogłyby zostać uznane za przestępstwo.

Niewinność dziewicy
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Rzucający wskazuje dowolną ilość osób (za każdą płacąc 3 p. czarów), te bronią się Rzutem Obronnym. 
Jeśli czarownik wygra ofiary tracą wszelką wiedzę (i zainteresowanie) damsko – męską sferą życia. Co za tym 
idzie nie działają ich wady i zalety w rodzaju Przymus (kobiety), Prawdziwa Miłość, Utracona Miłość etc. Są 
odporne na użycie zdolności w rodzaju Uwodzenia i innych zasad wpływających na tą sferę życia (np. cecha 
organizmu Feromony)

Opętanie zwierzęcia, przedmiotu, osoby
P. czar: 5, 5, 5
Trudność: 35, 45, 75
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Są to trzy odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Kapłan wykrzykuje zaklęcie, a 
jego duch opuszcza ciało i natychmiast wchodzi w inny, wskazany mu obiekt. Ten broni się Rzutem Obronnym

Jeśli rzucający zwycięży natychmiast zyskuje kontrolę nad ciałem opętanego. Nie ma jednak dostępu do 
jego zdolności. Jego własne ciało zapada natomiast w letarg. Jeśli nie będzie miało zapewnionej opieki może ono 
umrzeć na skutek braku pokarmu lub wody. Czarownik jest w stanie normalnie się poruszać. Jeśli wszedł w 
przedmiot nieożywiony ten zyskuje zdolność ruchu, jakby był animowany odpowiednim zaklęciem. Ofiary raz 
dziennie mogą próbować pozbyć się opentującego, zwyczajnie wyrzucając go z umysłu udanym Rzutem 
Obronnym.

W wypadku śmierci jego oryginalnego ciała opętujący pozostaje w nowym organizmie dopóki ktoś nie 
wygna go. Wówczas ginie. Jeśli jego oryginalne ciało nadal istnieje, natomiast nosiciel zginie czarownik jest 
natychmiast wyrzucany do swego starego ciała.

Pierwsze zaklęcie wpływa wyłącznie na zwierzęta, drugie wyłącznie na przedmioty nieożywione, 
trzecie tylko na istoty inteligentne.



Czarownik jest w stanie rzucać zaklęcia w chwili, gdy znajduje się w ciele, które zajął bezprawnie. To 
jednak możliwe jest tylko w ciałach dysponujących odpowiednimi organami mowy, jak na przykład ludzie.

Rozjuszenie tłumu
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie, a to niczym wirus rozchodzi się po słabszych umysłach. Te natychmiast 
wypełnia agresja i gniew ukierunkowany przeciwko podsuniętej im przez czarownika celom. Tłum zachowuje 
się agresywnie, obrzuca cel obelgami. Raczej niemożliwe jest dogadanie się z jego przedstawicielami, a 
wszelkie próby interakcji społecznej mogą zakończyć się bójką. 

Rycerskie serce
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik dotyka jednej osoby i wypowiada słowa zaklęcia. Gdy kończy serce zaczarowanego staje się 
uosobieniem rycerskich cnót.  Cel otrzymuje premię +10 do wszelkich testów związanych z przełamywaniem 
strachu oraz zalety Prawomyślny (najniższy stopień) i Śmiałek, a także wadę Zbyt Pewny Siebie (najniższy 
stopień).

Rytuał pamięci
P. czar: 40
Koszt globalny: 40j. magii
Trudność: 120
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć (tylko pierwszy miesiąc)
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Postać gracza nie może rzucić tego zaklęcia na inną postać gracza. Kapłan odprawia ten rytuał i zmusza 
swój cel do ponownego przeżycia i reinterpretacji swojej dotychczasowej egzystencji. W efekcie ofiara wyciąga 
odmienne od dotychczasowych wnioski. Zaklęcie pozwala jednemu Bohaterowi Niezależnemu ponownie 
rozdzielić punkty na Zdolności, zgodnie z wolą rzucającego.

Cel może bronić się przed czarem Rzutem Obronnym
Efekt globalny: Jak efekt lokalny.

Schizma
P. czar: 10
Trudność: 65
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1k20 tur
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i rozdziela umysł na dwie, niezależne części. Od tego momentu do 
końca działania zaklęcia jego ciało i głos działają oddzielnie. Liczba jego ataków podwaja się. Dokładnie połowę 
z nich może wydać na akcje związane z działaniami fizycznymi (w tym walkę), drugą połowę na działania 
społeczne i rzucanie czarów.

Sen nieprawego
P. czar: 10
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund



Czas działania: 1 miesiąc
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik przywołuje moce snu i nakazuje im dręczyć jeden cel. Zaklęcie może zostać rzucone na 
dowolną istotę, z którą rzucający posiada magiczny łącznik lub na dowolną istotę znajdującą się w zasięgu 
wzroku rzucającego. Od tego momentu cel otrzymuje wadę Złe Sny na okres następnego miesiąca. Jeśli osoba ta 
popełniła jakiegoś rodzaju zbrodnie lub przestępstwa ich wspomnienia nawiedzają ją w nocy. Wszelkie próby 
zaśnięcia są o -20 trudniejsze.

Serce pokus
P. czar: 5 + X
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis:  Czarownik wypowiada to zaklęcie, a następnie wskazuje jedną ofiarę. Ta może bronić się Rzutem 
Obronnym. Jeśli test im się nie powiedzie, cel otrzymuje wady Chciwy i Rozpustny, a ich serce wypełniają 
żądze. Wady te mają najniższy poziom. Za każde dodatkowe 5 punktów czarów wydanych przez rzucającego ich 
stopień rośnie o jeden.

Serce z kamienia
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis:  Czarownik dotyka jednej osoby i wypowiada słowa zaklęcia. Gdy kończy serce zaczarowanego staje się 
twarde, jak kamień.  Cel otrzymuje premię +20 do wszelkich testów obrony społecznej przed atakami 
społecznymi opartymi na emocjach. Dodatkowo zaczarowany otrzymuje zalety Równowaga Ducha oraz 
Prawomyślny (3) oraz wadę  Nieczułość.

Serce z lodu
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik dotyka jednej osoby i wypowiada słowa zaklęcia. Gdy kończy serce zaczarowanego staje się 
zimne, jak lud. Cel otrzymuje premię +20 do wszelkich testów obrony społecznej przed atakami społecznymi 
opartymi na emocjach. Dodatkowo zaczarowany otrzymuje zalety Trans Śmierci i Bez Serca oraz wadę 
Nieczułość.

Serce z ognia
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik dotyka jednej osoby i wypowiada słowa zaklęcia. Gdy kończy serce zaczarowanego staje się 
gorące jak ogień. Cel otrzymuje zaletę Śmiałek oraz premię +10 do wszystkich ataków emocjonalnych opartych 
na emocjach. Jednocześnie otrzymuje też wadę Porywczy.



Spokój
P. czar:  85
Koszt globalny: 85 j. magii
Trudność: 120
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: 1 prowincja
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan przygotowuje potężny czar i wypełnia go obezwładniającym spokojem i błogostanem. Ten 
wędruje przez przestrzeń astralną, stopniowo docierając do umysłów śpiących i innych osób, przesączając się do 
głów słabych i podatnych na manipulację oraz stopniowo przepełniając je poczuciem błogostanu. Istoty takie, 
niezależnie od sytuacji przekonane są, że wszelkie wydarzenia ich nie dotyczą i zachowują spokój.
Efekt globalny: Negatywne efekty Nastawienia i Morale odczytywane są tak, jakby Morale było wyższe o 2 
stopnie (nie wyższe, niż 5), pozytywne tak, jakby było o tyle samo niższe (nie niższe niż 5 punktów). Wszelkie 
efekty zmieniające je przynoszą o 1 stopień mniejszy oddźwięk.

Święta cierpliwość
P. czar: 5
Trudność: 75
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i dotyka ciała celu. Gdy kończy cel wypełnia spokój, a jego emocje 
ulegają całkowitemu wyciszeniu. Od tego momentu zaczarowany jest całkowicie niepodatny na wszelkie formy 
manipulacji emocjonalnej, za wyjątkiem magii. Otrzymuje jednak premię +20 do prób obrony przed tego typu 
magią.

Trujące słowa
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 5 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik rzuca to zaklęcie na siebie. Od tej pory jego słowa stają się hipnotyzujące i niezwykle 
pociągające. Wszyscy słyszący czarownika muszą wykonać test Opanowania. Jeśli im się nie powiedzie: muszą 
słuchać jego słów. Nie muszą być posłuszni jego rozkazom, ani tym bardziej zgadzać się z jego opinią jednak nie 
mogą mu przerywać.

Umysł tłumu
P. czar: 20
Trudność: 75
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan wypowiada słowa tego zaklęcia i staje się ośrodkiem zbiorowego umysłu tłumu. Nie zyskuje 
kontroli nad żadną konkretną osobą, lecz jednocześnie, dzięki kontroli instynktu stadnego panuje nad 
wszystkimi. Kapłan może wpływać na emocje tłumu uspokajając je lub wzmacniając, wpływać na jego ruch, 
wskazując miejsce, gdzie powinien się ustawić lub przejść, ewentualnie nakazując mu zgromadzić się lub 
rozejść.

Unieruchomienie
P. czar: 5 +X
Trudność: 45
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekun
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów



Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wskazuje dowolny cel lub kilka celów (za każdy powyżej 1 płacąc dodatkowe 5 p. czarów). Te 
bronią się Rzutem Obronnym Jeśli zdoła go wygrać ofiary zamierają w bezruchu nie walcząc, nie poruszając się 
i nie broniąc. Wydając 1 punkt wyczerpania mogą jednak mówić, lecz nie rzucać zaklęcia.

Uspokojenie emocji
P. czar: 5
Trudność: 65
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik dotyka jednego celu i szepce zaklęcie. Gdy kończy dotykany przez niego obiekt natychmiast 
przestaje odczuwać jakiekolwiek emocje, zachowując się całkowicie racjonalnie. Do końca działania czaru 
rzucający jest niewrażliwy na wszelkie emocjonalne ataki społeczne. Rzucanie na niego zaklęć wpływających na 
emocje też jest trudniejsze o 20.

Więzy miłości
P. czar: 40
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan odprawia potężny, magiczny rytuał stopniowo splatając uczucia postaci wokół siebie (lub innej 
istoty). Gdy kończy ofiara wykonuje Rzut Obronny. Jeśli nie powiedzie jej się on niewolniczo zakochuje się we 
wskazanej postaci. Miłość ta może mieć różne postaci (od czysto erotycznej miłości fizycznej do niezłomnej 
lojalności), zależnie od charakteru ofiary, jej płci etc.

Cel zrobi wszystko, by zasłużyć na akceptację swojego nowego wybranka. Jednocześnie, jeśli miłość 
nie zostanie odwzajemniona (lub nie będzie się przynajmniej łączyć z jakiegoś rodzaju odwzajemnienie) popada 
w depresję i podejmuje zgodne ze swym charakterem, choć bardzo przesadzone działania mające doprowadzić 
do zwrócenia uwagi rzucającego na swoją osobę. Cel może nawet targnąć się na życie jego bliskich lub swoje 
własne, choć rzadko robi coś, co unieszczęśliwiłoby jego kochanka.

Winy grzeszników
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i wskazuje ofiarę lub grupę ofiar, a następnie wydaje im polecenie 
obudzenia w sobie grzechów. Te wychodzą na jaw, a ofiary czują za nie skruchę, niezależnie od tego, jak małe i 
drobne mogłyby się wydawać (lub odwrotnie: jak ciężkie). Za każdym razem, gdy ktoś je wypomina otrzymuje 
premię +20 do Charyzmy. Każda próba ponownego popełnienia tego samego grzechu wykonywana jest z 
modyfikatorem -20.

Rzucający nie zna grzechów ofiar.
Ofiary czaru próbujące np. dokonać morderstwa lub zabić kogoś w walce również czują dyskomfort. 

Dlatego też, jeśli to możliwe unikają zabójstwa poprzestając na obezwładnieniu celu lub jego okaleczeniu.

Wola dowódcy
P. czar: 50
Koszt globalny:50 jednostek magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć



Opis: Kapłan dotyka ciała jednego ze swoich agentów i wyznacza mu do wykonania misję. Gdy ten wyrusza 
czuje się tak, jakby kapłan cały czas patrzył mu przez ramię i pilnował, czy jest on wierny. Agent ten nie 
zdezerteruje nigdy z powodu spadku Morale lub Dyscypliny (lecz może zostać przeciągnięty na cudzą stronę lub 
zabity). Otrzymuje też premię +10 do realizacji poleconych mu zadań.
Efekt globalny: Jak efekt lokalny.

Wydobycie talentów
P. czar: 10
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: W ludziach często drzemią umiejętności, których ci nawet sobie nie uświadamiają. Dotykana przez 
Czarownika istota na czas działania czaru otrzymuje jedną, dowolnie wybraną zdolność o koszcie maksymalnie 
5 punktów.

Wyklęcie, Większe wyklinanie
P. czar: 20, 40
Trudność: 55, 85
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: specyficzne kontrzaklęcie
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Są to dwa zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Rzucający pierwsze czarownik wyklina 
ofiarę lub grupę ofiar ze świata ludzi. Ofiara broni się Rzutem Obronnym. Jeśli ten się nie powiedzie istota ta 
zostaje wykluczona z życia społecznego. Ciąży nad nimi społeczny stygmat, w wyniku którego otrzymują karę 
-20 do wszelkich testów społecznych. Co więcej boją się wszelkich symboli bogów. Na ich widok muszą 
wykonać test Opanowania, inaczej uciekają.

Drugie zaklęcie działa podobnie, przy czym ofiara staje się jednocześnie podatna na wszelkie zaklęcia 
działające na demony.

Zachwyt
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Cel zaklęcia staje się osobą bardzo pociągającą dla wszystkich patrzących, a sam jego widok dogłębnie 
porusza ich serca. Zaczarowany otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Wdzięku. Dodatkowo wszystkie 
widzące go osoby muszą wykonać test Opanowania. Jeśli im się nie powiedzie nie mogą spuścić wzroku z celu.

Zatrucie woli
P. czar: 55
Koszt globalny: 55 j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: jedna społeczność
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Skonstruowane przez czarownika zaklęcie porusza się przez strefę duchową jako potężny myślowy 
konstrukt stopniowo wkraczając w sny zwykłych ludzi jątrząc je, drażniąc i pochłaniając. Ci stopniowo 
pogrążają się w apatii zatruwającej ich dusze. Przestaje ich cokolwiek obchodzić, zaczynają dbać tylko o swe 
najbardziej podstawowe potrzeby, a niektórzy zaniedbują nawet je i umierają. Porzucają jakiekolwiek prace i 
patrzą na przyszłość bez najmniejszej nadziei.
Efekt globalny: W będącej celem zaklęcia prowincji pojawiają się 2 dodatkowe jednostki Biednych



Zbiegowisko / Rozejść się
P. czar: 20
Trudność: 45
Czas rzucania: 4 ataki / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: w promieniu 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Czarownik wypowiadając 
to zaklęcie obejmuje władzę nad słabszymi umysłami. Na jego rozkaz zaczyna gromadzić się tłum, wszyscy 
mieszkańcy danego miasta przychodzą w miejsce, w którym się znajduje, by zobaczyć, co się dzieje.

Drugi czar działa odwrotnie. Na rozkaz czarownika ludzie rozchodzą się, uznając, że nie ma w danym 
miejscu niczego ciekawego, lub zwyczajnie jest niebezpiecznie. Każdy, kto nie ma żywotnego interesu w 
pozostaniu tu znika z danego miejsca.

Zew domu
P. czar: 40
Trudność: 80 
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie:  rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan odprawia zaklęcie i wypowiada imię jednej lub więcej istot znanych mu ze słyszenia. Ta broni się 
Rzutem Obronnym. Jeśli czarownik zwycięży cele zaczynają odczuwać nagłą tęsknotę do domu. Jeśli jest to 
tylko możliwe porzucają swoje dotychczasowe zadania i wyruszają z powrotem do siebie.

Zew złota
P. czar: 40
Trudność: 80 
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie:  rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan odprawia zaklęcie i wypowiada imię jednej lub więcej istot znanych mu ze słyszenia, ta broni się 
Rzutem Obronnym. Jeśli czarownik zwycięży jego celom wydaje się, że we wskazanym przez niego miejscu 
można znaleźć złoto i bogactwo. Jeśli jest ono wystarczającym czynnikiem motywacyjnym dla ich działania, 
podejmują próby zdobycia bogactwa takie, jakie są w ich zasięgu. Królowie mogą nawet wyruszyć z armią, ale 
lepiej by w takim wypadku nie poczuli rozczarowania.

Znaczący gest
P. czar: 2
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wykonuje jeden, dowolny gest (np. podnosi rękę w górę). Znak ten zostaje dostrzeżony przez 
wszystkie istoty w zasięgu działania zaklęcia. Te kierują swą uwagę na rzucającego.

Żar serc
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik rozpala serce jednej istoty. Ta otrzymuje zdolność Szał Bitewny oraz premię +10 (nie 
kumulującą się z efektami Szału) do wszystkich swoich działań pod wpływem emocji oraz identyczną premię do 
testów Odwagi.



Jeśli zaczarowany posiada już zdolność Szał Bitewny otrzymuje zdolność Berserkerski Atak. Jeśli i tą 
posiada liczba jego ataków zwiększa się o jeden.

Uczucie głodu / sytości
P. czar: 1+1 za każdy dodatkowy cel
Trudność: 25
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Druid wskazuje na dowolną istotę lub grupę istot i wypowiada to zaklęcie. Jeśli te nie wykonają Rzutu 
Obronnego natychmiast czują się tak, jakby dopiero co spożyły suty posiłek. Stworzenia polujące by zaspokoić 
głód natychmiast tracą zainteresowanie drużyną. Wszystkie postacie tracą karne modyfikatory wynikające z 
głodu.

Jednak jest to tylko wrażenie. Postacie zbyt długo poddawane działaniu tego zaklęcia więc w pewnym 
momencie zapewne umrą z głodu.

Radosne powitanie
P. czar: 10
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik otacza się aurą przyjaźni i zaufania. Każde spotkanie, jakie teraz podejmie będzie odbywało 
się w warunkach o 1 stopień cieplejszych, niż wskazywałyby na to warunki.

Potęgowanie emocji
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: W promieniu 25 metrów od osoby, która użyła tego zaklęcia emocje są znacznie potężniejsze, niż 
naturalne. Każdy znajdujący się w zasięgu zaklęcia otrzymuje karę -20 do testów obrony przed manipulacją 
emocjonalną. Dodatkowo osoby korzystające z wszelkich typów szału bojowego otrzymują premię +10 do 
ataku.

Pewny fakt
P. czar: 5+1 za każdy dodatkowy cel
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Druid wskazuje dowolną osobę lub grupę osób, te bronią się Rzutem Obronnym. Gdy kończy wypowiada 
jedno twierdzenie np. „orkowie to wasi przyjaciele”, „tu nie ma duchów”, „jest noc”. Jeśli wygrał porównanie 
jego ofiary wierzą w nie bez zastrzeżeń i  żadne argumenty do nich nie docierają.

Jeśli ofiary zaklęcia będą miały szanse naocznie zweryfikować argumenty rzucającego (i np. osoba, 
której wmówiono, że jest noc przekona się, że na niebie świeci słońce) zaklęcie pryska.

Nazwanie
P. czar: 20
Trudność: 55 
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk



Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik odprawia skomplikowaną ceremonie, a następnie nadaje dotykanej istocie nowe imię. 
Każdorazowo, gdy ktoś je wypowie w zasięgu słuchu nazwanego ten jest tego świadomy (nawet, jeśli imię 
zostało wypowiedziane szeptem), wie, gdzie znajduje się mówiący oraz musi wykonać test Opanowania, żeby 
nie podążyć w tamtą stronę.

Zaklęcie może zostać rozproszone w ciągu pierwszej pełni od jego rzucenia. Jeśli tak się nie stanie 
pozostaje trwałe.

Diabelskie ego
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis:  Czarownik  wypowiada  słowa  tego  zaklęcia  i  spycha  jaśniejszą  stronę  duszy  człowieka  w  cień, 
pozostawiając na jej miejscu tylko cyniczną,  knowającą i egoistyczną naturę. Zaczarowany otrzymuje do końca 
czasu działania zaklęcia zaletę Bez Serca oraz Trans Walki i  premię +10 do wszystkich testów Charyzmy i 
Wdzięku (jak zdolności manipulacji emocjonalnej, ale nie urody).

Zaklęcie nie działa na demony. Stwory te są takie same z siebie.

Geas
P. czar: 50
Trudność: 65
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wskazuje jedną istotę, ta broni się Rzutem Obronnym. Jeśli zdoła ją przezwyciężyć może 
nakazać im wykonanie jednego zadania, lub zabronić jednej działalności. Może np. nakazać udać się w podróż, 
zlecić wykonanie jakiejś misji lub też zakazać jakiejś działalności.

Stworzenia, tak długo, jak długo nie realizują twojego zalecenia czują bardzo silny dyskomfort 
psychiczny. Same nigdy nie zdecydują się mu sprzeciwić. Otrzymują karę -10 do wszystkich akcji, dopóki nie 
zaczną wykonywać zaleceń Geasu.

Może zdarzyć się, że tak zaczarowane istoty znajdą sposób by przechytrzyć zaklęcie.
Czar  trwa tak  długo,  jak długo zlecona misja  nie zostanie  zrealizowane.  Jeśli  zadanie  nie daje  się 

definitywnie skończyć (np. „nie zjadaj więcej ludzi zły potworze”) pryska po roku i jednym dniu.

Język Belzebuba
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 at / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik napełnia swój głos i język samą esencją kłamstw i nieprawdy. Każdorazowo, gdy przychodzi 
mu skłamać otrzymuje premię +20 do testów społecznych. Zaklęcie to nie neguje wady Kiepski Kłamca.

Klątwa handlu
P. czar: 20
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Usunięcie Klątwy
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik przeklina jedną, wybraną osobę. Od tej pory nikt nie chce robić z nią interesów. Każdemu 
wydaje się, że osobie tej nie można ufać, jest oszustem lub przeciwnie: że łatwo ją będzie wykiwać. Wszystkie 



testy Zarządzania oraz związane z handlem wykonuje z modyfikatorem -20. Dodatkowo wszystkie przedmioty 
sprzedaje 25% taniej, a kupuje 25% drożej.

Luka w pamięci
P. czar: 5
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Rzut obronny: Opanowanie.
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i wskazuje istotę lub grupę do 15 istot. Jeśli nie powiedzie im się 
Rzut Obronny te zapominają wszystko, co działo się w ciągu ostatnich 30 minut ich życia.

Mentalna niewola
Koszt globalny: 50 jednostek magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: trwały (patrz opis)
Zasięg: 1 prowincja
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Efekt globalny: To zaklęcie jest zbyt potężne, żeby miało efekt lokalny. Na małej skali magii zwyczajnie 
okazuje się ono bowiem niepraktyczne. Czarownik splata ze sobą potężne moce oraz zniewala umysły 
dziesiątek, setek, a może nawet tysięcy swoich poddanych sprawiając, że jakakolwiek myśl o buncie czy 
niewykonaniu jego rozkazów staje się niemożliwa.

Kontrola umysłów nie jest doskonała, a rzucający nie może wydawać swoim poddanym rozkazów, 
które ci wykonają totalnie bezwarunkowo. Jednak jednocześnie nie zbuntują się przeciwko niemu nawet, jeśli na 
ich oczach będzie działa się jawna niesprawiedliwość.

Zaklęcie to rzucone może zostać na dowolną jednostkę Niezadowolonej Ludności. Ta staje się zwykłą 
ludnością.

Czar wymaga w każdej turze podtrzymywania 5 jednostkami Mocy. Jeśli to nie będzie miało miejsca 
zaklęcie natychmiast pryska.

Mroczna chwała
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 at / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik otacza się aurą ciemności i strachu, wzbudzając respekt podszyty grozą u swoich słuchaczy. 
Otrzymuje premię +10 do testów społecznych opartych na Charyzmie. Jeśli wykonuje manewr zastraszania 
modyfikator zastępowany jest wartością +20.

Nienawiść
P. czar: 50
Koszt globalny: 25 j. magii za 1 jednostkę ludności
Trudność: 85
Czas rzucania: 12 godzin
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: w promieniu kilku kilometrów od czarownika
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa mocy, rzucając urok na całe miasto i jego ludność. Powoli i nieubłaganie 
wydobywa niewielkie urazy i złe myśli zmieniając je z niewiele znaczących drobnostek w zniewagi w imię 
których ludzie gotowi są rzucić się sobie do gardeł. Następnie kieruje tę całą nienawiść na wybrany przez siebie 
cel. Ludzie, a przynajmniej część ludzi powoli, lecz nieubłaganie staje się wrogami wybranego przez niego 
zjawiska.  Jeśli wskazane zjawisko to przedstawiciele jakiejś rasy lub innej grupy społecznej, to lepiej dla ich 
przedstawicieli nie pokazywać się na ulicach.
Efekt globalny: Zaklęcie obniża w prowincji Nastawienie do jednego zjawiska o 1 stopień. Czar może być 
rzucony wielokrotnie na jedną prowincję.



Przedmiot pożądania
P. czar: 10
Trudność: 65
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie.
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i dotyka jakiegoś, dowolnego przedmiotu. Ten nagle jawi się 
wszystkim otaczającym go osobom niezwykle cenny (nawet, jeśli jest to grudka ziemi lub uschły patyk). Wydaje 
się on klejnotem, magicznym artefaktem lub czymś podobnego kalibru. Wszystkie próby sprzedania go lub 
wymiany na jakąś usługę są łatwiejsze o +40. Jeśli jednak czarownik zażąda zbyt wygórowanych kwot może 
okazać się, że jego rozmówcy nie są w stanie nabyć tak wspaniałego daru.

Po upływie 24 godzin urok artefaktu pryska. Jeśli czarownik wcisnął komuś totalnie bezwartościowy 
przedmiot to lepiej dla niego, żeby był bardzo daleko poza zasięgiem jego gniewu.

Rytuał wiązania czeladników
P. czar: 45
Koszt globalny: 45 j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: istnieje
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada skomplikowane, rytualne zaklęcie i wiąże swą moc z mocą ofiary. Ta może bronić 
się Rzutem Obronnym. Jeśli zaklęcie powiedzie się cel nie może używać magii, chyba, że rzucający mu na to 
pozwoli.

Czar ten używany jest przez czarowników, najczęściej złowrogich, którzy chcą pilnować swoich 
uczniów, upewniając się, że ci nie zdradzą się z posiadaną mocą (zwłaszcza, jeśli są adeptami ciemności) albo 
nie wykorzystają jej przeciwko nim. Jest w dość powszechnym użyciu.

Rzucenie tego czaru generuje 10 punktów nadużycia.
Efekt globalny: jak efekt lokalny. Nałożenie zaklęcia na członka własnej organizacji powoduje spadek morale o 
1k3 stopnie. Rzucenie zaklęcia generuje 10 jednostek nadużycia.

Szara eminencja
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 15 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik splata potężny czar, który podróżuje przez umysły ludzi stopniowo mącąc ich myśli. Nie jest to 
wielka zmiana, ale wystarczająca. Obejmuje całą społeczność, w której znajduje się rzucający, łącznie działając 
nawet w promieniu kilku kilometrów. W efekcie twoja osoba nie jest łączona z jakiegoś rodzaju wydarzeniami. 
Możesz po prostu sprawić, że umysły ludzi nie biorą tego pod uwagę. Łażące po okolicy zombie zostaną wzięte 
za dzieło innego nekromanty, znalezione w zaułkach zwłoki rytualnych ofiar za zamordowanych przez rabusiów 
etc.

Czar nie działa na osoby o Opanowaniu wyższym, niż twoja Magia. Dodatkowo nie działa na świadków 
wydarzeń, w których osobiście brałeś udział. Jeśli zamordujesz kogoś na oczach tłumów czy wysadzisz w 
powietrze całą dzielnicę, to zostanie to zauważone i odnotowane. Zasadniczo czar nie działa w żadnych 
sytuacjach, w których twoja osobista obecność została zauważona.
Efekt globalny: Zaklęcie działa na całą prowincję, a nie tylko jej wycinek.

Śniąca kukiełka
P. czar: 50
Trudność: 110
Czas rzucania: 4 godziny



Czas działania: godzina
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: łącznik
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik może rzucić to zaklęcie na dowolną, śpiącą istotą, z którą posiada magiczny łącznik. Jeśli test 
mu się powiedzie otrzymuje kontrolę nad nią, jakby była pod działaniem zaklęcia Dominacja. Może jej wydać 
dowolne rozkazy (poza samobójczymi). Istota ta przez cały czas działania zaklęcia śpi bardzo głęboko i nie jest 
w stanie się obudzić (jednak wszystkie akcje wykonuje z modyfikatorem -20), może mówić, lecz robi to 
beznamiętnym, zaspanym głosem. Jest też całkowicie nieświadoma tego, co się z nią dzieje oraz co robiła.

Temat tabu, Globalny temat tabu
P. czar: 5, 75
Koszt globalny: 50 j, magii + X
Trudność: 55, 110
Czas rzucania: 15 sekund, 3 ataki / 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów, 1 społeczność ludzka
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie (Temat Tabu)
Opis: Są to dwa oddzielne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Czarownik wypowiada słowa 
zaklęcia i wskazuje na jedną istotę lub grupę do 15 istot, a następnie określa jeden temat, którego zakazuje im 
poruszać. Istoty te nie wypowiedzą już więcej ani jednego słowa na ten temat, chyba, że powiodą im się Rzuty 
Obronne.

Globalny temat tabu działa bardzo podobnie. Celem może być jedna społeczność ludzka. Jeśli zaklęcie 
się powiedzie jej mieszkańcy boją się lub wstydzą poruszać jakiś temat. Żeby mówić o nim muszą wykonać test 
Opanowania -40, inaczej nie ma sposobu, żeby go z nich wyciągnąć. Czar ten jest czasem wykorzystywany 
przez magów - tyranów. W końcu nie jest możliwe, żeby ich poddani zawiązali spisek mający na celu bunt, 
skoro nie można im rozmawiać o buncie.

Czar wymaga stałego podtrzymywania. Czarownik nie może odzyskać 10 punktów czarów 
poświęconych na jego rzucenie tak długo, jak długo działa zaklęcie.
Efekt globalny: Zaklęcie może zostać rzucone na dowolną prowincję. Kosztuje 50 j. magii + 10 za każdą 
jednostkę ludności zamieszkującą ten kraj. Dodatkowo w każdym sezonie musi być podtrzymywane 
pochłaniając 1 jednostkę magii za każdą jednostkę ludności mieszkańców.

Większy ból
P. czar: 5 +1 za każdą dodatkową osobę
Trudność: 45
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: 1 tura
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Rzucający wypowiada słowa zaklęcia po czym wskazuje jedną ofiarę, lub grupę ofiar (maksymalnie do 
10). Te bronią się Rzutem Obronnym. Jeśli im się nie powiedzie wszystkie jego ofiary padają na ziemię 
niezdolne w tej turze do niczego, oprócz tarzania się po ziemi i wycia z cierpienia.

Zaklęcie może zostać użyte do torturowania osób. Wówczas ofiara musi wykonać test Wytrzymałości 
po każdym rzuceniu czaru inaczej załamie się zacznie mówić prawdę.

Wymuszenie słów, Słowotok
P. czar: 1, 5
Trudność:25, 35
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund lub 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila, 30 minut
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Są to dwa zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Wypowiadasz słowa zaklęcia i 
wskazujesz jedną istotę lub grupę do 15 istot mających stać się twoim celem. Jeśli nie powiedzie im się Rzut 
Obronny muszą one odpowiedzieć na jedno, zadane przez ciebie pytanie. Odpowiedź musi być zgodna z prawdą.



Drugie zaklęcie zmusza do odpowiadania na pytania tak długo, jak długo działa czar.

Cudze wspomnienia:
P. czar: 20
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik dotyka swą ofiarę, ta broni się Rzutem Obronnym. Jeśli ten się nie powiedzie zyskuje zdolność 
formowania jej wspomnień tak, jakby to była glina. Może dowolnie je wymazywać i tworzyć na ich miejsce 
nowe. Nie może w ten sposób ingerować w zdolności celu, ani znane przezeń czary, lecz może stworzyć dlań 
nawet całkiem nową, oddzielną osobowość.

Wymazanie wspomnień:
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Rzucający to zaklęcie ma wpływ na wspmonienia jednej z dotykanych przez siebie osób. Nie pozwala mu 
to ich oglądać, ani modyfikować, jednak może sprawić, że pamięć ofiary wyprze się części wspomnień. 
Rzucający musi określić, co ma zapomnieć jego cel (np. „zapomnij, że mnie tu widziałeś” albo „zapomnij, że 
miałeś dziecko”), jednak nie ma możliwości wymazania całej pamięci swojej ofiary.
Cel zaklęcia może bronić się Rzutem Obronnym.

Megalomania:
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3at/15 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: 200 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Rzucający czar sprawia, że umysł ofiary wypełnia się chorobliwą manią wielkości. Ofiara otrzymuje wadę 
Zbyt Pewny Siebie (najcięższa wersja) oraz Obsesja (władza). Wady te znikają wraz z pierwszymi promieniami 
świtu.
Cel zaklęcia może bronić się wykonując Rzut Obronny

Rozniecenie ognia duszy:
P. czar: 5 + X
Trudność: 35
Czas rzucania: 3at / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 200 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Zaklęcie to roznieca ogień w duszach celów, sprawiając, że te zapalają się do jakiejś, obcej im wcześniej 
idei (ideą tą może być np. „pokonajmy naszych wrogów”). Nie sprawia, że cele stają się jej wyznawcami, ale, 
jeśli zechcą ją realizować czują się do tego dodatkowo zmotywowane. W każdej chwili, gdy tego próbują 
otrzymują zalety Śmiałek, wadę Zbyt Pewny Siebie.

Zaklęcie działa na jedną osobę oraz dodatkową 1 osobę za każdy, dodatkowy, wydany Punkt Czarów.
Czar nie działa na istoty pozbawione emocji, jak golemy lub niektóre rodzaje nieumarłych.

Dotyk bólu:
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 minut



Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: Prawdziwe imię
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Cel zaklęcia broni się Rzutem Obronnym. Jeśli test nie powiedzie się, odczuwa gwałtowny i przejmujący 
ból, którego niemal nie da się wytrzymać. Otrzymuje karę -20 do wszystkich testów związanych z aktywnością 
fizyczną. Jeśli rzuca zaklęcie musi wykonać test Wytrzymałości -20, inaczej nie zdoła się wystarczająco 
skoncentrować.

Zaklęcie może zostać rzucone na dowolny obiekt w dowolnej odległości, także niewidziany przez 
czarownika. Mag, by je ukierunkować musi znać imię celu lub obserwować go za pomocą dowolnych, 
nadprzyrodzonych środków. Jeśli czar spełnia tylko jeden z tych warunków istnieje 30% szans, że mimo 
wszystko chybi, chyba, że cel znajduje się w normalnym zasięgu wzroku maga.

Telepatyczny cios:
P. czar: 20, 1p. nadużycia
Trudność: 75
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Warunki: prawdziwe imię
Opis: Niewidzialna siła chwyta cel zaklęcia i zadaje mu potężne uderzenie. Ofiara otrzymuje 1k6 ran.

Zaklęcie może zostać rzucone na dowolny obiekt w dowolnej odległości, także niewidziany przez 
czarownika. Mag, by je ukierunkować musi znać imię celu lub obserwować go za pomocą dowolnych, 
nadprzyrodzonych środków. Jeśli czar spełnia tylko jeden z tych warunków istnieje 50% szans, że mimo 
wszystko chybi, chyba, że cel znajduje się w normalnym zasięgu wzroku maga.

Znieczulenie serca
P. czar: 5
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 at / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć, Zaklęcia oparte na emocjach
Opis: Osoba rzucająca ten cel zostaje pozbawiona jakichkolwiek uczuć, zachowuje się totalnie racjonalnie, a jej 
myśli są całkowicie zobojętnione. Jakakolwiek próba oddziaływania na jej emocje jest całkowicie zdana na 
niepowodzenie. Osoba ta nie czuje nawet radości z okrucieństwa, jednak jeśli uzna to za stosowne może bez 
mrugnięcia okiem poderżnąć gardło własnemu dziecku.

Na osoby będące pod działaniem tego czaru nie działają żadne uczucia, wliczając to czary oparte na 
emocjach i magiczne efekty, zdolności, wady (np. Chciwość, Nałóg, Przymus, Litościwy, Okrutny) i zalety 
postaci. Same nie mogą też nie odnoszą korzyści z tego typu Wad, Zalet i Zdolności, choć mogą je rozgrywać 
przeciwko innym. Czar ten często jest więc używany do przeciwdziałania słabości charakteru.

Cel czaru nie ma też żadnych, moralnych oporów przed dokonywaniem kradzieży, odbieraniem życia 
etc. Wykonując każdą, „złą” akcję otrzymuje premię +10. 

Każde zaklęcie odwołujące się do emocji rzucone na osobę pod działaniem Znieczulenia Serca 
traktowane jest jak Rozproszenie Magii (działa tylko na ten efekt). Dodatkowo każdorazowo, gdy postać używa 
tego zaklęcia otrzymuje Punkt Specjalny. Zawsze, gdy ich liczba przekroczy 20 postać otrzymuje wadę 
Nieczułość. Jeśli postać nie znajdzie się pod działaniem czaru przez dłużej niż tydzień traci 1 Punkt Specjalny 
powoli odzyskując ludzkie odruchy.

Nakaz / Zakaz:
P. czar: 20p. czarów
Trudność: 65
Czas rzucania: 12 ataków / 1 minuta
Czas działania: rok i jeden dzień, lub do końca efektu
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wskazuje jeden cel. Jeśli temu nie uda się rzut obronny, mag może wydać jeden nakaz (lub 
zakaz) wskazanej istocie. Nakaz ten staje się od tego momentu jej obsesją, trwającą do momentu jej 



zrealizowania lub przez rok i jeden dzień. Istota poświęca wszelkie dostępne środki, by urzeczywistnić to 
zadanie, choć nie rezygnuje ze swych życiowych funkcji i nie odrzuca swego charakteru. To znaczy, że rzucenie 
w środku walki zaklęcia i nakazanie przeciwnikowi np. udać się na Antarktydę nie sprawia, że porzuci on swych 
przyjaciół. Jednak już po skończeniu zadania odchodzi w odpowiednim kierunku. Podobnie istota nie postępuje 
wbrew swojemu charakterowi (tzn. zwykły człowiek nie stanie się nagle mordercą, tchórz nie podejmie się 
niebezpiecznego zadania, a matka nie porzuci swoich dzieci). Nie można też nikomu nakazać popełnić 
samobójstwa, zagłodzić się na śmierć (choć można zakazać spożywania konkretnych pokarmów) ani też 
wykonać zadania niemożliwego (choć wtedy stają się one marzeniem, a zaczarowany przez okres działania 
zaklęcia traktuje je jako swoje największe marzenie. Legalnym celem jest np. nakaz wykonania jakichś 
przedmiotów, podjęcia podróży, pracy, pilnowania jakiegoś miejsca etc.

Zaczarowana istota stara się poświęcać danej czynności jak najwięcej czasu, zaniedbując wszystko 
inne. Zwykle spędza na niej przynajmniej 10 godzin. Otrzymuje też premię +10 do wszystkich prac związanych 
z realizacją nakazanego celu.

Jeśli otrzymała zakaz, to nic, poza bezpośrednim zagrożeniem jej życia, lub życia jej bliskich nie jest w 
stanie jej zmusić do jego złamania.

Programowalne instrukcje:
P. czar: 25
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć, rzucający musi jednak być świadomy, że zaklęcie działa na jego cel
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik dotyka głowy swej ofiary, a następnie szepcze zaklęcie. W tym czasie wyrywa w myślach 
ofiary, głęboko w jej podświadomości polecenie lub zespół poleceń. Ofiara nie jest ich świadoma. Jednak gdy 
znajdzie się w sytuacji, w której może zrealizować instrukcje: postępuje zgodnie z nimi.

Przykładowo: jeśli gracz zaczaruje człowieka wydając mu polecenie „zamorduj Samię, czarnopiórą 
księżniczkę skrzydlatych” osoba ta nie jest świadoma, że ma za zadanie dokonać zamachu. Jednak, gdy stanie 
twarzą w twarz z Samią dobędzie noża i spróbuje ją zamordować.

Instrukcje mogą mieć dowolną treść, nie muszą być koniecznie poleceniem morderstwa.
Ofiara zaklęcia może bronić się przed nim Rzutem Obronnym. Czar może być rozproszony zwykłymi 

metodami, jednak zaklęcie Rozproszenia Magii musi zostać rzucone specjalnie z tą intencją, przez świadomego 
jego obecności czarownika. Osoby pod działaniem tego czaru są wykrywane jako emanujące mocą przez 
zaklęcia i efekty w rodzaju Wykrycia Magii.

Oczyszczenie pamięci zbiorowej
P. czar: 70
Trudność: 105
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: cały świat
Kontrzaklęcie: brak
Rzut Obronny: Opanowanie
Warunki: ofiara musi znajdować się w zasięgu wzroku rzucającego, lub ten musi stosować jakiś przedmiot 
zapewniający dla tego alternatywę (np. lalkę woodoo)
Opis: Czarownik wypowiada słowa pradawnych, potężnych zaklęć, a gdy kończy wspomnienia o jednej, 
wskazanej osobie zostają ogólnie wymazane. Wszyscy, do pewnego niestety tylko stopnia zapominają o niej, tak 
jakby znikła ona z życia publicznego.

Zaklęcie to nie jest do końca skuteczne. Osoby bardzo mocno związane z tą postacią (przyjaciele, 
rodzina, wrogowie etc.) nadal o niej pamiętają. Nie znikają też żadne zapiski o jego imieniu, czy też wzniesione 
mu pomniki. Nagle jest jednak pomijana przy zaszczytach, traktowana jest jak kolejny, szary człowiek, który nie 
dokonał niczego ważnego, podobny do tysiąca innych na tym samym stanowisku.

Ofiara zaklęcia broni się przed nim Rzutem Obronnym. Mistrz Gry może przyznać jej modyfikatory od 
0 do nawet +50 w zależności od tego, jak bardzo znana jest dana osoba. Łatwiej zapomnieć o nikomu nie 
znanym, choć może i bohaterskim żołnierzu czy modnym w tym sezonie bardziej, niż o królu lub wielkim 
dowódcy.

Gorączka złota
Koszt globalny: 50 j. Magii



Trudność: 75
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: dowolny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis globalny: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia, a następnie uwalnia je na wolność. To nawiedza sny jego 
poddanych napełniając je wizją bogactw i chęcią ich gromadzenia. W efekcie twoi poddani popadają w obsesję 
bogacenia się. Każda Jednostka Ludności w prowincji generuje dodatkową Jednostkę Dochodu, a wszystkie 
posiadłości przynoszące pieniądze otrzymują premię +4.

Niestety czar oddziałuje też na lokalny element napełniając go chęcią do bogacenia się, sprawia też, że 
nie mogące etycznie realizować swych nowych ambicji (np. z powodu braku zdolności) osoby również kierują 
się na drogę przestępczą. Wiele osób traci też majątki na skutek ryzykownych interesów, na które w innych 
okolicznościach by się nie odważyły. Bieda i Przestępczość w prowincji rosą więc o 4 stopnie.

Anarchia
Koszt globalny: 75 j. Magii
Trudność: 110
Czas rzucania: 16 godzin 
Czas działania: trwały
Zasięg: 1 prowincja lub 1 armia albo organizacja
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis globalny: Czarownik tka potężne zaklęcie, a następnie uwalnia je. To przemierza myśli ludzkie, 
rozchodząc się w promieniu kilku kilometrów, nawiedza sny i odnajduje ziarna gniewu i frustracji, by je 
wydobyć na wolność. Ludność objętego nim obszaru wpada w gniew i demonstruje go, zarówno stając 
przeciwko sobie, jak i władcy. Władca może próbować przywrócić spokój wykonując test Zarządzania. Jeśli mu 
się nie powiedzie dyscyplina w spada o 2 stopnie. Wielokrotne rzucenie tego zaklęcia nie kumuluje się.

Zaklęcie musi być stale podtrzymywane. Rzucający w każdym sezonie musi dopłacić 10 punktów 
czarów, inaczej czar pryska.

Głos autorytetu:
P. czar: 2
Trudność: 35
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik rzuca to zaklęcie na siebie, a następnie wypowiada się o jakimś temacie. Jego słowa odbiera są 
tak, jakby był jego największym światowym znawcą. Otrzymuje premię +30 do jednego testu społecznego 
opartego na Charyzmie.

Podarunek
P. czar: 1
Trudność: 35
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czar ten może zostać rzucony na wskazaną przez czarownika istotę. Ta wykonuje Rzut Obronny. Jeśli jej 
się nie powiedzie oddaje jeden, posiadany przez siebie przedmiot w ręce maga, bo czują, że tak trzeba.

Dobra rada:
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie



Opis: Wypowiadasz słowa zaklęcia, a następnie radę, zaadresowaną do jednej istoty lub grupy do 15 istot. 
Ofiary muszą wykonać Rzut Obronny. Jeśli się im nie powiedzie, to święcie wierzą w twoją radę. Ta może mieć 
dowolną treść np. „jedz kamienie, a schudniesz”, „radzę panie wypowiedzieć wojnę orkom” czy „jeśli zabijesz 
smoka to osiągniesz szczęście” to przykłady. Ofiary święcie wierzą, że są to słowa mądrości i jeśli pozwalają na 
to obiektywne czynniki starają się do nich stosować (np. władca, któremu poleciłeś wypowiedzieć wojnę orkom 
nie zaatakuje ich, jeśli orkowie są od niego silniejsi).

Żeby zaklęcie zadziałało ofiara musi być zdolna usłyszeć radę.

Czytanie myśli
P. czar: 5
Trudność: 65
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i kieruje wzrok na jedną osobę, której myśli próbuje następnie 
odgadnąć. Jeśli celowi nie powiedzie się Rzut Obronny czarownik przenika do jego umysłu, zdolny czytać w 
jego myślach. Czarownik poznaje wszystkie, powierzchowne myśli ofiary (tzn. to, co ona w tej chwili planuje, 
zwykle zresztą pełne śmiecia) oraz jest w stanie odgadywać jej głębsze myśli, opinie o aktualnym temacie oraz 
innych tematach, o jakie może zadać (we własnej głowie) pytanie i ewentualne plany związane z danym 
zagadnieniem.

Zaklęcie nie pozwala jednak na badanie przeszłości czy wspomnień ofiary.
Należy zauważyć, że myśli nie zawsze odzwierciedlają prawdziwe zamiary i cele człowieka.

Sondowanie umysłu
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: czarownik wypowiada słowa zaklęcia i dotyka głowy ofiary. Ta broni się Rzutem Obronnym. Jeśli 
rzucający zwycięży zyskuje dostęp do pokładów pamięci swej ofiary, może je dowolnie odczytywać. 
Sondowanie umysłu jest bardzo nieprzyjemnym procesem, w trakcie którego czarownik odkrywa nawet 
najbardziej intymne sekrety swej ofiary. Ta otrzymuje 1k10 punktów obłędu.

Zaklęcie trwa tak długo, jak długo rzucający nie usunie dłoni ze skroni ofiary.

Poplątanie języka
P. czar: 1+1 za każdy dodatkowy cel
Trudność: 15
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada kilka słów mocy i wskazuje ofiarę lub ofiary, te bronią się Rzutem Obronnym. 
Jeśli im się nie powiedzie: ich język staje się bełkotliwy i totalnie niezrozumiały. Nie są zdolne do 
porozumiewania się werbalnego, chyba, że osiągną krytyczny sukces w ewentualnym teście Charyzmy. Ofiary 
nadal mogą krzyczeć, wydawać nic nie znaczące dźwięki lub np. porozumiewać się na migi.

Próba rzucania zaklęć w tym stanie wymaga testu Koncentracji z modyfikatorem - 30.

Uciszenie:
P. czar: 2+1 za każdy dodatkowy cel
Trudność: 25
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć



Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada ten czar i wskazuje na istotę lub grupę istot, które mają paść jego ofiarą. Te bronią 
się Rzutem Obronnym. Jeśli im się nie powiedzie wszyscy tracą zdolność wydawania dźwięków ze swoich 
gardeł. W tym stanie nie mogą mówić (chyba, że na migi), korzystać ze zdolności rzucania zaklęć, ani zdolności 
opartych na dźwięku (Sztuka: Śpiew, Bojowy Okrzyk, Echolokacja gigantycznego nietoperza) ani wykonywać 
ataków naturalną bronią soniczną (np. Okrzyk Banshee).

Słowo rozkazu
P. czar: 1
Trudność:35 
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wskazuje istotę lub grupę istot i wydaje im rozkaz. Ten musi streszczać się w jednym, krótkim 
zdaniu (np. Choć tu! Uderz go! Odłóż broń! Ręce do góry!) i dawać się zrealizować w ciągu jednej tury (po 
upływie tego czasu czar pryska). Jeśli ofiara nie wykona Rzutu Obronnego wykonuje jego polecenie.

Rozkaz nie może być równoznaczny z popełnieniem samobójstwa, chyba, że ofiara nie zdaje sobie 
sprawy z niebezpieczeństwa. Czarownik nie może więc powiedzieć „skocz w przepaść” czy „powieś się” jednak 
może nakazać ofierze np. zjeść zatrute jabłko.

Jeśli przed wykonaniem rzutu Magia rzucającego jest wyższa od sumarycznego Opanowania ofiar o 
przynajmniej 50 rzucający może nakazać im popełnienie samobójstwa.

Sugestia:
P. czar: 1+1 za każdy dodatkowy cel
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: patrz opis
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Rzucający wskazuje istotę lub grupę istot i wydaje im polecenie. Jeśli nie powiedzie im się Rzut Obronny 
istoty te uznają, że polecona im idea jest dobra. Rozkaz musi zawierać się maksymalnie w dwóch zdaniach i nie 
może zawierać polecenia samobójstwa.

Realizacja rozkazu odbywa się w zależności od okoliczności i natury stworzenia. Przykładowo: jeśli 
czarownik rzuci zaklęcie na orka pilnującego obozu i każde mu zejść z warty, ten może to zrobić, ale 
prawdopodobnie wróci po kilku minutach, bojąc się konsekwencji. Jeśli nakazałby mu udać się do Erthenroth i 
założyć sklep również może osiągnąć sukces (jednak pod warunkiem, że w orku drzemie taka wola), jednak 
najpewniej zaczarowywana istota odłożyłaby tą decyzję na moment, w którym będzie mogła zmienić zadanie.

Zasadniczo przykładem dozwolony, działających szybko sugestii mogą być: „odłóż broń” „nie chcecie z 
nami walczyć”, „odejdźcie stąd”, „patrz w drugą stronę” czy nawet „zostaw mnie w spokoju”.

Szkoła Poznania

Jasność umysłu
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Kapłan prosi bogów o oświecenie, a ci zsyłają olśnienie na jego umysł. W efekcie otrzymuje premię +10 
do wszystkich testów Inteligencji.

Język handlowy
P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina



Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan wypowiada zaklęcie, a na dotkniętą przez niego istotę spływa dar łaski bogów handlu i dobrobytu. 
Ci kierują językiem celu zaklęcia. Ten otrzymuje +10 do wszystkich testów społecznych związanych z handlem, 
negocjowaniem ofert, targowaniem się etc.

Niepokojące przeczucie
P. czar: 5
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina 
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan otrzymuje bardzo silny, szósty zmysł ostrzegający go przed wszystkimi zagrożeniami. Zaklęcie 
działa jak czar Szósty Zmysł przy czym cel otrzymuje premię +10 do testów Spostrzegawczości i obrony przed 
wszelkimi zagrożeniami.

Objawienie
P. czar: 20
Trudność: 95
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: do godziny
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie działa, jak czar Wizja, przy czym czarownik może „wyświetlić” jego efekt na dowolnej 
powierzchni, taj, by był on widoczny dla wszystkich patrzących.

Ocena mocy
P. czar: 3
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Zaklęcie działa jak czar Wykrycie Magii, jednak udziela bardziej szczegółowych informacji. Posługujący 
się zaklęciem osobnik zna poziom siły wykrywanych źródeł magii. Wie, jakiego stopnia jakości są wykrywane 
przez niego przedmioty magiczne oraz ile Punktów Czarów i Mistyki mają wykryte istoty.

Oracja do wielu
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan wypowiada to zaklęcie, a bogowie dają moc jego głosowi. Od tej pory do końca działania zaklęcia 
wszystkie jego słowa są zrozumiałe dla każdego, niezależnie w jakim języku on mówi. Zaklęcie działa też w 
drugą stronę: rzucający rozumie wszystkie wypowiadane do niego słowa niezależnie od języka, jakim posługują 
się rozmówcy.

Połączenie ze społecznością
P. czar: 25
Trudność: 55
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Kapłan wprowadza się w trans otwierając swój umysł na myśli innych osób, a dokładniej: wszystkich 
przedstawicieli społeczeństwa, w jakim przyszło mu żyć. Otrzymuje dostęp do gnębiących go problemów i 



informacji zamkniętych w każdym umyśle. Jednak odnalezienie czegokolwiek ciekawego w tym gąszczu nie jest 
łatwe.

Czar działa jak zdolność Plotki. Testy wykonywane są jednak z premią +20.

Poznanie imienia
P. czar: 1
Trudność: 25
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan wskazuje na dowolną istotę i wypowiada zaklęcie. Gdy kończy poznaje jej imię. Niekoniecznie 
jest to jednak jej prawdziwe imię, a raczej miano, pod którym ofiara się identyfikuje. Ofiara może bronic się 
przed zaklęciem Rzutem Obronnym.

Sadzawka wyroczni
P. czar: 10 razy X
Trudność: 55
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: rzucający musi dysponować dowolnym, naturalnym i niezanieczyszczonym ujęciem wodnym
Opis: Rzucający to zaklęcie czarownik wróży za pomocą wody. Gdy kończy wypowiadać czar natychmiast 
ukazuje mu się jedna scena z przeszłości za każde 10 wydanych na zaklęcie punktów czarów nie dalszej niż rok i 
jeden dzień. Czarownik i pozostali patrzący w wodę widzą tylko obraz, ale nie słyszy wypowiadanych słów.

Wydając 20 punktów czarów czarownik może ukazać widzowi fałszywy obraz.

Spojrzenie w dusze
P. czar: 20
Trudność: 65
Czas rzucania: 5 ataków / 20 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Zaklęcie to działa jak czar Poznanie Charakteru z tą różnicą, że rzucający poznaje również wszystkie 
Wady, Zalety i Zdolności zaczarowanej postaci. Mistrz Gry odpowiada też na trzy pierwsze pytania zadane o 
danego bohatera. Pytania te muszą być sformułowane tak, żeby można było na nie odpowiedzieć Tak lub Nie.

Tropienie zła, Tropienie magii
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Działają jak zaklęcia Wykrycie 
Zła i Wykrycie Magii, jednak z kilkoma różnicami. Rzucone w miejscu, w którym znajdowała się jakaś zła istota 
lub w którym użyto magii ujawniają ślad tego stworzenia, który staje się bardzo dobrze widoczny dla 
rzucającego. Ten może podążyć tropem bez żadnych problemów. Jest dla niego bardzo łatwo widoczny.

Wizje
P. czar: 20
Trudność: 75
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: do godziny
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć



Opis: Czarownik wypowiadający to zaklęcie może obejrzeć dowolne wydarzenie, które miało miejsce (lub ma 
miejsce) w dowolnym punkcie świata, pod warunkiem, że nie wydarzyło się wcześniej, niż 24 godziny przed 
rzuceniem zaklęcia. Wizja dotyczy wszystkich szczegółów, jednak wiele zależy od percepcji czarownika i jego 
umiejętności zauważania istotnych szczegółów. Tak więc, by dostrzec niektóre z nich (np. twarz spiskowcy 
zabijającego wysłannika rzucającego etc.) wymagany jest test Spostrzegawczości.

Wizje niebios
P. czar: 5 + X
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan wypowiada zaklęcie i ujawnia wskazanym osobom wizję bogów z zainteresowaniem śledzących 
ich losy. Wszystkie objęte zaklęciem osoby otrzymują premię +10 do ataków w walce i ataków społecznych 
zmotywowane tym widokiem.

Alternatywnie czarownik może ukazać tą samą wizję przeciwnikom drużyny. Wówczas bojąc się 
przeciwstawić bogom otrzymują karę -10 do testów Ataków i Ataków Społecznych.

Wspomnienia życia
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Rzucający dotyka jednego ożywieńca. Ten natychmiast zaczyna czuć się tak, jakby żył. Jego zmysły 
wyostrzają się, czuje smak powietrza, ma wrażenie, że oddycha, a jego serce bije. Czuje zapach kwiatów i 
jedzenia oraz jego smak, mimo, że zapewne nie jest w stanie trawić. Może jednak doświadczyć każdej, prostej 
przyjemności życia.

Czarownicy często rzucają to zaklęcie na swoich nieumarłych służących traktując je jako rodzaj 
nagrody za wierną służbę lub wyświadczone przysługi.

Przypływ natchnienia:
P. czar: 2
Trudność: 35 
Czas rzucania: 4at / 20 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Rzucając to zaklęcie mag natchnie wa swój cel (może rzucić ten czar także na siebie), a raczej jego umysł 
nowymi myślami i ideami stymulując go do twórczej działalności. Cel zaklęcia otrzymuje premię +20 do 
wszelkiej działalności intelektualnej (w tym testów Inteligencji), uprawiania każdej sztuki i związanych z tym 
testów Wdzięku oraz testów Profesji i Rzemiosła opartych na intelekcie.

Ręka wróżbity:
P. czar: 1
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Zaklęcie to może zostać rzucone w chwili, gdy czarownik jest pod działaniem dowolnego czaru 
jasnowidzącego, lub obserwuje jego efekty przywołane przez innego maga. Pozwala mu ingerować w widziane 
rzeczy. Każde rzucenie czaru pozwala mu na wykonanie jednej akcji zabierającej nie więcej czasu, niż 1 turę na 
odległość w obserwowanej przestrzeni. Czarownik może więc poruszyć jeden przedmiot, przenieść go, ukryć, 
otworzyć drzwi lub okno, zwrócić na coś uwagę obserwowanych osób etc. Czarownik nie może manipulować 
przedmiotami, których użycie wymagałoby większej Siły, niż posiada Magii.



Zaklęcie pozwala na ingerencję w przyszłe i teraźniejsze wydarzenia, jednak nie w przeszłe. Przeszłość 
umarłą i nie da się jej zmienić. Ingerencja w przyszłość wymaga dodatkowo otrzymania 1 p. Nadużycia.

Okno do innego miejsca:
P. czar: 20
Trudność: 85
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: czary zakłócające wróżby
Opis: Czarownik wyznacza dowolną, płaską powierzchnię, lub w ostateczności umieszcza okno w powietrzu 
(wówczas nieco śnieży), tworząc obszar o przekątnej maksymalnie trzech metrów. W oknie widać doskonale 
wszystko, co dzieje się w jakimś, wskazanym dowolnie przez Maga miejscu. Obserwacja jest bardzo dokładna, 
słychać też dźwięk. Mag zasadniczo jest w stanie obserwować i odbierać całe wydarzenie.

Jeśli na danym obszarze dzieje się coś ważnego widok automatycznie koncentruje się na tym miejscu. 
Uniemożliwia lub utrudnia to obserwowanie szczegółów dziejących się w tle.

Czarodziejskie wieści:
P. czar: 1
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: osoby pod działaniem zaklęć Niewykrywalność, Inkantancja Duchowej Dyskrecji i podobnych 
czarów nie są ujmowane w Czarodziejskich Wieściach
Opis: Każda roślina, każde zwierze, każdy przedmiot i wreszcie każdy człowiek w Laruzji ma swą dusze. Wiele 
z tych duchów to tylko nic nieznaczący plankton, lub istoty zwyczajnie głupie. Inne to natomiast istoty co 
najmniej równe ludziom. Mają swoje sprawy i często o nich plotkują. Uważny czarownik może wsłuchać się w 
to, co szepczą między sobą źdźbła trawy, wiatr, kamienie czy chmury.

Duchy najczęściej nie są zainteresowane sprawami ludzi i politykom. Mają w nich niewielką orientację. 
Interesują je wydarzenia dotyczące magii i środowiska naturalnego. Jednak czarownik może spróbować 
wyśledzić w tej paplaninie rzeczy go interesujące wykonując test mądrości:. Trudność testu zależy od tego, jakiej 
sytuacji dotyczą. Tak więc:

+40: Bogowie, ich czyny i dekrety, katastrofy naturalne obejmujące przynajmniej jedną krainę 
geograficzną.

+ 30: czyny i dekrety Pomniejszych Bogów, Większych Nieśmiertelnych, Smoków i półbogów. Losy 
artefaktów Nadludzkiej jakości i ważnych, unikatowych potworów oraz miejsc magicznych. Umiarkowanych 
rozmiarów katastrofy naturalne.

+ 20: wydarzenia dotyczące pomniejszych nieśmiertelnych, artefaktów legendarnej jakości, dużych i 
znanych potworów oraz istot magicznych, czarownicy poziomu Arcymistrzowskiego i wyższego oraz ich 
ekscesy. Niezbyt istotne katastrofy naturalne. Śmierć dużych ilości istot żywych (wliczając w to zwierzęta, 
rośliny i ludzi), choć niekoniecznie jej przyczyny, umiarkowanego znaczenia miejsca mocy

+10: wydarzenia dotyczące pomniejszych potworów i czarowników: prawdziwych mistrzów.
+0: lokalne potwory, duchowi słudzy, artefakty niezwykłej jakości, czarownicy „mistrzowie”, ważne 

świątynie
-10: małe miejsca mocy, typowe świątynie, czarownicy „mistrzowie”, zwykłe potwory, artefakty 

wysokiej jakości, herosi (acz nie niekoniecznie królowie i politycy), wyróżniające się okazy zwierząt i roślin
- 20: artefakty dobrej jakości, czarodziejscy czeladnicy, duże populacje roślin i zwierząt
- 30: wyróżniający się śmiertelnicy: uczniowie czarowników, nowicjusze kapłańscy, mało istotni herosi, 

królowie i politycy (duchy plączą ich imiona, a szczegóły są niepełne).

Sztuczka z kompasem:
P. czar: 15
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: czarownik musi posiadać kompas lub igłę magnetyczną



Opis: Czarownik rzuca zaklęcie na igłę magnesu, sprawiając, że ta ożywa własnym życiem. Kompas przestaje 
wskazywać na północ, a kieruje się na dowolny obiekt. Warunkiem działania czaru jest jednak to, by czarownik 
był w stanie określić położenie tego obiektu (np. kierując się mapami lub opowieściami światków), widział go 
przynajmniej raz w życiu lub posiadał jakiś łącznik (włos z głowy śledzonego człowieka, sztukę złota 
pochodzącą z zaginionego skarbu etc.) z danym obiektem.

Zaklęcie może posłużyć do namierzania miejsc, przedmiotów oraz istot żywych.

Sygnał życia
P. czar: 10
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: nie istnieje
Warunki: rzucający musi mieć jakiś, metalowy przedmiot
Opis: Rzucający dotyka najpierw celu swojego zaklęcia, a następnie dowolnego, metalowego przedmiotu (np. 
nóż albo moneta). W momencie, w którym dotknięty umrze zaczarowany przedmiot natychmiast pokrywa się 
rdzą lub śniedzią i ulega zniszczeniu. Jeśli coś zagraża jego życiu powierzchnia przedmiotu natychmiast zaczyna 
ulegać zniszczeniu, które cofa się, jeśli niebezpieczeństwo mija.

Uwaga! Źle przechowywane, metalowe przedmioty rdzewieją lub śniedzieją same z siebie. Zjawisko to 
może bardzo poważnie zaburzyć poprawność wróżb!

Uwaga 2! Złoto nie rdzewieje i nie podlega magicznej korozji wywoływanej przez ten czar. Nie nadaje 
się więc do rzucania tego zaklęcia.

Lokalizacja osoby / przedmiotu
P. czar: 20, 20
Trudność: 55, 75
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Są to dwa oddzielne zaklęcia z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Pierwsze z nich działa na 
osobę, którą czarownik lub jego towarzysze widział przynajmniej raz w życiu, ewentualnie ma z nią jakiś inny 
łącznik. Zaklęcie pozwala na odgadnięcie co do metra jej miejsca położenia.

Drugie zaklęcie działa na dowolny przedmiot i pozwala odgadnięcie co do metra jego położenie. Aby 
zaklęcie było skuteczne czarownik musi poszukiwać konkretnego przedmiotu a nie np. „najbliższego 
magicznego miecza”.

Szkoła Iluzji

Iluzja dzikiej bestii
P. czar: 5 
Trudność: 55. 
Czas rzucania: 4 ataki /  20 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100m. 
Kontrzaklęcie: Rozproszenie iluzji. 
Opis: Zaklęcie działa jak Iluzoryczny Wróg, przy czym tworzona przez nie iluzja może mieć rozmiar Duży, 
Bardzo Duży lub nawet Gigantyczny.

Iluzja jadowitego węża
P. czar:  5
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa tego zaklęcia i we wskazanym przez niego miejscu pojawia się postać 
jadowitego węża. Każdy, kto tylko na nią spojrzy jest świadom, że jedno ugryzienie stworzenia wystarczy, by 
wysłać go w zaświaty. Iluzoryczny wąż będzie pilnował dowolnego, wskazanego mu przedmiotu lub obiektu.



Inspirujące odbicie
P. czar: 30
Trudność: 45
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 1 miesiąc
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Kapłan może rzucić to zaklęcie na dowolną istotę, która znajduje się w jego zasięgu wzroku lub z którą 
posiada czarodziejski łącznik. Od tego momentu, za każdym razem, gdy cel przegląda się w lustrze widzi kogoś, 
kim mógłby być. Czarownik wyznacza obiekt, kim mógłby stać się zaczarowany (wielkim wodzem, poetom, 
ojcem etc.). Od tego momentu, przez 30 minut po tym, jak zaczarowany przejrzy się w lustrze otrzymuje premię 
+10 do wszelkich testów mających pomóc mu w osiągnięciu wymarzonego statusu. 

Cieniste ogary
P. czar: 25
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: 20 metrów
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Druid sprawia, że we wskazanym przez niego miejscu pojawia się przypominająca psa istota. Stworzenie 
wygląda jak utkane z cienia i jest całkowicie posłuszne rzucającemu. Ma wszystkie statystyki zwykłego, psa, zna 
do 6 sztuczek i zajmuje 5 punktów kontroli. Dodatkowo posiada moc Niematerialność. Z punktu widzenia gry 
traktowane jest jako Fantom.

Droga bez końca
P. czar: 5
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik dotyka jednego przejścia, drzwi, gruntu, ścieżki lub ścian korytarza i recytuje formułę 
zaklęcia. Gdy kończy zostaje tu roztoczona potężna iluzja. Każdy wchodzący do korytarza musi wykonać Rzut 
Obronny. Jeśli im się nie powiedzie   wydaje im się, że posuwają się do przodu nieskończonym korytarzem, 
faktycznie jednak jedynie drepczą w miejscu.

Elfi ogień
P. czar: 2
Trudność: 35
Czas rzucania: 10 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka drew i wypowiada zaklęcie. Gdy kończy blask płomieni przygasa i staje się 
niewidoczny dla wszystkich znajdujących się z dala od ognia.

Fantomowe psy:
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: 20 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: We wskazanym przez czarownika miejscu powstaje fantom. Jest on utkany z materii snów i nie istnieje w 
rzeczywistości. Jednak może na nią oddziaływać. Fantom jest posłuszny rzucającemu, ma statystyki oraz cechy 



psa (w tym jego węch) i może oddziaływać na rzeczywistość. Niszczą go jednak wszystkie zaklęcia niszczące 
iluzje.

Wpłacając dodatkowe 5 p. czarów można sprowadzić kolejne fantomy, lub zwiększyć jakość zwierzęcia 
o jedną kategorię (maksymalnie do Nadludzkiej).

Iluzoryczny teren
P. czar: 20
Koszt globalny: 20 j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: do świtu
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i wskazuje jakiś obszar. Sprawia tym samym, że teren o boku 20 metrów 
zmienia się i wydaje się być jakimś innym terenem. Czarownik może dowolnie podyktować jego nowy wygląd, 
sprawić, że pojawią się na nim lub znikną budynki, rośliny etc. W miejscu, gdzie wcześniej stała jego chatka ziać 
może ogromna dziura, lub nie znajdować się dowolna rzecz, jakiej tylko sobie zażyczy.
Efekt globalny: Próby przeniknięcia wrogich agentów na chroniony tym zaklęciem teren są trudniejsze o 5%.

Magia snów
P. czar: 30
Trudność: 100
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: cała noc
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie. To zaczyna działać, gdy tylko zaśnie. W trakcie swego snu posiada 
całkowitą wolność, może też udać się do snów innych istot, dowolnie kształtując je, ich treść i zawartość. Jeśli 
sobie tego zażyczy może rozmawiać z odwiedzanymi istotami. Te są w pełni świadome siebie i (jeśli jesteś ich 
wrogiem) nie muszą być chętne na tą rozmowę. Pamiętają też sny i wszystkie przekazane im słowa. 
Jednocześnie możesz spotkać nie więcej, niż 10 osób. Każda sekunda w śnie jest też sekundą w czasie 
rzeczywistym.

Czarownik może rzucać w trakcie snu zaklęcia. Działają one na istoty, których sen nawiedza, jednak 
jedynie pod warunkiem, że te się na nie zgadzają. Wszelkie zaklęcia o negatywnym efekcie powodują 
natychmiastowe obudzenie się ofiary i nie wywołują żadnych efektów.

Rzucający może też przekazać śpiącej istocie jeden, dowolny przedmiot, pod warunkiem, że zmieści się 
w jego dłoni i nie waży więcej, niż 1 kilogram. Przekazanie przedmiotu zrywa czar.

W trakcie takiego snu czarownik nie odzyskuje sił magicznych ani fizycznych.

Nawiedzone lasy
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik odprawia ten rytuał i oddaje kawałek lasu we władanie umarłych. Drzewa i krzewy splątują 
gałęzie, by nie przepuścić światła, a w lesie zaczynają poruszać się upiory. Wszystkie testy Spostrzegawczości 
wśród drzew są trudniejsze o -10. Łatwo spotkać tu duchy, a atmosfera staje się nieprzyjemna. Zaklęcie 
obejmuje obszar lasu o promieniu 1 kilometra.

Zaklęcie jest trwałe, ale tak długo, jak długo działa ten czar Rzucający nie może odzyskać 5 punktów 
czarów.
Efekt globalny: Jedno pole Lasu będące celem zaklęcia otrzymuje cechę Nawiedzany. Zaklęcie jest trwałe, ale 
rzucający musi w każdej turze dopłacić 5 j. Magii. Jeśli tego nie zrobi, czar natychmiast pryska.

Zaklęcie może być rzucone jak należące do szkoły Iluzji lub Nekromancji.

Sugestywne sny:
P. czar: 20
Trudność: 55



Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: podczas snu.
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Zaklęcie działa tak, jak Senna Wiadomość, z tą różnicą, że czarownik może dowolnie ukształtować sen. 
Zawarta w nim wiadomość jest bardzo sugestywna. Tak więc zaczarowana istota musi wykonać Rzut Obronny. 
Jeśli czarownik wygra ten rzut cel wierzy, że sen niósł głęboką mądrość i bierze pod uwagę w każdej 
podejmowanej przez siebie akcji. Nie znaczy to, że jest absolutnym niewolnikiem wizji lub, że wykona każdy 
rozkaz celu.

Jednocześnie ofiara pamięta, że w nocy śnił jej się czarownik. Jeśli więc jest jego wrogiem 
automatycznie zaczyna coś podejrzewać.

Celem zaklęcia może być wyłącznie istota, z którą posiadasz czarnoksięski łącznik.

Błyszczące klejnoty
P. czar: 5
Trudność: 25
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka klejnotów, ozdób lub innych przedmiotów wykonanych z cennych substancji. 
Natychmiast te zaczynają lśnić nieziemskim blaskiem, sprawiając, że wydają się cenne. Wyceniane są tak, jakby 
przedmiot z nich wykonany był o przynajmniej jedną kategorię wyższej jakości, niż jest faktycznie. Dodatkowo 
każda nosząca je osoba otrzymuje premię +10 do testu Wdzięku jako wyglądu zewnętrznego.

Cień / Nastanie nocy:
P. czar: 40 / 90
Koszt globalny: 40 / 90 j. magii
Trudność: 65 / 85
Czas rzucania: 10 minut / 20 minut
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: czar musi zostać rzucony pod otwartym niebem.
Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pierwsze z nich osnuwa 
wskazany przez rzucającego teren magiczną ciemnością. W promieniu 500 metrów od jego osoby gromadzą się 
złowrogie, czarne chmury, które przykrywają słońce, cienie natomiast się wydłużają. Cały teren wydaje się być 
ciemny, jego obserwacja wymaga testu Spostrzegawczości -20, a zasięg wzroku kurczy się do 100 metrów.

Drugie zaklęcie działa identyczne. Na obszarze jego działania jest jednak na tyle ciemno, że wszystkie 
istoty wrażliwe na działanie światła słonecznego (np. wampiry) traktują tą przestrzeń tak, jakby panowała noc.
Efekt globalny: Zaklęcia obejmują jedną posiadłość lub pole prowincji. Gromadzenie informacji o nim jest 
trudniejsze o -20. Czar trwa jeden sezon, potem musi zostać odnowiony.

Fantomowe luksusy, Fantomowy kochanek, Fantomowy harem
P. czar: 10, 10, 30+X
Trudność: 45, 65, 75
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 30 dni, do świtu, 30 dni
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to trzy oddzielne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pierwszy czar rzucający 
może nałożyć jedynie na jakieś pomieszczenie. Może to być dowolny pokój, wnętrze namiotu etc. o powierzchni 
nie większej, niż 10 na 10 metrów. Wszystko w jego wnętrzu wydaje się najwyższej jakości wspaniałe i 
luksusowe. Iluzja wpływa na smak, zapach, dotyk, dźwięk i wzrok. Tak więc siennik ze słomy wydaje się 
królewskim łożem, woda upajającym winem, suchary najwspanialszą ucztą etc. Jednak każdy obiekt, który 
opuści to pomieszczenie natychmiast traci swe właściwości. Odpoczynek w takich warunkach jest łatwiejszy. 
Zaklęcie pozwala przerzucać wyniki odzyskiwania Punktów Czarów i punktów ran. Dodatkowo osoby widzące 
wnętrza tak zaczarowanego miejsca są nimi oczarowane. Rzucający otrzymuje premię +10 do testów 
społecznych wobec nich.



Drugi czar przywołuje kochanka dowolnej płci i kształtu. Istota ma statystyki Metresy: Mistrzyni i 
dokładnie takie same zastosowania. Może zostać rzucony w dowolnym miejscu i momencie.

Trzecie zaklęcie tworzy harem fantomów. Może zostać rzucone tak, jak pierwszy czar, na niewielki 
obszar. Powołuje do życia strefę luksusów oraz 3 iluzoryczne metresy mistrzynie. Dodatkowo za każde 5 
punktów czarów tworzy jedną, nową metresę. Istoty istnieją tylko tak długo, jak długo poruszają się po 
pomieszczeniach objętych zaklęciami fantomowych luksusów lub fantomowego haremu. Odpoczywanie w 
takim miejscu działa, jak odpoczynek wśród fantomowych luksusów, zapewnia też premię +4 do rzutów na 
odzyskiwane Punkty Ran i Punkty Czarów oraz premię do testów społecznych +10.

Fasada grozy
P. czar: 20, 50 lub 200
Koszt globalny: 20, 50 lub 200 j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Ten potężny czar sprawia, że jedna posiadłość znajdująca się w rękach czarownika lub jego klienta ulega 
(niestety tylko pozornej) transformacji, nabierając groźnego, często przerażającego wyglądu. Mury wyostrzają 
się i nabierają wysokości, sztandary łopoczą złowrogo pod ołowianym niebem, strażnicy i wartownicy zdają się 
dwoić i troić w oczach.

Każda działalność społeczna oparta o Zastraszaniu w takiej posiadłości otrzymuje premię +10. 
Dodatkowo posiadłość faktycznie wygląda jak z piekła rodem i nikt nie chce podpaść jej właścicielowi.

Koszt czaru zależy od posiadłości na którą został rzucony i jej rozmiaru. Małe posiadłości w rodzaju np. 
chat czy domów kosztują 20 p czarów. Średnie, jak gospodarstwa rolne, warsztaty etc. 50 p. czarów, duże w 
rodzaju kopalni, wiosek, miast zamków czy pałaców: 200 p. czarów.
Efekt globalny: Czar działa na jedną Posiadłość rzucającego lub jego sojusznika. Efekt jest identyczny, jak w 
zwykłej wersji, z tym, że  zapewnia premię Agentom do testów opartych na umiejętnościach Społecznych i 
Zarządzania.

Iluzoryczne przebranie
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Po wypowiedzeniu tego zaklęcia czarownik lub dotknięta przez niego istota natychmiast zostają przykryte 
maską iluzji. Mogą wyglądać dokładnie, jak dowolne, inne stworzenie (choć maska może wyobrażać kogoś 
nieokreślonego np. strażnik miejski, starzec, rycerz). Przemianie ulegają wygląd celu oraz jego ubrania i 
ekwipunku. Przebranie musi być mniej więcej tego samego rozmiaru, co cel. Tak więc np. zwalisty wojownik 
może ewentualnie wyglądać, jak piękna kobieta, jednak nie jak mała dziewczynka czy mysz.

Przemiana oddziałuje tylko na zmysł wzroku. Nie działa na dotyk, węch ani słuch. Tak więc 
pobrzękujący orężem rycerz nie będzie wyglądał wiarygodnie jako chłop w sukmanie.

Koszmarny teren
P. czar: 25
Koszt globalny: 25j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: do świtu
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i wskazuje jedno miejsce. To pokrywa się makabryczną iluzją 
przynoszącą na myśl wszystko, co najgorsze. Czar działa tak, jak Iluzoryczny Teren, przy czym sama myśl o 
tym, żeby wejść tam wywołuje strach i obrzydzenie. Każdy intruz chcący wkroczyć w Koszmarny Teren musi 
wykonać test Opanowania.
Efekt globalny: Próby przeniknięcia wrogich agentów na chroniony tym zaklęciem teren są trudniejsze o 10%.

Kurtyna mroku, mur ciemności:



P. czar: 5 p. czarów, X
Koszt globalny: Xj. magii
Trudność: 35, 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund, 5 minut
Czas działania: 1 godzina, do świtu
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i 
przyzywa ścianę ciemności. Pojawia się ona we wskazanym przez niego miejscu. Ściana nie jest groźna, ale nic 
przez nią nie widać. Nie da się więc atakować lub rzucać czary na znajdujące się za nią istoty (chyba, że 
rzucający dysponuje jakąś zdolnością pozwalającą mu lokalizować przeciwnika bez użycia wzroku np. 
Instynktowny Strzał, Wyczucie Życia czy Echolokacja). Jeśli takiej nie posiada, nie ma możliwości trafienia istot 
za ścianą, chyba, że uda mu się trafienie krytyczne.

Drugi czar pozwala otoczyć murem ciemności dowolną posiadłość. Zaklęcie kosztuje 1 punkt czarów 
za każdy metr obwodu przestrzeni, jaką ma objąć. Niestety zamki i większe twierdze mogą mieć nawet kilometr 
obwodu murów o miastach nie wspominając. Zaklęcie nie chroni przed ostrzałem z broni oblężniczej. Wielkość 
pocisków i celów sprawia bowiem, że zawsze coś zostanie trafione. Celowanie z nich jest jednak trudniejsze o 
-20.
Efekt globalny: Zaklęcie chroni jedną Posiadłość. W trakcie ataku na nią Machiny i Łucznicy dodają do Siły 
Armii 1 punkt, a nie 2.

Sekretne znaki:
P. czar: 5
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 minuta
Czas działania: godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie. Od tego momentu przez najbliższą godzinę może pisać magiczne znaki. 
Te są niewidzialne dla każdego oprócz jego osoby i osób (lub ich grup), które wskaże. Inni nie są nawet 
świadomi ich istnienia. Grupy mogą być dowolne i dość abstrakcyjne. Powstańczy, nekromanci, „wszyscy ludzie 
dobrej woli” lub „nie-orkowie” jak najbardziej wchodzą w grę.

W momencie, gdy czarownik przerwie pisanie czar pryska.
W ciągu godziny można napisać około 6000 znaków, czyli 3 stron.

Sny o zwycięstwie
P. czar: 55
Trudność: 95
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: 1 dzień
Zasięg: najbliższe otoczenie
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik zsyła wizje zwycięstwa, związanej z nim chwały, łupów i bogactwa oraz zaszczytów 
czekających na zwycięzców. Za jej pomocą zachęca żołnierzy swej armii (lub nimi manipuluje, zależy jak na to 
patrzeć), chęć walki. W efekcie Morale wojska podnosi się o jeden stopień.

By rzucić to zaklęcie czarownik musi znajdować się w obozie armii, którą chce wesprzeć w walce. Czar 
nie działa na wojska nieumarłych i nieśmiertelnych.

Upiorna orkiestra
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik przywołuje trupę widmowych muzykantów. Przybywają oni jedynie po to, by dać występ, 
niewiele obchodzą ich inne sprawy, a zaatakowani czy zranieni odchodzą natychmiast do krainy umarłych nie 
podejmując prób walki czy obrony. Orkiestra może wykonywać dowolne akcje, podobne jak Artyści. Słuchanie 
ich, ich repertuar czy nawet patrzenie na nich nie jest przyjemne i onieśmiela ludzi. Wykonywanie testów 



Charyzmy, Wdzięku oraz Opanowania (jako statystyki społecznej) przez osoby nie przyzwyczajone do widoku 
zjawisk nadprzyrodzonych jest trudniejsze -20.

Fantomowy okręt:
P. czar: 1 p. czarów za każdą sztukę złota wartości Statku
Trudność: 200
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik tka moce magii i materię płaszczyzny snu i marzeń zmuszając ją do przyjęcia realnego kształtu 
w prawdziwym świecie. W efekcie rodzi się magiczny statek kształtu i rozmiaru ograniczonego jedynie przez 
zasób mocy czarownika i ewentualnie jego pomocników. Wraz z okrętem tworzona jest też jego załoga.

Okręt jest istotą fantomową (patrz niżej). Oprócz tego posiada wszystkie cechy zwykłego statku.
Za każde 30 wydanych na to zaklęcie p. czarów mag traci trwale 1 p. czarów. Może odzyskać go 

dopiero rok i jeden dzień po zniszczeniu okrętu.

Iluzoryczne zastępy:
P. czar: 5 p. czarów
Trudność: 75
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 1 doba
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Zaklęcie to tworzy pojedynczego, widmowego wojownika (oraz jeszcze jednego, za każde 5 punktów 
czarów). Poza dłuższym czasem oddziaływania oraz możliwością stworzenia wielu wojowników naraz czar 
działa identycznie, jak Widmowy Wróg.
Opis w bitwie: Stworzeni w ten sposób wojownicy doliczani są do obliczania przewagi liczebnej armii, jednak 
nie do zadawanych przez nią obrażeń. Wojownicy tacy nie giną, chyba, że wróg dysponuje Czarownikami lub 
Istotami nadprzyrodzonymi. Wówczas zabijani są w pierwszej kolejności.

Władca miasta:
P. czar: 30
Trudność: 105
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 8 godzin
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia, skupiając na sobie uwagę patrzących. Jego osoba zaczyna lśnić 
autorytetem i dumą. Jawi się też jako ktoś niezwykle ważny, światowej sławy autorytet i osoba niezwykle 
wpływowa. Zaklęcie nie ma wpływu na normalne relacje międzyludzkie, jednak na płaszczyźnie politycznej 
mag uchodzi za osobę liczącą się. Całe społeczności darzą go szacunkiem. Przekraczając bramę miejską lub 
wchodząc do dowolnego innego miejsca olśniewa swą osobą. Traktowany jest jak najważniejszy gość, 
ambasador, posłaniec królewski etc. Wszystkie drzwi stają przed tobą otworem, na twoje spotkanie wyjdzie rada 
miejska tak szybko, jak tylko zdoła się zebrać, w każdej chwili możesz ubiegać się też o spotkanie z władcą. Z 
dużym prawdopodobieństwem zostaniesz też obsypany prezentami, na twoją cześć zostanie wydana uczta, 
otrzymasz też godną siebie gościnę.

Wyimaginowany przyjaciel
P. czar: 40 + X
Trudność: 85
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik rzucając to zaklęcie tworzy fantoma, coś w rodzaju sztucznie wykreowanej zjawy lub upiora. 
Istota jest niemalże materialna, może też oddziaływać na rzeczywistość, a rzeczywistość może oddziaływać na 
nią i da się ją zniszczyć np. ciosem miecza. Zawsze ma ona postać oryginalnego przedstawiciela rasy, z której 
pochodzi rzucający, lub też, jeśli rzucający nie należy do żadnych z bazowych ras: ma charakterystyki człowieka 
(acz dowolny wygląd).



Wyimaginowany przyjaciel może posiadać profesję Rzemieślnika, Uczonego, Kupca, Dworzanina 
Złodzieja lub Minstrela. Mistrz gry może dopuścić też inne profesje, pod warunkiem, że nie są one nastawione 
na walkę i zabijanie lub nie mogą korzystać z magii. Zaczyna na pierwszym poziomie doświadczenia. Tak 
stworzeni Kupcy i Dworzanie nie mogą korzystać ze swej specjalnej umiejętności klasowej.

Czarownik może określić dowolnie Wady i Zalety swojej postaci. Nie może wybrać jednak tych z 
pośród nich, które określają jej pozycję w świecie lub wynikają z historii danego bytu (np. Wróg, Przyjaciel, 
Sojusznicy, Patron, Lokalny Bohater, Dziedzictwo). Fantom jest zbyt młody i niewiele znaczący, by takie 
posiadać.

Za każde dodatkowe 10 punktów postaci Wyimaginowany Przyjaciel otrzymuje 1 poziom. Nie może ich 
posiadać jednak więcej, niż połowę poziomów swego twórcy. Dodatkowo tak stworzone postacie nie mogą 
kupować zdolności opartych na walce. Większość tak stworzonych przyjaciół ma charaktery zwykłych ludzi, a 
nie wojowników czy bohaterów.

Każdy Wyimaginowany Przyjaciel pochłania 10 punktów kontroli.

Splątane ulice:
P. czar: 20 p. czarów
Koszt globalny: 20j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 15 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik recytuje formułę zaklęcia roztaczając wokół jednego miejsca lub posiadłości zasłonę małych 
czarów mylących. Mącą one umysł, poczucie kierunku i wzrok osób postronnych. W efekcie dotarcie do tak 
zaczarowanego miejsca jest niemożliwe. Idący w mieście nagle skręci w innym kierunku, tropiącemu w lesie 
wydawać się będzie, że kroczy po zwierzęcej ścieżce. Każdy minie też poszukiwane miejsce zwyczajnie nie 
zwracając na nie uwagi.

By przełamać zaklęcie należy wykonać test Opanowania. Próbujący przełamać czar otrzymuje premię 
+5 za każdego innego poszukiwacza. Osoby, które przełamały mogą przeprowadzić przez nie innych.

Niewidzialna loża
P. czar: 30
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 6 godzin
Zasięg: 100 metrów 
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia, a następnie wskazuje do 6 osób, które znajdą się w loży. Te muszą 
być do tego chętne i znajdować się najdalej 3 metry od maga. Wszystkie zostają zamknięte w wygodnej bańce 
mocy, a następnie otulone zaklęciami niewidzialności i niesłyszalności. Bańka odrywa się od ziemi, by zawisnąć 
w dowolnym, oddalonym najdalej o 100 metrów miejscu.

Loża nie przemieszcza się, chyba, że czarownik zechce zakończyć zaklęcie. Wówczas przenosi go w 
ten sam punkt, w którym powstała. Czar umożliwia między innymi dyskretną i wygodną obserwacje 
najważniejszych wydarzeń.

Dramatyczne efekty:
P. czar: 1
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik używając ten czar tworzy sekwencje dramatyczny efektów, które posłużyć mogą do 
podkreślenia lub osłabienia wagi jego słów lub jakiegoś rodzaju wydarzenia. Wszystkie efekty są iluzją 
oddziałującą tylko na dźwięk i obraz. Każdy efekt musi też dać się wyjaśnić naturalnie, choć nie musi mieć 
widzialnego źródła. Mag może sprawić np. że gdy do walki ruszy jeden z jego kolegów zagrają niewidzialne 
surmy, albo, gdy będzie wygłaszał groźną przepowiednie w oddali zahuczą gromy, lub gdy będzie rzucał groźby 
przeciwnikowi zdawać się będzie, że słyszy odgłos szczęku broni, a w oczach maga blask pożogi.

Korzystające z tego typu efektów osoby otrzymują premię +10 do testów społecznych.



Scenariusz:
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie działa jak czar „Dramatyczne efekty” z tą jednak różnicą, że zamiast pojedynczego zdarzenia 
tworzy ich możliwą do zaprogramowania sekwencję. Czarownik może określić kiedy i jakie efekty będą miały 
miejsce np. „w momencie, gdy wejdę do pokoju niech uderzy grom”, „jeśli mój rozmówca poruszy kwestię 
wojny niech rozlegnie się gniewny pomruk tłumu”, „gdy wstanę niech zacznie wiać wiatr”. Sekwencja może 
składać się z dowolnej ilości efektów. Te nie uruchamiają się, jeśli w efekcie ich działania mogłyby osiągnąć 
efekt odwrotny od zamierzonego.

Scena:
P. czar: 15
Trudność: 75
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik rozpościera swoje zaklęcie na całą okolicę sprawiając, że ta stopniowo zmienia swój wygląd. 
Mag może wykreować warunki pogodowe, obiekty i sprawić, by przykre, raniące oczy otoczenie zmieniło się w 
rajski zakątek lub odwrotnie. Zdolny jest wyczarować np. rajską altankę w bezkresnym lesie albo oazę na 
pustyni. Iluzja dotyka wszystkich zmysłów, tak więc przedmioty można dotknąć, powąchać lub posmakować. 
Może też tworzyć całkowicie nieistniejące obiekty. Jednak pozostają one nadal tylko ułudami. Mag może 
sprawić, by kamienie wyglądały jak krzesła, jednak nie będą one wygodne. Może zmienić piasek w zimną wodę, 
lecz nie ugasi ona pragnienia. Może zmienić leśne drzewa by wyglądały jak niewielka chatka, lecz nie ochronią 
przed chłodem, a zawieszona na ich ścianach, stworzona zaklęciem broń nadal nie będzie w stanie nikogo zranić.

Zmiany mogą być bardzo subtelne. Czarownik może sprawić, by np. uderzające w brzeg fale chlupotały 
w melancholijny sposób, a zachodzące słońce stworzyło bardzo romantyczny nastrój.

Iluzoryczny aktor:
P. czar: 7
Trudność: 55
Czas rzucania: 5ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Zaklęcie to działa jak czar Iluzoryczny Wróg (patrz Podręcznik Podstawowy), z tym, że stworzony 
„przeciwnik” nie musi wyglądać jak potwór. Może przybrać dowolny kształt, nie wydający się różnić niczym od 
faktycznie istniejącej, żywej istoty. Po drugie: jego aktywność nie musi ograniczać się do walki. Iluzoryczny 
aktor może podjąć się dowolnej działalności. Na wypadek testów przyjmowane jest jakby miał 60 punktów 
Charyzmy i 60 punktów wdzięku.

Iluzoryczny aktor nie może wchodzić w żadną interakcję z fizycznymi obiektami.

Sztuka:
P. czar: 30
Trudność: 95
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Zaklęcie działa, jak połączenie czarów Scena, Iluzoryczny Aktor i Scenariusz. Pozwala wyczarować do 20 
aktorów, którzy nie muszą być cały czas widzialni, ale nie mogą opuszczać obszaru działania Sztuki. Możliwe 
jest także stworzenie i zaprogramowanie sekwencji wydarzeń.

Królewska fasada
P. czar: 20, 50 lub 200
Koszt globalny: 20, 50 lub 200 j. magii



Trudność: 65
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Ten potężny czar sprawia, że jedna posiadłość znajdująca się w rękach czarownika lub jego klienta ulega 
(niestety tylko pozornej) transformacji, wyglądając jakby została odnowiona i udekorowana nowymi ozdobami. 
Te mogą być różne, zależnie od wyglądu i natury miejsca. Zasadniczo możliwe są i girlandy kwiatów, jak i 
złocenia albo marmurowe posągi.

Każda działalność społeczna oparta o Wdzięku w takiej posiadłości otrzymuje premię +10. Dodatkowo 
posiadłość faktycznie wygląda jak piękne miejsce rodem ze snu o życiu w luksusie.

Koszt czaru zależy od posiadłości na którą został rzucony i jej rozmiaru. Małe posiadłości w rodzaju np. 
chat czy domów kosztują 20 p czarów. Średnie, jak gospodarstwa rolne, warsztaty etc. 50 p. czarów, duże w 
rodzaju kopalni, wiosek, miast zamków czy pałaców: 200 p. czarów.
Efekt globalny: Czar działa na jedną Posiadłość rzucającego lub jego sojusznika. Efekt jest identyczny, jak w 
zwykłej wersji, z tym, że  zapewnia premię Agentom do testów opartych na umiejętnościach Społecznych.

Ukrycie prowincji
P. czar: 300
Koszt globalny: 300j. magii
Trudność: 200
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik godzinami recytuje zaklęcia roztaczając wokół siebie mur iluzji i zaklęć mylących. W efekcie 
obszar w promieniu 5 kilometrów od niego znika, tak, jakby został wymazany z rzeczywistości. Jest ona 
niemożliwa do znalezienia, a żadne ścieżki zdają się doń nie prowadzić. Nie jest możliwe znalezienie jej lub 
dotarcie doń.

Istoty odporne na działanie magii nadal są w stanie doń trafić.
Efekt globalny: Nie jest możliwe trafienie do tej prowincji. Nie mogą jej atakować żadne armie, przeniknąć do 
niej żadni agenci (chyba, że chronią ich, lub je potężne zaklęcia), ale jednocześnie traci ona wszelkie korzyści 
wynikające z posiadania szlaków handlowych, posiadłości opartych na handlu (statek, karawana, plac targowy), 
dróg i rzek (gdyż niemożliwy staje się handel zagraniczny, kupcy odjeżdżają, ale nie wracają).

Rozświetlenie budynku
P. czar: 20
Trudność: 75
Czas rzucania: 10 ataków / 50 sekund
Czas działania: 3 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i dotyka jednej ze ścian budynku. W efekcie te zaczynają 
emanować jasnym światłem podobnym w natężeniu do tego dawanego przez żarówki elektryczne. Światło 
rozprasza wszelkie cienie i półcienie sprawiając, że nie mają gdzie się pojawić i zapewnia premię +20 do 
wszystkich testów przeszukiwania opartych na wzroku. Emanuje na powierzchni nie większej, niż 200 metrów 
kwadratowych. Na większych obszarach czar musi być rzucony kilka razy by je objąć.

Lampiony:
P. czar: 15
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie tworzy 30 „lampionów” czyli jasnych kul światła dających mniej - więcej tyle blasku, co 
elektryczna żarówka 100 watowa. Czarownik może wybrać rozmieszczenie lampionów wszędzie w zasięgu 
czaru w momencie jego rzucenia. Lampiony nie są mobilne.

Stworzenie muzyki / chór



P. czar: 2, 5
Trudność: 25, 45
Czas rzucania: 10 sekund / 2 ataki
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Są to dwa zaklęcia, z których każde należy nauczyć się osobno. Przywołują one pozbawioną źródła 
muzykę, która zaczyna roznosić się w powietrzu. Pierwsze zaklęcie pozwala stworzyć jedno źródło dźwięku lub 
muzyki naśladujące jeden, ludzki głos lub muzykę jednego instrumentu. Dźwięk musi stanowić muzykę. Nie 
może więc np. naśladować ryku groźnego drapieżnika, choć już ptasie trele są jak najbardziej dozwolone.

Drugi czar tworzy orkiestrę złożoną maksymalnie ze 100 głosów lub instrumentów.
Ewentualne dodatnie modyfikatory zaklęć zależą od pomysłu ich wykorzystania należącego do Graczy. 

tak stworzona muzyka nie może być nośnikiem magii (np. tworzonej przez pieśni bardów czy magiczne 
przedmioty).

Maska iluzji
P. czar: 1
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 atak
Czas działania: 1 tura
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik przywołuje swą moc i zakrywa za jej pomocą swą postać. Ta jest widoczna i wyraźna, zdaje 
się jednak zajęta czymkolwiek innym, niż czarownik robi faktycznie. Rzucający może zdecydować na co 
wygląda (postać porusza się jednak wraz z osobą, która rzuciła czar, tak więc ta nie może niezauważenie np. 
odbiec z miejsca, gdzie stała). Zaklęcie maskuje też dźwięki. Czar najczęściej stosowany jest do ukrywania 
różnego rodzaju, złośliwej działalność (np. kradzieży) lub ukrywania faktu, że faktycznie rzuca się zaklęcia.

Użycie Maski Iluzji wymaga tylko jednego, łatwego do ukrycia gestu i chwili koncentracji.
Rzucenie tego zaklęcia w trakcie rzucania innego czaru nie przerywa go, w odróżnieniu od większości 

innych zaklęć.

Doniosły głos
P. czar: 1
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 15 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik sprawia, że głos dotykanej przez niego istoty staje się bardzo silny i doniosły. Słychać go 
wszędzie w promieniu 100 metrów (lub dalej) od miejsca, w którym się znajduje niezależnie od okoliczności. 
Jest w stanie przekrzyczeć nawet bitewny zgiełk. Tak zaczarowana istota nie może jednak szeptać.

Szkoła Inwokacji:

Biała magia:
P. czar: 0
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: nie istnieje
Opis: Czarownik przyzywa pozytywne, przyjazne ludzkości siły i przypomina im swoje zasługi dla dobra ogółu, 
a następnie prosi o pomoc. W zamian jeden z jego dobrych uczynków zostaje zapomniany i zastąpiony 10 
punktami czarów, które natychmiast uzupełniają pulę rzucającego. Na potrzeby zaklęcia za dobre uczynki uważa 
się: każde działanie, które uratowało życie (lub zdrowie) człowiekowi lub istocie posiadającej minimum 20 p. 
ran, każde altruistyczne działanie, które wymagało od czarownika użycia przynajmniej 50 punktów czarów lub 8 
godzin pracy oraz każde przynoszące innej istocie korzyść działanie, które wymagało od czarownika narażenia 
swojego życia lub zdrowia.



Jeśli czarownik za swoje uczynki otrzymał już jakąś nagrodę lub w ich wyniku zostało uczynione zło 
(np. ktoś zginął) są one nieważne, poza wypadkami wyjątkowymi (np. nagroda była czysto symboliczna lub zło, 
jakiego się dopuścił było jedyną metodą obrony dobra).

Rzucający może mieć zmagazynowane jednorazowo maksymalnie dziesięć dobrych uczynków. Tak 
pozyskanych punktów czarów mag nie może wykorzystać do rzucania jakichkolwiek zaklęć czyniących innym 
osobom krzywdę.

Ostatnie tchnienie
P. czar: 1
Trudność: 25
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik dotyka dowolnej, konającej istoty i szepce to zaklęcie. Gdy kończy, cel natychmiast umiera, a 
on pije resztki jej sił życiowych. W rezultacie otrzymuje 1k12 p. ran i p. czarów. Te dodawane są do jego puli. 
Mogą one przekroczyć jego maksymalne wartości tych cech. Nadwyżki znikają jednak wraz z najbliższym 
świtem.

Oszustwo
P. czar: 1
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 25 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Kapłan prosi bogów o łaskę (lub pecha) podczas dowolnej gry losowej. W rezultacie może wybrać 
jednego gracza i sprawić, by otrzymał kombinację wygrywającą lub przegrywającą.

Permanencja
P. czar: X
Trudność: 65
Czas rzucania: 2 godziny + oryginalny czas rzucania czaru
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie to może zostać rzucone wraz z innym czarem o czasie działania dłuższym, niż chwila. 
Permanencja sprawia, że zaklęcie to zmienia swój czas działania na Trwały.

Rzucenie Permanencji pochłania 10 x razy tyle Punktów Czarów, jak zwykła wersja zaklęcia + 
normalny koszt tamtego czaru. Co więcej: za każde 10 wydanych w ten sposób punktów czarownik otrzymuje 1 
punkt Nadużycia.

Permanencja nie obejmuje wszystkich, istniejących zaklęć. Pełna lista dozwolonych czarów tego typu 
znajdzie się na końcu podręcznika.

Pomyślność / niepomyślność
P. czar: 55
Koszt globalny: 55 j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Rzucająca je osoba splata siły 
przeznaczenia wokół jednego miejsca, doprowadzając do tego, że liczba pozytywnych (lub negatywnych) 
zdarzeń wokół jednego miejsca rośnie. Rzeczy, które powinny się udać udają się lepiej, trawa na pastwiskach 
wyżej rośnie, piwo w beczkach szybciej dojrzewa etc. Drugie zaklęcie powoduje dokładnie odwrotny efekt.
Efekt globalny: Wybierz jedną Posiadłość. Wszystkie testy Zarządzania tego obszaru są łatwiejsze o 20 
(Pomyślność) lub też tyle samo trudniejsze (Niepomyślność).

Siła moralna



P. czar: 3
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Doskonałość charakteru kapłana dodaje mu mocy. Rzucający lub dotykana przez niego osoba otrzymuje 
premię do Ataku oraz Ataków Społecznych równą ilości punktów uzyskanych przez jego cel za posiadane Wady.

Złodziej światła
P. czar: 0
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan czerpie moce światła w miejscu, w którym się znajduje i wypala je przekształcając je w magiczną 
energię. W efekcie rzucający otrzymuje 1k20+5 punktów czarów. Proces jest jednak trwały i na stałe zakłóca 
równowagę sił w otoczeniu. Wszystkie istoty (włącznie z czarownikiem) znajdujące się w promieniu 5 metrów 
od miejsca, gdzie czar został rzucony traktowane są jak Przeklęte do momentu, aż opuszczą to miejsce. Sam 
rzucający otrzymuje natomiast 1 p. nadurzycia. To, co się stało nie podoba się bogom ani ich sługom.

Gwiezdny blask
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Druid wypowiada słowa czaru i użycza wybranemu przez siebie miejscu odrobinę blasku gwiazd. Od tego 
momentu przez godzinę w promieniu 10 metrów od wskazanego przez niego punktu lśni gwiezdny blask. Jest 
tam jasno jak w dzień (choć światło ma inny kolor), da się nawet czytać. Blask gwiazd ujawnia wszystkie ukryte 
istoty i przedmioty oraz wszelkie iluzje.

Linie mocy
P. czar: 1
Trudność: 25
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: dowolny
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik otwiera magiczną linię mocy rozciągającą się między nim, a dowolnym innym czarownikiem. 
Od tej pory obaj mogą (jeśli sobie wzajemnie na to zezwolą) rzucać czary korzystając wspólnie ze swej rezerwy 
p. czarów. Linia musi przebiegać w linii prostej nie przerwana przez żadne osoby lub przeszkody. Jeśli ten 
warunek nie będzie spełniony (i ktoś ją, nawet nieumyślnie przerwie) czar pryska.

Mrok między gwiazdami
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: Zaklęcie musi być rzucone w nocy, pod otwartym niebem.
Opis: Korzystając ze wstawiennictwa astralnych duchów druid wzywa ciemność spomiędzy gwiazd i zsyła ją na 
swoich wrogów. Wszystkie istoty w promieniu 3 metrów od miejsca, które wskazał zostają przezeń spowite. 
Muszą wykonać test Strachu, inaczej uciekają. Dodatkowo ich wzrok zostaje zamglony. Otrzymują karę – 20 do 
testów Spostrzegawczości i -10 do testów Obrony.

Napełnienie mocą:



P. czar: 75
Koszt globalny: 75 j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: patrz opis
Opis: Czarownik odprawia skomplikowany rytuał, w trakcie którego wzywa podległe mu moce i sprawia, że 
napełniają one osobę jego sługi. Odprawienie rytuału jest skomplikowane i możliwe jest tylko w określonych 
warunkach. Kapłan może użyć go jedynie w ważnej świątyni swego boga, druid: w dziczy nietkniętej stopą 
człowieka, mag w miejscu mającym własną, potężną moc, a nekromanta na dużej nekropolii.

Rzucający może rozdzielić między statystyki celu ilość punktów równą jego zsumowanej Mistyce, 
Magii i Inteligencji. Może też wykupić dla niego dowolną ilość Cech Organizmu, Zdolności i Mocy mieszczącą 
się w liczbie punktów równej sumie jego Mistyki, Magii i Inteligencji podzielonej przez pięć. Na potrzeby tego 
zaklęcia każda moc prosta kosztuje 5 puntów, umiarkowana 10, potężna 15. Zdolności gatunkowe i 
zarezerwowane.

Zaklęcie to nie może być rzucone na Postać Gracza. Jeśli tak się stanie, to natychmiast przechodzi ona 
pod kontrolę Mistrza Gry. Jednocześnie, jeśli cel zaklęcia jest mu niechętny, to czar nie przynosi żadnego efektu.

Jako skutek uboczny cel traci swój ludzki wygląd. Nadal pozostaje z grubsza humanoidalny, jednak na 
pierwszy rzut oka widać już, że nie jest człowiekiem. Wiele osób może uznać go za odrażającego.
 Czar jest trwały i nie da się go rozproszyć.
Efekt globalny: Jeden z twoich agentów otrzymuje premię +20 do podejmowanych przez siebie działań. 
Dodatkowo traktowany jest jako przedstawiciel swojej profesji oraz jednocześnie Potwór.

Święty blask gwiazd
P. czar: 10
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyc
Warunki: Zaklęcie musi być rzucone w nocy, pod otwartym niebem
Opis: Rzucający ponownie prosi o wstawiennictwo gwiezdne duchy. Te zsyłają mu święte światło. Wszystkie 
istoty w promieniu 3 metrów od miejsca, na które rzucił ten czar otrzymują premię +10 do testów obrony. 
Dodatkowo wzbudzają strach u Potworów.

Jeśli czarownik nie znajduje się pod gwiazdami może wezwać to zaklęcie na jego centrum wybierając 
dowolny przedmiot w kształcie gwiazdy.

Umagicznienie
P. czar: X
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Rzucający dotyka dowolnego przedmiotu i szepcze słowa zaklęcia. Ten zostaje umagiczniony tak, jak 
zaklęciem Stworzenie Magicznego Przedmiotu. Istnieją jednak kilka różnic: po pierwsze każdy wydany na ten 
czar p. czarów traktowany jest jak 10 wydanych na zaklęcie Stworzenia Magicznego Przedmiotu. Po drugie: 
zaklęcie nie generuje dodatkowych punktów nadużycia. Po trzecie: efekt czaru znika bezpowrotnie po upływie 
jednej godziny.

Gwiazdy stoją w porządku / Miejsce jest odpowiednie
P. czar: 20 / 20 
Trudność: 45
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak



Opis: Są to dwa odmienne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Czarownik rzucając pierwsze 
zaklęcie wyznacza najbardziej optymalny moment do rzucenia jednego ze znanych sobie czarów. Moment ten 
może być oddalony o maksymalnie 1k20 +10 dni. Wówczas gwiazdy ustawią się w odpowiednim porządku i 
warunki dla tego przedsięwzięcia będzie bardziej sprzyjające.

Drugi czar działa identycznie, tylko wskazuje miejsce o odpowiedniej aurze. Oddalone jest ono o 
maksymalnie 1k20+10 x 10 kilometrów od miejsca obecnego pobytu czarownika (po jednym użyciu czaru jego 
aura zostaje spożytkowana i należy ustalić nowy punkt).

Rzucając czar w wyznaczonych warunkach Czarownik otrzymuje premię +10 do trudności jego 
odparcia. Dodatkowo zaklęcia takie nie generują punktów Nadużycia (chyba, że ich opis stwierdza inaczej).

Karzące zaklęcie 
P. czar: 20 + X
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 godzina + X
Czas działania: chwila
Zasięg: brak
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: Cel zaklęcia musi posiadać coś twojego, co weszło w jego posiadanie drogą bezprawia
Opis: Rzucając ten czar otwierasz mistyczne połączenie między tobą, a twoją własnością znajdującą się w 
rękach złodzieja. Zaklęcie nie przenosi się do osób, które posiadają twoją własność, która weszła w ich 
posiadanie legalną drogą (np. na skutek kupna lub darowizny), chyba, że coś pożyczyli i zepsuli lub nie chcą 
oddać.

Zaklęcie pozwala przenieść na nich dowolny czar, pod warunkiem, że nie zadaje on bezpośrednio ran 
lub nie powoduje natychmiastowej śmierci tak, jak lalka woodoo (patrz. lalka woodoo). Jeśli złodziej stracił 
kontakt lub oddał komuś twoją własność czar trafia w nowego posiadacza twojej własności.

Paliwo węzła: 
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: Czar musi być rzucany w Węźle Mocy, rzucający musi złożyć ludzką ofiarę
Opis: Rzucający wypowiada słowa zaklęcia, a następnie z zimną krwią zabija dowolną, inteligentną istotę, a jej 
krew rozlewa na grunt Węzła. W rezultacie czaru zawarta w nim moc zostaje odnowiona i można ją czerpać 
ponownie. Należy pamiętać, że morderstwo rytualne, niezależnie od korzyści pozostaje okrutnym, złym czynem, 
a rzucający na pewno zaskarbi sobie wielu wrogów, choćby w postaci rodziny ofiary.

W opinii autora systemu postacie graczy nie powinny rzucać tego czaru.

Pijawka mocy
P. czar: 40
Koszt globalny: 40 j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć 
Opis: Czarownik przygotowuje potężne, magiczne zaklęcie, które następnie „mocuje” w jednym ze znanych 
sobie miejsc mocy. Od tej pory może z niego czerpać bez konieczności przebywania w nim lub wysyłania tam 
sług. Od tej chwili może zawsze czerpać moc z Uroczysk, Węzłów Magii, Studni mocy i tym potężnych miejsc 
bez konieczności udawania się do nich osobiście.

Zaczerpnięcie mocy wymaga 1 tury koncentracji dla każdych 5 p. czarów.
Jednak rzucający to zaklęcie czarownik traci 1 p. czarów, które odzyskać może dopiero, gdy Pijawka 

Mocy zostanie rozproszona.
Efekt globalny: Czarownik otrzymuje Jednostki Magii z Uroczysk, Węzłów Magii i podobnych źródeł bez 
konieczności oddelegowywania ludności do korzystania z nich.

Pogrzebani w czasie
P. czar: 75



Koszt globalny: 75 jednostek magii
Trudność: 95
Czas rzucania: 48 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Rzucający odwiedza wybrane przez siebie miejsce i odprawia w nim długi, wyczerpujący i bluźnierczy 
rytuał, w którym budzi ciemne moce i kieruje ich gniew na wskazane miejsce. Jego mieszkańcy dostają się w 
niewolę złych mocy. Ich życie staje się nagle puste i niepełne, stają się chorowici i apatyczni (-20 do testów 
Wytrzymałości -10 do testów Siły), na ich terytoriach plony słabną, a zwierzęta i ludzie rodzą mniej dzieci. 
Zaklęcie obejmuje teren o promieniu 5 kilometrów, a za jego granicami nie działa.
Efekt globalny: Przyrost naturalny w przeklętym miejscu spada o 2%, testy zarządzania Polami Prowincji oraz 
Posiadłościami Rolniczymi są trudniejsze o 10. Dodatkowo za każdym razem, gdy w prowincji dojdzie do 
niepomyślnego wydarzenia losowego istnieje też 10% szans na wybuch Plagi (działającej, jak wywołana 
zaklęciem Plagi).

W chwili, gdy populacja jakiegoś miejsca zostanie całkowicie wyniszczona zaklęcie się kończy.

Rytuał wszechmocy:
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: krwawa ofiara
Opis: Zaklęcie to jest jednym z głównych powodów, dla których czarna magia budzi taki lęk oraz takie 
pożądanie. Czar pozwala bowiem dokonać cudów, które w innych okolicznościach byłyby dla rzucającego 
niemożliwe.

Czarownik zabija jedną istotę inteligentną składając ją w krwawej ofierze. Na potrzeby jednego, 
wybranego przez niego zaklęcia jego Mistyka zostaje zwiększona o liczbę Punktów Ran jego ofiary. Dzięki temu 
rytuałowi czarownik może więc rzucić jedno zaklęcie, które w normalnych okolicznościach byłoby dla niego 
zbyt trudne. Nadal potrzebuje do tego odpowiedniej ilości P. Czarów, które może zyskać dzięki innym, 
podobnym czarom jak np. Mroczny Rytuał.

Mag może wielokrotnie odprawić ten rytuał. Za każdym razem zwiększa jednak jego Mistykę na 
potrzeby innego czaru. Po jednym wykorzystaniu zaklęcia bonus do tej cechy znika.

Jak już pisałem kilka razy: mord rytualny jest okropną zbrodnią i Postacie Graczy, pełniące mimo 
wszystko rolę bohaterów pozytywnych nie powinny plamić nim sobie rąk. Mistrz Gry rzucanie takich zaklęć 
powinien zarezerwować wyłącznie dla Bohaterów Niezależnych pełniących rolę Bohaterów Negatywnych.

Spaczenie węzła
P. czar: 50
Koszt globalny: 50 j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Celem tego zaklęcia może być dowolny węzeł magii. Rzucający zaklęcie odprawia w nim rytuał, który 
wypacza przepływ mocy i zmienia jej bieg. W efekcie dobroczynne działanie węzła zanika. Jego istnienie 
wysysa z otoczenia tyle samo Punktów Czarów, ile powinien produkować. Każdy czarownik w jego zasięgu 
oddziaływania traci tyle Punktów Czarów, ile wynosi siła węzła.

Rzucenie zaklęcia generuje 10 jednostek nadużycia. Siły magii nie są zadowolone z tego, że ktoś tak 
bardzo naruszył ich domenę.
Efekt globalny: Jak lokalny. Prowincja produkuje o tyle mniej Jednostek Magii, ile wynosi moc Węzła. 
Wszyscy obecni w niej czarownicy tracą tyle p. czarów ile wynosi jego siła. Efekt ten pojawia się niezależnie od 
tego, czy właściciel prowincji wyśle ludzi do prac w Węźle, czy nie.

Specyfikacja zaklęcia
P. czar: X
Trudność: 55 



Czas rzucania: 2 ataki
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: nie istnieje
Opis: Ten czar może zostać rzucony jedynie w momencie rzucania dowolnego, innego zaklęcia. Zwiększa jego 
czas rzucania o 2 ataki oraz podwaja jego koszt. Pozwala wskazać jeden warunek, który muszą spełnić istoty, na 
które zaklęcie ma zadziałać. Ewentualnie rzucający może określić jeden warunek, na spełniające który istoty 
czar nie działa.

Przykłady warunków to: „Nie działaj na moje dzieci”, „Działaj tylko na moich wrogów”, „Nie działaj 
na dobre osoby”, „Przepuszczaj tylko kobiety” etc.

Ukojenie magii
P. czar: 10
Trudność: 50
Czas rzucania: chwila
Czas działania: 10 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak 
Opis: Czarownik wypowiada słowa tego zaklęcia, a następnie uspokaja zaburzenia nadprzyrodzonych sił 
stworzonych jego obecnością. Czarownik ma dwie możliwości. Po pierwsze, może, dotykając jednej, 
zgadzającej się na to istoty przekazać jej swoje Punkty Nadużycia i jednostki Nadużycia (zakładając, że jedna 
jednostka nadużycia to 10 p. nadużycia x Skala Prowincji). Osoba ta musi się zgadzać na taką zamianę. Na 
wyższych skalach gry prawdopodobnie skończy się to śmiercią lub trwałym kalectwem ochotnika.

Po drugie czarownik, dotykając gruntu może przelać weń 1 punkt nadużycia. Każde 10 tak 
poświęconych punktów (razy skala gry) owocuje 1 jednostką Nadużycia, która spada na konto najbliższego, 
żyjącego czarownika. Należy pamiętać, żeby używać tego zaklęcia w terenie bezludnym (i pozbawionym 
duchów), gdyż można za jego pomocą narobić sobie wrogów i napytać biedy.

Wrogie moce:
P. czar: 80
Koszt globalny: 80 j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i dotyka gruntu w wybranym przez siebie miejscu. Gdy kończy obszar w 
promieniu 1000 metrów od jego osoby zostaje objęty efektem Wrogich Mocy. Zaburzenie magii wyczuwalne 
jest dla wszystkich czarowników znajdujących się na obszarze działania zaklęcia.

Czarownik może wybrać dowolny efekt Wrogich Mocy z podręcznika Czas Królów lub przypisać im 
własny.

Jeśli na objętym zaklęciem obszarze żyją jacyś ludzie lub inne istoty inteligentne zaklęcie nie działa.

Wszechogarniająca wola
P. czar: +5
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Rzucający wypowiada zaklęcie jako fragment innego czaru i rani się sztyletem zadają sobie 1 p. ran. 
Przelana przez niego krew natychmiast zwiększa moc jego woli dodając +10 do Trudności Odparcia jego zaklęć.

Zaklęcie zabójcy
P. czar: 35
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: brak
Kontrzaklęcie: Zdjęcie klątwy



Opis: Czarownik może rzucić to zaklęcie jedynie na osobę, której zna prawdziwe imię i którą przynajmniej raz 
widział na oczy (lub posiada z nią dowolny inny łącznik). Rzucający wypisuje imię ofiary na dowolnej broni, a 
następnie dodaje do niej formuły klątw i wyrażające śmierć litery mocy. Od tego momentu każdy cios zadany 
tym przedmiotem istocie, której imię znajduje się na broni jest traktowany jako trafienie krytyczne. Tak zaklęta 
broń ignoruje wszelkie efekty ochronne stworzone za pomocą magii.

Jednorazowo na broni może znajdować się tylko jedno imię. Można jednak posiadać kilka sztuk broni 
(np. strzał), każdą przeznaczoną dla innego wroga.

Jeśli napis zostanie starty lub zniszczony zaklęcie pryska. Aby uczynić je trwałym czarownik musi 
posłużyć się odpowiednią zdolnością, by np. go wygrawerować.

Jeśli zaczarowana zostanie broń miotająca zaklęcie nie przynosi efektu. Czar może jednak zostać 
rzucony na pociski.

Sterowanie strumieniem czasu
P. czar: 20
Koszt globalny: 20 j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Mag rzucający to zaklęcie zyskuje kontrolę nad strumieniem czasu. Może go swobodnie wpływać na jego 
bieg, przyśpieszając go lub spowalniając (lecz nie może go zmusić, by płynął do tyłu). W promieniu 20 metrów 
od miejsca, które wskazał czarownik czas dwukrotnie przyśpiesza lub spowalnia. Dodatkowo, wpłacając kolejne 
20 p. czarów może przyśpieszyć lub spowolnić czas razy dwa. Ogólnie możliwe jest pokierowanie strumieniem 
czasu tak, by był szybszy nawet 8 razy.

Czarownik może podtrzymać to zaklęcie dowolnie długo. Jednak za każde 20 p. czarów wydanych na to 
zaklęcie 5 nie może zostać odzyskane tak długo, jak długo mag nie przerwie zaklęcia. Dodatkowo za każde 20 
tak wydanych punktów czarów otrzymuje 1 punkt nadużycia.

Zaklęcie jest używane do przyśpieszania pilnych prac. Za jego pomocą można wykonać w 1 dzień to, 
co należałby zrobić w tydzień.
Efekt globalny: Czarownik może wyznaczyć obszar swojej prowincji o promieniu 20 x Skala Gry metrów. Czas 
w nim spowalnia lub przyśpiesza dwukrotnie. Za każde dodatkowe 20 j. magii może spowolnić go lub 
przyśpieszyć jeszcze podwójnie. Maksymalnie jego bieg może być 8 razy szybszy, niż normalnie.

Podtrzymanie zaklęcia po zakończeniu pojedynczego sezonu wymaga 5 jednostek magii za każde 20 
przeznaczonych na rzucenie czaru. Dodatkowo za każde 20 jednostek magii otrzymuje 1 punkt globalnego 
nadużycia.

W obszarze działania czaru mogą być szkolone wojska i agenci oraz wznoszone budowle.

Kłody pod nogi
P. czar: 20p. czarów
Koszt globalny: 20j. Magii
Trudność: 50
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czar ten nagina nieco prawa przyczynowości, sprawiając, że jego ofiara (tą może być dowolna osoba 
znana czarownikowi z imienia, lub którą przynajmniej raz spotkał w swym życiu) dręczona jest przez wszelkie 
możliwe klęski i katastrofy. Podróżując natyka się więc cały czas na przeszkody, a pracując może być pewna, że 
zostanie rozproszona np. przez wizytę nieproszonych gości, czy wypadek. Zaklęcie to nie może zabić, jednak 
spowalnia tempo wszelkiej pracy i wszelkich podróży o połowę.

Czar działa jedynie na grupy liczące mniej, niż 10 osób. Jest zbyt mało skuteczny, by zatrzymać całą 
armię.
Opis globalny: Zaklęcie działa na grupy o liczebności do 10 x Skala Gry osób.

Dodatkowe 20 minut / godzina / doba
P. czar: 5, 10, 30
Trudność: 35, 55, 75
Czas rzucania: 5 sekund, minuta, 5 minut
Czas działania: chwila



Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Ten czar to tak naprawdę trzy oddzielne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się odrębnie. 
Czarownik, wypowiadając słowa zaklęcia zakrzywia strumień czasu dla dotykanego przez siebie obiektu oraz w 
promieniu 3 metrów od niego. Czas w tym miejscu płynie odrobinę szybciej, dzięki czemu mag może 
wygospodarować go więcej dla siebie np. na wykonanie czasochłonnych zadań. Dla ludzi z zewnątrz czarownik 
wygląda tak, jakby bardzo przyśpieszył.

Użycie pierwszego czaru generuje 1 punkt nadużycia, drugiego: 2, trzeciego: 6.

Wiążąca przysięga / Śmiertelna przysięga
P. czar: 25, 25
Trudność: 55, 75
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak! Osoba, która odebrała przysięgę może uwolnić z niej przysięgającego. Dorosłe smoki, 
więksi nieśmietelni lub bogowie są zdolni rozproszyć to zaklęcie, jeśli rzucającym nie była istota tej klasy. 
Opis: Są to dwa zaklęcia o podobnym działaniu. Każdego z nich należy jednak nauczyć się oddzielnie. 
Rzucający mag może objąć ich efektem jedną osobę za każde 10 punktów posiadanej przez siebie Mistyki. 
Osoby te składają następnie podyktowaną przez czarownika przysięgę. Każda z nich musi ją powtórzyć i nie 
może w tym celu być przymuszona magią (lecz może być np. przemocą lub za sprawą innych, naturalnych 
środków). Przysięga nie musi dawać się zrealizować.

Jeśli cel zaklęcia (w pierwszej wersji czaru) złamie złożoną przez siebie przysięgę znajdzie się pod 
działaniem czaru Klątwa.

Jeśli cel drugiego zaklęcia złamie przysięgę każdego dnia traci 1 punkt ran, którego nie może w żaden 
sposób odzyskać. Gdy straci wszystkie: nieodwracalnie umiera.
 Efekt obydwu zaklęć jest nieusuwalny, chyba, że przeklętemu uda się naprawić wyrządzone w skutek 
złamania przysięgi krzywdy lub przez miesiąc będzie będzie postępował ściśle z literą swej przysięgi (np. osoba, 
która przysięgała np. nie pić już nigdy alkoholu poprawi się). Jeśli zadośćuczynienie nie jest możliwe (np. 
przysięgający obiecał nie podnieść ręki na kogoś, jednak złamał tą obietnicę mordując tą osobę) nie ma już dla 
takiej osoby ratunku.

Każdorazowo, gdy zaczarowana postać znajduje się w sytuacji, w której jej działania zagrażają 
złamaniem obietnicy Mistrz Gry ma obowiązek ją o tym poinformować.

Magiczny wir:
P. czar: 20
Koszt globalny: 20 j. Magii
Trudność: 95
Czas rzucania: 5 at / 25 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik tworzy potężny, magiczny wir istniejący na płaszczyźnie astralnej. Oko wiru skupia się na 
osobie maga. Wir wciąga w swoje głębiny wszelką, magiczną moc. Rzucanie wszystkich zaklęć w promieniu 30 
metrów od miejsca, w którym został umieszczony jest droższe o 5 p. czarów. Dodatkowo każdy znajdujący się 
tam czarownik co turę traci 1k6 p. czarów.

Punkty magii utracone w ten sposób oraz pochodzące z nadwyżek przekazywane są czarownikowi, 
który rzucił zaklęcie lub wskazanej przez niego osobie. Czarownik i osoba ta nie podlegają działaniu tego 
zaklęcia. Uzyskane w ten sposób p. czarów mogą przekroczyć maksymalny poziom mocy rzucającego. 
Nadwyżki znikają jednak wraz ze zmierzchem.
Opis globalny: Zaklęcie może zostać rzucone na dowolne pole w prowincji. Pole to generuje 1, dodatkową 
Jednostkę Magii. Ta wysysana jest z przypadkowych przechodniów, żyjących w okolicy, magicznych istot, 
ziemi, wody, powietrza i roślin. Oraz z duchów. Zaklęcie generuje więc 1 punkt Nadużycia w każdej turze, w 
której działa.

Zaklęty las:
P. czar: 100p. czarów
Koszt globalny: 100p. czarów
Trudność: 100
Czas rzucania: tydzień



Czas działania: trwały
Zasięg: 1 pole prowincji
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis Globalny: Czarownik odwiedza jedną ze swoich posiadłości i rzuca nań potężny czar. W efekcie 
nadprzyrodzone moce przenikają powietrze, ziemię i wodę w tej okolicy, a następnie przez korzenie i liście 
przedostają się w głąb roślin. Magiczna aura i sama okolica zostają odmienione, tak, że bardziej sprzyjają 
magicznym istotom, stając się dogodnym domem dla bestii, potworów i magicznych istot.

Region, na który zostało rzucone to zaklęcie otrzymuje zasób Magiczne Zwierzęta, lecz traktowany jest 
od tego momentu jako Dzika Okolica. Dodatkowo mag, który rzucił ten czar otrzymuje 10 dodatkowych 
Punktów Kontroli na potrzeby władzy nad przyzwanymi stworzeniami. Zapewnia też premię +10 do wszelkich 
testów opieki nad magicznymi stworzeniami i testów Zarządzania Herbarium, Zwierzyńcem i Fantastyczną 
Stajnią,

Zaklęcie to wymaga stałego p[podtrzymywania. Pochłania w każdym sezonie 10 jednostek Magii. Jeśli 
te nie zostaną wpłacone znika. Jeśli czar został rzucony na Skali Gracza lub Skali posiadłości rozciąga się na 
obszar 5 na 5 kilometrów lasu. Pochłania 10 punktów czarów, które nie mogą zostać odzyskane jedynie, jeśli 
czar zostanie anulowany.

Czar może zostać rzucony tylko na pole lasu.
Wiele sławnych, magicznych puszczy Larzuji powstało na skutek działania tego czaru. Bardzo rzadko 

jednak jego autorami byli ludzcy (czy nawet wywodzący się z innych ras) czarownicy. Najczęściej są to duchy, 
bogowie, lub same potwory i magiczne bestie tworzące dla siebie dogodne miejsca do życia.

Zrodzenie węzła mocy:
P. czar: 50 p. czarów
Koszt globalny: 50j. Magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: Brak
Opis: Czarownik przygotowuje potężne zaklęcie magiczne, które zmienia prądy magii opływające świat i w 
efekcie tworzy węzeł mocy, który powstaje w okolicy, w której rzucony został czar. Węzły mocy opisane zostały 
w podręczniku Czas Królów. Dodatkowe informacje o Węzłach Mocy znajdziesz też pod koniec tego 
podręcznika.

Dwa węzły mocy nie mogą znajdować się bliżej, niż w odległości jednego kilometra od siebie. W 
przeciwnym wypadku wchłoną się wzajemnie. Efektem jest potężny wybuch na płaszczyźnie astralnej i 
wyładowanie mocy na płaszczyźnie materialnej obfitujące w niewyjaśnione zdarzenia.

Każde stworzenie Węzła Mocy generuje 20 punktów nadużycia.
Opis globalny: Wyznacz jedno pole. Otrzymuje ono cechę Węzeł Mocy. Każde użycie tego zaklęcia generuje 
jednak 20 jednostek Nadużycia.

W prowincji nie może znajdować się więcej, niż 1 węzeł mocy na 4 jej pola. Jeśli coś takiego ma 
miejsce, to niestety, jeden z węzłów wchłania inny generując 10 jednostek nadużycia.

Wiązanie:
P. czar: 30
Trudność: 95
Czas rzucania: 10 at
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Celem tego zaklęcia może być dowolne stworzenie za wyjątkiem przedstawicieli Ras Inteligentnych, 
zwykłych zwierząt i smoków. Czarownik wypowiada słowa czaru i rytualnie wiąże swoją moc z czarodziejską 
mocą celu. Ofiara musi wykonać Rzut Obronny. Jeśli ten się nie powiedzie czarownik zdobywa nad nią kontrolę 
tak, jakby rzucił skuteczne Przyzwanie.

Uspokojenie magii / Wzburzenie magii
P. czar: 40, 40
Koszt globalny: 40j. magii
Trudność: 85



Czas rzucania: 5 minut lub 24 godziny
Czas działania: 8 godzin lub trwały
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Są to dwa, zupełnie oddzielne zaklęcia, z których każde należy nauczyć się oddzielnie. Czarownik 
wypowiada formułę zaklęcia i wykonuje spokojne, głaszczące ruchy. W ich trakcie powoli uspokaja magiczne 
siły (lub odwrotnie, pobudza je do działania) sprawiając, że w promieniu 100 metrów od niego strefa dzikiej 
magii zamiera. Zdolność ta nie wpływa na dzikich magów.

Drugie zaklęcie ma odwrotny efekt i sprawia, że w promieniu 100 metrów od rzucającego powstaje 
strefa dzikiej magii.

Obie strefy nie przemieszczają się, tylko tworzą oazę spokoju / dzikiej magii. Aby pierwsze zaklęcie 
działało wciąż musi zostać rzucone w strefie dzikiej magii, a czarownik wciąż naraża się na jej wybuch.

Jeśli czary są rzucane przez 5 minut efekt trwa 8 godzin. Rzucanie przez 24 godziny sprawia, że jest 
permanentny.

Rzucenie dowolnego z tych dwóch zaklęć generuje 10 puntów nadużycia.
Efekt globalny: Zaklęcie tworzy strefę dzikiej magii na jednym Polu prowincji. Ewentualnie gasi ją. Efekt jest 
trwały i nie podlega rozproszeniu.

Każde użycie tego czaru generuje 10 jednostek Nadużycia.

Wypalenie magii / Mniejsze, Większe sprowadzenie magii:
P. czar: 40, 5, 80
Koszt globalny: 40j. Magii, nie dotyczy, 80j. Magii
Trudność: 95, 75, 110
Czas rzucania: 12 godzin / 10 at / 24 godziny
Czas działania: chwila, 30 minut, chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Są to trzy oddzielne zaklęcia, z których każde należy poznać odrębnie. Rzucając pierwszy z tych czarów 
czarownik sprawia, że nagle, w jakimś miejscu magia wypala się. Po kilku sekundach gaśnie i znika. W 
promieniu 100 metrów od jego osoby powstaje strefa martwej magii o permanentnym działaniu. Rzucając czar 
mag traci 10 punktów czarów, których nie będzie mógł odzyskać przez rok i jeden dzień. Otrzymuje też 10 
punktów nadużycia.

Drugi czar ma odwrotne działanie. Mag zaprasza z wielkim wysiłkiem magię do strefy martwej magii. 
Jego (i tylko jego) czary zaczynają działać. Funkcjonują też wszystkie magiczne przedmioty, które ma przy 
sobie. Rzucenie tego czaru zadaje mu 1k6 + 1 za każdy magiczny przedmiot ran nie zatrzymywanych przez 
żaden czynnik. Rzucenie każdego czaru kosztuje go 1 dodatkowy punkt ran. Ran tych nie można zregenerować 
żadnym, magicznym sposobem (poza interwencją boską lub przynajmniej większego nieśmiertelnego albo 
smoka).

Działanie czaru obejmuje także inne, niż martwa magia sposoby wytłumienia mocy.
Trzecie zaklęcie musi być rzucane w strefie Martwej Magii. Likwiduje ją w promieniu 100 metrów od 

czarownika. Czarownik traci 20 punktów czarów, które może odzyskać dopiero po upływie roku i jednego dnia. 
Rzucenie tego czaru powoduje też, że otrzymuje 10 punktów nadużycia.
Opis globalny: Pierwsze zaklęcie pozwala na sprawienie, by jedno pole prowincji (albo inny obiekt) znalazło 
się w strefie Martwej Magii.

 Większe Sprowadzenie Magii pozwala na sprawienie, by jedno z pól prowincji (albo inny obiekt) 
straciło cechę Martwa Magia.

Rzucenie któregokolwiek z tych dwóch zaklęć generuje 10 punktów Nadużycia.

Synergia
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 1 atak
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik rzucając to zaklęcie próbuje wywołać magiczny efekt, który może, choć nie musi 
spowodować, że do jego ciała napłynie nowa moc. Rzuć 1k20. Jeśli wypadnie wynik parzysty czarownik 
otrzymuje tyle punktów czarów ile wypadło na kostce +5. Jeśli wynik jest nieparzysty: jego moc jest 
uszczuplana o 5 punktów czarów.

Każde użycie tego zaklęcia generuje 1 punkt nadużycia.



Źródło mocy:
P. czar: 10
Trudność: 75
Czas rzucania: 10 ataków
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik przywołuje i skupia w jednym miejscu naturalne prądy mocy płynące przez świat, tworząc 
doskonałe źródło mocy, z którego może czerpać siłę. Studnia co turę generuje 1k6+5 punktów czarów. W 
momencie, w którym na kostce wypadnie 1 studnia przestaje odzyskiwać punkty czarów. Trwa do momentu, w 
którym nie zostanie wyczerpany ostatni punkt czarów. Wówczas studnia znika.

Czarownik może w każdej chwili zaczerpnąć z niej moc i uzupełnić nią swoją rezerwę punktów czarów. 
Nie wymaga to poświęcania ataków. Mag musi być jednak znajdować się w odległości 3 metrów od studni. 
Dowolni inni magowie (także nieprzyjaźni) mogą czerpać z niej moc, jeśli znajdą się w zasięgu.

Każde użycie tego zaklęcia generuje 5 punktów Nadużycia.

Strażnik magii
P. czar: 55
Koszt globalny:55 j. Magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Warunki: Czar może być rzucony jedynie na obiekt będący prawowitą własnością czarownika
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i otacza swą siedzibę potężnymi czarami ochronnymi. Może objąć nią 
dowolny obszar o powierzchni nie większej, niż 200 metrów kwadratowych, który stanowi jego własność. Od tej 
chwili jest on strzeżony przed magią innych czarowników. W chwili, gdy na miejsce to jest rzucane jakieś 
zaklęcie, lub też czar taki jest rzucany w miejscu chronionym tym czarem mag może zdecydować się go 
unieważnić. Zaklęcie takie nie udaje się, chyba, że rzucający je wykona porównanie Magii z Magią + Mistyką 
osoby, która rzuciła Strażnika.

Po drugie: rzucający jest świadomy każdego użycia zaklęć na tak chronionym terenie.
Efekt obejmuje tylko zaklęcia, lecz nie skutki działania mikstur, mocy, magicznych przedmiotów, 

cudotwórstwa i innych przejawów magii. Dodatkowo efekt nie obejmuje też zaklęć Rozproszenia Magii i 
pokrewnych czarów.

Zaklęcie pochłania 5 punktów czarów, które nie mogą zostać odzyskane tak długo, jak długo ono działa.
Efekt globalny: Zaklęcie może zostać rzucone na jedno pole prowincji lub jedną posiadłość. W każdym sezonie, 
w którym działa pochłania 5 jednostek magii, inaczej pryska.

Determinacja grawitacji
P. czar: 20p
Trudność: 85
Czas rzucania: 30 sekund / 6 ataków
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Zaklęcie może zostać rzucone na dowolną powierzchnię: ścianę, sufit, strop jaskini, górskie zbocze... Od 
tej pory zachowuje się ona tak, jakby stanowiła podłogę. Grawitacja przyciąga wszystkie chodzące po niej istoty 
tak, jakby znajdowała się w dole. Dzięki temu czarowi każdy może chodzić po górskim zboczu czy suficie.

Domena niemożliwego
P. czar: 10
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 ataków
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wskazuje jedno miejsce. W promieniu 5 metrów od wyznaczonego przez niego obszaru 
wszystkie zaklęcia działają znacznie silniej. Każdy rzucony w tym miejscu czar jest tańszy o 2 punkty (lecz nie 



może być tańszy, niż 1 punkt czarów). Dodatkowo, tak długo, jak długo zaczarowany obiekt nie opuści Domeny 
Niemożliwego każdy, działający na niego efekt magiczny ma czas działania: Trwały. Jeśli efekt istnieje dłużej, 
niż powinien istnieć naturalnie kończy się natychmiast po opuszczeniu Domeny lub w chwili, gdy Domena 
przestanie działać.

Podarunek diabła
P. czar: 10 + X
Trudność: 45
Czas rzucania: 10 minut +X
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: Czarownik musi posiadać pudełko lub inny pojemnik.
Opis: Czarownik przygotowuje pojemnik, najczęściej w tym celu używa się eleganckie, drewniane pudełeczka, 
a następnie wypowiada formułę tego czaru i innego zaklęcia, które musi posiadać zasięg przynajmniej 
dotykowy. Pierwsza osoba, która otworzy tak stworzony pojemnik staje się celem tego czaru. Zwykle 
„podarunek diabła” stosuje się do przenoszenia wrogich i niebezpiecznych zaklęć.

Do kosztu rzucania Podarunku należy dodać Koszt zaklęcia, które będzie przechowywane. Podobnie: 
doliczyć należy czas rzucania przechowywanego zaklęcia do Czasu Rzucania Podarunku.

Efekty przechowywanego zaklęcia pojawiają się po 10 turach od otwarcia pudełka.

Zaklęcie domostwa
P. czar: 100
Koszt globalny: 100j. magii
Trudność: 140
Czas rzucania:24 godziny 
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk lub 1 posiadłość
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: czar może zostać rzucony tylko na budynek mieszkalny
Opis: Czarownik odprawia długi i potężny rytuał sprawiając, że jeden budynek staje się jego, magicznym 
domostwem. Czar może zostać rzucony tylko na budynek, którego główną funkcją jest funkcja mieszkalna. Nie 
działa więc na fortyfikacje, biblioteki, sklepy czy warsztaty. Jednak tak zaczarowane domostwo może być 
umocnione lub posiadać niewielki warsztat, sklep etc. Rozmiar budynku nie może być większy, niż 100 metrów. 
W chwili rzucenia czaru w budynku zaczyna działać magia. Rzucający może wybrać 3 udogodnienia z poniższej 
listy, w jakie wyposaży swój dom:
- właściciel domu zawsze wie, gdzie czegoś (lub kogoś) w swoim domostwie szukać
- w domostwie panuje (niemożliwy do przełamania) zakaz przemocy. Nikt nie może w nim sięgnąć po broń
- do domu nikt nie może wejść bez zaproszenia (istoty próbujące tego dokonać rezygnują z tej akcji, czekają na 
progu)
- właściciel może jednym słowem zmienić wygląd (zewnętrzny i wewnętrzny) całego domostwa, włącznie z 
rozkładem pomieszczeń
- domostwa nie można zniszczyć, chyba, że właściciel umrze
- spiżarnia domostwa zawsze jest pełna żywności (jednak żywność ta nie może zostać wyniesiona z domu, 
nakarmienie każdej osoby powyżej 20 gości generuje 1 punkt nadużycia) oraz innych, niezbędnych zasobów 
(paszy dla zwierząt, opału do pieca etc).
- żadne choroby nie mają przystępu do mieszkańców twojego domostwa
- w twoim domostwie może znajdować się każdy, istniejący przedmiot (pod warunkiem, że nie jest magiczny, 
ma Normalną jakość i nie jest wykonany z cennych kruszców)
- w twoim domostwie nikt nie może umrzeć (ale odcięte głowy nadal pozostają odcięte,  nieuleczalne choroby 
nadal są nieuleczalne, a cierpiący cierpią)
- jeden ze znajdujących się w twoim domu przedmiotów nabiera dowolnych, magicznych właściwości (jednak 
nie może być Legendarnym lub potężniejszym artefaktem, a w chwili, gdy przekroczy twój próg traci swe 
możliwości)

Dodatkowo wykupić 1 nadmiarową moc za każde dodatkowo wydane 20 punktów czarów.
Osoba, która rzuciła to zaklęcie przez rok i jeden dzień nie może odzyskać 10 wydanych na nie 

punktów czarów.

Luka czasoprzestrzenna
P. czar: 10 + X



Trudność: 65
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wzywa magiczną moc i tworzy niewielką lukę w czasoprzestrzeni. Przez chwilę istnieje w 
bezczasie. Dla innych istot wygląda to tak, jakby czas dla nich się zatrzymał. Zostają one całkowicie wyrwane z 
czasoprzestrzeni. Luka trwa przez 1 turę za każdy wpłacony punkt czarów.

Czarownik może się swobodnie poruszać, lecz nie może oddziaływać na inne obiekty: atakować ludzi, 
przesuwać przedmiotów, otwierać drzwi etc (nie licząc własnego ekwipunku). Może, poświęcając kolejny punkt 
czarów wyrwać dotykany przedmiot lub istotę z czasoprzestrzeni, poświęcając na to całą turę. Przedmiot 
zachowuje się normalnie i może działać również na niego. Jeśli czarownik uaktywni tak przeciwnika, z którym 
walczy natychmiast zostanie zaatakowany (nie może się przed tym atakiem bronić).

Wszelkie czary i magiczne moce zostają na czas istnienia luki zawieszone.
Każde użycie tego czaru generuje 2 punkty nadużycia.

Manipulacja przeznaczeniem
P. czar: 30
Trudność: 130
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Manipulacja przeznaczeniem
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i tworzy potężną nić losu, duchowy obiekt, który od tej pory 
wpływa na przeznaczenie i wydarzenia związane z jedną osobą, miejscem lub przedmiotem. Następnie określa 
do jakiego wydarzenia ma doprowadzić dana istota, osoba lub miejsce (np. będziesz bogaty, to miejsce stanie 
polem walki, ten miecz zgładzi tyrana, zasiądziesz na tronie etc.). Wszystkie testy, których powodzenie (lub 
niepowodzenie, przyszłość może być też negatywna) wykonywane są z modyfikatorem +20 (lub -20, zależnie od 
kontekstu.

Ofiara otrzymuje też zaletę Przeznaczony do Wielkości lub wadę Fatum.

Szkoła demonologii:

Krwawa libacja
P. czar: 0
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: rzucający powinien posiadać minimum 250 mililitrów krwi oraz kielich, z którego może pić
Opis: Czarownik wznosi ku niebu kielich krwi, a następnie wypija na cześć bogów libację. W rezultacie działa 
to tak, jakby spożył mniejszy eliksir mocy.

Oddanie takiej ilości krwi, jaka jest niezbędna do czaru jest kosztowne. Zasadniczo dawca traktowany 
jest tak, jakby stracił 25% swoich punktów ran.

Krwawe poświęcenie
P. czar: 0
Trudność: 35
Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik przelewa odrobinę własnej krwi lub krwi dowolnej innej istoty poświęcając ją siłą ciemności. 
W efekcie ofiara traci 1 p. ran (musi zostać w tym celu rytualnie zraniona nożem). Za każdy punkt ran 
poświęcony w ten sposób czarownik morze przerzucić jeden rzut związany z następnym, wypowiedzianym 
przez siebie zaklęciem.

Smród ciemności



P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekudn
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik przenika aromatem ciemnych mocy. Od tego momentu wszelkie Potwory traktują jego osobę 
jak przedstawiciela swojego gatunku i nie atakują go, chyba, że mają ku temu powód.

Mroczna aura
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i otacza jeden ze swoich celów aurą ciemnych mocy. Tak 
zaczarowana istota otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Charyzmy wobec Ożywieńców, Demonów, Istot 
Ciemności i Potworów.

Potępienie
P. czar: 20, 55
Koszt globalny: 55 jednostek magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 30 minut, 4 godziny
Czas działania: do świtu (słabsza wersja), permanentny (silniejsza wersja)
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka murów jednej budowli i wypowiada złowrogą formułę. Te natychmiast zostają 
przeniknięte przez złą moc. Od tego momentu każdy wchodzący do budynku automatycznie znajduje się pod 
działaniem słabszego wariantu Klątwy. Zaklęcie natychmiast pryska, gdy ofiara wyjdzie poza jego obręb.

Czar działa do świtu, chyba, że rzucający użyje jego silniejszej wersji. Jeśli tak uczyni, traci na okres 
roku i jednego dnia 1 punkt czarów oraz otrzymuje 1 punkt nadużycia.
Efekt globalny: Czar działa, jak jego lokalna wersja i obejmuje jedną posiadłość. Zaklęcie generuje jedną 
jednostkę Nadużycia.

Błogosławieństwo ciemności
P. czar: 20
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wypowiada to zaklęcie i zaprasza do swego umysłu odwieczne siły chaosu, z którego wyłonił 
się świat błagając je o oświecenie. To nadchodzi. Czarownik może rzucić jedno, dowolne zaklęcie, pod 
warunkiem, że pozwala mu na to jego poziom Mistyki i Punktów Czarów, niezależnie od jego przynależności do 
szkół lub arkanów. Rzucanie zaklęcia musi zacząć się w następnej akcji po tym, jak zakończone zostanie 
Błogosławieństwo Chaosu. Natychmiast po jego zakończeniu czar ulatuje z głowy maga.

Niestety cena tego czaru jest wielka. Czarownik, w chwili gdy skończy drugi czar losuje Efekt 
Nadużycia. Objawia się on natychmiast po zakończeniu drugiego czaru (który działa normalnie). Dodatkowo 
czarownik zostaje dotknięty efektami Mutacji. Tych opis znaleźć można pod koniec podręcznika.

Złożenie krwawej ofiary z istoty inteligentnej eliminuje niekorzystne efekty tego czaru. Należy 
zauważyć, że morderstwo rytualne nie jest czymś akceptowalnym w naszym kręgu kulturowym i zdaniem autora 
niniejszego dodatku nie powinno być elementem takiej zabawy, jak RPG. Postaci Graczy nie powinny więc 
korzystać z tej możliwości.

Wścibskie oczy
P. czar: 10
Trudność: 55



Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 30 minut
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Zaklęcie działa jak czar Oko Demona, przy czym przywoływane jest 10 oczu, a nie jedno.

Umieszczenie piekielnego psa, Umieszczenie cerbera
P. czar: 50, 65
Koszt globalny:50 j. magii, 65 j. magii
Trudność: 60, 75
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Czarownik wybiera jedno 
miejsce, a następnie wypowiada to zaklęcie. Gdy kończy rytuał otwiera się portal do piekieł i wyłania się z niego 
jeden lub więcej piekielny pies (pierwszy wariant zaklęcia) lub cerber (drugi wariant). Rzucający musi 
podporządkować go sobie na normalnych zasadach przywołań. Następnie przypisuje je do jednego miejsca.

Stworzenia pozostaną tam tak długo, aż ktoś ich nie pokona. Nie atakują czarownika i ewentualnie 
wskazanych przez niego sług. Zachowują się agresywnie wobec wszystkich innych. Zasadniczo w jednym 
miejscu może znajdować się tylko jedna sfora (sprowadzona w wyniku pojedynczego rzucenia tego zaklęcia) 
piekielnych psów lub cerberów. Jeśli czar zostanie rzucony ponownie stworzenia zwyczajnie się zagryzaj, aż 
pozostanie tylko większe stado (prawdopodobnie też uszczuplone)

Tak sprowadzone piekielne psy nie zajmują Punktów Kontroli. Jednocześnie też sprowadzone istoty nie 
podążają za rzucającym i nie wykonują żadnych innych działań, poza pilnowaniem wyznaczonego terenu.
Efekt globalny: Każda grupa Piekielnych Psów sprowadzona tym zaklęciem traktowana jest jako Agent: 
Fachowiec wykonujący akcję Działania Kontrwywiadowcze. Grupa cerberów traktowana jest jako agent 
arcymistrzowskiego poziomu wykonujący akcję Działania Kontrwywiadowcze.

Pamiętać należy, że istoty tego typu wywołują normalne problemy społeczne związane z Demonami. 
Jednocześnie w jednej prowincji może znajdować się tylko jedna grupa Piekielnych Psów i Cerberów, chyba, że 
inne grupy zostały wyznaczone do pilnowania poszczególnych pól i posiadłości. Wówczas dawane przez nie 
premie oddziałują jedynie na te pola.

Zły doradca
P. czar: 20
Koszt globalny: 20j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: do najbliższego nowiu księżyca
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: jedynie czary odsyłające i egzorcyzmujące
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wyznacza jednej, wskazanej przez siebie osobie do pomocy złego duszka. Istota 
(najprawdopodobniej zwykły diablik) pozostając niewidzialna dla nikogo siada na ramieniu wskazanej osoby i 
szepcze jej do ucha rady. Zależnie od intencji Czarownika te mogą przybrać dwie formy:
- złe rady: Diablik zwyczajnie stara się wprowadzić w błąd swego rozmówcę, doprowadzając go tym sposobem 
do zguby. Każdorazowo, gdy postać może wybrać dwa lub więcej rozwiązań diablik optuje za tym możliwie 
najbardziej dla niej negatywnym. Otrzymuje karę -10 do ewentualnych testów, w tym testów nawigacji, 
określania kierunku i wszystkich testów Dowodzenia i Zarządzania.
- podstępne rady: Na skutek podstępnych i grzesznych podszeptów diablika zaczarowana istota otrzymuje 
premię +10 do wszystkich testów, pod warunkiem, że służą one zaspokajaniu jej samolubnych pobudek, nie 
służą nikomu poza nią lub krzywdzą jakąś inną istotę (wyjątek stanowią testy walki).
Efekt globalny: Jak efekt lokalny.

Księga zła
P. czar: 40
Trudność: 75
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund 
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk



Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik dotyka swojej księgi zaklęć i tcha w nią życie. Zmienia się ona w magiczny konstrukt 
posiadający zdolność Lot (0-10 metrów) oraz Rzucania Czarów wszystkich zapisanych w niej zaklęć. Posiada 
też 30 p. Ran, tyle samo Zręczności i Zdolności Manualnych, 3 ataki oraz 50 p. Czarów. Jest też całkowicie 
podległa jego rozkazom i może nią sterować.

Jeśli księga zostanie zniszczona nie nadaje się ponownie do odczytania.
Czarownik nie musi rzucać tego zaklęcia na swą główną księgę czarów. Może posłużyć się dowolnym 

stosem zwojów, na których zebrał odpowiednią ilość zaklęć (księga zna tylko czary, które zostały w niej 
zapisane). Jednak należy pamiętać, że przepisanie każdego zaklęcia zajmuje 2x tyle czasu, co jego 
wypowiedzenie.

Armia piekieł
P. czar: 150
Koszt globalny: 150 j magii
Trudność:150  
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: w miejscu odprawienia rytuału
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: rzucanie zaklęcia musi zacząć się i zakończyć w nocy, czar wymaga krwawej ofiary z człowieka
Opis: Jako, że do działania zaklęcie to wymaga złożenia krwawej ofiary uważane jest w Laruzji za odrażające. 
Czar nie powinien więc być rzucany przez Graczy.

Rzucający rozlewa niewinną krew ku czci władców otchłani i jako wielki adept ciemności błaga ich o 
pomoc. Ci mu jej udzielają. Na rozkaz czarownika przybywa piekielna armia w pełnym uzbrojeniu i gotowości. 
Tworzy ją setka diabłów (lub innych demonicznych sług) dowodzona przez pomniejszego demona. Wszyscy 
poruszają się na demonicznych rumakach i traktowani są jako Lekka Jazda i Istoty Nadprzyrodzone 
jednocześnie.

Rzucający może jednocześnie kontrolować jedną Armię Piekieł. Jeśli w rytuale brało udział kilku 
czarowników każdy może przyzwać oddzielną. Istoty te zgadzają się na służbę u potężnego władcy ciemności, 
jakim jest jedynie za przyjemność rozlewania krwi i czynienia zła w jego imieniu. Podlegają normalnym 
zasadom rządzącym działaniami wojsk.

Armia piekieł nie pochłania punktów kontroli 
Rzucenie zaklęcia generuje 10 jednostek nadużycia. Jeśli armia piekieł zostanie zniszczona wywołuje to 

gniew władców piekieł, który natychmiast generuje kolejne 10 jednostek nadużycia.
Efekt globalny: Na wezwanie rzucającego przybywa armia diabłów i pomniejszych demonów. Na skali rycerza 
jest ich zaledwie 100, barona: 200 i dwa pomniejsze demony, hrabiego: 300 i 3 pomniejsze demony, księcia: 400 
i 4 pomniejsze demony, króla: 500 i 5 pomniejszych demonów, cesarza: 600 i 6 pomniejszych demonów.

Diabelskie złoto
P. czar: 5 + X
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: nie istnieje
Opis: Czarownik przyzywa ciemne siły i żąda, by przyniosły mu złoto. Zasadniczo nie jest to zadanie trudne. 
Moce ciemności zagarniają zaginione i utracone skarby, kosztowności z prywatnych światów demonów i po 
prostu nieobrobione samorodki, a następnie gromadzą je przed osobą czarownika.

Za każde 10 punktów czarów wydanych na to zaklęcie rzucający otrzymuje 1 sztukę złota.
Jeśli czarownik zdecyduje się złożyć krwawą ofiarę z dowolnego stworzenia może otrzymać 1 sztukę 

złota za każdy zadany jej punkt ran. Jeśli w ten sposób oferowana jest żywa istota, która zostanie zabita w 
trakcie rzucania zaklęcia czarownik otrzymuje kosztowności o wartości 10 sztuk złota za każdy jej punkt ran.

Rzucając to zaklęcie czarownik traci 1 p. czarów, który może odzyskać dopiero po upływie 1 roku i 
dnia.

Kontakt z demonem, Esencja zła
P. czar: 40, 60
Trudność: 55, 95
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: dowolny



Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, z których każdego czarownik musi nauczyć się osobno. Pierwsze z nich 
sprawia, że czarownikowi objawia się jeden z większych demonów w całym swym groteskowym majestacie. 
Rzucający może zadać istocie wybrane przez siebie pytania, jednak musi pamiętać, że śmiertelnicy generalnie 
nie są godni uwagi istot nadprzyrodzonych, a taki kontakt i związana z nim strata czasu je irytuje. Tak więc 
odpowiedzi na pytania odbywają się w najkrótszej, możliwej formie. Jeśli możliwe jest ograniczenie jej do Tak, 
Nie lub Nie Wiem demon stosuje tą zasadę.

Demon nigdy nie kłamie (okłamywanie śmiertelnika w tak błahej sprawie jest poniżej jego godności), 
jednak przed odpowiedzią na każde pytanie musi wykonać test Inteligencji lub Jasnowidzenia (zależnie od tego, 
czego dotyczy rozmowa). Jeśli test mu się nie powiedzie, nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, a jeśli wypadnie 
porażka krytyczna nieumyślnie wprowadza w błąd.

Demon zasadniczo wie wszystko o wszystkim, nawet o rzeczach, które stanowią nierozwikłaną 
tajemnicę dla śmiertelników. Zna też tajemnice, myśli i plany wszystkich ludzi, wie, gdzie ukryte są skarby i 
magiczne przedmioty (oraz jakie mają właściwości), zna też wszystkie zaklęcia magii Czarnoksięskiej i 
Nekromantycznej. Często oferuje podzielenie się tą wiedzą, żeby tylko zakończyć tą poniżającą dla jego osoby 
konwersacje.

Konwersacja trwa tak długo, jak długo czarownik nie poczuje się usatysfakcjonowany, lub nie uzna, że 
demon nie ma już więcej nic do powiedzenia i nie zerwie połączenia. Rzucający jednak nie może się w trakcie 
trwania zaklęcia poruszać. Jeśli czarownik chce otrzymać bardziej rozbudowane odpowiedzi może skłonić go 
tego poświęcając odrobinę swojej krwii (1 p. ran za jedno pytanie) lub ryzykując irytację demona (1 p. 
nadużycia). W identyczny sposób może zapewnić też modyfikator dodatni +10 (maksymalnie +30) istocie do 
jednego testu. Zachęcona nagrodą ta po prostu bardziej się stara, by udzielić odpowiedzi.

Jak wspomniano: demon zna wszystkie zaklęcia i wszystkie formuły na eliksiry. Może podzielić się 
nimi, jednak pod warunkiem, że zostanie odpowiednio opłacony. Wymaga to krwawej ofiary z inteligentnej 
istoty (lub istot) posiadających minimum 2 razy więcej Punktów Ran, niż zaklęcie jest warte sztuk złota na 
wolnym rynku. Morderstwo rytualne nie jest moim zdaniem dobrym tematem zabawy. Tak więc Bohaterowie 
Graczy nie powinni korzystać z tej metody, pozostawiając ją tylko Bohaterom Niezależnym.

Drugie zaklęcie działa w identyczny sposób, różni się jednak kilkoma szczegółami. Po pierwsze: 
czarownik kontaktuje się z potężniejszym, bardziej zainteresowanym światem śmiertelników demonem, który 
udziela wyczerpujących odpowiedzi.  Po drugie: chętnie wesprze on nie tylko wiedzą czarownika. Poświęcając 1 
p. ran swoich za każdą Sztukę Srebra wartości, lub dowolnej ofiary z inteligentnej istoty może nabyć od zlej 
mocy dowolny przedmiot (włączając w to przedmiot magiczny) lub usługę Wysokiej lub niższej jakości.

Jednak rzucenie tego czaru jest bardzo trudne. Czarownik robiąc to musi wykonać test Charyzmy. 
Niepowodzenie oznacza, że nie zdołał nawiązać kontaktu. Niepowodzenie krytyczne natomiast, że zirytował 
przywoływaną, mroczną siłę, został wciągnięty do piekła i (prawdopodobnie) żywcem pożarty, lub, że wkrótce 
wyruszą jego tropem potężne, złowrogie byty (najpewniej inne demony), chcące ukarać go za impertynencję.

Niezależnie od efektu czaru rzucając go czarownik bardzo poważnie narusza równowagę sił. Otrzymuje 
więc 10 punktów Nadużycia.

Kształtowanie ciał demonów
P. czar: 20
Trudność: 65
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszenie Magii
Opis: Czarownik dotyka ciała demona, a następnie wypowiada słowa zaklęcia. Jego ciało topnieje, jak wosk, by 
za chwilę przybrać nową postać. Mag może określić z grubsza jego nowy kształt (np. piękna dziewczyna, czarny 
wilk etc.), jednak nie może zdecydować o szczegółach ani nadać nowej postaci swego sługi ściśle określonego 
wyglądu (np. wyglądaj jak król Erthenroth).

Demon zachowuje wszystkie swoje moce i zdolności. Wszystkie cechy fizyczne (Siła, Punkty Ran, 
Zręczność, Zdolności Manualnych, Wytrzymałość, Wdzięk) jednak dostosowywane są do nowej postaci. Traci 
też zdolności i moce wynikające ze specyficznych cech anatomii (np. atak pazurami, latanie), jeśli nowa postać 
ich nie posiada. Zyskuje za to właściwe dla nowego ciała.

Po bliższym przyjrzeniu się widać pewne cechy wspólne między tak zaklętym demonem, a jego 
oryginalną formą. Jednak żadna z nich nie jest wystarczająca, by stwierdzić, że zaczarowana istota nie jest 
prawdziwym człowiekiem bez użycia specjalistycznej wiedzy lub mocy nadprzyrodzonych.

Nocny gość



P. czar: 25
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: cała noc
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: czary odsyłające demony
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik może rzucić ten czar na dowolną osobę, którą zna z nazwiska, lub z którą posiada inny łącznik. 
Rzucając to zaklęcie skłania jednego z sukubów (lub inkubów) do zainteresowania się jego ofiarą. Demon 
nawiedza wskazaną mu istotę we śnie. Ta może bronić się Rzutem Obronnym. Zależnie od intencji czarownika 
może sprowadzić ze sobą sen:
- męczący i wyczerpujący. Na jego skutek ofiara otrzymuje 1k10 punktów wyczerpania i traci 1k10 punktów 
czarów. Sen nie przynosi żadnych, regeneracyjnych efektów.
- relaksujący i przyjemny, w którym sukub zapewnia swemu gospodarzowi przyjemność i rozrywkę. Odzyskuje 
on w nocy podwójną ilość P. Czarów i P. Ran. Nocne przygody są bardzo motywujące. Następnego dnia 
zaczarowany będzie mógł przerzucić 2 dowolne, nieudane testy
- sukub oddaje się rozkoszą ze swoją ofiarą, starając się wyłudzić z niej odpowiedź na jakieś, interesujące go 
pytania. Działa to jak szpieg starający się gromadzić informacje jawne (szanse powodzenia: 60) lub tajne (szanse 
powodzenia: 20).
- sukub nie tylko oddaje się nocnym igraszkom z ofiarą, ale też szepcze jej do ucha miłe słowa o rzucającym. ten 
otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Społecznych ze swoim celem.

Przywołanie demonicznego dyplomaty
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: w kręgu przywołań
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Zamiast typowego mordotłuka tym razem przywołujesz demona biegłego w posługiwaniu się językiem, 
jadowitych słowach i zwodzeniu. Jest to typowy Pomniejszy Demon. Mistrz Gry jednak powinien tak dobrać 
jego Zdolności, Moce i Zaklęcia, by jak najlepiej oddać jego naturę. Czarownicy czasem wykorzystują tego typu 
istoty jako swych posłów, mówców i rzeczników.
Efekt globalny: Otrzymujesz agenta: Dyplomatę arcymistrzowskiego poziomu. Nie musisz mu płacić. 
Pochłania jednak 60 punktów kontroli / skala gry.

Przywołanie demonicznego artysty
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: w kręgu przywołań
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Zaklęcie działa jak poprzedni czar, przy czym przywołuje uzdolnionego muzycznie demona. Jest to 
pomniejszy byt. Mistrz gry powinien wyposażyć go w zdolności przydatne muzykom i artystom oraz pasujący 
do jego koncepcji zestaw czarów i zaklęć. Kontrola istoty jest równie trudna, co zwykłego, pomniejszego 
demona.
Efekt globalny: Otrzymujesz agenta: Artystę arcymistrzowskiego poziomu. Nie musisz mu płacić. Pochłania 
jednak 60 punktów kontroli / skala gry.

Przywołanie demonicznego rzemieślnika
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: w kręgu przywołań
Kontrzaklęcie: odesłać



Opis: Zaklęcie to działa tak, jak poprzedni czar, przy czym przywołujesz pomniejszego demona biegłego w 
jednym, wybranym przez ciebie rzemiośle. Mistrz Gry powinien wyposażyć go w zestaw odpowiednich 
zdolności i czarów. Kontrola istoty jest równie trudna, co każdego innego, pomniejszego demona.
Efekt globalny: Otrzymujesz agenta: Rzemieślnika arcymistrzowskiego poziomu. Nie musisz mu płacić. 
Pochłania jednak 60 punktów kontroli / skala gry.

Przywołanie demonicznej kochanki
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: w kręgu przywołań
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Zaklęcie to przywołuje pomniejszego demona biegłego w sztuce miłości. Istota posiada ewidentnie 
demoniczne cechy, jednak jest ponętna i kusząca dla śmiertelników. Mistrz Gry może zastąpić jej zaklęcia i 
zdolności tak, żeby zwiększały jej możliwości na tym właśnie polu. Poza tym istota nadal z natury jest 
pomniejszym demonem. W prawdzie w odróżnieniu od większości innych nie rozrywa swych ofiar na strzępy, a 
omotuje za pomocą czułych słówek, czulszego dotyku i seksu, jednak jest równie niebezpieczna.

Podporządkowanie sobie istoty za pomocą zaklęcia wymaga takiego samego testu, jak w wypadku 
każdego innego zaklęcia przywołującego.

Wielu czarowników posiada tego typu kochanki. Często trudno jednak powiedzieć kto znajduje się w 
niewoli u kogo.
Efekt globalny: Otrzymujesz agenta: Metresę arcymistrzowskiego poziomu. Nie musisz mu płacić. Pochłania 
jednak 60 punktów kontroli / skala gry.

Przywołanie demonicznych robotników
P. czar: 80
Koszt globalny: 80j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i przywołuje gromadę demonów. Wszystkim im znana jest sztuka 
budowlana, dodatkowo są wytrzymalsze i silniejsze od ludzi. Demonów jest około 30. Kontrola każdego z nich 
pochłania tylko 1 punkt Kontroli. Istoty jednak nie podejmą za maga żadnych, ryzykownych zadań. Zgadzają się 
jedynie urzeczywistnić jego potrzeby związane z życiem doczesnym. Mogą pracować w polu, budować budynki, 
wykonywać nieskomplikowane dobra. Wszystkie z punktu widzenia mechaniki są diabłami. Zaatakowane lub 
zmuszone do walki natychmiast wycofują się na płaszczyznę duchową. Mogą jednak wkrótce powrócić by 
zemścić się na czarowniku, który naraził je na takie niebezpieczeństwo.

Demony nie potrzebują odpoczynku. Jednak ich obecność na tym świecie jest uciążliwa (a czasem 
wręcz śmiertelna), zwłaszcza dla osób postronnych.

Przywołanie demonicznych robotników wymaga takiego samego testu, jak każde inne zaklęcie 
przyzywające. Test wykonywany jest tak, jakby rzucający przywoływał pomniejszego demona.
Opis: Demoniczni robotnicy traktowani są jako dodatkowa Jednostka Ludności (jednak nie płacą one 
podatków). Pochłaniają one 30 punktów kontroli x Skala Prowincji i wywołują normalne problemy społeczne 
związane z demonami.

Tron ciemności
P. czar: 45
Trudność: 55
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: czarownik musi posiadać odpowiedni mebel
Opis: Zaklęcie to może zostać rzucone na dowolne siedzisko, mebel lub inny przedmiot nadający się do 
siedzenia. Jeśli jest on niepoważny, niegodny lub w jakiś sposób uwłaszcza dostojeństwu potęg ciemności 
rzucający otrzymuje 1k10+1 punktów Nadużycia i zostaje Przeklęty. Czar wówczas nie działa.



Jeśli zaklęcie zostanie potraktowane z należytym szacunkiem siedzisko zostaje skażone mocą zła, a 
każdy kto na nim zasiądzie może nawiązać z nią kontakt. Jeśli nie posiada mocy Rzucanie Zaklęć: Magia 
Nekromatyczna automatycznie znajduje się pod działaniem zaklęcia Klątwa.

Jeśli siadający posiada odpowiednie zdolności otrzymuje premię +10 do Inteligencji, Mistyki, Magii i 
Charyzmy tak długo, jak długo siedzi na tronie. Otrzymuje też dodatkowe 10 punktów czarów (odnawiają się raz 
w nocy) i 10 punktów pancerza.

Tronu ciemności nie da się w żaden sposób przemieścić. Zachowuje się on tak, jakby był przyklejony 
do podłoża. Jedyna metoda jego oderwania to rzucenie zaklęcia Rozproszenie Magii lub analogicznego, które 
zniweczy czar.

Szkoła duchów:

Wymuszenie manifestacji
P. czar: 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 15 sekund
Czas działania: 1
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i wskazuje jedną, lub więcej istotę znajdującą się w przestrzeni duchowej. 
Ta broni się testem Opanowania. Jeśli jej się nie powiedzie natychmiast przybliżaja się do planu materialnego. 
Istoty znajdujące się we właściwej przestrzeni duchowej trafiają do płytkiej przestrzeni duchowej. Są jednak 
niematerialne jak upiory. Istoty znajdujące się na płytkiej przestrzeni trafiają do świata cielesnego, 
automatycznie stając się materialne. Jeśli nie chroni ich żadna inna moc mogą być atakowane zwykłą bronią.

Zła karma
P. czar: 5+1 za każdy dodatkowy cel
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 doba
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan wskazuje dowolną istotę lub grupę istot, te bronią się Rzutem Obronnym. Jeśli im się nie 
powiedzie natychmiast wypadają z łask u bogów. Wszelkie magiczne istoty (tzn. inni czarownicy, magiczne 
bestie, potwory, istoty ciemności, nieumarli i nieśmiertelni) bez większych trudności wyczuwają towarzyszące 
ofierze zachwianie mocy. Cel otrzymuje karę -20 do wszelkich testów społecznych wobec tych istot.

Uświęcona ziemia
P. czar: 40
Koszt globalny: 40j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan odprawia skomplikowany rytuał, w wyniku którego obszar w promieniu 3 metrów od jego osoby 
zostaje uświęcony jako miejsce przeznaczone dla duchów i bogów, a z którego wygnane są wszelkie mroczne 
siły. Kapłan na jego terenie otrzymuje premię +10 do wszelkich kontaktów społecznych z Nieśmiertelnymi.

Wszelkie potwory źle się czują na uświęconej ziemi. Nie wchodzą na nią, chyba, że wykonają test 
Opanowania. Demony, Nieumarli oraz Istoty Mroku wykonują ten sam test z karą -20.
Efekt globalny: Wyznaczona Posiadłość lub Pole Prowincji jest trudniejsza do spenetrowania przez Agentów: 
Potwory oraz przez demony i nieumarłych o -20.

Rytuał mocy
P. czar: 0
Koszt globalny: 0
Trudność: 75
Czas rzucania: 4 godziny



Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie:  rozproszyć
Opis: Każda istota we wszechświecie posiada w sobie drobinkę mocy. Zwykle jest to bardzo pasywna i 
pozbawienia znaczenia moc. Zdolny czarownik jest jednak w stanie ją czerpać. Kapłan przywołuje do siebie 
tłumy swych sług i owieczek, a następnie odprawiają razem ceremonię. Gdy skończy za każdego biorącego w 
niej udział wiernego otrzymuje 1 punkt czarów. Nadmiarowe punkty czarów przepadają wraz ze świtem.
Efekt globalny: Czarownik zbiera wszystkich mieszkańców swojej prowincji odrywając ich tym samym od 
pracy. Może to zrobić więcej niż raz na sezon, lecz każde dodatkowe użycie powoduje karę -1 do Morale. 
Następnie odprawia potężny rytuał. Gdy skończy jego wierni przekazują mu moc. Otrzymuje 2 jednostki Magii 
za każdą Jednostkę Ludności w Prowincji.

Rytuał wzmocnienia duchów
P. czar: 50
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 1 doba
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Kapłan karmi przywołanego ducha lub nieśmiertelnego, któremu służy mocą swej magii, modłów i 
ofiarami. Ten puchnie, nabierając siły. Przez 24 godziny traktowany jest jak nieśmiertelny o jedną kategorię 
potężniejszy: plankton jako sługa, sługa jako pomniejszy, pomniejszy jako większy. Zaklęcie to nie umożliwia 
jednak zwiększenia mocy nieśmiertelnego powyżej poziomu Większego.

Należy zwrócić uwagę na fakt potrzebnych na jego utrzymanie Punktów Kontroli także ulega 
zwiększeniu. Wszelkie testy kontroli należy wykonać więc ponownie, możliwe jest też, że istoty tego typu zerwą 
więzi.

Wielu nieśmiertelnych uważa, że ten rytuał jest jedynym powodem, dla którego utrzymują oni swoich 
kapłanów.

Rytuał zwycięstwa
P. czar: 75
Trudność:100 
Czas rzucania: 1 godzina 
Czas działania: 1 bitwa
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia, wzywa bogów i prosi ich o łasce w bitwie w zamian obiecując im 
sowite ofiary. Jeśli zaklęcie się uda armia, do której należy otrzymuje premię +2 do wszelkich rzutów na 
zwycięstwo w trakcie bitwy. Jednak jeśli wojsko wygra wszelcy jeńcy muszą zostać zgładzeni, łupy oddane 
bogom, a ewentualne zdobyte miasta, twierdze i osady spalone. Jeśli tak się nie stanie zarówno kapłan, jak i 
wszyscy walczący zostają Przeklęci. Klątwy nie da się zdjąć przez rok i jeden dzień.

Jeśli armia przegra zaklęcie nie ma żadnych, negatywnych konsekwencji.

Święta rzeź
P. czar: 65
Koszt globalny: 65 j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik prosi bogów o łaskę w bitwie. Ci spoglądają z niebios i sycą oczy rzezią, inspirując obie strony 
do coraz większego okrucieństwa. Armia kapłana, który rzucił ten czar zadaje przeciwnikowi w trakcie walki 2 
razy większe straty, niż normalnie. Sama jednak też odnosi podwójne straty.
Efekt globalny: jak efekt lokalny.

Potępienie
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 20 minut



Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak 
Opis: Czarownik dotyka zwłok, nie starszych, niż jedna dobra i wypowiada to zaklęcie. Gdy kończy rytuał 
dusza zmarłego zostaje wydana na pastwę demonów. Nigdy nie trafia do zaświatów, zostaje bowiem zniewolona 
przez jednego z okrutnych nieśmiertelnych. Tak zaczarowanej istoty nie da się w żaden sposób wskrzesić, 
sprowadzić ze zmarłych, ani wywołać jej ducha, chyba, że wcześniej uda się odnaleźć i zniszczyć demona, który 
więzi jej duszę.

Ofiara fundacyjna
P. czar: 50
Koszt globalny: 50 jednostek magii
Trudność: 55 
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Kapłan odprawia zaklęcie, a następnie składa ofiarę z dowolnej istoty (ta nie musi być stworzeniem 
inteligentnym) i prosi o wstawiennictwo bogów. Następnie zwłoki ofiary są zakopywane w miejscu, w którym 
powstać ma dowolna Posiadłość. Jej właściciel może przerzucić jeden, nieudany test Zarządzania za każde 
zaczęte 10 p. ran złożonego w ofierze zwierzęcia. Jedną posiadłość może chronić więcej, niż jedna ofiara 
fundacyjna, jednak dla każdego, zabitego w tym celu stworzenia czar musi zostać rzucony oddzielnie.

Zaklęcie można rzucić jedynie przed rozpoczęciem budowy. Ta musi rozpocząć się najdalej następnego 
dnia po złożeniu ofiary.
Efekt globalny: Jak efekt lokalny.

Ofiara przebłagalna
P. czar: 20
Koszt globalny: 20 j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada to zaklęcie, a następnie składa ofiarę bogom, w nadziei, że ci wybaczą mu jego 
błędy. Ofiara może mieć postać zarówno przedmiotów materialnych, jak i żywych istot. Za każde 10 sztuk złota 
ich wartości rzucający pozbywa się 1 punktu nadużycia.
Efekt globalny: Jak efekt lokalny, z tym, że za każde 10 poświęconych jednostek pieniędzy rzucający pozbywa 
się jednej Jednostki Nadużycia.

Błogosławieństwo pracy
P. czar: 20
Koszt globalny: 20 j. magii
Trudność: 50
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan dotyka jednego z robotników i błogosławi jego wysiłki. Od tej pory sami bogowie wspierają jego 
pracę. Zaczarowana osoba otrzymuje premię do wszystkich testów związanych z pracą nad wykonaniem jednego 
zadania premię +20. Efekt utrzymuje się do końca sezonu, lub do momentu, aż zadanie zostanie skończone.
Efekt globalny: Celem zaklęcia może być dowolna jednostka ludności. Skierowana do dowolnego zadania 
oprócz zwykłych efektów produkuje też 1 jednostkę Zasobów.

Rozmowa z astralnym wędrowcem
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina



Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan sprawia, że jeden z astralnych wędrowców, przebywających w przylegającym do normalnego 
świata fragmencie przestrzeni duchowej staje się widzialny i słyszalny dla wszystkich innych istot. Ani 
wędrowiec, ani jego rozmówcy nie mogą jednak na siebie w żaden sposób oddziaływać, a jedynie rozmawiać.

Anioł stróż
P. czar: 20
Trudność: 55 
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Kapłan wypowiada zaklęcie i wyznacza niewielkiego, ale potężnego duszka, który będzie wspomagał cel 
zaklęcia. Duszek jest nieśmiertelnym sługą. Nie interweniuje w świecie żywych, jednak przyjmuje na siebie 
wszystkie obrażenia, które mogłyby zranić zaczarowanego. Gdy tych liczba przewyższy jego żywotność: 
umiera.

Śmierć duszka sprawia, że rzucający otrzymuje 1 punkt nadużycia.

Dobry doradca
P. czar: 20
Koszt globalny: 20j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: do najbliższego nowiu księżyca
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: jedynie czary odsyłające i egzorcyzmujące]
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wyznacza jednej, wskazanej przez siebie osobie do pomocy przyjaznego duszka. Istota 
(najprawdopodobniej zwykły nieśmiertelny sługa) niewidzialna dla nikogo siada na ramieniu wskazanej osoby i 
szepcze jej do ucha pomocne rady. Zależnie od intencji Czarownika te mogą przybrać dwie formy:
- Dobre rady: Duszek stara się maksymalnie pomóc swojemu rozmówcy, doprowadzając go tym sposobem do 
zguby. Każdorazowo, gdy postać musi dokonać jakiegoś wyboru Nieśmiertelny przedstawia swoją perspektywę 
wydarzeń. Postać otrzymuje premię +10 do wszelkich testów Dowodzenia, Zarządzania, Orientacji w terenie i 
Nawigacji.
- Dobra wola: Duszek nie chce dopuścić do tego, by komukolwiek w jego otoczeniu stała się krzywda. Taki 
doradca stara się odwieźć swój cel od jakichkolwiek złych czynów. Ofiara otrzymuje karę -10 do wykonywania 
wszystkich czynności, które można uznać za złe.
Efekt globalny: Jak efekt lokalny.

Duchowy nauczyciel
P. czar: 40
Koszt globalny: 40j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: do momentu zakończenia nauki
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Czarownik przywołuje ducha: być może jest to jeden z nieśmiertelnych, być może natomiast jeden z 
przodków. Ten będzie towarzyszył wskazanej przez niego istocie (jedynie BN) i przekazywał swą, zebraną przez 
lata istnienia wiedzę. Duch wezwany tym czarem traktowany jest na potrzeby szkolenia jako Nauczyciel.
Efekt globalny: jak efekt lokalny.

Duchowy ptak, Większy Duchowy Ptak
P. czar: 10, 20
Trudność: 55, 75
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak



Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Czarownik przywołuje 
pomniejszego ducha zwierzęcego należącego do ptaka (najczęściej gołębia pocztowego). Następnie pisze krótką 
wiadomość i przypina ją do jego nóżki. Ptak podróżując w przestrzeni duchowej dociera do dowolnego miejsca 
w dowolnym świecie i dostarcza wiadomość.

Wiadomość może być zaadresowana do dowolnego śmiertelnika lub dowolnego Nieśmiertelnego. W tej 
ostatniej czarownik może prosić go o pomoc, naukę czarów (o trudności do 35 w pierwszym wariancie czaru lub 
55 w drugim) lub radę. Jeśli rzucającemu powiedzie się test Charyzmy (-20 w pierwszym wariancie czaru) 
otrzymuje ją. Oczekuje się jednak od niego, że spłaci dług ofiarowując życie istot o wartości 1 p. ran za każą 
sztukę złota tak otrzymanego prezentu.

Jeśli test zakończy się niepowodzeniem zaczarowany czarownik pada ofiarą gniewu zdenerwowanego 
Nieśmiertelnego i otrzymuje 1k10 punktów nadużycia (2k10 jeśli test zakończył się porażką krytyczną).

Święta bestia
P. czar: 5 lub 45
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund lub
Czas działania: 1 godzina lub trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik przywołuje moc swych bogów i czyni dotykane przez siebie zwierzę świętą bestią swej religii. 
Istota otrzymuje premię +10 do Siły, Punktów Ran i Zręczności. Dodatkowo ataki zwierzęcia traktowane są jako 
magiczne i święte (zadają dodatkowe 2k6 ran Demonom i Ożywieńcom).

Wydając 45 p. czarów rzucający może uczynić zaklęcie permanentnym. W takim wypadku rzucający 
nie może jednak odzyskać 5 wydanych na zaklęcie p. czarów przez rok i jeden dzień, chyba, że zwierze zginie 
wcześniej. Tą wersje zaklęcia da się rozproszyć jedynie przez pierwszy miesiąc jego działania.

Rydwan słońca
P. czar: 80
Trudność: 140 
Czas rzucania: 10 minut 
Czas działania: do zmierzchu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Kapłan wzywa bogów słońca, gwiazd i ciał niebieskich, a następnie prosi ich, by użyczyli mu jednego ze 
swych wehikułów. Na jego wezwanie pojawia się rydwan jednego z ich. Rydwan jest oślepiająco jasny, 
wszystkie patrzące na niego istoty muszą wykonać test Wytrzymałości, inaczej zostają oślepione do momentu, aż 
rydwan odwróci wzrok.

Rydwan porusza się w powietrzu latając. Jego prędkość wynosi 300 kilometrów na godzinę lub 0-50 
metrów na turę.

Duchowy rydwan
P. czar: 40
Trudność: 70
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak.
Opis: Na wezwanie rzucającego pojawia się rydwan zaprzężony w dwa konie – nieśmiertelnych (sługi). Rydwan 
porusza się jak normalny pojazd tego typu z tą różnicą, że wzbudza Strach wśród demonów i nieumarłych.

Rady od duchów
P. czar: 10
Trudność: 45
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: odesłać
Warunki: czarownik musi złożyć w ofierze przedmioty o wartości 5 x ranga ducha, którego przywołuje Sztuk 
Złota.



Opis: Czarownik przywołuje jednego, wybranego przez siebie ducha (maksymalnie Większego Ducha), by 
odbyć z nim rozmowę. Duch musi być znany rzucającemu z imienia, lub też czarownik musi przebywać w jego 
domenie. Rozmowa odbywa się w pokojowych warunkach, a bóstwo rozmawia ze śmiertelnikiem, jak równy z 
równym.

Bóstwo zasadniczo wie wszystko o swej domenie i wiele więcej. Niewiele jest w stanie się mu ukryć. 
Nie zmienia jednak swego nastawienia, często więc zdarza się, że zataja fakty, gdy jest to dla niego korzystne, 
jeśli może coś zyskać może też kłamać, lub próbować wprowadzić druida w błąd. Jeśli jest to dla niego 
niewygodne może też unikać odpowiedzi lub jej nie udzielić.

Zwykle rozmowa z duchem trwa około 15 do 20 minut. Później Nieśmiertelni zwykli się nudzić i 
odchodzić do ciekawszych zadań.

Przywołanie przodków
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Na wezwanie czarownika przybywa jeden ze zmarłych krewnych dotykanej przez niego osoby. Krewny 
przywoływany jest po imieniu. Zachowuje się zgodnie ze swoim charakterem. Członkowie rodzin najczęściej są 
jednak ze sobą w dobrych stosunkach, jednak może zdarzyć się, że w tym wypadku tak nie będzie. Przodek nie 
będzie realizował rzadnych rozkazów rzucającego. Odpowie jednak na każde zadane mu pytanie. W niektórych 
wypadkach, zwłaszcza jeśli sprawa jest delikatna lub nie lubi swojego krewniaka może kłamać lub przeinaczać 
fakty, albo zwyczajnie milczeć.

Zaklęcie może zostać nauczone zarówno jako należące do szkoły Nekromancji jak i Duchów.

Inkantancja duchowej dyskrecji
P. czar: 5
Koszt globalny:5j Magii, 1j Nadużycia
Trudność: 55
Czas rzucania: 2 minuty
Czas działania: patrz opis
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Zaklęcie to przyćmiewa granicę między światem duchowym, a rzeczywistym i czyni ją nieprzenikalną dla 
wzroku i słuchu. Mag, ani żaden obiekt w promieniu 20 metrów od miejsca rzucenia czaru nie jest dostrzegalny 
dla żadnych bytów obecnych na płaszczyźnie duchowej zarówno za pomocą zwykłych zmysłów, jak i czarów. 
Zaklęcie działa także w drugą stronę: żadna forma postrzegania duchowego nie jest w stanie stwierdzić z 
płaszczyzny materialnej, co dzieje się na płaszczyźnie duchowej.

Wydane na zaklęcie Punkty Czarów przepadają trwale. Czarownik nie może ich odzyskać, dopóki 
utrzymuje zaklęcie. Czar trwa jednak do momentu, aż rzucający nie zechce go przerwać. Jeśli tak zrobi: 
odzyskuje moc na normalnych zasadach.
Opis globalny: Celem zaklęcia może stać się dowolna posiadłość, pole prowincji, armia lub pojedyncza osoba 
(lub grupa osób). Jej działalność jest osłonięta przed oddziaływaniem wszelkich szpiegów pracujących na 
płaszczyźnie duchowej.

Koszt zaklęcia w Jednostkach Magii musi być wpłacany co sezon, w Nadużyciu natomiast płacony jest 
jednorazowo.

Szkoła nekromancji:

Pułapka życia
P. czar: 20
Trudność: 55 
Czas rzucania:5 ataków / 25 sekund 
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: odesłać
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan wypowiada słowa zaklęcia i dotyka konającego człowieka. Tego procesy życiowe natychmiast 
ustają. Jednak jego dusza nie odchodzi. Pozostaje na zawsze w tym świecie, by błąkać się bez celu. Jeśli zmarły 



był wrogiem kapłana nie zmienia swojego nastawienia i może po wsze czasy prześladować go. Inne duchy 
zwykle pogrążają się w rozpaczy lub snują się w miejscu realizując własne pomysły na życie.

Umierający może bronić się przed zaklęciem za pomocą Rzutu Obronnego.

Gniew przodków
P. czar: 10
Trudność: 55 
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: 1 miesiąc
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: odesłać
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Kapłan otwiera wrota zaświatów i przywołuje jednego z przebywających w nich duchów. 
Najprawdopodobniej jest nim jeden z przodków postaci, który jest niezadowolony z jej postępowania. Ofiara 
otrzymuje wadę Nawiedzany (9). Cel może bronić się przed zaklęciem Rzutem Obronnym.

Nekromanta uczy się tego zaklęcia tak, jakby należało do arkanów Nekromancja.

Grzechy przodków
P. czar: 15
Trudność: 65
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: 1 miesiąc
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Grzechy przodków i odziedziczone po nich słabości ciążą nad każdym człowiekiem. Kapłan wydobywa 
jedno z tych uwarunkowań z jego celu. Ten otrzymuje na czas trwania zaklęcia jedną, dowolnie wybraną przez 
rzucającego Wadę związaną z charakterem. Cel może bronić się przed zaklęciem Rzutem Obronnym.

Duch adepta
P. czar: 25
Trudność: 65
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Kapłan przenika zaświaty i sprowadza z nich upiora jednego, dawno zmarłego czarownika. Ten zgadza się 
użyć swej tajemnej mocy na jedno jego życzenie. Upiór zgadza się rzucić jedno, dowolne zaklęcie (zasadniczo w 
zaświatach znajduje się bardzo wielu magów, tak więc znalezienie odpowiedniego jest tylko kwestią czasu), 
jednak ma to swoją cenę. W zamian duch wysysa odrobinę sił życiowych wzywającego. Ten traci 1 p. ran za 
każde, pełne 50 punktów Kosztu i Trudności zaklęcia.

Tak utraconych punktów ran nie da się odzyskać, chyba, że za sprawą najpotężniejszych mocy 
magicznych.

Bezbolesna śmierć
P. czar: 1
Trudność: 15
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik dotyka ciała dowolnej, konającej istoty i szepce zaklęcie. Gdy kończy ta bezboleśnie i 
spokojnie odchodzi do krainy śmierci.

Wampir energetyczny
P. czar: 2
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów



Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie to posiada dwa warianty. Celem pierwszego może być dowolna istota. Rzucający odbiera jej 
część sił życiowych, żeby przekazać je sobie. Tym sposobem osobnik ten otrzymuje karę -10 do jednej 
statystyki. Jednocześnie rzucający otrzymuje taką samą premię do tej samej statystyki. Rzucający nie może 
wybrać jednak jako celu Punktów Ran.

Czar ten może być wielokrotnie rzucony na jedną osobę, jednak za każdym razem obniżona musi zostać 
inna cecha.

W drugim wariancie rzucający wysysa siły życiowe z otoczenia, by przekuć je na swoje lub swoją moc. 
Leczy 1k10 p. ran lub odzyskuje 1k10 p. czarów. Druidzi zostali jednak powołani głównie dla ochrony sił 
przyrody, a nie pasożytowania na nich. Czarownik, który użyje w ten sposób tego czaru otrzymuje 1 punkt 
Nadużycia.

Imię nasze Legion!
P. czar: 10
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Rozproszenie magii
Opis: Czarownik wskazuje na znajdujących się pod jego władzą cielesnych nieumarłych, a ci niemal 
natychmiast zrastają się ciałami, lub odwrotnie: rozpadają się na mniejsze istoty. Skuteczność zaklęcia w dużej 
mierze zależy od tego, jakie istoty ma pod ręką czarownik. Tak więc:
- dwa zombie, szkielety i marionetki mogą połączyć się w anioła makabry
- dwa anioły anioły makabry mogą połączyć się w abominacje
- dwie abominacje łączą się w nieumarłego molocha

Czar większe grupy stworów łączy automatycznie w potężniejszych nieumarłych. Tak więc 8 zombie 
automatycznie tworzy nieumarłego molocha. Stworzenia mogą być też dzielone tym czarem na dowolne swoje 
składniki, jednak zawsze końcowym efektem musi być marionetka makabry. Tak więc abominacja może zostać 
rozdzielona na anioły makabry, jednak żaden z tych ostatnich nie może być podzielony na zombie.

Kościany doradca
P. czar: 20
Trudność: 45
Czas rzucania: 30 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak. należy zniszczyć czaszkę
Warunki: musisz posiadać kompletne kości czaszki przywoływanej osoby
Opis: Czarownik odprawia mroczny rytuał, w trakcie którego ponownie przywołuje do świata żywych 
właściciela posiadanej przez siebie czaszki i na powrót zamyka go w jego własnej puszce mózgowej. 
Zaczarowany może mówić, posiada zmysł wzroku i słuchu, swój dawny poziom Inteligencji i Mistyki oraz zna 
wszystkie znane za życia czary oraz zdolności. Nie może jednak rzucać czarów ani poruszać się.

Mieszkaniec czaszki nie musi być zadowolony z faktu, że znajduje się w rękach nowego właściciela, 
zachowuje jednak wszelkie odczucia wobec jego osoby z poprzedniego życia. Nie jest kontrolowany, jednak 
odpowiednie, inne czary mogą taką kontrolę zapewnić.

Kradzież cienia, Cień-szpieg,  Cień - zabójca
P. czar: 20, 40, 50
Trudność: 55, 75, 95
Czas rzucania: 10 ataków / 50 sekund, 12 ataków / 60 sekund, 12 ataków / 60 sekund
Czas działania: do najbliższej pełni
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: są to trzy osobne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się oddzielnie. Mają jednak podobne 
działanie. Pierwszy z tych czarów pozwala na kradzież czyjegoś cienia. Ten znika i nie pojawia się aż do 
następnej pełni. Tak okaleczona osoba po kilku dniach zaczyna chorować, gorączkować i ogólnie jest osłabiona. 
Otrzymuje karę -20 do wszystkich akcji.

Drugie zaklęcie działa identycznie. Cień znika jednak tylko co jakiś czas. Faktycznie cały czas 
przebywa wraz z zaczarowaną osobą, by podsłuchiwać. Raz dziennie znika na około godziny, by przekazać 
czarownikowi raport o działaniach tej osoby. Cień nie jest w stanie jednak śledzić osób przebywających w 



ostrym, południowym słońcu, w chwili, gdy cienie nie są widoczne, lub znajdujących się w całkowitej ciemności 
lub innych warunkach, w których nie rzucają cienia.

Ofiara nie otrzymuje żadnych kar za kradzież cienia w tych okolicznościach.
Trzecie zaklęcie porywa cień ofiary. Ta nie cierpi z tego powodu żadnych strat. Cień powraca w noc 

pełni, by zamordować swego właściciela. Ma statystyki Cienia ze strony 347 Podręcznika Podstawowego. Jeśli 
Mistrz Gry wykorzystuje mechanikę Agentów ma 50% szans sukcesu przeciwko osobom nie posiadających 
magicznych przedmiotów lub wsparcia czarowników.

Ofiara ponownie nie otrzymuje żadnych kar za fakt kradzieży cienia.
Żadne z tych zaklęć nie może zostać rzucone za pośrednictwem lalki woodoo.

Łódź upiorów
P. czar: 30
Trudność: 65
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: do świtu
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Czarownik wypowiada słowa swego zaklęcia i przyzywa łódź upiorów. Jest to niewielka jednostka 
mogąca pomieścić maksymalnie sześć osób. Statek może porusza się dzięki żaglom, w które dmie wicher z 
zaświatów (więc niezależnie od pogody porusza się tak, jakby wiał zwykły wiatr) i wiosłom, którymi wiosłuje 
upiorny wioślarz. Pływa po morzach i rzekach w zwykły sposób. Jeśli poświęci 12 godzin rejsu może jednak 
przewieźć swych pasażerów do krainy umarłych.

Wzywający statek nekromanta musi wykonać test Charyzmy. Jeśli mu się nie powiedzie, wzywający i 
jego towarzysze nadal mogą wejść na statek. Jednak upiór wykorzysta swą moc, by przewieźć ich do zaświatów 
i tam porzucić.

Śmierć upiora powoduje, że jego łódź znika z potwornym jękiem.

Nawiedzony budynek
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: nie istnieje
Opis: Na skutek mrocznego rytuału odprawionego przez nekromantę pękają bariery między światem żywych i 
umarłych, a wskazane przez niego miejsce zostaje nawiedzone. Zamieszkuje je gromada 1k10+2 upiorów, które 
są bardzo niechętne ludziom. Jeśli ci się pojawią stwory spróbują ich wszystkich zabić lub przynajmniej 
przepędzić. Również nekromanta nie jest bezpieczny. Stworzenia jednak nie opuszczają nawiedzonego miejsca, 
całkowicie zadowolone z nowego lokum. To jednak nie nadaje się jakiegokolwiek użytku tak długo, jak długo 
nie zostaną przepędzone.
Efekt globalny: Wybierz jedno pole w dowolnej prowincji lub jedną posiadłość. Pojawia się w niej nieumarła 
horda. Jest ona poza czyjąkolwiek kontrolą, nie opuszcza jednak tego obszaru. Dopóki horda nie zostanie 
zniszczona prowincja lub posiadłość nie nadają się do użytku.

Nieumarła horda
P. czar: 100
Koszt globalny: 100 j magii
Trudność: 100
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: w miejscu odprawienia rytuału
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: Rzucanie zaklęcia musi zacząć się o północy i skończyć o północy. Mag potrzebuje odpowiedniej 
ilości zwłok, by przygotować czar.
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie budząc ciemne siły i przerywając granicę między światem żywych i 
umarłych. Gdy kończy na jego usługi zjawia się nieumarła horda. Liczy sobie ona 100 ożywionych szkieletów 
(broń lub narzędzia mag musi dlań zdobyć we własnym zakresie). Słuchają jego rozkazów, lecz nie są 
kontrolowane inaczej niż dzięki lojalności. Nie wymagają punktów kontroli, złota ani żywności. Oprócz tego 
podlegają normalnym zasadom wojska.



Jednocześnie można kontrolować tylko jedną nieumarłą hordę. Jeśli w rytuale bierze udział kilku 
czarowników każdy może kontrolować własną hordę.

Szkielety poruszają się na szkieletowych rumakach. Traktowane są jak lekka kawaleria.
Efekt globalny: Na rozkazy maga pojawia się horda ożywionych szkieletów. Może być używana jako wojsko 
lub dodatkowa jednostka ludności.

W zależności od skali gry horda liczy: Skala rycerza: 100, skala barona: 200, skala hrabstwa: 300, skala 
księstwa: 400,  skala królestwa: 500, skala cesarstwa: 600.

Niezauważalny zgon
P. czar: 60
Trudność: 140
Czas rzucania: 10 ataków / 50 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Opis: Czarujący wskazuje jedną osobę znajdującą się w zasięgu zaklęcia. Wypowiada jego słowa, a ta umiera w 
niezauważony przez nikogo sposób. Ofiara musi wykonać test Wytrzymałości +20. Jeśli on się nie powiedzie: 
otrzymuje 1k100 ran nie zatrzymywanych przez żaden pancerz (i nie pozostawiających śladów na ciele). Jeśli na 
ich skutek umrze natychmiast zostaje ożywiona jako zombie. Nie znajduje się ono pod kontrolą nekromanty i nie 
jest agresywne. Prawdopodobnie jej stan wyjdzie na jaw w ciągu kilku godzin, jednak czarownik może się w 
tym czasie bezpiecznie oddalić na dowolną odległość.

Ożywienie ruin, Ożywienie okrętu, Ożywienie miasta
P. czar: 45 / 45 / 150
Koszt globalny: 45 / 45 / 150 j. magii
Trudność: 95, 95, 150
Czas rzucania: 4 godziny, 4 godziny, 24 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: nie istnieje
Warunki: czarownik potrzebuje odpowiednich komponentów
Opis: Są to trzy zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pierwsze może być rzucone na 
dowolny, zrujnowany budynek, najlepiej nadaje się jednak taki, w którym zginęli lub umarli jego właściciele. 
Czar ożywia go, podobnie jak nieumarłego. Odtwarzane są ściany, mury i dach. Także wszystkie sprzęty są 
natychmiast odbudowywane. Z zewnątrz nadal wygląda to jak niebezpieczna ruina, a od środka też nie jest wiele 
lepiej, nadaje się jednak do zamieszkania i pracy. Co więcej automatycznie wskrzeszana jest także cała, 
niezbędna do pracy w danej posiadłości załoga. Ta powraca do życia jako szkielety. Są one posłuszne woli 
czarownika, który rzucił zaklęcie, jednak nie opuszczają posiadłości.

Drugie zaklęcie działa na dowolny statek. Jego załoga natychmiast wyprowadza go na wodę, po której 
może pływać i przygotowuje do rejsu. Ponownie: jest posłuszna czarownikowi, ale nigdy nie opuszcza swojego 
okrętu, nawet po to, żeby dokonać abordażu na inny statek.

Trzecie zaklęcie pozwala zmienić dowolny, zrujnowany ośrodek miejski w prawdziwy gród upiorów. 
Funkcjonuje on jak każde inne miasto, a jego mieszkańcy uznają władzę czarownika, mają jednak pełnię wolnej 
woli. Jeśli będą źle traktowani mogą nawet się zbuntować (choć, jeśli bunt zakończy się sukcesem zapewne na 
powrót trafią do świata śmierci). Razem miastem wstają do życia nie tylko jego mieszkańcy, ale też wszystkie 
znajdujące się w nim Posiadłości.

Tak uzyskane posiadłości nie wymagają utrzymania za pomocą złota. Czarownik musi za nie jednak 
płacić punktami czarów. Ich maksymalna liczba zostaje obniżona o wartość równą Kosztowi Utrzymania 
stworzonych czarem posiadłości.

Utrzymanie ożywionego miasta kosztuje natomiast 50 p. czarów.
Efekt globalny: Pierwsze zaklęcie przywraca do działania jedną, zniszczoną posiadłość znajdującą się w 
Prowincji. Jej koszt utrzymania wpłacany jest od tej pory w Jednostkach Magii, a nie pieniędzy.

Drugie zaklęcie sprawia, że przywracany do aktywności jest jeden statek, lub posiadłość: statek. Jej 
koszt utrzymania wpłacany jest w Jednostkach Magii, a nie Pieniędzy.

Trzecie zaklęcie pozwala przywrócić do życia 2 jednostki ludności, które w ten czy inny sposób zginęły. 
Traktowani są jako Nieumarli. Każda tak uzyskana jednostka ludności wymaga 10 jednostek Magii jako kosztu 
utrzymania zamiast żywności.

Wszystkie tak pozyskane posiadłości traktowane są jako Miejsca Ciemnych Mocy.

Plaga
P. czar: 85



Koszt globalny: 85 jednostek magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Rzucający wypowiada straszliwe zaklęcie, a następnie wypuszcza zarazki na wiatr i wodę w prowincji, w 
której się znajduje. Wybucha w niej śmiertelna plaga (jeśli chcesz, możesz ją jednak złagodzić), której objawy 
możesz wybrać. Zabija ona dziesiątki, być może nawet setki ludzi, choć mało prawdopodobne, by poraziła jakąś 
konkretną osobę.
Efekt globalny: W prowincji wybucha Plaga. Przyrost naturalny spada o 1k10% i może być ujemny. 
Alternatywnym celem zaklęcia może być armia. Także wybucha w niej plaga (patrz. Wojna Totalna).

Plaga Zombie
P. czar: 120
Koszt globalny: 120 j. magii
Trudność: 120
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie to działa jak czar Plaga. Przy czym wszyscy zmarli na skutek jego działania wraz z nastaniem 
świtu powracają do życia. Wszystkie te zombie są całkowicie poza czyjąkolwiek kontrolą. Tworzą armie (lub 
kilka armii), których liczebność Mistrz Gry powinien określić na podstawie danych demograficznych Prowincji.

Armia ta pozostaje pod jego kontrolą.
Efekt globalny: jak efekt lokalny.

Powrót do życia
P. czar: 50
Koszt globalny: 50 j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: Czarownik musi dysponować zwłokami wskrzeszanego, zaklęcie musi zostać rzucone w nocy
Opis: Za pomocą tego rytuału czarownik przywraca z powrotem życie w jedne zwłoki. Gdy kończy ożywiany 
wstaje. Od tej pory traktowany jest jako nieumarły. Wszystkie jego cechy zostają obniżone o 10 punktów. 
Wyjątek stanowi Wdzięk który spada do 20 punktów (chyba, że był niższy). Dodatkowo jest wrażliwy na każdy 
efekt oddziałujący na nieumarłych. Zachowuje jednak swoją wolę i wszystkie umiejętności.

Jeśli ożywiona istota zostanie zabita nie można jej ożywić ponownie.
Efekt globalny: Zaklęcie przywraca do życia jednego Agenta (jeśli dysponujesz jego zwłokami). Jego stopień 
wyszkolenia spada o 1. Nie może jednak spaść poniżej podstawowego stopnia.

Powstańcie i zabijajcie!
P. czar: X
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: w zasięgu zaklęcia musi się znajdować odpowiednia ilość zwłok istot humanoidalnych
Opis: Nekromanta wypowiada to zaklęcie i podrywa do życia dowolną ilość zwłok. Te wstają jako zombie lub, 
jeśli nie ma na nich wystarczająco dużo ciała: szkielety. Pozostają posłuszne rzucającemu do końca działania 
czaru, potem ponownie padną martwe na ziemię.

Zombie i szkielety pochłaniają Punkty kontroli (kolejno: 4 i 1) dostępne magowi. Jeśli ten nie ma 
wolnych punktów kontroli, natychmiast wyrywa się spod jego władzy najpotężniejsza istota, którą przywołał, a 
zwolnione punkty zajmują nieumarli.

Czarownik może jednorazowo ożywić dowolną ilość zwłok. Każdy tak stworzony ożywieniec kosztuje 
10p. Czarów.



Przywołanie umarłego doradcy:
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: brak
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucane w nocy
Opis: Czarownik odprawia mroczny rytuał i otwiera wrota zaświatów. Wyłania się z nich duch dawno zmarłego, 
wybitnego mędrca, by służyć mu swą radą. Zaklęcie podlega normalnym zasadom czarów przyzywających. 
Zmarły posiada wszystkie zdolności i moce Ducha, oraz dodatkowo wszystkie statystyki Doradcy (Mistrza), 
pochłania jednak tyle Punktów Kontroli, co Upiór.

Tak zdobyci agenci nie pobierają pieniędzy za swoje usługi.
Efekt globalny: Otrzymujesz pod swoją kontrolę Agenta: Doradcę na poziomie Mistrzowskim.

Przywołanie umarłego łotra
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: brak
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucane w nocy
Opis: Na skutek złowrogich obrzędów rzucającego otwarte zostają wrota do zaświatów i przekracza je jedna, 
potępiona dusza. Jeśli rzucający zdoła ją sobie podporządkować za pomocą normalnych zasad zaklęć 
przyzywających otrzymuje pod kontrolę jednego Agenta. Jaki to rodzaj agenta zależy od wyniku rzutu na 1k6:
1-2: Złodziej
3-4: Bandyta
5-6: Zabójca
Agent traktowany jest jako Mistrz w swoim fachu. Posiada wszystkie zdolności Ducha oraz wszystkie cechy 
Agenta swojego typu. Pochłania punkty kontroli jak Upiór, lecz nie 
Efekt globalny: Otrzymujesz pod swoją kontrolę Agenta: Złodzieja, Bandytę lub Zabójcę (zależnie od wyniku 
rzutu) na poziomie Mistrzowskim.

Przywołanie umarłego mistrza
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: brak
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucane w nocy
Opis: Czarownik wypowiada słowa mocy i przywołuje z zaświatów upiora dawno zmarłego mistrza rzemiosł, a 
następnie zmusza go do służby. Nieumarły ma wszystkie zdolności Ducha oraz wszystkie statystyki 
Rzemieślnika (Mistrza). Przebieg zaklęcia odbywa się tak samo, jak dowolne inne zaklęcia przyzywające. 
Umarły Mistrz pochłania tyle samo Punktów Kontroli, co kontrolowanie Upiora.

Tak zdobyci Agenci pochłaniają punkty kontroli, jednak nie pobierają pieniędzy za swoje usługi
Efekt globalny: Otrzymujesz pod swoją kontrolę Agenta: Rzemieślnika na poziomie Mistrzowskim.

Przywołanie umarłego wodza
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: brak



Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucane w nocy
Opis: Czarownik otwiera wrota zaświatów i przyzywa z nich upiora jednego z dawno zmarłych generałów. Musi 
go sobie podporządkować na zasadach identycznych, jak podczas rzucania dowolnego innego zaklęcia 
przyzywającego. Przybyły upiór ma wszystkie zdolności Ducha i Oficera (Superelity). Pochłania tyle Punktów 
Kontroli co Upiór.
Efekt globalny: Otrzymujesz jednego oficera (x Skala Gry) na poziomie Superelity. Nie musisz mu płacić, 
jednak pochłania on Punkty Kontroli.

Przywołanie umarłego władcy
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 85
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Zasięg: brak
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucane w nocy
Opis: Czarownik otwiera wrota śmierci i przyzywa upiora jednego z przebywających w zaświatach możnych. 
Ten przybywa, by pomóc ci w zarządzaniu twoimi włościami. Posiada wszystkie zdolności i moce ducha oraz 
statystyki Władcy Feudalnego z podręcznika Czas Królów. Jego przyzwanie podlega normalnym zasadom 
przyzywania, a kontrola nad nim jest równie trudna, co nad Upiorem.

Zmarły władca dzięki swemu doświadczeniu może zastąpić cię przy dowolnych testach Zarządzania.
Efekt globalny: Jak efekt lokalny.

Rydwan upiorów:
P. czar: 40
Trudność: 70
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak.
Warunki: brak.
Opis: Na skutek działania zaklęcia pojawia się magiczny rydwan. Jest on stary, wygląda jak pojazd, jakim 
posługiwali się władcy z dawnych epok, powozi nim upiorny woźnica, a ciągną go dwa szkieletowe rumaki. W 
rydwanie jest miejsce dla dwóch osób (trzech, jeśli ktoś jest w stanie zastąpić woźnicę). Pojazd jest 
niematerialny. Może być atakowany jedynie za pomocą magii i magicznych przedmiotów (choć jego pasażerów 
moc ta nie dotyczy), może pokonywać też wszelkie przeszkody w rodzaju zwalonych kłód, zarośli etc. tak, jakby 
nie istniały.

Woźnica rydwanu nie jest zainteresowany udziałem w walce. Wykonuje wszystkie polecenia, które nie 
wymagają od niego opuszczenia pojazdu.

Rytuał dusz
P. czar: 40
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: do świtu
Zasięg: brak
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucone dokładnie na godzinę przed zmierzchem
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i zwołuje zmarłych na wiec. Przybywają nań wszyscy okoliczni 
umarli, których jeszcze interesuje ten świat (i którzy nie dostąpili reinkarnacji) oraz wszyscy zmarli powiązani z 
osobą rzucającego (w tym jego rodzina, duchy wrogów etc.) by radzić nad obecnymi wydarzeniami.

Na spotkaniu obowiązuje neutralność (jej pogwałcenie zwykle równa się rozszarpaniu przez kilka 
tysięcy rozwścieczonych upiorów), więc żaden z duchów nie jest wrogi wobec czarownika. Nie znaczy to 
oczywiście, że wszystkie muszą być do nieg przyjaźnie nastawione.

Rzucający może zadać dowolne pytanie któremukolwiek z duchów, które się stawiły. Otrzymuje też 
odpowiedź. Jej jakość jest zasadniczo zależna od poziomu wiedzy ducha oraz nastawienia, jakie żywi do osoby 
rzucającego. Nie należy więc oczekiwać, że osoby, które zginęły z ręki czarownika, lub stanowiły jego wrogów 



zechcą udzielać pożytecznych rad. Istnieje jednak szansa porozumienia, jeśli czarownik jest w stanie zrealizować 
jakieś interesy ducha.

Zwykle w interesach umarłych leży: realizacja ich planów życiowych, walka z ich wrogami oraz dbanie 
o interesy bliskich.

Rytuał powrotu:
P. czar: X
Koszt globalny: specjalny
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 30 dni
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik i jego towarzysze odprawiają mroczny i obrazoburczy rytuał. W jego trakcie dotknięci przez 
rzucającego czar ludzie zostają obdarzeni klątwą nieżycia. Jeśli zginą w ciągu 30 dni od momentu rzucenia 
zaklęcia powracają do życia jako Zombie pod kontrolą rzucającego. Zombie w ten sposób stworzone wliczają się 
do normalnej puli kontroli rzucającego. Należy przy tym pamiętać, że istoty, które przekroczą Pulę Kontroli 
natychmiast zwracają się przeciwko niemu.

Tak samo zwracają się przeciwko niemu zombie tych, do których śmierci przyczynił się bezpośrednio.
Zaklęcie kosztuje 5 punktów czarów za każdą objętą jego działaniem istotę. Celem czaru mogą być 

tylko humanoidy.
Efekt globalny: Koszt zaklęcia obliczany jest w punktach czarów, a nie jednostkach magii. Może być nim 
objęty każdy żołnierz w twojej armii, poddany lub agent. Jeśli zginie wraca do życia jako zombie. Zombie 
traktowane są na potrzeby obliczania siły armii jako lekka piechota.

Spirytyzm
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: w kręgu przywołania
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: czar może zostać rzucony jedynie w nocy. Czarownik musi znać imię wzywanego ducha lub posiadać 
inny łącznik z jego osobą.
Opis: Czarownik mocą swej woli i potężnych czarów przywołuje z zaświatów ducha jednej, zmarłej osoby. Nie 
zawsze jest to możliwe. Zasadniczo duchy uwiezione, zniszczone odpowiednimi rytuałami lub takie, które 
przeszły proces reinkarnacji nie dają się wywołać.

Duch nie jest podległy kontroli czarownika i zachowuje się  jak za życia. Jeśli nie ma ku temu żadnych 
powodów zwykle nie atakuje przywołującego ani innych osób. Możliwa jest pokojowa rozmowa ze zmarłym. 
Ten zachowuje się jednak zgodnie ze swoim charakterem. Nie będzie więc zdradzał sekretów, zwłaszcza 
wstydliwych obcym osobom, może kłamać lub przemilczeć niektóre tematy. Na pewno nie będzie też rozmawiał 
ze swoimi osobami lub ludźmi, którzy skrzywdzili jego bliskich (chyba, że samemu miał z nimi porachunki).

Należy zauważyć, że jedynie dobra wola chroni rzucającego przed atakiem ze strony upiora. 
Przywoływanie upiorów wrogów lub też agresywnych duchów jest więc raczej złym pomysłem.

Statek widmo:
P. czar: 2p. czarów za każdą sztukę złota wartości Statku
Trudność: 200
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Odesłać
Opis: Czarownik wypowiada słowa swego zaklęcia i przyzywa upiorne odbicie jednego z okrętów, które 
przypadły na laruzyjskich morzach. Wraz ze statkiem przybywa też jego załoga złożona ze szkieletów. Łącznie 
statek pochłania tyle punktów kontroli, ile kosztowałoby maga utrzymanie wszystkich marynarzy. Załoga może 
opuścić okręt, pod warunkiem że nie odejdzie od niego poza zasięg wzroku.

Statek jest niematerialny, podobnie jak wszelka znajdująca się na nim broń okrętowa. Może przenosić 
broń i pasażerów oraz można dokonać na jego pokład abordażu. Nie może jednak taranować czy atakować 
bronią okrętową innych statków.



Stworzenie marionetki makabry
P. czar: kolejno: 20 
Trudność: 35 
Czas rzucania: 2 godziny. 
Czas działania: stały. 
Zasięg: w najbliższym otoczeniu maga / w kręgu przywołania.. 
Warunki: by stworzyć marionetkę makabry musisz posiadać pełne, ludzkie zwłoki 
Opis: Zaklęcie to działa identycznie, jak czar Stworzenie Szkieletów z podręcznika podstawowego, przy czym 
zamiast  Szkieletowego  Wojownika  tworzy Marionetkę  Makabry  (opis  pod  koniec  tej  książki),  istotę  wiele 
mniejszej mocy.

Każda marionetka wymaga od ciebie 1 punktu kontroli.

Wieczna ciemność
P. czar: 20
Trudność: 85
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie to może zostać rzucone wyłącznie na cielesnego ożywieńca. W istotę tą zostaje tchnięta 
ciemność, przez co staje się ona prawdziwą plagą dla świata żywych. Tak zaczarowane stworzenie otrzymuje 
moc Regeneracja. W momencie, gdy straci wszystkie Punkty Ran ginie. Jednak czarownik, wpłacając 10 p. 
czarów może przywrócić je do życia z jednym Punktem Ran.

Rzucenie tego czaru generuje 1 punkt nadużycia.

Zamknięcie upiora w przedmiocie
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: zniszczyć przedmiot uwięzienia
Warunki: musisz mieć jakiś przedmiot, w którym uwięzisz przeciwnika
Rzut obronny: Opanowaniue
Opis: Celem zaklęcia może być dowolny bezcielesny ożywieniec eteryczny w zasięgu lub ich grupa. Te bronią 
się Rzutem Obronnym na Opanowanie (+10 za każdą dodatkową istotę objętą czarem). Jeśli mu się uda zostają 
one zamknięte w trzymanym przez niego przedmiocie. Upiory mogą uwolnić się na dwa sposoby. Po pierwsze: 
przedmiot może zostać zniszczony. Po drugie: czarownik musi określi warunki (muszą być one wykonalne), po 
spełnieniu których zostają one uwolnione (np. „gdy ktoś dotknie przedmiotu”, „gdy księżyc wejdzie w znak 
wodnika”, „gdy przedmiot zostanie wystrzelony w kosmos”).

Zaklęcie to stosowane jest na dwa sposoby: jako czar bojowy więżący i zamykający wrogów lub do 
tworzenia pułapek, przenoszących upiory pocisków i nekromantycznych „bomb” wysyłanych wrogom.

Życie po życiu
P. czar: 30
Koszt globalny: 30 j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszenie magii
Rzut Obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i dotyka swego celu. Ten może się bronić Rzutem Obronnym lub 
zaakceptować czar. Od tego momentu, jeśli dotykany umrze powraca do życia następnej nocy jako Duch. 
Rzucający nie ma nad nim kontroli, jednak nastawienie ducha do jego osoby nie zmienia się. Jeśli rzucający był 
jego przełożonym nadal zmarły uznaje go za takiego. W wyniku wywołanego traumatycznym przeżyciem, jakim 
jest śmierć szoku traci wszystkie zdolności i przyjmuje statystyki Ducha. Przechodzi tez pod kontrolę Mistrza 
Gry.
Efekt globalny: Celem zaklęcia może być dowolny Agent. Jeśli zginie powraca on do życia jako Agent: Potwór.



Zaproszenie zła
P. czar: 25
Koszt globalny: 25j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 20 minut
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka ścian jednego budynku lub innego miejsca (np. ściółki na leśnej polanie, tafli jeziora, 
ścian jaskini) i nasącza je złą mocą. Od tego momentu każdy potwór, ożywieniec, stwór nocy i demon widzi to 
miejsce na swój sposób. Jawi mu się ono bardzo atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się, w którym można 
szybko i w pewien sposób znaleźć łatwy posiłek oraz doskonały punkt, w którym można zamieszkać.

Oczywiście statystycznie możliwe jest, że mimo wszystko żadna zła istota nie odwiedzi danej lokacji. 
Jednak w Laruzji żyje tyle tego rodzaju stworów, że jest to właściwie niemożliwe...
Efekt globalny: Wyznacz jedną Posiadłość lub Pole prowincji. W każdym sezonie istnieje 25% szans, że 
przypałęta się tam Agent: Potwór poza czyjąkolwiek kontrolą. Dopóki nie zostanie przepędzony miejsce to nie 
nadaje się do użytku.

Studnia smutków:
P. czar: 120
Koszt globalny: 120 jednostek magii
Trudność: 130
Czas rzucania: 48 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: zaklęcie może zostać rzucone tylko na studnie
Opis: Czarownik przyzywa najczarniejsze moce magii, a następnie splata z nich sieć, jako jej centrum 
wyznaczając właśnie tą studnie. Wszelkie nieszczęścia, smutek, złe myśli, choroby i inne nieprzyjemne 
wydarzenia zaczynają spływać jak woda do studni. Ta wypełnia się głęboko śmiertelnie trującym płynem, 
będącym ich fizyczną materializacją. Jednocześnie ich magiczna esencja przekazywana jest czarownikowi. 
Zasób Punkt Czarów rzucającego rośnie o 20.

Jedna Studnia Smutków musi zajmować obszar o promieniu minimum 20 kilometrów. By czerpać z 
nich korzyści czarownik musi być w stanie odwiedzić ją przynajmniej raz w trakcie nowiu.

W każdym sezonie zaklęcie generuje 10 punktów Nadużycia.
Efekt globalny: celem zaklęcia może być jedynie prowincja znajdująca się w rękach czarownika. Studnia 
gwarantuje mu przypływ 20 jednostek Magii w każdym sezonie.

Jednocześnie jako skutek uboczny studnia sprawia, że w życiu mieszkańców tego regionu wiedzie się 
lepiej. Rzadziej chorują, zdarza im się mniej przykrych wypadków, są zdrowsi i bardziej długowieczni. Wszelkie 
zło, nawet złe myśli wsiąkają w głąb studni. Morale w regionie rośnie o 1 poziom.

Studnia generuje jednak niestety 10 jednostek nadużycia.

Czarna strzała
P. czar: 20 + X
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina 
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: zniszczyć strzałę
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i splata je tworząc nową, magiczną istotę. Zwykle manifestuje się 
ona jako pies lub wilk, rzadziej jako ptak drapieżny. Jest ona ucieleśnieniem jego zemsty i nienawiści. Następnie 
wysyła ją, by zabiła wymienione istoty. Czarownik musiał przynajmniej raz w życiu spotkać każdy ze swoich 
celów lub posiadać z nimi jakiś łącznik.

Istota ma charakterystyki jednego z wymienionych zwierząt oraz Ludzką inteligencję. Podąża do celów 
najlepszą drogą, jaką może odnaleźć. Za każdy punkt czarów wpłacony dodatkowo można podnieść o 1 dowolną 
statystykę Czarnej Strzały. Za 2p. Można wykupić jeden Punt Wiedzy przeznaczony na dowolną zdolność.

Poświęcenie 1 p. ran traktowane jest jak poświęcenie 10 p. czarów. Takie rany mogą zostać uleczone 
jednak jedynie rok i jeden dzień po zniszczeniu Czarnej Strzały, lub po tym, jak wykona ona swoje zadanie, a i 
to jedynie za pomocą magii. Jeśli rzucający lub pomagająca mu dobrowolnie w rytuale istota odda życie, każdy 
Punkt Ran traktowany jest jak 20p. czarów, a sama Strzała otrzymuje moc Niematerialność.



Czerpanie negatywnej energii
P. czar: 0
Trudność: 45
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Rzut Obronny: Zręczność
Opis: Rzucający dosłownie czerpie siły z nieszczęścia innych, przekształcając je we własną moc. Za pomocą 
tego zaklęcia próbuje zebrać złe emocje, nieszczęścia i inne negatywne wydarzenia, by przekształcić je  w 
potężną moc sprawczą. Odzyskuje Punkty Czarów w liczbie zależnej od miejsca, w którym się znajduje:
- bezludny i dziki teren: 1k6-1
- gniazda potworów, ludzkie osady, 1k8
- cmentarze i ruiny wymarłych miast, dawne pola bitew: 1k10+2
- miejsca kultu złych mocy lub straceń, działania naprawdę potężnych czarów, świeże miejsca morderstw: 1k20
- miejsca katastrof naturalnych i wypadków w których straciło życie wiele osób (np. ogarnięte plagom lub 
pożarem miasto), świeże pola bitew, lub miejsca naprawdę ochydnych zbrodni (np. ludobójstwa): 2k20

Alternatywnie, zamiast zaczerpnąć moc czarownik może skierować ją przeciwko jednej istocie (+1 za 
każdy stopień nasycenia złymi mocami) oddalonej o maksymalnie 100. Zaklęcie zadaje 1k20 + tyle, ile Punktów 
Czarów by odzyskał ran. Do końca doby trafione nim postacie są też traktowane jako Przeklęte.

Zaklęcie może zostać rzucone tylko jeden raz w jednym miejscu. Potem aura w nim się oczyszcza i 
zwyczajnie nie ma w nim już złej mocy. W zależności od swego rodzaju ta powraca po kilku godzinach, dniach, 
tygodniach, miesiącach lub latach, w zależności od tego, jak straszne nieszczęście miało tam miejsce.

Klątwa (Klaryfikacja)
Koszt globalny: 25j. magii.
Efekt globalny: Zaklęcie „Klątwa” może zostać rzucone na dowolne Pole Prowincji, Posiadłość lub Agenta. 
Efekty różnią się, w zależności od od wariantu. Tak więc:

- Każda osoba na przeklętym terenie wykonuje testy z modyfikatorem -10, chyba, że jej działania mają 
na celu zaszkodzić temu miejscu lub jego właścicielowi. Wówczas kary nie są przydzielane.

- Każdy test Zarządzania związany z przeklętym obiektem jest trudniejszy o -10.
- Każdy, przeklęty Agent wyznaczony do do jakiegoś działania oznacza karę -10 do szans jego 

powodzenia (kumulatywną z normalnymi, gwarantowanymi przez niego premiami).

Duchowy krok
P. czar: 15
Trudność: 45
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: dowolny
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik wypowiada słowa czaru, a następnie pada bez przytomności na ziemie. Cząstka jego 
świadomości opuszcza ciało i może podróżować na dowolną odległość. Może pozostawać tam, mając do 
dyspozycji wszystkie swoje zmysły i mogąc obserwować sytuację. Nie jest jednak w stanie dotrzeć do obszarów 
chronionych Inkantancją Duchowej Dyskrecji lub podobnymi zaklęciami. Nie jest to pełna podróż astralna, tak 
więc czarownik nie może w żaden sposób oddziaływać na otoczenie ani manifestować się jako upiór.

Czarownik może poświęcić dowolny czas na obserwacje swoich celów. Jednak musi pamiętać, że jego 
nieprzytomne ciało nadal potrzebuje żywności i wody. Po tygodniu nieobecności w nim bezpowrotnie umiera.

Bariera przeciwko żywym
P. czar: 10
Koszt globalny: 50jm
Trudność: 55
Czas rzucania: 5 ataków
Czas działania: 20 tur
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik rzucając to zaklęcie tworzy barierę starającą się odciąć od żywych istot. Bariera ma do 4 
metrów wysokości i 10 długości. Przekroczenie jej jest niemożliwe dla istot żywych, chyba, że wykonają test 



Opanowania -20. Jeśli barierę próbuje przekraczać więcej, niż jedna istota test wykonuje tylko ta o najwyższym 
Opanowaniu dodając premię +5 za każdego towarzysza.

Bariera nie zatrzymuje Fantomów, Automatów, Nieśmiertelnych i Nieumarłych. Nie zatrzymuje też 
innych obiektów nieożywionych (pociski, strzały, kamienie).
Efekt globalny: wielokrotnie rzucając to zaklęcie czarownik otacza jedną ze swoich posiadłości barierą złych 
mocy. Żywym agentom trudniej przedostać się w to miejsce o 10%. Dodatkowo lokacja ta otrzymuje 1 
dodatkowy stopień fortyfikacji, jeśli atakują ją żywe armie.

Likantropia
To zaklęcie działa identycznie, jak czar Likantropia z Podręcznika Podstawowego. Różnice polegają na:
Koszt globalny: 35j. magii
Efekt globalny: Jednak, wybrana grupa agentów zostaje zmieniona w Wilkołaki pod kontrolą Rzucającego. 
Opanowanie ich kosztuje 30 p. kontroli x Skala Gry. Tacy agenci otrzymują premię +30 do wszystkich działań 
na dzikim terenie.

Przywrócenie dawnej świetności
P. czar: patrz opis
Trudność: 35
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka jakiegoś obiektu i szepcze słowa zaklęcia. W trakcie procesu cel wraca do apogeum 
swojej świetności. Czar działa na dowolne przedmioty nieożywione oraz powstałe ze szczątków istot żywych 
(drewno, kości, zwłoki etc.). Zaklęcie nie reperuje jednak uszczerbków mechanicznych, powstałych inaczej niż 
na skutek naturalnych procesów niszczenia. Może więc przywrócić szkielet do postaci ludzkich zwłok, lecz nie 
sprawić, że odrosną mu brakujące kości lub też odnowić całkiem zżarty przez rdze miecz (lecz nie złamany i 
pozbawiony ostrza).

Przywrócenie świetności 1 kilogramowi materii kosztuje 1 punkt czarów.

Mroczna cytadela
P. czar: 200
Koszt globalny: 200 j. magii
Trudność: 130
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: Zaklęcie może zostać rzucone w naprawdę złym miejscu, lub w miejscu, w którym wydarzyła się 
straszliwa tragedia (ludobójstwo, śmiertelna w skutkach zaraza, wielka bitwa etc.).
Opis: Czarownik wypowiada słowa swego zaklęcia i nakazuje tkwiącym w ziemi, powietrzu i aurze złym 
mocom przybrać cielesny kształt. Te formują się w postać ogromnego zamczysta o wzbudzających postrach 
murach wykonanych z czarnego, pochłaniającego światło kamienia. Samo spojrzenie na fortece wywołuje strach 
i przerażenie.

Forteca jest pusta, ale w pełni umeblowana i wyposażona, gotowa na przyjęcie nowych mieszkańców. 
Jedyne, czego w niej brakuje, to zapasów żywności choćby dla jednej osoby. Te jednak mogą zostać do niej 
dostarczone.

Użycie tego czaru generuje 10 punktów Nadużycia.
Efekt globalny: Otrzymujesz posiadłość: Zamek (kamienny).

Użycie tego zaklęcia generuje 10 jednostek Nadużycia.

Mroczny znak
P. czar: 40
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Po długotrwałym i męczącym dla obu stron rytuale czarownik dotyka jednego stworzenia i naznacza je 
swoim znakiem. Zaczarowana istota otrzymuje piętno na wybranym przez rzucającego fragmencie jej ciała. 



Piętno jest nieusuwalne i ma dowolną postać (zwykle jest to herb maga). Pozostaje cały czas widoczne, choć 
może zostać ukryte np. pod ubraniem.

Poświęcając jeden punkt czarów lub jeden punkt wyczerpania rzucający może w dowolnym momencie 
wysłać do ofiary krótki, mentalny sygnał ograniczający się do jednego słowa. Może też, niezależnie od dystansu 
ich dzielącego łączyć się z ofiarą za pomocą czarów i mocy w rodzaju Telepatia lub rzucać na nią czary, jak za 
pomocą Lalki Woodoo.

Czarownik, jeśli jest niezadowolony może też ukarać ofiarę dojmującym bólem. Ten trwać może 
dowolnie długo. Cierpiący może się poruszać, jednak otrzymuje karę -10 do wszystkich czynności.

Pisanie krwią
P. czar: X
Trudność: 55 
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dowolny
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: czarownik musi posiadać fragment gruzu z budynku, na który chce rzucić to zaklęcie, lub mieć ten 
budynek w zasięgu wzroku
Opis: Na rozkaz rzucającego na ścianie budynku, który wybrał pojawiają się krwawe napisy. Napis może być 
dowolnej treści. Za każdy punkt czarów wydany na to zaklęcie czarownik może napisać krwią jedno słowo.

Potworny trąd
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: tydzień
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Wytrzymałość
Opis: Czarownik rzuca zaklęcie i wskazuje jedną istotę lub grupę istot. Te bronią się testem Wytrzymałości +10 
za każdą ofiarę powyżej pierwszej. Jeśli im się nie powiedzie natychmiast pokrywają się potwornymi czyrakami 
i wrzodami. Ich wartość Wdzięku (jako urody) traktowana jest jak210. Żadne zdolność i zalety jej nie podnoszą.

Wartość Wdzięku jako talentu artystycznego nie ulega zmianie.

Przeklęcie drzewa
P. czar: 55
Trudność: 70.
Czas rzucania: 24at/2minuty.
Czas działania: do świtu.
Zasięg: dotyk.
Kontrzaklęcie: istnieje.
Opis: dotknięte drzewo zyskuje charakterystyki ,,czarciego drzewa” i jest gotowe wykonać każdy rozkaz 
rzucającego czar. Dotykana roślina musi być żywa w chwili przemiany.

Roślina różni się od zwykłego czarciego drzewa. Po pierwsze ma obniżone o 20 punktów Siłę i Punkty 
ran. Działają też na nią czary wpływające na ożywieńców. Roztacza jednak aurę zła i nienawiści sięgającą 3 
metrów. Każda istota w tym zasięgu traktowana jest, jakby znalazła się pod działaniem zaklęcia Klątwa.

Szkoła Natury:

Bujny wzrost roślin
P. czar: 10
Koszt globalny:20 j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 10 minut
Czas działania: 24 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Druid odprawia prosty rytuał, a gdy kończy wszystkie rośliny w zasięgu 50 metrów od niego zaczynają 
bardzo szybko kiełkować. Ich wzrost jest niemal widoczny w oczach. W ciągu 24 godzin pokonują swój 
normalny, roczny cykl życia.



Efekt globalny: Czarownik może rzucić to zaklęcie na dowolne pola prowincji. Generuje ono dodatkową 
jednostkę żywności, jeśli jest Łąką lub Stepem (dwie, jeśli znajdują się na nich tereny rolnicze) lub pół jednostki 
w innych warunkach za każde 20 jednostek magii wydanych na ten czar. Za ten sam koszt można też zwiększyć 
o 1 wynik rzutu na dochód z dowolnej uprawy.

Dorodny owoc
P. czar: 1
Trudność: 5
Czas rzucania: 1 atak / 5 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik bierze do swoich rąk dowolny owoc, kwiat lub pąk i wypowiada zaklęcie. Gdy kończy ten 
dojrzewa, osiągając typowy dla tego gatunku kształt, smak i właściwości.

Dywan kwiatów
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: brak
Opis: w promieniu 3 metrów od czarownika zaczynają kwitną kwiaty. Wyrastają w ciągu kilku sekund 
przebijając się przez ewentualny śnieg i pokrywając każdy obszar, na którym są w stanie zapuścić korzenie. Jeśli 
w danym miejscu nie ma czegoś, co byłoby w stanie podtrzymać rośliny kwitnące zaklęcie nie działa.

Gąszcz cierni
P. czar: X
Koszt globalny: X
Trudność: 45
Czas rzucania: 3 ataki
Czas działania: trwały
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: zaklęcie może być użyte tylko na terenie porośniętym przez jakąś roślinność
Opis: Po wypowiedzeniu formuły tego zaklęcia druid wskazuje linię. Natychmiast znajdujące się tam rośliny 
rozrastają się i pokrywają cierniami. W efekcie tworzą coś w rodzaju naturalnego płotu. Przebycie go dla istot 
lądowych jest niemożliwe. Mogą go natomiast obejść lub przeskoczyć (wymaga to możliwości skakania 
powyżej 2 metrów. Płot stanowi też osłonę przed pociskami.

Wyrąbanie dziury o wielkości metra kwadratowego wymaga zadania płotowi 50 ran. Nie ma on 
pancerza.

Zaklęcie kosztuje 1 punkt czarów za każdy metr długości płotu.
Efekt globalny: Chroniona czarem budowla traktowana jest, jakby miała umocnienia silniejsze o 1 punkt. 
Stworzenie każdego metra ogrodzenia wymaga 1 jednostki magii. Tak więc otoczenie całego zamku żywopłotem 
może okazać się niemożliwe.

Lasy błogosławionych roślin
P. czar: 30
Koszt globalny: 30 j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: 1 tydzień
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: Zaklęcie nie działa w zimie
Opis: W promieniu 30 metrów od rzucającego kiełkują magiczne rośliny i zioła. Mają silny, intensytwny aromat. 
Działa on bardzo drażniąco na węch wszystkich istot mroku. Do tej kategorii zaliczane są: demony, ożywieńcy, 
stworzenia mroku i potwory. Muszą one wykonać test Wytrzymałości w każdej turze, w której znajdują się na 
polu roślin. Jeśli ten się niepowiedzie, oznacza to, że otrzymują karę -20 z podowu mdłości. Nie ustępują one, 



dopuki istoty takie nie opuszczą pola. Jeśli test zakończy się porażką krytyczną stworzenia te wymiotują przez 
następne 1k6 tur.

Dłuższe pozostawanie na polu błogosławionych roślin może zakończyć się śmiercią stworzenia.
Pozostałe istoty otrzymują premię + 10 do dowolnych testów, czując się pokrzepione obecnością roślin.
Efekt globalny: Jedno pole Lasu w twojej prowincji zostaje porośnięte do końca sezonu przez błogosławione 
zioła. Żadne istoty z wymienionych typów nie mogą podejmować na nim działań.

Lasy trujących roślin
P. czar: 30
Koszt globalny: 30 j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 8 godzin
Czas działania: 1 tydzień
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Warunki: Zaklęcie nie działa w zimie
Opis: Zaklęcie działa tak, jak Lasy Błogosławionych Roślin, z tym, że efekt negatywny dotyka wszystkich 
nieśmiertelnych poza demonami, zwierzęta, magiczne bestie oraz istoty inteligentne. Efekt pozytywny wpływa 
natomiast na potwory, istoty mroku, ożywieńców i demony. Czarownik nie jest wyjątkiem od działania czaru.
Efekt globalny: Jedno pole Lasu w twojej prowincji zostaje porośnięte do końca sezonu przez błogosławione 
zioła. Żadne istoty z wymienionych typów nie mogą podejmować na nim działań.

Magiczna oaza
P. czar: 100
Koszt globalny: 100 j. magii
Trudność: 130
Czas rzucania: 48 godzin
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik odprawia potężny rytuał, który dosłownie wstrząsa nadprzyrodzonym światem, a następnie 
zaprasza życie w miejsce, w którym to pozornie nie miałoby szans istnieć. W promieniu 50 metrów od jego 
osoby teren zmienia się tak, by możliwe było tam życie przez cały rok i panowała temperatura wyższa od zera, 
jednak nie większa niż 20 stopni. Pojawia się też źródło wody, gleba i (jeśli jest to konieczne) źródło światła. 
Oaza jest w stanie przetrwać w dowolnym miejscu, poza takim, w którym zostałąby natychmiast zniszczona jak 
np. morze (gdzie natychmiast tonie) czy czynne wulkany.

Oaza wymaga ciągłego podtrzymywania. Puki istnieje 10 z wydanych na nią punktów czarów nie może 
zostać odzyskanych.

Rzucenie czaru generuje 1 punkt nadużycia.
Efekt globalny: Czarownik posługując się tym zaklęciem może zmienić jedno pole prowincji tak, że traktowane 
jest jako Łąka. Czar generuje 1 jednostkę nadużycia. W każdy sezonie rzucający musi też dopłacić 10 j. Mocy. 
Jeśli tego nie zrobi zaklęcie pryska.

Mniejsza, Większa Chmura zarodników
P. czar: 5, 15
Trudność: 35, 55
Czas rzucania: 3 ataki, 5 ataków
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: Powiew Wiatru
Opis: Są to dwa oddzielne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Pierwsze powołuje, że we 
wskazanym miejscu pojawia się chmura nasion podobnych do dmuchawców. Chmura dostaje się do oczu, ust i 
nosa wszystkich istot. Zasadniczo zasłania widoczność, a każdy, kto spróbuje się przez nią przedzierać musi 
wykonać test Wytrzymałości inaczej zaczyna się dusić i kaszleć. Może wówczas poruszać się tylko o połowę 
swoich możliwości (ale nie może biec), a wszystkie testy wykonuje z karą -20 do momentu wydostania się z 
chmury oraz przez 1k6+1 następnych tur.

Drugie zaklęcie działa identycznie, przy czym zarodniki zaczynają kiełkować w ciele każdego, kto nie 
wykona testu. Otrzymuje on 1k4 punktów ran w każdej turze wewnątrz chmury i w każdej turze trwania 
duszności. Obrażenia nie są zatrzymywane przez żaden pancerz. Istoty stworzone z ognia, wody lub 
niematerialne są odporne na ten czar.



Nieumarli, którzy zachowali ciała (np. zombie, wampiry), istoty mroku, stworzenia zbudowane z ziemi 
lub kamienia (wliczając w to nieśmiertelnych) otrzymują 1k8 ran przez 1k12 tur.

Nieprzebyte knieje
P. czar: 50
Koszt globalny: 50j. magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada to zaklęcie, a rośliny w promieniu 50 metrów od niego zaczynają gwałtownie 
rosnąć tworząc splątany gąszcz. Teren pod wpływem zaklęcia traktowany jest jako Trudny. Jeśli wcześniej był 
trudny, to teraz jest Bardzo Trudny. Jeśli był Bardzo Trudny: staje się niemożliwy do przebycia. Ograniczenia 
ruchu dotykają też rzucającego.
Efekt globalny: Celem tej wersji zaklęcia może być dowolne pole prowincji. Od tej pory traktowane jest jako 
trudny teren. Jeśli wcześniej znajdował się na nim teren, dający się traktować jako trudny (np. lasy, bagna, góry) 
traktowane jest jako Bardzo trudny. Jeśli wcześniej znajdował się na nim teren pozwalający traktować się jako 
Bardzo Trudny (np. porośnięte lasem bagna albo góry) traktowane jest jako teren niemożliwy do sforsowania. 
Efekty zaklęcia mijają po upływie jednego sezonu.

Ojciec dąb
P. czar: 50
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Druid odprawia skomplikowany rytuał błogosławiąc jedno drzewo z gatunku dębów. Roślina zostaje 
uświęcona stając się magiczna. We właściwej porze roku urodzi 1k100 magicznych żołędzi. Zjedzenie każdego z 
nich odnawia 10 p. czarów.

Rzucenie zaklęcia generuje 5 punktów Nadużycia.

Piękno natury
P. czar: 5
Trudność: 55
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Zaklęcie wydobywa i uwypukla naturalny wdzięk i zalety swego celu. W efekcie ten otrzymuje premię 
+20 do wszystkich testów Wdzięku traktowanych jako testy Urody.

Rój zagłady
P. czar: 20
Trudność: 65
Czas rzucania: 6 ataków
Czas działania: 1k10 tur
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: odesłać
Rzut obronny: Wytrzymałość
Opis: Z rąk druida wylatuje stado ptaków, owadów, nietoperzy – wampirów lub innych istot. Lecą one w stronę 
jego wrogów dopadając najbliższych dziesięciu. Co turę muszą oni wykonać test Wytrzymałości  -20, inaczej 
otrzymują oni 1k6 ran niezatrzymywanych przez żaden pancerz. Co gorsza stworzenia próbują im wydziobać 
oczy. Wszystkie osoby pod wpływem działania zaklęcia otrzymują karę -20 do testów Spostrzegawczości oraz 
wszelkich testów obrony.

Rozrost traw
P. czar: 5
Trudność: 25



Czas rzucania: 2 ataki / 10 sekund
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Druid wypowiada zaklęcie i wskazuje jakiś obszar. Gwałtownie wyrasta na nim gęsta, sięgająca 
dorosłemu do ramion trawa. Wszystkie testy Ukrywania się w tym miejscu są łatwiejsze o +20.

Wierny ogar
P. czar: 10
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 at / 25 sekund
Czas działania: do świtu
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: odesłać
Opis: Na rozkaz druida zjawia się pies. Ma on statystyki zwykłego psa bojowego i jest posłuszny druidowi. Zna 
do 6 sztuczek. Pies zajmuje 1 punkt w puli kontroli.

Przebudzenie zwierzęcego umysłu
P. czar: 50
Trudność: 55
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik wypowiada zaklęcie i odprawia potężny rytuał. Będące jego celem zwierze otrzymuje 
zdolność: Język (dowolny, znany rzucającemu) oraz inteligencję: Ludzką. Istota nie zmienia jednak swoich 
nawyków i przyzwyczajeń.

Czarownik, który użył tego zaklęcia automatycznie uzyskuje 1 p. Nadużycia. Co więcej przez rok i 
jeden dzień nie może odzyskać jednego, utraconego na czar punku zaklęć.

Czar ten może zostać rozproszony tylko przez pierwszy miesiąc po jego rzuceniu.

Pośród swoich
P. czar: 5
Trudność: 35
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Druid wypowiada kilka słów łagodnym głosem. W efekcie on lub dotknięta przez niego osoba jest 
ignorowana przez zwierzęta. Te traktują ją jakby była przedstawicielem tego samego gatunku (a jeśli są 
agresywne wobec swego gatunku: tak, jakby nie istniała).

Jeśli czarownik użyje tego zaklęcia do polowania permanentnie traci 1 punkt czarów.

Trenowanie zwierząt:
P. czar: 10
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik dotyka zwierzęcia i szepcze formułę tego czaru. By zaklęcie było skuteczne musi zdołać 
utrzymać swe ręce na zaklinanym obiekcie (co raczej wyklucza zwierzęta dzikie). Gdy skończy stworzenie 
otrzymuje korzyści z jednej z następujących zdolności: Tresura, Ćwiczenie zwierząt lub Trenowanie zwierząt. 
Efekt będzie trwały. Czarownik nie może odzyskać jednego z wydanych na to zaklęcie p. czarów do następnej 
pełni księżyca.

To zaklęcie może być nauczone zarówno jako czar Poznania jak i Zauroczeń.

Rozwścieczenie zwierzęcia
P. czar: 5
Trudność: 35



Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund
Czas działania: 1 godzina
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Zaklęcie może zostać rzucone na dowolne zwierze lub ich grupę. Istoty te muszą wykonać rzut obronny z 
premię +5 za każdy cel zaklęcia powyżej jednego. Jeśli im się nie powiedzie natychmiast wpadają w szał, 
atakując najbliższą istotę (w tym także przedstawicieli swojego gatunku). Jeśli cele są wierzchowcami 
natychmiast starają się zrzucić jeźdźców, a następnie ich stratować.

Kontrolowanie łaków
P. czar: 10
Trudność: 45
Czas rzucania: 5 ataków / 25 sekund 
Czas działania: chwila
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Czarownik wskazuje jednego lub więcej łaka. Ten broni się testem Opanowania +10 za każdy cel zaklęcia 
powyżej jednego. Jeśli ten się nie powiedzie: czarownik zyskuje nad nimi kontrolę jak za pomocą zaklęcia 
Dominacja.

Otwarta księga zwierzęcego umysłu
P. czar: 20
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik dotyka dowolnego zwierzęcia i otwiera jego umysł. Otrzymuje dostęp do całej jego wiedzy i 
wspomnień, które od tej pory może dowolnie zmieniać. Co więcej może zapisywać w nim dowolne rozkazy i 
polecenia. Zwierze nie ma innego wyboru, niż je wykonać. Rozkazy te mogą być długoterminowe, jak „służ 
temu człowiekowi”, „wychowaj to dziecko”, „waruj w tym miejscu, jeśli pojawi się człowiek, którego portret ci 
pokazałem zabij go natychmiast”.

Talent ogrodnika:
P. czar: 3
Koszt globalny: 5 jednostek Magii
Trudność: 35
Czas rzucania: 5 minut
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Rozproszyć
Opis: Druidzi znani są ze swych umiejętności i znajomości świata przyrody. Wypowiadając to zaklęcie 
czarownik tylko pogłębia swą wiedzę. Na cały czas jego trwania otrzymuje premię +20 do wszystkich testów 
związanych z pielęgnacją roślin.
Efekt globalny: Rzucający otrzymuje premię +20 do jednego rzutu Zarządzania związanego z uprawą roślin.

Pobłogosławienie stad
P. czar: 50
Koszt globalny: 50 j. magii
Trudność: 55
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: 1 sezon
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Druid błogosławi jedno ze stad zwierząt, obojętnie dzikich czy udomowionych, sprawiając, że spływa na 
nie dobrobyt (podobnie jak na ich hodowców oraz polujących nań myśliwych). Zwierzęta stają się bardziej 
dorodne, rzadziej chorują i dają więcej mleka. Rodzi się też więcej młodych.



Efekt globalny: Celem zaklęcia może być dowolna posiadłość hodowlana lub pole, na którym znajdują się 
zasoby związane ze zwierzętami. Posiadłość otrzymuje premię + 4 do ewentualnych rzutów na zyski. Pole 
generuje o 1 jednostkę więcej z dowolnych, przynoszonych przez siebie, pozytywnych efektów.

Wiec lasu
P. czar: 40
Trudność: 75
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: do świtu
Zasięg: brak
Kontrzaklęcie: brak
Warunki: zaklęcie musi być rzucone dokładnie na godzinę przed zmierzchem
Opis: Czarownik wypowiada słowa zaklęcia i zwołuje duchy przyrody na wiec. Stawiają się wszystkie, żyjące 
tym regionie stworzenia, niezależnie: duże, czy małe, słudzy, czy pomniejsi bogowie (a raczej ich reprezentacji), 
by wspólnie radzić nad problemami.

Na spotkaniu obowiązuje neutralność (jej pogwałcenie zwykle równa się rozszarpaniu przez 
rozwścieczonych nieśmiertelnych), więc żaden z duchów nie jest wrogi wobec czarownika. Nie znaczy to 
oczywiście, że wszystkie muszą być przyjaźnie nastawione do niego. Tak więc te, z którymi zadarł nadal są mu 
niechętne.

Rzucający może zadać dowolne pytanie któremukolwiek z duchów, które się stawiły. Otrzymuje też 
odpowiedź. Jej jakość jest zasadniczo zależna od poziomu wiedzy ducha oraz nastawienia, jakie żywi do osoby 
rzucającego. Nie należy więc oczekiwać, że osoby, które zginęły z ręki czarownika, lub stanowiły jego wrogów 
zechcą udzielać pożytecznych rad. Istnieje jednak szansa porozumienia, jeśli czarownik jest w stanie zrealizować 
jakieś interesy ducha.

Zwykle w interesie (i sferze zainteresowania) duchów leży interes, bezpieczeństwo i rozwój ich domen.

Zwierzęcy zabójca
P. czar: 15
Koszt globalny: 15j. magii
Trudność: 65
Czas rzucania: 1 godzina
Czas działania: chwila
Zasięg: do 40 kilometrów
Kontrzaklęcie: brak
Opis: Czarownik przywołuje niewielkie, ale bardzo groźne zwierze (prawdopodobnie egzotyczne): śmiertelnie 
groźnego węża (prawdopodobnie żmiję lub kobrę) albo równie groźnego skorpiona i wysyła go z zadaniem 
uśmiercenia człowieka. Mag, żeby wyznaczyć cel musi znać go przynajmniej z widzenia lub posiadać z nim 
inny łącznik.

Zwierze dociera do celu (jego położenie również musi być znane czarownikowi) i próbuje go uśmiercić. 
Najprawdopodobniej nocą wpełza do jego sypialni i kąsa. Jego jad działa przez 24 godziny, co godzinę zadając 
1k6 ran.

W terenie gęsto zaludnionym lub niebezpiecznym zwierze może zgubić cel. Szansa wynosi 5% za 
każde 2 kilometry oddalenia rzucającego od ofiary. Także przemieszczające się cele najczęściej są nieuchwytne 
dla pełzającego węża.
Efekt globalny: Zaklęcie ma 20% szans wyeliminować jednego wrogiego agenta.

Przywołanie roju szarańczy:
P. czar: 50
Koszt globalny: 50 jednostek magii
Trudność: 75
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: około doby
Zasięg: około 100 kilometrów
Kontrzaklęcie: brak 
Warunki: zaklęcie nie może zostać rzucone zimą
Opis: Czarownik przygotowuje zaklęcie i przyzywa hordę wygłodniałej szarańczy. Ta na jego rozkaz atakuje 
pola we wskazanej przez niego wiosce. Owady poruszają się przed siebie dosłownie pochłaniając każdą zieleń 
na jego drodze. Owady nie są w stanie zniszczyć drzew czy budynków, jednak pozostawiają po sobie tylko łyse 
konary i gołą ziemię. Resztę dokonuje głód.



Jeśli na zewnątrz panują bardzo złe warunki np. chłód, szarańcza może tego nie przeżyć i zginąć. 
Dlatego też czar ten nie działa w zimie.
Efekt globalny: Celem zaklęcia może być jedna posiadłość rolnicza (uprawa) lub pole prowincji. Zyski z 
posiadłości obliczane są z karą -8. Pole natomiast nie generuje w tym sezonie ani jednej jednostki żywności.

Plaga wilków, plaga wilkołaków
P. czar: 50, 100
Koszt globalny: 50 / 100 jednostek magii
Trudność: 75, 120
Czas rzucania: 24 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: 1 prowincja
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Czarownik przywołuje za ich 
pomocą wilki, napełnia je agresją i nienawiścią do ludzi. Zaczynają one nękać wskazane przez niego obszary. 
Zwierzęta są dość liczne, na tyle liczne, że mogą zagrozić nawet kluczowi wiosek. Atakują zwykle trzody, 
niekiedy też ludzi.

Drugie zaklęcie jest potężniejsze. Prócz zwykłych wilków wabi też wilkołaki (i inne, wielokształtne 
potwory), które nie mają oporów przed atakowaniem populacji.

Tak długo, jak długo zaklęcia działają czarownik nie może odzyskać 10 (Plaga wilków) lub 20 (plaga 
wilkołaków) z wydanych na nie punktów.

Gdy czar mija zwierzęta wracają do swojego naturalnego zachowania.
Efekt globalny: Pierwsze zaklęcie sprawia, że wszystkie rzuty na dochód z posiadłości Hodowlanych 
wykonywane są z modyfikatorem - 4. Drugie: -8. Dodatkowo drugi czar zmniejsza przyrost naturalny o -1%.

Czary w każdym sezonie wymagają podtrzymywania. W wypadku pierwszego czarownik musi wpłacić 
5 jednostek magii, drugiego: 10 jednostek magii. Jeśli tego nie zrobi: zaklęcie pryska.

Szkoła Uzdrowień

Głód narkotyczny / Alergia
P. czar: 5
Trudność:45
Czas rzucania: 3 ataki / 15 sekund
Czas działania: do końca dnia
Zasięg: 100 metrów
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Rzut obronny: Opanowanie
Opis: Są to dwa odmienne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Kapłan wskazuje ich ofiarę i 
wypowiada formułę czaru. Gdy kończy cel wykonuje rzut obronny. W rezultacie cel otrzymuje wadę Alergia lub 
Nałóg związaną z jednym, wyznaczonym przez rzucającego obiektem. Natychmiast też pojawiają się objawy 
głodu.

Zawieszenie alergii, Zawieszenie nałogu
P. czar: 5, 5
Trudność: 45
Czas rzucania: 4 ataki / 20 sekund
Czas działania: 1 dzień
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Są to dwa, odrębne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Wypowiadający je kapłan 
dotyka celu. Ten natychmiast zostaje uzdrowiony z trawiących go nałogów lub alergii. Do końca dnia 
traktowany jest tak, jakby nie miał wady Nałóg lub Alergia.

Alchemiczne Eliksiry:

Warianty Eliksirów:
Nie wszystkie eliksiry mają ten sam sposób działania i skład. Istnieje wiele przepisów pozwalających  

stworzyć mikstury o podobnym działaniu różniące się jednak efektami ubocznymi. Tak więc drużyna może 
skorzystać, prócz podstawowej wersji substancji także z różnych jej wariantów:



Eliksir wiedźm
Składniki: - 80% ceny
Opis: Ten wariant eliksiru może wpływać jedynie na mikstury oddziałujące na postacie. Każdy, używający taki  
eliksir musi wykonać test Wytrzymałości. Jeśli mu się nie powiedzie natychmiast zostanie zmieniony w ropuchę.

Mroczna mikstura
Składniki: -20% ceny
Opis:  Poniższa  mikstura  lub  jej  efekty  nie  wpływają  w  żaden  sposób  na  Potwory  Cienia,  Demony  i  
Ożywieńców. Osoby,  które spożywały tą  miksturę otrzymują karę -20 do rzutów obronnych przed efektami 
powodowanymi przez te istoty przez następne 2 doby.

Nalewka
Składniki: -20% ceny oryginału
Opis: Wariant ten posiadają jedynie eliksiry o Doustnym sposobie dawkowania. Mikstura w dużej mierze składa 
się z alkoholu. Każdy spożywający ją musi wykonać test Wytrzymałości. Jeśli mu się nie powiedzie znajdzie się 
w stanie lekkiego upojenia alkoholowego otrzymując karę -10 do wszystkich testów (kumulatywną za każdy 
spożyty eliksir).

Potwornie gorzka
Składniki: -20% ceny oryginału
Opis:  Wariant ten posiadają jedynie eliksiry o Doustnym sposobie dawkowania. Substancja jest tak potwornie 
gorzka, że jej spożycie nastręcza trudności. Każdy, kto próbuje ją przełknąć musi wykonać test Wytrzymałości. 
Jeśli ten mu się nie powiedzie natychmiast wymiotuje eliksir marnując go.

Szkodliwy
Składniki: -50% ceny oryginału
Opis: Wariant ten posiadają jedynie eliksiry działające na osoby. Gdy mija czas działania eliksiru każdy, kto go  
zażył otrzymuje 1k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden pancerz. Ran tych nie da się leczyć magią.

Nowe eliksiry

Alchemiczne dziecko
Czas przygotowania: 30 dni
Czas działania: chwila
Dawkowanie: brak
Trudność testu: -50
Składniki: 200 sztuk złota
Opis: W specjalnej kadzi hodowlanej czarownik wytwarza sztuczną, ludzką istotę. Ta traktowania jest jak 
człowiek 1 poziomu. Alchemik sam określa jej płeć, Zdolności, Wady i Zalety. Tak wyhodowane istoty zwykle 
są posłuszne swym twórcom i uważają ich za swoich rodziców. Jednak nie jest to magiczna kontrola. Większość 
organizacji religijnych uważa hodowle istot ludzkich i tworzenie nowego życia za grzech.

Alkohol natychmiastowego nałogu
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 10 sztuk złota
Opis: Każda osoba, która wypije choć jedną dawkę tej substancji natychmiast popada w alkoholizm. Otrzymuje 
wadę Nałóg: Alkoholizm. Efekt jest permanentny, jednak przez pierwszy miesiąc daje się on rozproszyć.

Balsam ochrony przed magią
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: natrzeć ciało
Trudność testu: -20
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Osoba, która natarła ciało tym nieco cuchnącym balsamem otrzymuje premię +20 do wszystkich rzutów 
obronnych przed magią.



Balsam szeptu drzew
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 2 godziny
Dawkowanie: natrzeć ciało
Trudność testu: -20
Składniki: 6 sztuk złota
Opis: Po wysmarowaniu ciała tą pachnącą żywicą maścią użytkownik nagle otwiera swe zmysły na otaczający 
go świat. Teraz szum liści i traw przestaje być dla niego tylko dźwiękiem, a staje się rozmową. Od tego momentu 
może porozumiewać się z roślinami, zwierzętami i innymi obiektami nieożywionymi tak, jakby rzucono na 
niego czar Pogawędka z Rośliną.

Balsam zombie
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: trwały
Dawkowanie: natrzeć ciało
Trudność testu: -20
Składniki: 8 sztuk złota
Opis: Do tej substancji domieszano ślinę i krew jednej osoby. Natarcie nią zwłok dowolnego zmarłego sprawia, 
że te ożywają jako Zombie i ruszają do walki. Zombie jest posłuszny dawcy śliny i dolicza się do jego punktów 
kontroli.

Bańki mydlane uwięzienia
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania:1 godzina
Dawkowanie: wydmuchać
Trudność testu: -20
Składniki: 6 sztuk złota
Opis: Użytkownik dmucha w eliksir, a ten zmienia się w ogromną bańkę mydlaną, która porusza się na dystans 
do  20 metrów pochłaniając pierwszą napotkaną istotę (Zręczność pozwala uniknąć tego efektu) i więżąc ją na 
około godzinę. Bańka zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz jest bardzo wytrzymała, ma odporność warstwy 
stali.

Bliźniaczy papier
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: użyć
Trudność testu: -20
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Na pozór jest to zwykły papier. Jednak został specjalnie spreparowany. Zestaw bliźniaczego papieru 
zawsze składa się z dwóch identycznych arkuszów. Napisanie choć jednej litery na jednym z nich sprawia, że na 
drugim również pojawia się identyczny tekst.

Bomba oślepiająca
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 1k20 tur
Dawkowanie: otwarcie butelki
Trudność testu: -10
Składniki: 3 sztuki złota
Opis: Płyn zawarty w tej fiolce w kontakcie z powietrzem natychmiast się zapala powodując oślepiający błysk 
jasnego światła. Wszystkie istoty w promieniu 5 metrów od butelki muszą wykonać test Wytrzymałości inaczej 
zostają oślepione na czas jego działania. Oślepione istoty bronią się przed atakami z karą -30, a obrona przed ich 
ciosami jest tyle samo trudniejsza.

Butelkowana noc
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: 2 godziny
Dawkowanie: otworzyć butelkę
Trudność testu: -30
Składniki: 20 sztuk złota



Opis: Po otwarciu butelki zawierającej tą substancję uwalnia się z niej fala ciemności. Gdy ta skończy parować 
niebo w promieniu 100 metrów od eliksiru ciemnieje i pokrywa się gwiazdami. Przez dwie godziny panują pod 
nim warunki identyczne, jak w nocy.

Cudowne farby
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: chwila
Dawkowanie: specjalne
Trudność testu: -30
Składniki: 50 sztuk złota
Opis: To magiczne farby o niezwykłych właściwościach. Każdy, namalowany za ich pomocą przedmiot (test 
Sztuki: Malarstwo) natychmiast staje się realny. Przedmiot musi być jednak odwzorowany w dokładności 1 do 1 
z najdrobniejszymi szczegółami. Dawka farb pozwala na pokrycie płótna o powierzchni 50 na 50 centymetrów. 
Stworzone za ich pomocą przedmioty mają wszystkie właściwości oryginałów, nie mogą być jednak cenniejsze, 
niż koszt składników farb, nie mają żadnych, magicznych mocy, a namalowane za ich pomocą żywe istoty 
niestety nie są żywe.

Czarodziejski defoliant
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: chwila
Dawkowanie: rozpylić
Trudność testu: 0
Składniki: 2 sztuki złota
Opis: W promieniu 3 metrów od miejsca, w którym rozpylono ten eliksir usychają rośliny. Zwykłe rośliny 
umierają natychmiast. Potwory roślinne otrzymują 1k20 ran niezatrzymywanych przez żaden pancerz.

Czarodziejski papierek lakmusowy
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: chwila
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: +0
Składniki: 1 sztuka złota
Opis: To nasączony magiczną substancją i zabezpieczony woskiem papier. W chwili, gdy dotknie się nim 
dowolnego przedmiotu lub zjawiska o magicznym charakterze, lub tylko wyjmie w miejscu, gdzie działa 
potężna magia ten zmienia kolor. Kolor zależy od tego, jakiego rodzaju czary funkcjonują w danym miejscu:
- Czerwony: magia wroga, niebezpieczna dla osoby trzymającej papierek.
- Błękitny: magia przyjazna, korzystna dla trzymającego papier.
- Zielony: magia neutralna, nie mająca żadnego wpływu na użytkownika.
- Żółty: magia neutralna, nieukierunkowana, obecna ale nie wywołująca żadnego, konkretnego efektu.

Eliksir długowieczności
Czas przygotowania: 120 godzin
Czas działania: chwila
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 30 sztuk złota
Opis: Zażycie pojedynczej dawki tego eliksiru wydłuża naturalną długość życia i dobrej kondycji o jeden rok. 
Maksymalnie jednak substancja ta może przedłużyć ludzkie życie do 125 lat.

Eliksir doświadczenia
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: trwały
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -30
Składniki: 100 sztuk złota
Opis:  Celem stworzenia tej mikstury alchemik wykorzystuje fragment ciała (może to być nawet pojedynczy 
włos)  herosa lub dowolnej,  innej  osoby o niebagatelnym doświadczeniu.  Gdy ją  wypija  zdobywa część jej 
wiedzy o świecie i zaradności. Otrzymuje natychmiast dodatkowe 100 punktów doświadczenia.



Jednocześnie psychika pijącego zostaje przemieszana z psychiką osoby, z której wspomnień czerpie, co  
może doprowadzić  do  groźnych powikłań.  Postać  powoli  popada  w obłęd.  Pijący otrzymuje  więc  1  punkt 
specjalny,  którego nie da  się  w żaden sposób zniwelować.  Mistrz  Gry,  gdy miłośnik Eliksirów uzbiera  ich  
wystarczająco dużo może wydać je na wadę Koszmary Senne lub dowolną inną, związaną z charakterem postaci.

Eliksir mnemotechniki
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: 4 godziny
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: 0
Składniki: 2 sztuki złota
Opis: Osoba zażywająca tą substancję otrzymuje zaletę Eidetyczna Pamięć na czas działania eliksiru. Eliksir 
wydobywa na wierzch także jej dawne, głębokie wspomnienia poprzedzające moment przyjęcia substancji.

Eliksir nieśmiertelnych
Czas przygotowania: 120 godzin
Czas działania: 20+1k20 tur 
Dawkowanie: Doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 30 sztuk złota
Opis: Osoba pijąca ten eliksir na czas jego działania staje się Nieśmiertelnym. Otrzymuje wszystkie, typowe 
cechy tego typu bytów, w tym zdolność do dematerializacji oraz odporność na zwykłą broń.

Eliksir niestabilnych mutacji
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -20
Składniki: 8 sztuk złota
Opis: Ta substancja jest bardzo silnym, ale jednocześnie też bardzo groźnym dla życia mutagenem. Wypijająca 
ją istota otrzymuje moc Mutacja oraz zwiększa o 30 jedną, dowolną cechę. Jednocześnie z upływem każdego 
dnia od wypicia tego eliksiru osoba, która to uczyniła otrzymuje kumulatywną karę -10 do tej samej cechy. W 
momencie, gdy cecha spadnie do zera: umiera.

Eliksir oczyszczenia myśli
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 2 godziny
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -10
Składniki: 2 sztuki złota
Opis: Zażywający ten eliksir osobnik oczyszcza swój umysł z wszelkich niepotrzebnych myśli. Łatwiej mu 
skupić się na otoczeniu i rzeczach naprawdę istotnych. Otrzymuje premię +10 do testów Inteligencji oraz 
Koncentracji podczas przerywania zaklęć. Dodatkowo każda próba czytania jego myśli podczas działania tego 
efektu kończy się niepowodzeniem. Pijący wygląda bowiem tak, jakby w ogóle nie myślał.

Wypicie tego eliksiru przerywa efekty w rodzaju Hipnozy, Dominacji Umysłowej i inne czary 
zakłócające normalne myślenie. Nie przywraca jednak wymazanej pamięci.

Eliksir odmłodzenia
Czas przygotowania: 120 godzin
Czas działania: chwila
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -40
Składniki: 100 sztuk złota
Opis: Ta niezwykle cenna, ale i niebezpieczna mikstura jest tajemnicą długiego życia niektórych czarowników. 
Pijąca ją osoba musi wykonać test Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie natychmiast fizycznie i psychicznie 
wraca do wieku 5-6 lat. Niepowodzenie krytyczne oznacza powrót do niemowlęctwa.

Jeśli test się powiedzie pijący młodnieje o 1k20 lat.

Eliksir odnowienia mocy



Czas przygotowania: 48
Czas działania: chwila
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -20
Składniki: 10 sztuk złota
Opis: Wypicie tej substancji sprawia, że czarownik prawie natychmiast odnawia cząstkę swej mocy. Czarownik 
odzyskuje 1 punkt czarów, który w normalnych okolicznościach utraciłby na okres roku i jednego dnia. Jednak 
ma to swoją cenę. Przez najbliższy miesiąc każde użycie magii przez jego osobę ma 5% szans na wywołanie 
Dzikiego Efektu.

Eliksir odporności na alkohol
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 8 godzin
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -10
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Osoba, która spożyła ten eliksir staje się całkowicie niewrażliwa na działanie alkoholu. Może pić 
zawierające go substancje tak, jak wodę. Nie wywierają na niej żadnego wrażenia.

Eliksir przemiany charakteru
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: 24 godziny
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 10 sztuk złota
Opis: Osoba pijąca ten eliksir doznaje gwałtownej przemiany charakteru. Traci wszystkie swoje wady i 
zastępuje je pełnym zestawem Wad wartym 20 punktów wybranym przez twórcę eliksiru w chwili warzenia tej 
substancji.

Eliksir spokojnych snów
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: 1 noc
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: +10
Składniki: 1 sztuka złota
Opis: Osoba, która zażyła ten eliksir jest w stanie przespać pojedynczą noc spokojnie. Nie wpływają na nią 
żadne wady w rodzaju Koszmarów Sennych, traci też zaletę Czujny Sen. Nie działają na nią też żadne zaklęcia 
wpływające na sny.

Eliksir ślepowidzenia
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 2 godziny
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -20
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Osoba, która spożyła tą miksturę zachowuje się tak, jakby widziała bez używania wzroku. Jest świadoma 
wszystkiego, co dzieje się w promieniu 3 metrów od niej, niezależnie od panujących warunków. Może więc 
poruszać się w absolutnych ciemnościach, wykrywa stworzenia niewidzialne, a przed atakami od tyłu broni się 
jak przed flankowaniem.

Eliksir uroku
Czas przygotowania: 48
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -20
Składniki: 5 sztuk złota
Opis:  Człowiek,  który  wypił  ten  eliksir  nagle  zaczyna  wydawać  się  swoim  rozmówcą  osobą  szalenie  
inteligentną,  czarującą  i  pełną łobuzerskiego uroku.  Otrzymuje premię  +20 do wszelkich testów Wdzięku i  
Charyzmy mających na celu manipulację zachowaniem innej osoby.



Eliksir wielowiekowej hibernacji
Czas przygotowania: 48
Czas działania: trwały
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -20
Składniki: 10 sztuk złota
Opis:  Osoba zażywająca ten eliksir  musi  go bardzo ostrożnie odmierzyć,  bowiem za każdą spożytą krople  
zapada w sen na okres dziesięciu lat.  Snu nie przerywa żaden efekt, za wyjątkiem Rozproszenia Magii  lub  
poważnego zranienia śpiącego. Przez cały ten okres hibernowany nie potrzebuje żywności ani wody. Osoby nie 
chcące znaleźć się pod efektem tej mikstury muszą wykonać test Wytrzymałości.

Eliksir wypoczynku
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: chwila
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: brak
Składniki: 2 sztuki złota
Opis:  Po wypiciu tej kwaśnej i nieco gorzkiej substancji postać czuje nagły przypływ energii. Odzyskuje siły 
tak, jakby przespała 8 godzin

Eliksir zatrzymania lat
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: 1k10 lat
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -40
Składniki: 40 sztuk złota
Opis: To bardzo silna mikstura powstrzymująca starzenie się. Zażywająca ją osoba zatrzymuje się w wieku, w 
którym się znajduje na 1k10 lat.

Eliksir zatrzymania wilczej przemiany
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: 24 godziny
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -20
Składniki: 10 sztuk złota
Opis: Osoba, która wypiła ten eliksir na 24 godziny pozbywa się wszelkich objawów wilkołactwa. Od tego 
momentu nie zmienia się w żadne przerażające stworzenie niezależnie od warunków i fazy księżyca. Nie może 
też jednocześnie obudzić w sobie bestii.

Eliksir zła
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: chwila
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: +0
Składniki: 5 sztuk złota
Opis: Pijący ten eliksir osobnik natychmiast odzyskuje 1k20 utraconych Punktów Ran i Punktów Czarów. Jego 
ciało i dusza zostają uleczone, lecz niestety bezpowrotnie skażone. Otrzymuje 1 punkt Nadużycia który Mistrz  
Gry musi wydać na rozwój choroby zawodowej Zwichrowany Umysł.

Eliksir złota
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: polać przedmiot
Trudność testu: -20
Składniki: 3 sztuki złota
Opis: Polany tym eliksirem przedmiot zmienia postać, a jego powierzchnię pokrywa cienka warstwa złota. 
Dzięki temu zdobieniu jego wartość handlowa rośnie pięciokrotnie. Niestety po upływie godziny magia przestaje 
działać, a przedmiot wraca do normy.

Osoby przyłapane na posługiwaniu się tym eliksirem są zwykle wieszane.



Gaz materializacji
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 30 minut
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -20 
Składniki: 5 sztuk złota
Opis: Po otwarciu pojemnika zawierającego ten płyn substancja natychmiast ulatnia się tworząc chmurę o 
promieniu 3 metrów. Wszystkie znajdujące się w niej istoty (lub znajdujące się w przylegających obszarach 
przestrzeni duchowej) muszą wykonać test Wytrzymałości, inaczej natychmiast stają się materialne. Da się je też 
zranić zwykłą bronią. Po 30 minutach efekt ustaje.

Fiolkami z gazem można rzucać jak kamieniami.

Golem
Czas przygotowania: 30 dni
Czas działania: chwila
Dawkowanie: brak
Trudność testu: -50
Składniki: 200 sztuk złota (gliniany), 500 sztuk złota (kamienny), 1000 sztuk złota 
Opis:  Specjalnie dobierając glinę oraz nasączając ją licznymi składnikami alchemicznymi czarownik ożywia 
przedmiot nieożywiony. Jeśli powiedzie mu się test na jego rozkazy rusza straszliwy golem.

Gwiezdny pył
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 30 minut
Dawkowanie: cisnąć w powietrze
Trudność testu: -10
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Pył ciśnięty w powietrze tworzy iluzję bardzo przyciągającej treści. Zasadniczo każdy patrzący na niego 
widzi coś innego. Musi jednak wykonać test Opanowania żeby oderwać wzrok. Pył unosi się w powietrzu przez  
30 minut, jednak silne powiewy wiatru mogą go szybciej rozproszyć.

Hipnotyczne bańki mydlane
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 1k20 tur
Dawkowanie: wydmuchać
Trudność testu: -10
Składniki: 3 sztuki złota
Opis:  Czarownik dmucha w tą miksturę, a następnie szybko zamyka oczy. Z mikstury wydobywa się chmura 
baniek mydlanych o hipnotycznych kolorach. Wszystkie istoty je widzące muszą wykonać test Opanowania. 
Jeśli im się nie powiedzie gapią się na bańki bezmyślnie tak długo, aż ktoś lub coś nie wyrwie ich z otępienia,  
np. atakując na nie.

Homunkulus
Czas przygotowania: 30 dni
Czas działania: chwila
Dawkowanie: brak
Trudność testu: -30
Składniki: 50 sztuk złota
Opis: W specjalnej  kadzi  alchemik  tworzy sztuczną,  nieco  przypominającą  człowieka  istotę:  homunkulusa. 
Homunkulus jest  posłuszny osobie,  która go wyhodowała,  nie  wlicza się  jednak do jego punktów kontroli.  
Tworzenie nowego życia jest traktowane przez większość religii jako ciężki grzech.

Kadzidło snu tysiąca snów
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 1 noc
Dawkowanie: zapalić
Trudność testu: -10
Składniki: 4 sztuki złota



Opis: Kadzidło to zapala się, a następnie wdycha. Później użytkownicy (maksymalnie 5 osób) kładą się do snu. 
W takcie jego śni im się przyszłość, przeszłość lub teraźniejszość. Śniący nie ma kontroli nad snami. Zadaje 
jednak Mistrzowi Gry pytanie. Ten musi tak ułożyć treść wizji sennych, by ta ułatwiła rozwiązanie problemu.

Każda osoba, która użyła Kadzidła Snu Tysiąca Snów otrzymuje na następny miesiąc wadę Koszmary 
Senne.

Krople burzy
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: wlać do wody
Trudność testu: -20
Składniki: 30 sztuk złota
Opis: Po zakończeniu pracy nad tą substancją czarownik wytwarza zaledwie kilka kropel magicznego płynu. Po  
wlaniu  ich  do  wody  ta  natychmiast  zaczyna  buzować  i  szumieć,  a  po  kilku  chwilach  wstaje  z  niej  1k6 
nieśmiertelnych  sług:  żywiołaków wody.  Nie  są  to  prawdziwe żywiołaki,  nie  można więc  ich  wygnać,  lub 
odpędzić, jednak zachowują wszystkie, pozostałe cechy swego gatunku.

Lalka woodoo
Czas przygotowania:48 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: specjalne
Trudność testu: -20
Składniki: 20 sztuk złota
Opis: By  przygotować  ten  eliksir  czarownik  potrzebuje  posiadać  czarnoksięski  łącznik  z  dowolną  istotą.  
Wykonuje  lalkę  ze  specjalnie  spreparowanego  wosku.  Od  tej  pory  każdy czarownik  może  rzucić  na  lalkę 
dowolne, nie powodujące obrażeń zaklęcie. To natychmiast przenosi się na osobę, łącznik z którą został w niej  
umieszczony

Łapacz koszmarów:
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: 14 dni
Dawkowanie: specjalne
Trudność testu: -30
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Łapacz koszmarów jest rodzajem siatki przygotowanej z szeregu magicznych składników. Zawiesza się ją 
w drzwiach domostwa lub też nad łóżkami. Teoretycznie mają one sprawić, by koszmarne sny znikły. Osoby 
śpiące w tak chronionych miejscach są odporne na wszelkie zaklęcia magii snów.

„Łza Danu”
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 20 sztuk złota
Opis: Ten eliksir to jedna z najświętszych tajemnic druidów Danu, którzy wierzą, że stanowi on jedną z łez ich 
bogini. Faktycznie jest to bardzo silny mutagen. Zażywająca go osoba zmienia się niemal natychmiast w 
przerażające monstrum. Rośnie o jedną kategorię, otrzymuje 50 punktów do rozdzielenia między dowolne cechy 
fizyczne, 10 punktów pancerza naturalnego oraz moce Regeneracja, Wyczucie Życia i Mutacja. Przez czas 
działania eliksiru pijący wzbudza też strach.

Osoba,  która  wypiła  ten  eliksir  musi  wykonać  test  Wytrzymałości.  Jeśli  jej  się  nie  powiedzie  po 
zakończeniu jego działania otrzymuje jedną z następujących wad: Brak Kończyny, Chromy, Słabe Zmysłu lub 
Blizny, tak wyniszczająca dla organizmu jest ta substancja.

Mikstura splatania
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -10
Składniki: 3 sztuki złota



Opis: Wypicie tego, mieniącego się wieloma kolorami eliksiru dostraja ciało czarownika do magicznej energii.  
Na czas działania mikstury otrzymuje on premię +10 do testów Splatania Magii.

Mroczny olejek
Czas przygotowania: 48
Czas działania: 24 godziny
Dawkowanie: natrzeć ciało
Trudność testu: -20
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Osoba, która natarła swe ciało tą substancją dla wszystkich nieumarłych, demonów i potworów wygląda 
jak smakowity kąsek. Każdy napotkany przez nią stwór z tego gatunku musi wykonać test Opanowania, inaczej 
atakuje ofiarę. Jeśli znajdzie jej trop natychmiast nim podąża.

Mutagen
Czas przygotowania: 36 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: +0
Składniki: 5 sztuk złota
Opis: Eliksir ten bardzo poważnie zmienia strukturę tkanek swego użytkownika. Pijąca go istota otrzymuje moc  
Mutacja.

Mydło dusz
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: 48 godzin
Dawkowanie: natrzeć ciało
Trudność testu: -20
Składniki: 8 sztuk złota
Opis: Na pierwszy rzut oka jest to kostka białego mydła. Użycie eliksiru jest bardzo proste, należy się za jego  
pomocą dokładnie umyć. Osoba, która to zrobiła na czas jego działania traci możliwość używania zaklęć czarnej 
magii,  wszelkie  wady,  zalety,  zdolności  i  moce  oparte  na  niemoralnym  zachowaniu  oraz  otrzymuje  wady 
Litościwy i Kiepski Kłamca. Potem wraca do normy.

Demon lub ożywieniec, który umyje się tym mydłem otrzymuje 1k20 ran niezatrzymywanych przez 
żaden pancerz, których nie może zregenerować inaczej niż magią przez okres roku i jednego dnia. Proces mycia 
się tą substancją jest dla tego typu istot bardzo bolesny.

Napój czarnoksięstwa
Czas przygotowania: 120 godzin
Czas działania: 3 godziny
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 20 sztuk złota
Opis: W osobie, która spożyła ten eliksir budzą się magiczne moce. Jej Magia i Mistyka rosną do 35 punktów 
otrzymuje też zdolność intuicyjnego rzucania zaklęć, jak Czarodziej i znajomość 5 zaklęć (tylko na czas 
działania substancji).

Eliksir  ten  jest  jednak  bardzo  niebezpieczny  dla  użytkownika.  Każde  jego  zażycie  sprawia,  że 
użytkownik otrzymuje 1 punkt Nadużycia, który musi wydać na chorobę zawodową Rozpłynięcie w Magii

Napój formy żywiołaka
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 15 sztuk złota
Opis: Osoba zażywająca ten eliksir zmienia postać przybierając formę żywiołaka jednego, określonego w 
trakcie warzenia mikstury żywiołu. Żywiołaka da się zranić zwykłą bronią, jednak otrzymuje on tylko połowę 
zwykłych obrażeń. Dodatkowo jest całkowicie odporny na wszelkie efekty związane z jego żywiołem. W 
zależności od wersji czaru dodatkowo mikstura zapewnia:
- ognia: aurę ognia jak czar Płonące Ciało
- ziemi: 10p. Pancerza Naturalnego



- powietrza: zdolność lot jak czar Lot
- wody: zdolność Oddychanie pod Wodą.

Napój lojalności
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 1 doba
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Do eliksiru tego zwykle domieszano odrobinę krwi jakiejś osoby. Każdy, kto go wypije natychmiast staje  
się  lojalnym sługą tej  istoty.  Wykona każdy jej  rozkaz (choć niekoniecznie narażający jego dobre imię lub 
zdrowie i życie) oraz przez cały okres działania substancji nie zdradzi jej, chyba, że przymuszony siłą.

Napój poetycznego natchnienia
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: brak
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Po  wypiciu  tego  błękitnego,  parującego napoju człowiek  doznaje  nagłego przypływu  natchnienia.  W 
efekcie otrzymuje premię +20 do wszelkich testów sztuki: Poezja i Śpiew. Eliksir ten jest bardzo poszukiwany 
przez licznych, często niezbyt zdolnych artystów.

Napój rozdwojenia
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: -30
Składniki: 8 sztuk złota
Opis: Wypicie tego eliksiru sprawia, że po turze bólu i cierpienia obok jego użytkownika pojawia się idealna 
kopia właściciela. Obydwie kopie posiadają odrębne umysły, jednak mają taką samą motywację i traktują się 
jako naturalnych sojuszników.

Niezwykły rozpuszczalnik:
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: chwila
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -50
Składniki: 50 sztuk złota
Opis: Substancja ta to niezwykle skuteczny i niebezpieczny rozpuszczalnik. Jedna dawka pozwala na całkowite 
rozpuszczenie do 100 kilogramów dowolnej substancji. Oblana nim istota (jeden atak) otrzymuje 1k100 ran nie 
zatrzymywanych przez żaden czar i prawdopodobnie zostaje całkowicie stawiona przez rozpuszczalnik.

Magiczny rozpuszczalnik nie trawi żadnych substancji odpornych na działanie magii oraz Szkła.

Napój totalnego pijaństwa
Czas przygotowania: 4 godziny
Czas działania: chwila
Dawkowanie: doustne
Trudność testu: +10
Składniki: 2 sztuki złota
Opis: Efektem prac alchemika jest kilka kropli płynu, które po dodaniu do dowolnego napoju alkoholowego 
natychmiast zwiększają jego moc. Już wypicie pojedynczej dawki sprawia, że osoba, która to zrobiła totalnie się 
upija. Nie jest zdolna do żadnej akcji poza bełkotaniem i zataczaniem się. Najczęściej pada nieprzytomna na 
ziemię lub zasypia pijackim snem.

Odwodniona żywność
Czas przygotowania: 8 godzin
Czas działania: chwila
Dawkowanie: zamoczyć
Trudność testu: brak



Składniki: 1 sztuk srebra / racja żywnościowa
Opis:  Jest to zwykła żywność, z której alchemik swoimi sztuczkami usunął wodę. Dzięki temu są one o 50% 
lżejsze od zwykłej żywności. Nadają się do normalnego spożycia po tym, gdy czarownik doda do nich wody. 
Wówczas pęcznieją i smakują prawie jak świeże.

Olej animacji
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: Dotyk
Trudność testu: -20
Składniki: 5 sztuk złota
Opis:  Posmarowany  tym  olejem  przedmiot  ożywa,  zachowując  się  tak,  jakby  trzymał  go  niewidzialny,  
posłuszny rozkazom  użytkownika  człowiek.  Na  potrzeby  testów  przedmiot  posiada  1  atak  oraz  wszystkie 
statystki o wartości 33.

Olej bezczasowości
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: trwały
Dawkowanie: natrzeć obiekt
Trudność testu: -20
Składniki: 10 sztuk złota
Opis:  Jedna  dawka  tej  substancji  wystarczy  do  natarcia  nią  2  metrów  kwadratowych  powierzchni.  Tak  
zakonserwowane obiekty są niewrażliwe na upływ czasu. Mogą przeleżeć w niezmienionej formie przez całe 
lata. Eliksir nie działa na żywe istoty lecz wpływa na żywność i rośliny w tym także magiczne.

Olejek śliskości
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: 4 godziny
Dawkowanie: brak
Składniki: 2 sztuki złota
Opis: To bardzo śliska substancja, często traktowana jako alchemiczna broń. Pojedyncza butelka po rozlaniu lub 
ciśnięciu (jak kamień) tworzy plamę o średnicy 3 metrów jest ona pozbawiona jakiejkolwiek przyczepności.  
Próba  przejścia  każdego  metra  wymaga  testu  Zręczności,  inaczej  postać  upada.  Postać,  która  upadła  musi 
poświęcić następną turę, żeby wstać, chyba, że nosi ciężką zbroję. Wówczas nie może wstać bez pomocy.

Papier lakmusowy wykrycia trucizny
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: chwila
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: +0
Składniki: 1 sztuka złota
Opis: Jest to nasączony magiczną substancją papier. W momencie, gdy dotknie się nim dowolnego trującego lub  
zatrutego obiektu papier natychmiast czernieje.

Papier do origami wiedźmy Tomoe
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: 2 godziny
Dawkowanie: złożyć origami
Trudność testu: -20
Składniki: 10 sztuk złota
Opis:  Wykonując test  Rzemiosła:  Origami można z  tego pozornie  zwyczajnego papieru  czerpanego ułożyć 
origami  przedstawiające  dowolną  istotę  rozmiaru  do  dużego.  Po  ciśnięciu  figurki  na  ziemi  ta  ożywa,  jak 
prawdziwy stwór. Ma jednak tylko 25 P. Ran i Siły, nie posiada żadnych zdolności specjalnych i mocy oryginału  
ani  pancerza  naturalnego.  Oprócz  tego  jednak  zachowuje  się  jak  on.  Jest  jednak  absolutnie  posłuszna 
rzucającemu. Origami otrzymują podwójne obrażenia od ognia.

Papier pakowy wiedźmy Tomoe
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: owinąć weń jakiś obiekt



Trudność testu: -10
Składniki: 6 sztuk złota
Opis:  Na pierwszy rzut oka jest to zwykły papier pakowy . Jednak każdy owinięty nim przedmiot staje się  
niewykrywalny dla wszelkich form magii i niewidzialny dla każdego rodzaju postrzegania pozazmysłowego.

Plazmoid
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: trwały
Dawkowanie: otworzyć butelkę
Trudność testu: -20
Składniki: 6 sztuk złota
Opis:  Alchemik,  posługując  się  sobie  tylko  znanymi  sztukami  wyhodował  istotę  bardzo  podobną  do 
prawdziwego plazmoida. Po otwarciu lub rozbiciu butelki (tą można rzucać jaki kamieniem) stworzenie uwalnia  
się. Atakuje najbliższą istotę.

Popiół zarazy
Czas przygotowania: 48
Czas działania: chwila
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -10
Składniki: 5 sztuk złota
Opis:  Substancja  ta  to  popioły  ze  zwłok  ofiar  zarazy  spalonych  na  stosach  pogrzebowych  dodatkowo 
wzmocnione magicznymi substancjami i eliksirami. Mogą być ciśnięte na dystans maksymalnie do 10 metrów 
tworząc chmurę o promieniu 3 metrów. Każdy, kto wejdzie z nimi w kontakt musi natychmiast wykonać test  
Wytrzymałość. Jeśli mu się nie uda natychmiast zaczyna chorować.

Popiół zarazy
Czas przygotowania: 48
Czas działania: chwila
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -10
Składniki: 5 sztuk złota
Opis:  Substancja  ta  to  popioły  ze  zwłok  ofiar  zarazy  spalonych  na  stosach  pogrzebowych  dodatkowo 
wzmocnione magicznymi substancjami i eliksirami. Mogą być ciśnięte na dystans maksymalnie do 10 metrów 
tworząc chmurę o promieniu 3 metrów. Każdy, kto wejdzie z nimi w kontakt musi natychmiast wykonać test  
Wytrzymałość. Jeśli mu się nie uda natychmiast zaczyna chorować.

Proszek kichnięć i kaszlnięć
Czas przygotowania: 8 godzin
Czas działania: 30 tur
Dawkowanie: wdychanie
Trudność testu: 0
Składniki: 2 sztuki złota
Opis:  Pyłek  ciśnięty (maksymalnie  na  odległość  10  metrów)  tworzy chmurę  o  średnicy 3  metrów.  Każda  
wchodząca w nią istota musi wykonać test Wytrzymałości -20 inaczej czuje się podrażniona, kaszle i kicha.  
Otrzymuje modyfikator -20 do wszystkich akcji, nie może mówić ani rzucać zaklęć. Efekt utrzymuje się przez  
1k20 tur po wyjściu z chmury pyłu.

Proszek zasłony
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 10 minut
Dawkowanie: rozsypać w powietrzu
Trudność testu: brak
Składniki: 2 sztuki złota
Opis:  Ten pył  rozsypany w powietrzu (maksymalny zasięg rzutu:  10 metrów) tworzy chmurę o średnicy 3 
metrów.  Chmura  jest  gęsta  i  bardzo  niewiele  przez  nią  widać.  Osoby znajdujące  się  w niej  widzą  obiekty 
oddalone nie dalej niż 1 metr. Dla osób znajdujących się za nią stanowi przeszkodę o rozmiarze Bardzo Dużym.

Proszek znikania
Czas przygotowania: 16 godzin



Czas działania: 24 godziny
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -10
Składniki: 3 sztuki złota
Opis: Każda istota lub obiekt obsypany (1 atak) tym iskrzącym się pyłem znika. Istoty niechętne działaniu tej  
magii mogą wykonać test Wytrzymałości. Pojawiają się w dokładnie tym samym miejscu po upływie 24 godzin.

Pył bezwartościowości
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: posypać przedmiot
Trudność testu: +10
Składniki: 1 sztuka złota
Opis: Po posypaniu tym pyłem każdy przedmiot wygląda na stary i zniszczony. Jego cena w oczach nabywców 
spada dwa razy.

Pył cenności
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: posypać przedmiot
Trudność testu: +10
Składniki: 1 sztuka złota
Opis: Po posypaniu tym skrzącym się pyłem dowolnego przedmiotu wygląda on, jakby był znacznie cenniejszy,  
niż w rzeczywistości. Jego wartość rośnie w oczach nabywców dwukrotnie.

Pyłek zombie
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: trwały
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -10
Składniki: 5sztuk złota
Opis: Czarownik łączy różnego rodzaju magiczne komponenty, pył ze zwierzęcych kości oraz ludzką ślinę. Gdy 
ta  ostatnia  wysycha  otrzymuje  bardzo  groźną,  czarnoksięską  truciznę.  Wysypany  (1  atak)  pył  pył  leci  na 
odległość maksymalnie 10 metrów tworząc chmurę o średnicy 3 metrów. Wszystkie znajdujące się w jej obrębie 
istoty muszą wykonać test Wytrzymałości. Jeśli im się nie powiedzie po upływie 48 godzin zmieniają się w 
Zombie pod kontrolą dawcy śliny.

Udany test Medycyny lub zaklęcia Leczenie Chorób, Neutralizacji Trucizny czy Rozproszenia Magii 
(oraz podobne efekty) usuwają efekt Pyłu Zombie.

Istoty zmienione w nieumarłych Pyłem Zombie nadal są żywe (chyba, że w chwili działania magii zejdą 
z tego świata z przyczyn naturalnych, wówczas traktowane są jako zwykli nieumarli). Można je więc uleczyć  
wymienionymi  środkami.  Ofiary  leczone  magią  powracają  do  normalnego  stanu  po  tygodniu.  Leczone 
tradycyjnie: po dwóch tygodniach.

Pył iluzji
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: 10 minut
Dawkowanie: rozsypać w powietrzu
Trudność testu: 0
Składniki: 3 sztuki złota
Opis:  Do przygotowania tego pyłu użyto odrobiny materii  pochodzącej  od dowolnej  istoty lub obiektu.  Po 
rozsypaniu go w powietrzu chmura pyłu tworzy idealną iluzję osoby lub przedmiotu, od którego pochodziła 
wykorzystana w eliksirze substancja. Iluzja jest animowana i może być przerażająca jednak nie porusza się z 
miejsca i niestety nie może wydawać dźwięków.

Pył latania
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 30 minut
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -20
Składniki: 7 sztuk złota



Opis:  Każdy,  posypany tym pyłem przedmiot zaczyna unosić się  w powietrzu tak,  jakby rzucono na niego 
zaklęcie Lot.

Pył negacji
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: chwila
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -20
Składniki: 8 sztuk złota
Opis: Rozsypanie tego pyłu (zasięg: 5 metrów, pochłania to 1 akcję) sprawia, że tłumi on wszelkie efekty magii. 
Istnieje 50% szans, że każde, nie wymagające specjalistycznego kontrzaklęcia czarów, działające na posypany 
obiekt przestanie działać.

Pył nekryczny
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: posypać przedmiot
Trudność testu: -20
Składniki: 5 sztuk złota
Opis: Dla posypanego (1 atak, maksymalny zasięg: 5 metrów) tą substancją obiektu czas zaczyna biec bardzo 
szybko. Natychmiast starzeje się ona o 1k20 lat. Efekt można usunąć rozpraszając magię przez pierwszy miesiąc 
od użycia zaklęcia. Potem staje się on permanentny.

Pył petryfikacji
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 2 godziny
Dawkowanie: Dotyk
Trudność testu: -20
Składniki: 6 sztuk złota
Opis: Osoba  obsypana tym pyłem (wymaga  to  poświęcenia  jednego ataku,  maksymalny zasięg  rzutu  to  5 
metrów) musi wykonać test Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie zostaje na okres 2 godzin obrócona w 
kamień. Po tym czasie znów wraca do życia.

Pył przemiany
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 1 godzuna
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -10
Składniki: 4 sztuki złoa
Opis:  Przedmiot  nieożywiony  posypany  tą  substancją  prawie  natychmiast  zmienia  kształt  i  właściwości  
zmieniając się w dowolny inny przedmiot (tylko Normalnej jakości), pod warunkiem, że nie został on wykonany 
z żadnego, szlachetnego lub magicznego materiału.

Pył ujawnienia
Czas przygotowania: 6 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: rozsypać
Trudność testu: +10
Składniki: 1 sztuka złota
Opis: Ten świecący się srebrzyście pył ciśnięty (na dystans maksymalnie 10 metrów) tworzy chmurę świecącej 
się substancji, która niemal natychmiast przywiera do ciał osób mających z nią kontakt. Wszelkie niewidzialne 
lub ukryte osoby natychmiast stają się widocznym konturem.

Pył wykrycia magii
Czas przygotowania: 24 godziny
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: 0
Składniki: 2 sztuki złota



Opis:  Pył ten to substancja wchodząca w bardzo silne reakcje w kontakcie z magią. Rozsypana w powietrzu 
(maksymalny zasięg rzutu: 10 metrów) tworzy chmurę o promieniu 3 metrów, a następnie oblepia wszystkie 
magiczne lub znajdujące się pod wpływem magii obiekty i zaczyna świecić ujawniając istoty niewidzialne.

Pył zefiru
Czas przygotowania: 96 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: wlać do wody
Trudność testu: -20
Składniki: 30 sztuk złota
Opis:  Po wielu  godzinach  pracy alchemik  otrzymuje  garść  pyłu.  Po  ciśnięciu  go  na  wiatr  rozrasta  on  się  
przekształcając się w 1k6 nieśmiertelnych sług:  żywiołaków powietrze.  Nie są to prawdziwe żywiołaki,  nie  
można więc ich wygnać, lub odpędzić, jednak zachowują wszystkie, pozostałe cechy swego gatunku.

Świeca przyzywania
Czas przygotowania: 12 godzin za każdą kategorię rozmiaru zaczynając od malutkiego
Czas działania: chwila
Dawkowanie: rozpalić
Trudność testu: 0, -10 za każdą kategorię rozmiaru powyżej średniego
Składniki: 5 sztuk złota za każdą kategorię rozmiaru zaczynając od malutkiego
Opis: Dziesięć minut po rozpaleniu tej świecy w powietrzu tworzy się chmura dymu, która po kilku sekundach 
przybiera postać istoty, z myślą o której przygotowano świece, a następnie nabiera cielesności. Najczęściej istota 
jest bardzo rozgniewana faktem, że została wyrwana ze swego, naturalnego środowiska i przeniesiona nie 
wiadomo gdzie. Stworzenie atakuje najbliższą postać.

Świecąca kreda
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: normalnie pisać
Trudność testu: +10
Składniki: 2 sztuki złota
Opis: Na pozór jest to zwykła kreda. Jednak gdy zapadną ciemności ujawnia ona swe niezwykłe właściwości: 
napisane za jej pomocą znaki świecą bowiem lekko w mroku i są wyraźnie widoczne. Jedna kreda wystarcza 
zwykle do zapisania około 10 000 znaków.

Świeca materializacji
Czas przygotowania: 72 godziny
Czas działania: 2 godziny
Dawkowanie: rozpalić
Trudność testu: -30
Składniki: 20 sztuk złota
Opis: Po zapaleniu tej świecy wszystkie istoty w promieniu 20 metrów od niej stają się automatycznie 
materialne. Są widoczne i da się je zranić bronią. Efekt działa także na stworzenia znajdujące się na płytkiej 
warstwie astralnej.

Świeca niewidocznego światła
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: rozpalić
Trudność testu: 0
Składniki: 1 sztuka złota
Opis: Na pozór jest to zwykła świeczka dająca trochę światła i pozwalająca rozjaśnić ciemności. Jej blask jest 
jednak niewidoczny dla każdego, kto stoi dalej, niż 1 metr od niosącego świecę. Nie zdradza więc jego 
obecności.

Świeca wypoczynku
Czas przygotowania: 12 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: rozpalić



Trudność testu: 0
Składniki: 1 sztuka złota
Opis: Po rozpaleniu tej świecy śpiący zasypiają bez większych problemów. Gdy śpią dodają +2 do testów 
odzyskiwania Punktów Ran i Puntów Czarów.

Świeca wywołania upiorów
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 1 godzina
Dawkowanie: zapalić
Trudność testu: -20
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Ta świeca, do której wosku, prócz wielu tajemnych składników domieszano też prochy zmarłego po 
zapaleniu otwiera przejście do zaświatów, którym przybywca "dawca" szczątków. Duch pozostaje w świecie 
żywym przez czas, jaki pali się świeca (jedna płonie maksymalnie przez godzinę). Zachowuje się zgodnie ze 
swoim charakterem, jeśli nie jest agresywny (a należy zwrócić uwagę, że istnieje niebezpieczeństwo wywołania 
tym sposobem groźnego upiora) zwykle odpowiada na pytania i podejmuje rozmowę (choć nie musi mówić 
prawdy).

Święty olejek
Czas przygotowania: 48
Czas działania: 24 godziny
Dawkowanie: natrzeć ciało
Trudność testu: -20
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Osoba natarta tą substancją jest odrażająca dla wszelkich nieumarłych, demonów i potworów. Istoty te nie 
widzą w niej nic ciekawego. Jeśli nie wykonają testu Opanowania nie atakują celu, starając się odejść od niego 
jak najdalej.

Tonik niezwykłych snów
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 1 noc
Dawkowanie: zapalić
Trudność testu: -10
Składniki: 4 sztuki złota
Opis: Po wypiciu tego eliksiru użytkownik powinien położyć się spać. We śnie dostrzega rozwiązanie swoich 
problemów (Gracz może sam określić owe problemy). Mistrz Gry, opisując mu sny odpowiada na jedno jego 
pytanie. W trakcie nocy użytkownikowi śnią się także inne, bardzo kolorowe wizje. Musi wykonać test 
Wytrzymałości, inaczej otrzymuje wadę Nałóg: obejmującą ten eliksir.

Miesiąc bez zażywania Toniku usuwa Nałóg.

Trucizna wiecznego spoczynku
Czas przygotowania: 72 godzimy
Czas działania: 20 tur
Dawkowanie: dokrewne
Trudność testu: -20
Składniki: 5 sztuk złota
Opis: To bardzo dziwna trucizna nie mająca żadnego wpływu na żywe istoty, działająca jednak na nieumarłych.  
Każdy ożywienie zraniony bronią zatrutą tą substancją musi wykonać test Wytrzymałości -20. Jeśli ten się nie  
powiedzie co turę do końca działania zaklęcia ofiara otrzymuje 1k3 rany nie zatrzymywane przez żaden pancerz.

Trupie czerwie
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: 1k20 tur
Dawkowanie:dotyk
Trudność testu: -10
Składniki: 2 sztuki złota
Opis: Pod tą nazwą kryją się specjalnie hodowane czerwie larw muchówek, nakarmione szeregiem magicznych 
eliksirów i  składników.  Ciśnięte  (1  akcja,  maksymalnie  na  dystans  5  metrów)  natychmiast  zgryzają  się  w 
dowolne, martwe tkanki. Każdy ożywieniec cielesny zaatakowany w ten sposób otrzymuje co turę 1k6 ran nie 



zatrzymywanych przez  żaden pancerz.  Czerwie  nie atakują żywych istot,  są  też  niegroźne dla ożywieńców 
szkieletowych i bezcielesnych.

Wiecznie płonący olej
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: dotyk
Trudność testu: -20
Składniki: 10 sztuk złota
Opis: Na pierwszy rzut oka jest to zwykły olej do lamp, przy czym pachnie on nieco inaczej od zwykłego. Po 
umieszczeniu w nim knota i zapaleniu płonie jak zwykły olej, przy czym nie wypala się. Potencjalnie może on 
płonąć nawet w nieskończoność. Olej jest lżejszy od wody i unosi się na jej powierzchni. Woda nie może go 
zgasić.

Jedynym sposobem wygaszenia takiego oleju jest odcięcie dopływu powietrza np. przez przysypanie go 
piaskiem, lub zniszczenie magii substancji odpowiednimi zaklęciami.

Zaprawa skuteczności
Czas przygotowania: 120 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: użyć podczas budowy
Trudność testu: -30
Składniki: 50 sztuk złota / jednostek pieniędzy
Opis:  To dawka zaprawy murarskiej,  wzbogaconej  o szereg alchemicznych komponentów wystarczająca do 
wzniesienia obiektu o szerokości, wysokości i długości 3 metrów. Każda przebywająca w nim istota otrzymuję 
premię +10 do wszystkich czynności.

Czarodziejskie zioła

Kwiaty i pyłki kwiatowe

Kwiaty astralnej podróży
Teren: podmokłe bagniska, wody stojące, zwykle w miejscach koncentracji nadprzyrodzonych mocy
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: bardzo rzadkie
Opis: Te przypominające wyglądem płatki lilii wodnej rośliny po spożyciu sprawiają, że jedząca je osoba pada 
bez przytomności na ziemię. Jej duch natomiast zrywa okowy ciała i zaczyna swobodnie wędrować tak, jakby na 
daną postać rzucono zaklęcie Astralna Wędrówka.

Kwiaty inspirującego aromatu
Teren: W leśnych jeziorach, blisko źródeł magii
Czas działania: 30 minut
Występowanie: Pospolity
Opis:  Jest  to  intensywnie  pachnący,  biały kwiat  przypominający  wyglądem lilię  wodną.  Wciągnięcie  jego 
aromatu w płuca wypełnia umysł robiącego to inspiracjami. Otrzymuje on premię +10 do wszystkich testów 
tworzenia nowych obiektów i dzieł sztuki.

Kwiaty ozdoby
Teren: W zapuszczonych ogrodach porzuconych miast i osiedli
Czas działania: 1 doba
Występowanie: Rzadki
Opis:  Jest  to wyjątkowo piękny,  przyciągający wzrok kwiat.  Przypięty do ubrania sprawia,  że każda osoba 
patrząc  na  ciebie  spodziewa  się  po  właścicielu  wiele  dobrego.  Jej  reakcje  na  widok  noszącego  rosną  o  1 
kategorię w górę.

Kwiaty przyjemnych wizji
Teren: Na stepach, niedaleko ujęć wody, zwykle przy magicznych źródłach i strumykach
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: Pospolity



Opis: Spożycie płatków lub pyłku tej przypominającej nieco szafran rośliny powoduje przyjemne wizje rzeczy, 
których jedzący najbardziej w życiu chciałby doświadczyć. Spożywająca kwiaty osoba czuje się zrelaksowana i 
odprężona tak,  jakby przespała całą noc (jednak dodaje +2 do wszystkich rzutów).  Lotos  jest  jednak silnie 
uzależniający. Każdy, kto go spożywa musi wykonać test Wytrzymałości. Jeśli mu się nie powiedzie otrzymuje  
wadę Nałóg. Ta znika po miesiącu nie spożywania kwiatów wizji.

Kwiaty trującego zapachu
Teren: Bagna, pozbawione życia, wodniste regiony
Czas działania: 24 godziny
Występowanie: B. Rzadki
Opis: Roślina ta przypomina wyglądem czarny tulipan, jest uważana za okaz piękna i elegancji. Posiada jednak 
bardzo niebezpieczne właściwości.  Każdy,  kto weźmie wdech jej  zapachu, lub będzie pozostawał dłużej niż 
godzinę w miejscu, gdzie rośnie musi wykonać test Wytrzymałości. Niepowodzenie oznacza silne zatrucie. Jeśli 
test się powiedzie, ofiary co godzinę otrzymują 1k6 obrażeń. Po upływie doby w wolnym od kwiatów miejscu 
zatrucie mija.

Lilia charakterów
Teren: na podmokłych, bagiennych łąkach i wysokich torfowiskach
Czas działania: chwila
Występowanie: pospolity
Opis:  Lilie te są przesadzane i uprawiane jako rośliny ozdobne (nie rozmnażają się w niewoli) lub też jako  
kwiaty cięte.  Żyją tylko w towarzystwie osób o czystych charakterach. Jeśli w promieniu 3 metrów od lilii  
znajduje się osoba, która popełniła poważną zbrodnię lub też zamierza taką popełnić kwiat prawie natychmiast 
więdnie.

Liście

Liście cnoty
Teren: Lasy iglaste, na słabych i kwaśnych glebach
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: pospolity 
Opis: To  liście  samotnego  krzewu  o  nieco  srebrzystym zabarwieniu.  Mają  sercowaty kształt,  postrzępione 
krawędzie i porasta je lekki meszek. Spożyte wpływają na charakter jedzącego. Ten otrzymuje wady Litościwy, 
Kiepski Kłamca oraz zaletę Prawomyślny.

Ziele silnych eliksirów
Teren: Stepy, łąki, pastwiska i półpustynie, zwykle blisko wody
Czas działania: trwały
Występowanie: pospolite
Opis:  Ta  magiczna  roślina  o  dużych,  podobnych  nieco  do  chrzanu,  poznaczonych  purpurowymi  plamami 
liściach  jest  bardzo  ceniona  przez  alchemików.  Po  dodaniu  jej  do  dowolnej  mikstury  magicznej  znacząco 
wzmacnia jej działanie. Efekt eliksiru jest dwa razy dłuższy, niż normalnie.

Owoce i nasiona

Jabłko wiecznego snu
Teren: Na drzewach dzikiej jabłoni wyrastających w magicznych lasach
Czas działania: chwila
Występowanie: Bardzo rzadki
Opis: Na pierwszy rzut oka jest to zwyczajny owoc jabłoni, czerwony i apetyczny. Spożywająca go osoba musi 
wykonać test Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie natychmiast zapada w sen tak, jakby znalazła się pod 
działaniem zaklęcia Wieczny Sen.

Jagody zombie
Teren: Podmokłe lasy, bagniska i olszyny
Czas działania: chwila
Występowanie: rzadki
Opis: Na pierwszy rzut oka są to niedojrzałe jagody borówki błotnej, jednak doświadczona osoba zwróci uwagę  
na ich nieprzyjemny, cuchnący smak. Osoba, która spożyje choć jedną taką jagodę musi natychmiast wykonać 



test  Wytrzymałości.  Jego  niepowodzenie  oznacza,  że  przeistacza  się  ona  w  Zombie.  Rzucenie  zaklęcia  
Rozproszenie  Magii  powoduje  usunięcie  efektu,  jednak  jeśli  ofiara  w  międzyczasie  umrze  na  zawsze  już 
pozostanie żywym trupem.

Nasiono krainy
Teren: W sercu najstarszych, najmniej naruszonych przez ludzi mateczników
Czas działania: chwila
Występowanie: legendarne
Opis: Na pierwszy rzut oka to zwykłe nasiono trawy o lekko srebrzystym, metalicznym zabarwieniu. Pulsuje w 
nim jednak potężna moc. Po posadzeniu w dowolnym miejscu nasiono zaczyna kiełkować, zmieniając duży 
obszar w nadające się do życia miejsce. Stopniowo przeobrażeniu ulega grunt, klimat łagodnieje, pojawia się  
zdolna podtrzymać życie zwierzęce roślinność, z ziemi usuwane są groźne zanieczyszczenia. Efekt działania 
nasiona zależy od wielu czynników, w tym tego, w jakim gruncie zostało zasiane, lokalnego klimatu etc.

Zasadniczo jednak można przyjąć, że pojedyncze ziarno jest w stanie zmienić jedno pole prowincji w 
Step.

Ziarna  nie da  się  w żaden sposób kupić.  Jego  zdobycie  jest  możliwe,  jednak wymaga ogromnych  
nakładów, a wejście w jego posiadanie powinno stanowić przynajmniej pretekst do scenariusza. Jego zdobycie: 
legendarny czyn godny herosa lub władcy.

Owoce mądrości
Teren: Samotne, łyse szczyty wzgórz
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: rzadkie
Opis: Ten owoc rodzony jest przez specyficzny gatunek drzewa cechujący się białą korą i czerwonymi liśćmi.  
Sam owoc ma gruszkowaty kształt, grubą skórkę, która musi zostać przecięta nożem i nieproporcjonalnie duże  
nasiono. W smaku jest słodko-gorzki. Po jego spożyciu jedzący otrzymuje premię +20 do wszystkich testów 
opartych na Wiedzy.

Owoce mędrców
Teren: Dzikie lasy, w największym gąszczu
Czas działania: chwila
Występowanie: pospolity
Opis: To włochate, fioletowe owoce rodzone przez plącze porastające krzewy, pospolite w niektórych lasach. Są 
lekko trujące,  jednak wielu  czarowników ceni  je  nawet  pomimo ich  kwaśno  -  gorzkiego  smaku.  Spożycie 
pojedynczego Owocu Mędrców odnawia 3k6 punktów czarów. Jedzący jednak zostaje lekko podtruty: traci 1k6 
punktów ran.

Owoc prawdy
Teren: Lasy dębowe i bukowe, zwykle w towarzystwie innych drzew, w ocienionych miejscach
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: rzadkie
Opis: Owoce te wydawane przez krzew dorastający do 4-5 metrów wysokości przypominają duże śliwki, przy 
czym zamiast fioletowe są zwykle żółte lub czerwone. Mają słodki miąższ i przyjemny zapach. Osoba, która je 
spożyje jednak nie jest w stanie dłużej kłamać. Otrzymuje wadę Kiepski Kłamca na czas działania zioła.

Owoc pasji
Teren: Przejrzyste, liściaste lasy, w okolicach nasłonecznionych polan
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: rzadki
Opis:  jest  to  złocisto-pomarańczowy  owoc  przypominający  nieco  niedużego  cytrusa.  Jego  kwaśno-gorzki 
miąższ z nieznaczną nutą słodyczy daje inspiracje. Spożywająca go go osoba otrzymuje premię +20 do dowolnej  
działalności  artystycznej.  Jednak  próba oderwania  się  od  owej  działalności,  jeśli  tylko  ma ku  temu okazję 
wymaga od niej testu Opanowania.

Owoce wzrostu
Teren: Lasy mieszane, na dobrze nasłonecznionych stokach
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: rzadki



Opis: To owoc pewnego pnącza z wyglądu przypominający pokryty włoskami ogórek. W smaku jest kwaśno - 
gorzki i trudny do przełknięcia. Po spożyciu go jedzący rośnie o jedną kategorię rozmiaru. Otrzymuje też 10  
dodatkowych punktów Siły, Ran i Wytrzymałości.

Owoc z drzewa pośpiechu
Teren: Pola, łąki i pastwiska, na samotnych, niewielkich drzewach
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: pospolity
Opis:  Spożycie  tego  śliwkowatego,  kwaśnego owocu  sprawia,  że  człowiek  od  razu  czuje  zastrzyk  energii. 
Osoba, która zjadła ten owoc otrzymuje premię +10 do wszystkich testów wymagających szybkości i refleksu 
oraz ustalania inicjatywy w walce.

Trupie jabłka:
Teren: W porzuconych sadach rozciągających się wokół ruin opuszczonych miast
Czas działania: 24 godziny
Występowanie: Bardzo rzadki
Opis: Na pierwszy rzut oka jest to zwykłe jabłko, jednak na jego skórce rysuje się z trudem dostrzegalny zarys  
trupiej  czaszki.  Zjadająca  go  osoba  pada  na  ziemię  tak,  jakby umarła.  Jej  duch  opuszcza  natomiast  ciało  
poruszając się tak, jakby został Upiorem. Przyjmuje też wszystkie fizyczne statystyki tego typu stworzenia.

Ziarno wykarmienia
Teren: Pola uprawne, zwykle wśród innych, mniej cennych zbóż
Czas działania: chwila
Występowanie: rzadkie
Opis: Na  pierwszy rzut  oka  jest  to  zwykłe  ziarno  zboża  lub  innej  jadalnej  rośliny.  Faktycznie  ma  jednak 
znacznie potężniejsze właściwości. Spożycie pojedynczego ziarna sprawia, że jedzący zostaje nasycony na cały 
dzień.

Żołędzie entów
Teren: Lasy, żołędzie te powstają na gałęziach entów
Czas działania: chwila
Występowanie: pospolity
Opis: Na pozór dość pospolity żołądź po podlaniu wodą błyskawicznie kiełkuje. W rezultacie po kilku chwilach  
z miejsca, w którym został posadzony wyrasta drzewo o wysokości 20 metrów.

Żołędzie strażników puszczy
Teren: Najgłębsze, leśne mateczniki puszcz niemal nietkniętych przez ludzi
Czas działania: chwila
Występowanie: bardzo rzadki
Opis: Ten żołądź, dorastający na niezwykle starych drzewach w głębi mrocznych, nietkniętych przez ludzi lasów 
jest  wyraźnie magiczny, wydaje się też lśnić własnym blaskiem. Zasadzony w ziemi i podlany wodą kiełkuje z 
niezwykłą prędkością szybko osiągając rozmiar dorosłego enta. Ten atakuje dowolną, wskazaną mu istotę.

Żołędzie wieków
Teren: Lasy, puszcze, w najgłębszych matecznikach
Czas działania: chwila
Występowanie: rzadki
Opis:  Na pozór jest  to zwykły żołądź zwykłego dębu, jednak każdy czarownik rozpozna subtelną różnicę i  
pulsującą  wewnątrz  jego  moc.  Nasiona  takie  kiełkują  jedynie  na  starożytnych,  przynajmniej  pięćsetletnich 
dębach w głębinach magicznych puszcz. Po posadzeniu w ziemi i podlaniu żołądź bardzo szybko kiełkuje. Gdy 
tak  się  stanie  wyrasta  z  niego  kępa  młodych drzew o promieniu  5 metrów. Stanowi  ona  zasłonę  rozmiaru  
Gigantycznego oraz Trudny Teren.

Drzewa i krzewy

Gałąź z drzewa duchów
Teren: Na pustkowiach nie porośniętych przez żadną inną roślinność
Czas działania: chwila



Występowanie: rzadkie
Opis:  Na pierwszy rzut oka drzewo duchów nie różni się niczym od innych drzew. Stanowi jednak ulubione 
miejsce spotkań duchów, a doświadczeni zielarze potrafią rozpoznać ten fakt. Zerwanie, a następnie spalenie w 
ognisku gałęzi z takiego drzewa daje możliwości posłuchania rozmów prowadzonych przez Nieśmiertelnych, tak 
jak czar Czarodziejskie Wieści.

Obiekty pochodzenia zwierzęcego

Gniazdo wściekłych os
Teren: W lasach, na polach i strychach niektórych domostw
Czas działania: chwila
Występowanie: pospolity
Opis: To gniazdo zwykłych os, które czarownik karmił specjalnie dobranymi ziołami zmieszanymi z miodem.  
W efekcie owady urosły, jednak zrobiły się ospałe choć jednocześnie bardziej agresywne. Gwałtowny ruch na 
przykład uderzenie o ziemie wprawia je w gniew. Gniazdem można ciskać jak kamieniem. W efekcie wylatuje z 
niego stado os, które następnie atakuje 1k6najbliższych celów, żądląc je przez 1k20+10 tur i zadając im 1k3 rany 
nie zatrzymywane przez żaden pancerz.

Jajo demona
Teren: W siedzibach demonów
Czas działania: trwały
Występowanie: rzadki
Opis: Jest to jajo lub (według innych) młody osobnik demona. Ten skórzasty twór wielkości gołębiego jaja jest 
czasem używany jako amulet. Użytkownik może wykorzystać płynącą w nim, demoniczną energię do dodania 
sobie premii +10 do dowolnego testu. Każde użycie zwiększa jednak moc demona. Jajo otrzymuje jeden punkt. 
Gdy uzbiera ich sto pochłania swoją ofiarę przekształcając ją w pomniejszego demona pod kontrolą Mistrza Gry.

Jajo żywiołaka ziemi
Teren: Głęboko w ziemi, czasem znajdowane przez górników
Czas działania: chwila
Występowanie: bardzo rzadkie
Opis: Na pozór jest to zwykła geoda, czyli jajowaty, pusty kamień wypełniony od środka krystaliczną naroślą.  
Faktycznie jednak wewnątrz jej żyje młody, wykluwający się dopiero żywiołak. Strzaskanie jej wypuszcza istotę  
na świat. Pomniejszy żywiołak ziemi atakuje najbliższą postać oprócz osoby, która go wyzwoliła.

Kości zmumifikowanej wyroczni
Teren: grobowce
Czas działania: chwila
Występowanie: b. rzadkie
Opis: Są to kości dawno zmarłego proroka niekiedy przechowywane jak relikwie. Wielu czarowników traktuje 
je  jako  potężne  amulety  magiczne.  Ciśnięte  w  płomienie  podczas  rytuału  wróżbiarstwa  lub  podobnie 
działających zaklęć zapewniają premię +20 do poprawnej interpretacji zaklęcia.

Miód słodyczy sztuki
Teren: Barcie dzikich pszczół, w szczególności gigantycznych
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: bardzo rzadki
Opis: Jest to miód stworzony z nektaru czarodziejskich kwiatów porastających magiczne lasy. Mimo, że zbierają 
go zwykłe pszczoły nie znaczy to, że nie ma potężnej mocy. Każda pijąca go postać przeżywa potężny przypływ 
natchnienia w rezultacie którego otrzymuje premię +20 do wszystkich testów związanych ze Sztuką.

Miód wróżek
Teren: W barciach w lasach zamieszkanych przez miodowe wróżki
Czas działania: chwila
Występowanie: rzadki
Opis:  Miodowe wróżki nie są zbyt miłymi stworzeniami, jednak ich miód posiada wielu amatorów. Spożycie 
jednej jego dawki odnawia 3k6 punktów ran i punktów czarów.

Nektar wróżek



Teren: W barciach w lasach zamieszkanych przez miodowe wróżki
Czas działania: 1 doba
Występowanie: rzadki
Opis: Substancja  ta  to  częściowo  przetrawiony  nektar  gromadzony  przez  kwietne  wróżki.  Zawiera  wiele 
magicznych substancji  obecnych w ich przewodzie pokarmowym. Wypity zwiększa o 10 liczbę dostępnych 
konsumentowi Punktów Ran i Punktów Czarów pozwalając mu przekroczyć ich normalny limit.

Zjedzenie  więcej,  niż  dwóch  dawek  miodu  nie  ma  żadnych  efektów.  Niewykorzystane  punkty 
przepadają wraz z końcem działania zaklęcia.

Wosk twardości
Teren: lasy, w barciach niektórych pszczół
Czas działania: trwały
Występowanie: pospolity
Opis: Substancja ta przypomina zwykły, pszczeli wosk. Ogrzany daje się łatwo formować przybierając niemal  
dowolny kształt. Jednak po ostygnięciu ma twardość stali. Wosk ten używany jest do szybkiego sporządzania 
odcisków np. kluczy, pieczęci i innych, małych przedmiotów.

Minerały i metale

Glina stworzenia
Teren: Pod ziemią, w złożach gliny niedaleko miejsc występowania manatytu
Czas działania: 1 doba
Występowanie: Bardzo Rzadka
Opis: Na pierwszy rzut oka jest to zupełnie zwyczajna glina. Jednak po ulepieniu z niej postaci zwierzęcej (test  
Rzemiosła) lub ludzkiej obiekt ten ożywa jako istota posłuszna lepiącemu. Ma wszystkie statystyki oryginału,  
inteligencję zwierzęcą i gliniany wygląd. Jedna dawka wystarczy na ulepienie istoty Bardzo Małej lub czterech 
Malutkich. Do ulepienia małej potrzeba 4 dawek, średniej: 16 dawek. Po upływie doby obiekt stworzony z gliny 
tworzenia rozpada się w pył.

Kamień mana
Teren: Czasem znajdowany w strumieniach i rzekach, wypłukany wraz z innymi kamieniami z ziemi.
Czas działania: trwały
Występowanie: bardzo rzadki
Opis: Ten niebieski, wygładzony przez wodę kamień często noszony jest jako element biżuterii. Osoba, która ma 
go przy sobie odzyskuje w trakcie odpoczynku dodatkowe 2 punkty czarów. Kamień rozkruszony i wypity z np. 
winem powoduje odzyskanie 3k6 punktów czarów.

Kamień obciążenia
Teren: wśród innych kamieni, w okolicach niektórych, specyficznych gór 
Czas działania: trwały
Występowanie: pospolity
Opis: Kamienie obciążenia to niezwykłe kamienie o bardzo dużej wadze. Zwykle tego typu przedmioty nie są 
większe, niż męska pięść. Ważą natomiast około 30 kilogramów.

Kamień piekieł
Teren: W okolicach wejść do piekieł i portali wymiarowych
Czas działania: chwila
Występowanie: bardzo rzadki
Opis:  Ten czerwony, zawsze pozornie gorący kamień bywa znajdowany w okolicach stanowiących domy dla 
demonów. Jest kruchy i  łatwo go rozbić.  Zmiażdżony (nawet w dłoni) rozpada się w pył,  a chwilę później  
uwalnia pomniejszego demona. Ten atakuje najbliższą istotę oprócz osoby, która zmiażdżyła kamień. Jednak gdy 
na placu boju nie pozostanie już nikt demon może zwrócić się i ku uwalniającemu.

Kamień zdrowia
Teren: Czasem znajdowany w strumieniach i rzekach, wypłukany wraz z innymi kamieniami z ziemi.
Czas działania: trwały
Występowanie: bardzo rzadki



Opis:  Kamień zdrowia bywa noszony jako amulet lub część biżuterii. Zapewnia właścicielowi premię +10 do 
wszystkich testów Odzyskiwania Ran oraz Wytrzymałości jako odporności na zatrucia i choroby. Rozgnieciony 
na pył, wymieszany z innymi substancjami i wypity regeneruje 3k6 punktów ran.

Piasek bariery
Teren: Pustynie, ziarna tego piasku bardzo często są pędzone przez wiatr
Czas działania: 30 minut
Występowanie: rzadki
Opis:  Ten pył to piasek skażony odrobiną jakiegoś rodzaju, magicznej substancji, prawdopodobnie manatytu.  
Nadaje mu on magiczne moce. Ciśnięty i rozsypany w powietrzu utrzymuje się w nim długo tworząc twardą jak  
skała  kurtynę  o  długości  5  metrów i  wysokości  dwóch.  Jej  sforsowanie  jest  równie  proste,  jak  przebycie  
kamiennej ściany.

Piasek burzy
Teren: Pustynie, w miejscach, w których niedawno przeszły burze piaskowe
Czas działania: 1k20 +10 tur
Występowanie: rzadki
Opis:  Na pierwszy rzut oka jest to kilka ziarenek piasku przywianych przez wiatr piaskowej burzy.  Jednak 
rzucając je w powietrze zauważyć można, że żyje w nich moc żywiołu. Piasek burzy podrywa się,  tworząc 
chmurę skłębionego wichru o promieniu 25 metrów. Poruszanie się w niej odbywa się tak, jakby każdy teren był  
terenem bardzo trudnym, widoczność spada natomiast  do jednego metra.  Chmura stanowi zasłonę rozmiaru 
bardzo dużego.

Piasek przysypania
Teren: Pustynie, pojedyncze ziarna znaleźć można głęboko pod ziemią
Czas działania: chwila
Występowanie: rzadki
Opis:  Według legend te drobinki piasku są ziarnami, za pomocą których w zamierzchłych czasach bogowie 
zasiali pustynię. Ciśnięcie w powietrze (maksymalnie na dystans 5 metrów) tego piasku pokazuje ile w tym  
prawdy. Gdy ten dotyka ziemi jego masa znacząco rośnie. W efekcie powstaje obszar o promieniu 3 metrów. 
Wszystkie znajdujące się w nim istoty zostają zagrzebane po pas. Nie mogą się poruszać, chyba, że wykonają 
test Zręczności by ujść przed magią, lub poświęcą 10 tur na wykopanie się.

Piasek tropiciela
Teren: Na plażach, powstaje na skutek wymywania podmorskich złóż magicznych substancji.
Czas działania: chwila
Występowanie: Rzadki
Opis: Ten biały piasek ponownie pozornie wydaje się całkiem zwyczajny. Jednak, jeśli rozsypać by go na ziemi  
natychmiast formuje kształt śladu ostatniej istoty, jaka zdeptała w tym miejscu grunt.

Piasek uduszenia
Teren: Pustynie, ziarna tego piasku czasem można znaleźć w unoszonym przez wiatr pyle
Czas działania: chwila
Występowanie: rzadki
Opis:  To  ziarna  drobnego  piasku  zmieszanego  z  pochodzącą  ze  starożytnych  grobowców,  przeklętym 
materiałem budowlanym zmienionym przez erozję w piasek. Wydmuchnięty w stronę przeciwnika (maksymalny 
zasięg: 5 metrów) kieruje się do jego dróg oddechowych zatykając je. Cel musi wykonać w każdej turze test 
Wytrzymałości. Jeśli ten się jej nie powiedzie ataki kaszlu są tak silne, że cel jest niezdolny do jakichkolwiek 
działań. Jeśli test się uda: jest w stanie się poruszać, choć wszystkie akcje wykonuje z modyfikatorem -20. Jeśli 
zakończy  się  porażką:  przez  całą  turę  krztusi  się  i  otrzymuje  1k10  punktów  wyczerpania.  Jeśli  straci  
przytomność: postać umiera.

Jeśli któryś test  zakończy się sukcesem krytycznym postać wypluwa całą wodę i  zaklęcie przestaje 
działać. W przeciwnym wypadku czar trwa, aż postać nie umrze lub nie otrzyma pomocy medycznej.

Piasek w oczy
Teren: Pustynie, ziarna tego piasku bardzo często są pędzone przez wiatr
Czas działania: 1k6 tur
Występowanie: pospolity



Opis:  To ziarna  drobnego  piasku  mające  z  jakiegoś  powodu  zwyczaj  pchania  się  do  oczu.  Ciśnięte  przez  
użytkownika tworzą stożek o szerokości 3 metrów i długości pięciu. Każda istota w obszarze działania musi 
wykonać test Wytrzymałości, inaczej ziarna wypełnią jej oczy. Przez 1k6 tur nic nie widzi. Później udaje jej się  
usunąć piasek z pod powiek.

Senne klejnoty
Teren: Kraina snów, senne i obce wymiary
Czas działania: chwila
Występowanie: w Laruzji bardzo rzadki
Opis:  Senne  klejnoty to  nic  innego,  jak  skrystalizowane  sny,  jakie  często  można znaleźć  w krainie  snów.  
Przeniesione  do  Laruzji  zwykle  szybko  parują,  lecz  niekiedy  pozostają  żywe  dłużej.  Są  potężnymi 
komponentami magicznymi.  Pojedynczy kamień snów stanowi ekwiwalent  20 punktów czarów, które mogą 
zostać zużyte do rzucania zaklęć ze szkół Iluzji i Uroków.

Wiecznotrwała kreda
Teren: W złożach kredy, blisko magicznych miejsc
Czas działania: chwila
Występowanie: Pospolity
Opis:  Na pierwszy rzut oka jest to zwykła, biała kreda. Posiada jednak silne, magiczne właściwości. Każdy, 
wykonany za jej pomocą napis jest całkowicie wytrzymały na jakiekolwiek zatarcia lub próby zmycia, chyba, że  
zostaną w tym celu wykorzystane magiczne środki.

Większa glina stworzenia
Teren: Pod ziemią, w złożach gliny niedaleko miejsc występowania manatytu
Czas działania: 1 doba
Występowanie: Bardzo Rzadka
Opis:  Większa  glina stworzenia działa jak  zwykła glina stworzenia,  przy czym wyczarowane za jej pomocą 
obiekty wyglądają i zachowują się dokładnie, jak przedstawiciele gatunku, który wyobrażają. Nadal są posłuszni 
osobie, która je przygotowała.

Woda czystych manier
Teren:  W najrzadszych,  nietkniętych  przez  człowieka  strumieniach  biorących  swój  początek  w  lodowcach 
północy.
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: pospolity
Opis: Po wypiciu tej wody osoba, która to uczyniła oczyszcza swe maniery. Otrzymuje premię +10 do wdzięku 
we wszystkich sytuacjach wymagających dobrego zachowania i obycia towarzyskiego.

Ziemia ze świętych / przeklętych ziem
Teren: W potężnych skupiskach dobroczynnych lub złych mocy
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: pospolity
Opis:  Jest to odrobinka ziemi zdeptanej  przez demona, na zawsze skażona przez jego plugawe odnóża, lub 
odwrotnie:  odrobina  pyłu,  na  których  odcisk  swej  stopy  pozostawiło  potężne  bóstwo  lub  podobny  byt 
nadprzyrodzony. Ciągle tkwi w nich odrobina mocy. Rozsypując ją czarownik tworzy w promieniu 3 metrów od 
siebie strefę magii. Każda znajdująca się na niej istota oprócz demonów i nieumarłych zostaje pobłogosławiona i 
otrzymuje premię +10 do wszystkich działań. Jeśli używał ziemi z przeklętych terenów istoty otrzymują karę -10 
do wszystkich działań.

Obiekty przetworzone:

Cudowne przyprawy
Teren: Lasy, pola, łąki
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: pospolity
Opis: To mieszanka ziół i zamorskich korzeni, która dodana do dowolnej potrawy znacząco poprawia jej smak  
(+10  do  testów  Wdzięku  serwującego),  co  więcej  znacząco  wpływa  na  jego  zdrowie  i  samopoczucie, 
zapewniając premię +10 do następnego testu przeciwko Chorobom i +2 do losowania odzyskanych Punktów 
Ran i Punktów Czarów.



Elfie wino proroctw
Teren: Wino takie jest niekiedy wytwarzane przez elfy
Czas działania: chwila
Występowanie: Czasem dostępne jest w handlu
Opis:  Butelka  tego  wina  zawiera  około  8  kieliszków  napoju.  Wypicie  każdego  z  nich  daje  zdolność 
prorokowania, tak, jakby na pijącego rzucono zaklęcie Jasnowidzenie.

Haszysz raju
Teren: naturalne łąki, wypalone przez pożary polany niezdeptane przez człowieka
Czas działania: 1 godzina
Występowanie: Rzadki
Opis:  Jest  to  haszysz  przygotowany z  mleka  dzikich  maków rosnących  na  magicznych  łąkach  i  polanach 
magicznych lasów. Jego wypalenie otwiera umysł czarownika na wizje raju. Te trwają przez okrągłą godzinę. 
Gdy się  zakończą  czarownik  otrzymuje  dodatkowe 40  punktów czarów.  Może je  wykorzystać  na  dowolne 
zaklęcia szkół Poznania i Duchów. Niestety otrzymuje też 1 punkt nadużycia, który Mistrz Gry musi wydać na 
rozwój choroby zawodowej Oddalenie od Świata lub Uzależnienie od Magii.

Tytoń panaceum
Teren: Zarośla niedaleko niektórych upraw tytoniu prowadzonych przez Niziołki
Czas działania: chwila
Występowanie: rzadki
Opis:  Są to liście (tylko młode, zrywane z samego czubka rośliny) zdziczałego tytoniu rosnącego niedaleko 
upraw. Zerwane i ususzone na słońcu tworzą bardzo potężne lekarstwo. Wypalenie ich powoduje automatyczne 
uleczenie jednej  choroby dróg oddechowych oraz zapewnia premię +20 do następnego testu Zdrowienia na 
dowolną, inną chorobę. 

Magiczne przedmioty:

Dobrej jakości:

Łoże wypoczynku
Łoże to stworzył słynący z zamiłowania do wygody czarownik Albin Tłusty, jako jeden z mebli, które 

znajdowały się w jego domostwie. Przechodziło ono wielokrotnie z rąk do rąk, a wszyscy użytkownicy chwalili  
sobie zapewniane przez nie luksusy.
Moce:  Łoże  to  jest  bardzo  wygodne.  Każda  śpiąca  w  nim  osoba  dodaje  +2  do  ewentualnych  testów 
odzyskiwania P. Czarów i P. Ran.

Bliźniacze księgi
Nie  wiadomo kto  wymyślił  te  księgi.  Znaleziska  wskazują  na  to,  że  obiekty  takie  były  w użyciu 

krasnoludzkich magów już w czasach wojen z Seelie. Od tego czasu co kilka lat przez różnych, najczęściej  
niezależnych  od  siebie  czarowników  tworzone  są  podobne  księgi.  Cenione  są  jako  potężne  narzędzia 
komunikacji.
Moce:  Każde słowo lub ilustracja, które zostanie wpisane do tego typu księgi natychmiast pojawia się w jej  
kopii niezależnie od dzielących je odległości.

Moneta sugestii
Moneta ta jest dziełem młodego i niezbyt znanego maga Artura Buntowniczego. Przedmiot, mimo, że 

jego moc jest trwała przepadł, prawdopodobnie dostawszy się do normalnego obiegu ekonomicznego i od tego 
czasu krąży w ruchu.  Nie wiadomo, ile tego typu artefaktów powstało.  Prawdopodobnie jednak istnieją  ich 
większe ilości.
Moce:  Każda osoba,  której  wręczono tego  typu  monetę  musi  posłuchać  jednego  polecenia,  jakie  wyda  jej 
płacący.

Żywa miotła
Miotła ta została ożywiona czarnoksięskim zaklęciem przez czarownicę Ergit Skrzętną, jednak nie po 

to, by ta mogła na niej latać, lecz by ułatwić wiedźmie utrzymanie w domu porządku.



Moce: Po usłyszeniu odpowiedniej komendy miotła ta ożywa, jak ożywiona zaklęciem Animacja Przedmiotu i 
rozpoczyna sprzątanie.  Miotła może sprzątać bez wytchnienia nawet przez 8 godzin dziennie.  Potem magia 
wyczerpuje się.

Wysokiej jakości

Wrota alarmu
Nie wiadomo kto jako pierwszy stworzył ten artefakt. Jednakże jest on dość często obecny w różnego  

rodzaju wieżach i siedzibach czarowników. Drzwi takie blokują wejścia do ich skarbców, bibliotek oraz komnat, 
w których przechowują najcenniejsze okazy.
Moce:  Wrota  te,  zawsze,  gdy  zostaną  otwarte  przez  nieuprawnioną  do  tego  osobę  podnoszą  alarm głośno 
wzywając swego twórcę lub prawowitego właściciela ukrytych za nimi obiektów.

Miniaturowy teatrzyk
Te artefakty (stworzono ich kilka) przedstawiają ozdobną miniaturę sceny. W środku umieszczono kilka 

lalek przebranych w różne kostiumy.  Prawdopodobnie magowie,  którzy je  stworzyli  potrzebowali  narzędzia 
dostarczające im rozrywki. Faktycznie sprzęt ten może do tego służyć.
Moce: Po pociągnięciu za sznurek i odsłonięciu kurtyny figurki zaczynają odgrywać przedstawienie. Posługują 
się piskliwymi głosikami. Znają przynajmniej kilkanaście sztuk o rożnej tematyce.

Pióro biurokracji
To zaczarowane pióro służyło ongiś Królowi - Czarnoksięznikowi Wallatar.  Stworzył je, by ułatwić 

sobie  zarządzaniem  królestwem  i  zwiększyć  swą  machinę  podboju.  Artefakt  po  jego  śmierci  zaginął.  
Prawdopodobnie nikt zwyczajnie nie zwrócił uwagi na tak drobny przedmiot mocy pozostały po tak wielkim 
czarnoksiężniku.
Moce: Artefakt ten zapewnia właścicielowi premię +10 do wszelkich testów związanych z przygotowywaniem 
dokumentów i oficjalnych pism.

Pióro kopiowania
To zaczarowane  pióro  przez  długie  lata  należało  do  trajtońskiego  mnicha  Wallatariusza  Anonima, 

znanego kronikarza i  kopisty.  Przepisywał  on księgi  znacznie szybciej  od swoich kolegów robiąc przy tym 
znacznie mniej błędów.
Moce:  Pióro  to  kopiuje  natychmiast,  z  całkowitą  dokładnością  dowolny,  wskazany  mu  tekst  lub  rysunek 
samemu poruszając się po papierze i maczając w atramencie. Pióro przepisuje jedną stronę w ciągu pół godziny.

Medalion projekcji myśli
Przedmiot  ten  został  stworzony  przez  nadwornego  maga  Kagena  Paranoicznego,  jednego  ze 

skłóconych,  trajtońskich  książąt.  Feudał  obawiał  się  zdrady,  dlatego  też  zażądał  od  swego  nadwornego 
czarownika stworzenia artefaktu, który mógłby mu pomóc zajrzeć im do głów.
Moce: Medalion ten działa podobnie jak rzutnik, po usłyszeniu słowa rozkazu od osoby, która nałożyła go na 
szyję  noszącego  wyświetlając  wszelkie  myśli  ofiary  na  najbliższej,  płaskiej  powierzchni.  Raz  nałożonego 
artefaktu nie da się zdjąć,  chyba, że na noszącego zostanie rzucony czar Rozproszenie Magii  lub uczyni to 
osoba, która założyła go ofierze na szyję.

Posążki iluzorycznej eskorty
Czarownicy,  którzy  stworzyli  te  artefakty  chcieli  w  pierwszej  kolejności  zapewnić  sobie 

bezpieczeństwo. Faktycznie przez pewien czas to działało, dopóki nie weszli w konflikt z innymi magami. Ci 
byli wstanie przejrzeć maskaradę.
Moce:  Artefaktów tych stworzono przynajmniej kilkadziesiąt. Raz dziennie, każdy posążek na rozkaz swego 
właściciela jest w stanie wygenerować postać gwardzisty odzianego w dworskie szaty. Gwardzista jest niestety 
tylko iluzją. Zachowuje się jednak tak, jak postać stworzona przez czar Iluzoryczny Wróg.

Róg nagrania dźwięków
Jest to róg podobny do tego, jakim posługują się myśliwi. Został stworzony przez potężnego, choć dziś 

zapomnianego już czarownika, gdy ten chciał uwiecznić głos słynącej z talentu, elfiej śpiewaczki. Jego późniejsi 
właściciele jednak nie wykazali się szacunkiem do jej talentu i usunęli pieśń.
Moce: Po wypowiedzeniu zaklęcia artefakt jest w stanie nagrać do godziny dźwięku (pochłaniając jednocześnie 
wszelkie zakłócenia i odgłosy tła). Po zadęciu w róg odtwarza umieszczone w nim głosy.

Świecznik spiskowców



Edangar Szary był  jednym z nadwornych magów poprzedniego króla Trisanii  oraz jedną z szarych 
eminencji jego dworu. Wykorzystywany był w trakcie licznych, sekretnych planów i spisków, jakie w tamtym 
okresie często drążyły surowy, królewski dwór.
Moce: W momencie, gdy ten świecznik zostaje rozpalony przez około godzinę głosy wszystkich znajdujących 
się w obrębie jego światła (około 3 metrów) są niesłyszalne dla osób, które znajdują się poza kręgiem.

Klejnot zachłanności
Ten artefakt to zaklęty klejnot, ponoć podarowany w dawnych czasach krasnoludom przez złośliwe 

bóstwo lub demona. Przez długie lata był przyczyną sporów i wojen, które jątrzyły ich społeczeństwo. Każdy, 
kto na niego spojrzał chciał go posiąść. Wreszcie artefakt został zdobyty i zapieczętowany przez krasnoludzkich 
kapłanów. Świat nie pozostał jednak wolny od jego wpływu. Wiele wskazuje na to, że został wykradziony.
Moce: Ten bardzo wartościowy szafir napełnia serce każdego, kto nań patrzy pożądaniem. Wszyscy widzący go 
muszą  wykonać  test  Opanowania,  inaczej  zwyczajnie  chcą  go  posiadać,  nawet  jeśli  mają  wiele  innych,  
piękniejszych kamieni.

Czarodziejska klatka:
Klatka taka znajdowała się w posiadaniu Goriona Nieugiętego, zmarłego kilkanaście lat temu generała 

Erthenroth i jednego ze sławniejszych wodzów tego królestwa. Pozwalała mu utrzymywać stałą łączność ze 
swoimi żołnierzami w trakcie wojen.
Moce: Wszystkie gołębie, które spędziły w tej klatce minimum tydzień zawsze po wysłaniu kierują się do niej,  
zamiast (jak w normalnych okolicznościach) do swoich gniazd. Potrafią ją odnaleźć nawet, jeśli jej właściciel 
przemieszcza się.

Stół świeżości
Zachowanie świeżości potraw w Laruzji, gdzie zasadniczo nie ma lodówek, a konserwant są nieznane  

stanowi problem. Część czarowników poradziła sobie z tym problemem tworząc specjalne, magiczne artefakty. 
Jednym z nich jest właśnie taki stół.
Moce: Pozostawione na stole przedmioty (żywność, składniki czarów etc.) zawsze pozostają świeże i nigdy nie 
gniją.

Ożywione instrumenty
To dość popularny artefakt tworzony przez wielu, przywiązanych do piękna czarowników. Popularnych 

jest w domostwach magów - lordów i arcymagów Srebrnych Miast, którzy posiadanie tego typu sprzętów często 
traktują jak dowód prestiżu i dobrego smaku.
Moce:  Przez  dwie  godziny  dziennie  artefakty  tego  typu  mogą  grać  samodzielnie  dowolną,  nie-magiczną 
melodię, tak, jakby zostały ożywione czarem Animacja Przedmiotu.

Zębata sakiewka
Artefakt ten został stworzony przez jednego z pomniejszych czarowników zamieszkujących niegdyś 

Allam. Czarownik ten kilkakrotnie padał ofiarą różnego rodzaju kradzieży. By się przed nią uchronił stworzył  
ten przedmiot. Nie wiadomo, czy okazał się on skuteczny.
Moce: Sakiewka ta jest w stanie rozpoznać swojego właściciela. Jeśli do rąk bierze ją osoba nie mająca do tego  
prawa sakiewka najpierw warczy, a potem gryzie go w palce zadając 3k6 ran. Sakiewka ma 1 atak i 30 punktów 
Zręczności.

Niezwykłej jakości

Lustro teleportów
Zwierciadła te są dość częstym wyposażeniem wież i pałaców potężnych czarowników oraz siedzib 

nieśmiertelnych. Większość korzystających z nich adeptów magii  weszło w ich posiadanie dzięki rozległym 
koneksją w świecie tych drugich. Większość z nich posiada jednak krótki zasięg.
Moce:  Artefakt  ten  jest  dużym  lustrem,  zawsze  występuje  w  parach.  Dotykając  obydwoma  rękoma  jego 
powierzchni czarownik przenosi się do drugiego egzemplarza. Ten może być jednak oddalony bardziej, niż na 
dystans jednak nie większy, niż 100 metrów. Lustro nie pozwala na transport międzywymiarowy. Zawsze podróż 
ogranicza się do jednej płaszczyzny egzystencji.

Istnieje  też wariant  artefaktu o poziomie Nadludzkim. Tego typu sprzęt  pozwala na teleportację na 
dowolny dystans.

Mówiąca klamka



Mimo, że stworzenie tego typu przedmiotu wymaga skomplikowanych i kompleksowych zaklęć jest to  
dość powszechny obiekt w domostwach wielu magów i  czarowników. Pozwala mieć kontrolę nad osobami 
wchodzącymi do komnat zawierających najważniejsze skarby danego maga.
Moce: Klamka ta ma możliwość mowy, obserwacji otoczenia, inteligencję i pamięć. Pamięta rysopis każdego, 
kto ją dotykał, może wypowiadać proste ostrzeżenia zabraniające wejścia lub wyjścia do pomieszczenia. Może  
na  głos  wzywać  pomoc  w  razie  alarmu  oraz  w  wypadku  niepowodzenia  tych  działań  opisać  swemu 
właścicielowi rysopis złodzieja.

Lalka - przyjaciółka
To popularny artefakt często tworzony przez posiadających dzieci czarowników. W prawdzie rodzinni 

magowie nie trafiają się codziennie, jednak są na tyle liczni, by przez kontynent przewinęła się znacząca ilość 
tego typu przedmiotów.
Moce: Lalki takie obdarzone są inteligencją i mogą mówić. Zasadniczo posiadają 45 p. Inteligencji, Wdzięku, 
Charyzmy i  Opanowania.  Jako  takie  mogą  dawać  rady  swym  małym przyjaciołom,  pocieszać  ich  i  lepiej  
tłumaczyć im tajniki świata dorosłych. Strzegą ich też przed wszelką krzywdą i są w stanie podnieść alarm, jeśli  
coś im zagraża.

Symbol ochrony przed wrogami
Artefakt ten został stworzony przez znanego z perfidii czarownika Aradrina. Czarownik słyną z zaklęć  

wpływających na umysł i wywołujących różne, dziwne efekty w mózgach swych przeciwników. Amulet ten, 
obecnie stosowany dość powszechnie jest przykładem tego właśnie typu czarów.
Moce:  Budynek chroniony tym amuletem jest niedosięgalny dla jakichkolwiek wrogów. Każda osoba patrząc 
nań musi wykonać test Opanowania, inaczej zwyczajnie nie potrafi znaleźć do niego drogi, gdyż przedmiot mąci 
jej  umysł.  Jednak  każda  osoba,  która  oparła  się  efektowi  jest  w  stanie  przeprowadzić  przez  barierę  uroku 
dowolną ilość innych ludzi.

Symbol boskiej protekcji
Artefakt ten został podarowany jednemu z kapłanów Tyra przez jego bóstwo opiekuńcze lub, jak chcą 

inni przez wysłanego przez boga anioła. Miał służyć jako ochrona świątyni. Jakiś czas temu przybytek, który 
zdobiły został jednak obrabowany przez Nordów, a amulet obecnie ozdabia siedzibę jednego z ich jarlów.
Moce: Raz dziennie właściciel budynku, w którym umieszczono ten artefakt może przerzucić jeden, nieudany 
test mający uchronić posiadłość i przebywające w niej osoby przed jednym, dowolnym zagrożeniem.

Wrota antymagii
Wrota tego typu są dość często spotykane w domostwach czarowników, ich wieżach czy zamczyskach.  

Mają chronić swych panów przed atakiem konkurentów i ich sług nasłanych, by wykraść sekrety praktyków tego 
typu magii.
Moce:  Każde pozytywne zaklęcie wpływające na istotę,  która przekracza próg tego typu drzwi natychmiast  
zostaje rozproszone. Same drzwi są natomiast odporne na każdego rodzaju magię. 

Inteligentne wrota
Wrota tego typu to kolejna, często spotykana bariera w domostwach Czarowników. Posiadają własną  

inteligencję i mogą swobodnie decydować przed kim się otworzą, a przed kim pozostaną zamknięte.
Moce:  Drzwi  tego  typu  posiadają  Ludzką  inteligencję,  40  punktów  INT,  CHAR,  WDZK  i  OP.  Jedynym 
sposobem na zmuszenie ich do otwarcia się jest przekonanie ich, że posiada się prawo nadane przez ich twórcę  
do przebywania w wyznaczonym miejscu.

Lewitujące oko
Artefakt  ten  został  stworzony  przez  maga  Fiodora  Trójokiego  i  według  wielu  to  właśnie  niemu 

czarownik zawdzięcza swój przydomek. Czarownik używał go by rozjaśnić tajemnice egzystencji przewidywać 
spiski i problemy. Dzięki niemu w swej epoce mógł zyskać sławę osoby niezwykle przewidującej i niezwykle 
przenikliwej.
Moce: To wykonane ze szkła oko pozostaje w telepatycznym kontakcie z osobą swego twórcy. Ten jest w stanie 
widzieć wszystko to, co widzi oko. Sam artefakt porusza się z dość dużą prędkością. Posiada zdolność Lot: 0-30 
metrów i cechy Małego Zwierzęcia.

Wszystkowidzące oko
To czarnoksięski artefakt mający postać szklanego oka zwykle wprawianego w miejsce brakującego 

oczodołu  lub  umieszczanego  na  czole,  jako  trzecie  oko.  Zapewnia  ono  swemu  właścicielowi  niezwykłą 
przenikliwość.



Moce:  Osoba nosząca to oko otrzymuje premię +10 do wszelkich rzutów obronnych przeciwko iluzjom. Co 
więcej  cały  czas  widzi  nie  tylko  istoty  znajdujące  się  na  planie  materialnym,  ale  też  te  przebywające  w 
przestrzeni duchowej, jak niematerialne upiory czy nieśmiertelni albo podróżnicy astralni. Czarownik widzi też  
wszystkie metalowe przedmioty umieszczone pod ubraniami osób, z którymi rozmawia.

Posąg sługi
Ten magiczny posąg przedstawia odzianą w togę służącą. Jego pochodzenie nie jest znane. Artefakt  

został wydobyty ze starożytnych, elfickich ruin pamiętających prawdopodobnie jeszcze wojny z krasnoludami. 
Posiada jednak potężne, czarnoksięskie moce.
Moce:  Posąg ten został tak zaczarowany, by spełniać każde życzenie swego właściciela. Artefakt jest żywy, 
posiada statystyki Służącego jednak nie buntuje się i nie wymaga płacy. Co więcej jest trudny do zniszczenia. Z 
racji, że wyrzeźbiony został w marmurze posiada 20 punktów pancerza.

Gargulec strażniczy
Posągi tego typu strzegły siedziby Woderyka Wilcze serce, znanego uzurpatora i czciciela demonów, 

nim nie został wygnany z Allam i Ertheroth. Polowały na wszystkich intruzów, którzy zbliżyli się do jego 
siedziby. Większość z nich prawdopodobnie zniszczono, ale wydaje się, że niektórzy czarnoksiężnicy 
podchwycili ten pomysł.
Moce: Artefakt ten jest ożywionym gargulcem. Posiada inteligencję o poziomie Automatycznym, 20 punktów 
pancerza na całym ciele oraz wszystkie statystyki Gargulca.

Stół rozmów dyplomatycznych
Według legend przy meblu tym podpisano umowy, które zakończyły ciągnący się latami konflikt zwany 

jako Wojna Starożytnych. Magia płynąca w nim miała sprawić, że ani elfy, ani krasnoludy nie sięgnęły w trakcie 
rozmów po broń. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie mebel był aż tak stary, czy tez jego mityczna historia jest  
tylko zwykłą plotką.
Moce:  Wszystkie,  zasiadające przy stole istoty nie są zdolne do jakiegokolwiek myślenia o zrobieniu sobie 
nawzajem krzywdy tak długo, jak długo nie wstaną od niego. Odrzucają wszelkie idee ataku na siebie, otrucia,  
skrytobójstwa etc. Zwyczajnie ich myśli nie są w stanie biec tym torem.

Pełne żagle
Artefakt  ten  znajdował  się  na  jednym  z  okrętów  morskich  elfów,  który  rozbił  się  na  wybrzeżu 

Zielonego Kraju około 20 lat temu. Jego pochodzenie jest nieznane. Jednak żeglarze, którzy zorientowali się w 
jego mocy dość szybko zaczęli go stosować. Używany jest do dnia dzisiejszego.
Moce: Statek wyposażony w te żagle zawsze ignoruje ciszę morską i zachowuje się tak, jakby wiał słaby wiatr.

Pióro tłumaczenia
Pióro  to  przez  długi  czas  znajdowało  się  w kancelarii  Mrocznej  Puszczy i  służyło  do  przekładów 

korespondencji dyplomatycznej prowadzonej między władcami ciemnych elfów, a niższymi rasami. Powodem 
jego stworzenia był fakt, że trudno było znaleźć Unseelie, którzy chcieliby uczyć się języków motłochu za które 
uważali inne gatunki. Pióro jakiś czas temu jednak przepadło, prawdopodobnie zwyczajnie wyrzucone przez 
pomyłkę na śmieci.
Moce:  Artefakt  ten jest  ożywionym piórem. Jest  w stanie kopiować dowolny teks z  szybkością 2 stron na  
godzinę. Dodatkowo jest ono w stanie przełożyć je na dowolny język.

Posążek dostarczyciela
Ten niewielki posążek przedstawia przygotowującego się do biegu, elfiego atletę. Jego pochodzenie nie  

jest znane, jak wiele podobnych, potężnych artefaktów został przypadkowo znaleziony w ruinach należących 
niegdyś do Seelie.
Moce:  Ta niewielka figurka po usłyszeniu słowa rozkazu ożywa, przybierając postać dużego posągu. Ma on 
statystyki Zwykłego Człowieka, zdolność Biegacz oraz inteligencję Automatyczną. Biegnie do wskazanej mu 
osoby  (nigdy  się  przy  tym  nie  męcząc)  by  dostarczyć  jej  wiadomość.  Zaatakowany  lub  w  jakiś  sposób 
zatrzymany podejmuje dowolną działalność mającą na celu likwidację lub ominięcie przeszkody, jednak tylko w 
takim stopniu, jaki umożliwi mu dalszą podróż.

Jeśli posąg utraci przesyłkę spróbuje ją odebrać zabijając lub poważnie raniąc złodziei. Posąg posiada 
moc Nietykalność.

Kapelusz anonimowości
Artefakt ten został stworzony na zamówienie Lorgana Popularnego, nadwornego barda króla Erthenroth 

około stu lat temu. Lorgan był osobą bardzo rozpoznawalną, przez co nie mógł opuścić swej siedziby tak, by 



natychmiast  wokół  niego  nie  zgromadził  się  tłum  gapiów.  Artefakt  miał  na  celu  zapewnić  mu  odrobinę 
prywatności.
Moce:  Każdemu,  patrzącemu na noszącego ten artefakt  na głowie wydaje się,  że ma do czynienia z osobą 
zupełnie obcą, którą widzi pierwszy raz w życiu.

Rzeźby strażnicze
Wielu czarowników umieszcza w swoich siedzibach tego typu przedmioty. Wyglądają one jak zwykłe 

rzeźby,  faktycznie  jednak stanowią  niewielkie  golemy gotowe wykonać każdy rozkaz  swego przełożonego. 
Zwykle wykorzystywane są jako dyskretni, zakamuflowani jako dzieła sztuki strażnicy.
Moce:  Na rozkaz osoby kontrolującej te istoty lub w momencie, gdy zajdą określone przez nią czynniki (np. 
„gdy jakiś intruz wejdzie do tej komnaty”) rzeźby strażnicze ożywają i wykonują określone wcześniej przez 
twórcę zadania (np. „zabijcie go”, „wyrzućcie go za drzwi” etc.).

Oko kupca
Artefakt  ten  jest  szklanym  okiem,  jakie  czasem  kalecy  ludzie  wprawiają  w  puste  oczodoły.  

Prawdopodobnie był własnością jakiegoś zamożnego handlarza. Umieszczony w pustym oczodole umożliwia 
łatwiejsze dostrzeżenie korzyści handlowych.
Moce:  Artefakt ten może zostać albo umieszczony w pustym oczodole albo posłużyć do obserwacji obiektów 
przez niego. Patrzące przezeń osoby widzą z większą precyzją korzyści handlowe. Otrzymują premię +10 do 
wszelkich testów związanych z Handlem i Targowaniem Się.

Figurki podróży:
Zestaw ten pochodzi prawdopodobnie z Pustyni Siedmiu Kamieni gdzie służył jednemu z tamtejszych 

czarowników jako przydatne narzędzie. Wypłynęły w Laruzji stosunkowo niedawno nabyte przypadkowo przez 
jednego z handlarzy starzyzną w Kraju Rzeki Stopionego Lodu od jednego z kapitanów trisańskich okrętów.
Moce: Zestaw został zdekompletowany. Obecnie został podzielony na trzy części. W ich skład wchodzą:
- dwie figurki osłów
- dwie figurki koni jucznych (obecnie każda występuje osobno)
- jedna figurka rączego rumaka
- jedna figurka słonia
Na  rozkaz  swego  właściciela  zmieniają  się  w  zwierzęta  -  golemy o  charakterystykach  zwykłych  zwierząt.  
Stworzenia nie męczą się i mają moc Nietykalność. Nie nadają się jednak do walki. Zaatakowane głupieją i stoją  
w miejscu nie reagując na rozkazy.

Latarnia pacyfizmu
Latarnia  ta  stanowiła  kiedyś  artefakt  -  relikwię  w który wyposażono posąg Solares  w jednej  z  jej  

świątyń  na  południu.  Gdy  kult  osłabł  ustępując  miejsca  Tyrowi  przedmiot  przepadł.  Jego  obecny  los  jest  
nieznany.
Moce:  Każda  istota  w  zasięgu  światła  latarni  (3  metry)  musi  wykonać  test  Opanowania.  Jeśli  jej  się  nie 
powiedzie  staje  się  całkowicie  pacyfistyczna  i  niezdolna  do  użycia  broni.  Każdy  atak  na  taką  istotę  
automatycznie niweczy efekt.

Stół bezpiecznych posiłków
Większość  monarchów i  możnowładców obawia  się  otrucia.  Jeśli  nie  ze strony swych wrogów,  to 

rodziny: braci, z którymi konkuruje do tronu czy synów chętnych zająć ich miejsce szybciej, niż wskazuje na to 
natura. W domostwach niektórych z nich można znaleźć magiczne artefakty mające chronić ich od tego rodzaju 
śmierci. Jednym z nich jest właśnie ten stół.
Moce: Każdy, spożywany przy tym stole posiłek jest bezpieczny i nieszkodliwy, nawet, jeśli zawiera on truciznę 
lub  składa  się  z  zepsutej  żywności.  Jego  spożycie  nie  powoduje  żadnych,  ujemnych  efektów.  Jeśli  jednak 
żywność zostanie zabrana ze stołu automatycznie ponownie staje się niezdatna do spożycia.

Uniwersalny dokument
Artefakt ten został podarowany Ottonowi, Królowi Złodziei przez zaprzyjaźnionego czarownika. Nie 

wiadomo czy znany włamywacz choć raz się nim posłużył. Wiele wskazuje jednak na to, że nie. Otton Król  
Złodziei  znany jest  bowiem ze  swego,  negatywnego stosunku do magii  stanowiącej  jego  zdanie  zbyt  duże 
ułatwienie.
Moce: Artefakt  ten,  wyglądający  jak  świstek  papieru  wszystkim swoim obserwatorom jawi  się  dowolnym 
dokumentem: listem polecającym od znanego wielmoży,  przepustką w dowolne miejsce lub innym, jakiego 
potrzebuje akurat jego użytkownik.



Legendarnej jakości

Tron dominacji
Tron  ten  należy  do  Wladimira  Heretyka  zwanego  też  Popielnym  Królem i  prawdopodobnie  nadal 

znajduje się w jego siedzibie. Nikt, kto stanął przed królem nie mógł oprzeć się jego majestatowi i musiał uznać 
jego  władzę.  Los  tronu  jest  nieznany.  Prawdopodobnie  Popielny  Król  nadal  zasiada  na  swym  lubionym 
siedzisku.
Moce: Osoba zasiadająca na tym tronie może 13 razy dziennie rzucić czar Dominacja na dowolne cele.

Kościana łódź
Ten niewielki model łodzi, wykonany z kawałka kości prawdopodobnie pochodzi z jakiegoś rodzaju 

starożytnego kurhanu lub cmentarzyska. Jego twórcy nie są znani. Przypuszcza się, że jej znaczenie symboliczne 
polegało  na  przewożeniu  zmarłych  do  krainy  śmierci.  Wydaje  się  jednak,  że  ma  także  bardziej  doczesne 
zastosowania.
Moce:  Artefakt  to  wypowiedzeniu  słów  zaklęcia  rośnie  do  rozmiarów  dużej  łodzi  zdolnej  przewieść  do 
dziesięciu osób (lub 5 osób i 5 koni). Łódź nie potrzebuje napędu. Na miejscach wioślarzy bowiem materializuje  
się dziesięć szkieletów.

Wiecznie pełna sakiewa
Sakiewka ta rzekomo miała być darem dla niziołków od jakiegoś, bliżej  nieznanego bóstwa. Miała 

przynieść im dobrobyt i szczęście. Faktycznie to się udało. Użytkownicy, gdy zorientowali się w jej magicznej  
mocy sprzedali ją za kilka tysięcy złotych monet.
Moce: Artefakt ten zawiera w środku kilkanaście monet o wspólnym nominale 1 sztuki srebra. Zawsze pozostaje 
pełny. Zawsze wraz ze świtem właściciel znajduje w nim jedną srebrną monetę.

Jabłko martwej magii
To jabłko (czyli jedna z oznak władzy królewskiej) zostało stworzone dla królów Allam przez kapłanów 

Tyra. Miało ochronić ich przed aktywnymi w tym kraju czarownikami. Niestety nigdy nie zostało wykorzystane.  
Władcy, obawiając się rozwścieczenia klanów czarnoksięskich nigdy nie pokazywali się z nim publicznie.
Moce: Artefakt ten tworzy wokół siebie strefę martwej magii. Ta rozciąga się w promieniu 10 metrów od jabłka.

Brązowa latarnia
Ta na pozór zwyczajna, wykonana ze spiżu latarnia. Faktycznie jednak stanowi bardzo potężne źródło 

złych mocy. Umieszczenie w niej oliwy i rozpalenie latarni budzi je do życia. Pochodzenie przedmiotu nie jest  
znane. Jednak sądząc po funkcjach artefaktu najpewniej ma ono demoniczną naturę.
Moce: Paliwa w latarni wystarcza na godzinę pracy. Co każde 5 minut z płonącego w niej dymu wykluwa się  
jeden Pomiot Ciemności.

Nadludzkiej jakości

Lustro kopiowania
Ten potężny artefakt był dziełem życia i według niektórych ultymatywną bronią Angara Błyskotliwego, 

jednego z dawnych królów - magów Kaal Mordhe. Jego los nie jest znany. Według niektórych przedmiot został 
zagarnięty przez czarne elfy po bitwie na Wyspie Mieczy, a według innych nadal znajduje się w królewskim 
skarbcu cesarstwa.
Moce: Trzy razy dziennie to duże, mające wielkość człowieka zwierciadło może skopiować odbijającą się w nim 
istotę  lub  grupę  (maksymalnie  dziesięciu)  innych  istot,  wraz  z  całym  ich  ekwipunkiem,  zdolnościami  i  
umiejętnościami magicznymi.

Istoty te są absolutnie posłuszne posiadaczowi lustra.

Chowańce:

Magia jest ścieżką samotnych – tą smutną prawdą gotowy jest podzielić się każdy, kto próbował ją  
zgłębiać. Wysiłek i czas konieczny na badania, samodoskonalenie się i  podróże w celu zdobycia niezbędnej  
wiedzy  skutecznie  eliminują  czarowników  z  życia  społecznego.  Nie  mniej  jednak  nawet  największemu 
samotnikowi czasem doskwiera brak partnera do rozmowy.

By zapobiec takim sytuacjom oraz wiedzeni innymi, sobie tylko znanymi motywacjami czarownicy 
często decydują się na stworzenie chowańców. Proces ten polega na stworzeniu rozumnego partnera, z którym 
więzi oparte są najczęściej na przyjaźni, lecz niekiedy również na lojalności, strachu lub poddaństwie – wiele  
zależy tu od charakteru czarownika. Stworzenie takie nie dość, że jest dobrym towarzyszem (lub jak uważają 



inni  –  sługą),  to  stanowi  dodatkowo żywy zbiornik  mocy.  Wezwanie  chowańca odbywa się  w specjalnym, 
magicznym rytuale:

Nowe zaklęcie:

Wezwanie chowańca: (Przywołania lub Przemian, wybór rzucającego)
P. czar: 25 + koszt mocy chowańca.
Trudność: 25.
Czas rzucania: godzina.
Czas działania: chwila.
Zasięg: rzucający.
Kontrzaklęcie: brak.
Opis: Zaklęcie to wzywa nieduże magiczne stworzenie – najczęściej należące do jakiegoś gatunku zwierząt, tak 
dzikich, jak i domowych. Przybywa ono dopiero w momencie zakończenia czaru i nie jest  już tym samym  
stworem,  którym  było  wcześniej.  Czar  ten  niekiedy  ożywia  przedmioty  martwe  (np.  ludzkie  czaszki)  lub 
sprowadza  stworzenia  z  bardzo  odległych  krain  (np.  nieduże  latające  jaszczurki).  Mimo,  że  proces  jest 
całkowicie intuicyjny rzucający może wybrać, koncentrując się na tym, jakie stworzenie chce sprowadzić, może 
też wykupić mu dowolne moce z poniższej listy.

Każdy chowaniec dysponuje następującymi cechami: Język: rzucającego, Inteligencja: niemal ludzka, 
Zbiornik mocy: +5 p. czarów.

Jeśli  chowaniec  zginie  czarownik  natychmiast  otrzymuje  2k6 ran,  ponadto  przeżywa  rodzaj  szoku 
emocjonalnego,  przez  który przez następny tydzień otrzymuje modyfikatory – 10 do wszystkich czynności.  
Otrzymuje też 1k6 punktów nadużycia. Przez rok i jeden dzień nie może też wezwać następnego chowańca.

Jednocześnie można mieć jedno takie stworzenie.

Lista dodatkowych mocy chowańca:

Większa inteligencja:
Koszt: 25
Opis: Powiększasz inteligencję swego sługi, sprawiając, że staje on się równym ci pod tym względem. Twój  
chowaniec otrzymuje inteligencję Ludzką.

Większe cechy:
Koszt: 2p.czar / 1 punkt
Opis: Twój chowaniec otrzymuje bardziej rozwinięte cechy.

Zdolności, zalety, wady:
Koszt: 5p. czar / 1 punkt wiedzy
Opis:  możesz  wyposażyć  swego sługę  w większy niż  zwykle  wachlarz  umiejętności.  Możesz  – wybierając 
zestaw wad (za zgodą Mistrza Gry) wyposażyć go też na normalnych zasadach.

Więź empatyczna:
Koszt: 10
Opis:  jesteś  powiązany ze  swym podopiecznym silnym związkiem emocjonalnym.  Zawsze  wiesz,  w jakiej 
odległości od ciebie się znajduje, w jakim kierunku, oraz mniej – więcej znasz jego stan (np. czy znajduje się w 
niebezpieczeństwie).

Więź telepatyczna:
Koszt: 20
Opis: łączy cię ze swym chowańcem potężna więź telepatyczna. Możesz się z nim porozumiewać za pomocą  
myśli, nie angażując mowy.

Dzielenie czarów:
Koszt: 15
Opis: więzy magii łączące cię z chowańcem są bardzo potężne. Dzielisz z nim moc działających na ciebie zaklęć  
o pozytywnych skutkach, jeśli tylko w momencie ich rzucenia nie znajdował się dalej niż 5 metrów od ciebie.

Patrzenie jego oczami:
Koszt: 20



Opis: zamykając oczy i koncentrując się na swym podopiecznym możesz dostrzec świat takim, jak on to czyni.  
Moc  działa  jedynie  na  zmysł  wzroku,  nie  masz  też  wpływu,  na  co  w  danej  chwili  będzie  patrzył  twój 
podopieczny.

Przenoszenie czarów:
Koszt: 20
Opis: Twój sługa potrafi przenosić rzucone przez ciebie zaklęcia, lecz jedynie pod warunkiem, że ich zasięg jest  
dotykowy. W chwili, gdy rzucasz zaklęcie chowaniec może dotknąć za ciebie dowolną istotę.

Większe przenoszenie czarów:
Koszt: 40
Opis: twój sługa może przenosić zaklęcia. Gdy wypowiadasz zaklęcie, możesz zdecydować, że zostanie rzucone  
z punktu w którym znajduje się chowaniec, a nie twoja osoba.

Zbiornik mocy I:
Koszt: 20
Opis: twój chowaniec zwiększa twe maksymalne punkty czarów o 10 a nie o 5.

Zbiornik mocy II:
Koszt: 30
Opis: twój chowaniec zwiększa twe maksymalne punkty czarów o 15 a nie o 5

Zbiornik mocy III:
Koszt: 40
Opis: twój chowaniec zwiększa twe maksymalne punkty czarów o 20 a nie o 5.

Widzenie aury:
Koszt: 40
Opis: twój sługa otrzymuje moc „widzenie aury”.

Powiększenie rozmiaru I i II
Koszt: 40, 60
Opis: Zwierzę, które ci towarzyszy posiada niezwykłą umiejętność zwiększania rozmiaru, stając się znacznie 
większe od typowego przedstawiciela swojego gatunku. Przemiana zajmuje 1 turę (5 sekund) i kiedy kończy się 
zwierzę przyjmuje statystyki Wilka (wersja za 40 p. czarów) lub Konia (wersja za 60 p. czarów). Zachowuje 
jednak wszystkie charakterystyki mentalne i swoje Zdolności, Wady, Zalety i specjalne moce.

Półmaterialność
Koszt: 20
Opis:  Twój  chowaniec  jest  istotą  częściowo  niematerialną.  Co  jakiś  czas  traci  i  przyjmuje  cielesność.  Na 
początku  każdej  tury rzuć  1k6.  Jeśli  wypadnie  liczba  parzysta  zwierzę  jest  niematerialne,  zranić  je  można 
wyłącznie czarami lub atakami magicznymi. Może też przenikać przez obiekty materialne. Zwierzę, wydając 1 
punkt wyczerpania może na 1 turę ustabilizować się w cielesnej lub bezcielesnej postaci.

Niematerialność
Koszt: 40
Opis: Twój chowaniec posiada zdolność gatunkową „Niematerialność”. Stworzenie jest bezcielesne (lub potrafi 
w dowolnej chwili zmieniać się z cielesnego w bezcielesne kosztem jednej tury,  twój wybór). W tej drugiej  
postaci jest odporne na wszystkie ataki oprócz tych zadawanych magią i magicznymi broniami. Dodatkowo, jak  
wszystkie stworzenia niematerialne może przenikać przez obiekty rzeczywiste bez szkody dla siebie.

Doradca
Koszt: 20
Opis: Chowańce, jako, że są zwierzętami nie są szczególnie mądre. Niektóre jednak posiadają niezwykłą intuicję  
i  znajomość charakteru swojego rozmówcy.  Dzięki niej  są zdolne nie tyle odpowiedzieć mu na pytania,  co 
ułatwić znalezienie odpowiedzi w samym sobie. Poświęcając 10 minut na dyskusję z chowańcem jego właściciel  
otrzymuje premię +10 do testu Inteligencji lub Opanowania dotyczącego kwestii, o której dyskutowali.

Konstrukt, Nieumrały lub Nieśmiertelny
Koszt: 40, 20, 40



Opis: Twój chowaniec nie jest istotą żywą… Ba! Może okazać się istotą całkowicie nieżywą… W pierwszym 
wypadku  jest  sztucznym  konstruktem,  rodzajem  mini-golema,  w  drugim:  prawdopodobnie  ożywionym 
szkieletem, czaszką lub mumią zwierzęcia (ewentualnie jego upiorem, wówczas kosztuje on jednak 40p. czarów,  
a nie 20) w trzecim: niewielkim, zwierzęcym duchem natury lub demonem.
Chowaniec ma wszystkie cechy specjalne typu istot, z którego pochodzi.

Tłumik nadużycia
Koszt: 30p
Opis: Twój chowaniec pochłania część Nadużycia, które generują twoje czary. Zasadniczo musisz zebrać o 3  
więcej punktów Nadużycia, nim pojawią się jego efekty.

Magiczny katalizator:
Koszt: 20p
Opis: Twój towarzysz zwiększa moc twojej magii. Jak długo znajduje się najdalej 3 metry od ciebie za każdym  
razem, gdy losujesz działanie czaru na kostkach możesz powtórzyć rzut i wybrać ten, który bardziej Ci pasuje.

Głos pana:
Koszt: 20p
Opis: Twój chowaniec przenosi twój głos. Możesz mówić jego ustami i słuchać jego uszami, niezależnie, od  
odległości, jaka was dzieli. Dzięki temu zwierze może służyć jako niezwykle wygodny posłaniec (lub wręcz 
telefon).

Maskotka 
Koszt: 15, 30 lub 45p
Opis:  Twoje  magiczne  zwierzątko  nie  dość,  że  wygląda  (twoim  zdaniem)  ślicznie,  to  jeszcze  przynosi  ci  
szczęście. Za każde 15 p. czarów wydanych na chowańca możesz raz na sesję wykonać 1 przerzut dowolnej 
cechy. Warunkiem jest jednak to, by Chowaniec znajdował się w odległości maksymalnie 3 metrów od ciebie.

Nośnik zaklęć:
Koszt: dowolny, maksymalnie 100p.
Opis: Twój chowaniec jest bardzo skutecznym zbiornikiem na moc. Stworzenie może przechowywać w sobie 
przygotowane  wcześniej  przez  ciebie  zaklęcia.  Łączna  wartość  użytych  na  rzucenie  tych  czarów  Punktów 
Czarów nie może być wyższa, niż koszt tej zdolności. By chowaniec je przechowywał musisz je najpierw rzucić.  
Niewykorzystane zaklęcia wietrzeją po tygodni.
Chowaniec uwalnia je po pełnej turze koncentracji.

Dzielenie ran
Koszt: 15p.
Opis: Możesz dzielić rany ze swych chowańcem (a on może dzielić je z tobą). Każdorazowo, gdy zostaniesz 
ranny (lub on zostanie ranny) możecie przenieść na siebie dowolną ilość utraconych Punktów Ran. Jeśli na  
skutek tego procesu któreś z was straci wszystkie swoje Punkty Ran: natychmiast umiera.
Jeśli zabijesz tym sposobem Chowańca odczuwasz podwójne rezultaty jego utraty.

Żywy talizman
Koszt: 30, 60, 90, 120 lub 150 p. czarów
Opis:  Wybierz jeden amulet  lub talizman o jakości:  dobrej  (30 p.  czarów),  wysokiej  (60),  niezwykłej  (90), 
legendarnej (120) lub nadludzkiej (150). Jak długo twój chowaniec znajduje się w odległości nie większej niż 3 
metry od ciebie spełnia jego rolę. Możesz korzystać z wszystkich mocy tego artefaktu.

Teleporacja
Koszt: 10 razy X
Opis: Za każde 10 p. czarów wydanych na tą moc chowaniec może, poświęcając jedną akcję teleportować się 
tak, jakby rzucił zaklęcie Krótkodystansowa Teleportacja.

Przywołanie
Koszt: 30p. czarów
Opis: Chowaniec zawsze jest blisko swego pana. Poświęcając pełną turę na koncentrację czarownik może go 
przywołać. Ten natychmiast pojawia się w odległości maksymalnie 2 metrów od swego właściciela. Moc ta nie  
działa w miejscach, w których nie działają zaklęcia teleportacyjne i podobne.



Ozdoba
Koszt: 25p.
Opis: Chowaniec wygląda dużo bardziej ozdobnie i elegancko niż inni przedstawiciele jego gatunku. Nawet jeśli  
jest on czaszką lub wypolerowanym szkielecikiem smoka, to wygląda estetycznie, niczym mały klejnocik. Jak 
długo chowaniec znajduje się w bezpośrednim towarzystwie czarownika ten otrzymuje premię +10 do Wdzięku  
oraz zdolność Urok Osobisty.

Wampiryczny sojusznik
Koszt: 30p.
Opis: Chowaniec ten jest bardzo groźnym drapieżnikiem wysysającym swymi zębami i pazurami siły życiowe z 
przeciwników.  Jeśli  trafi  atakiem wszelkie  odebrane  wrogowi  obrażenia  przekazuje  swemu panu.  Te  mogą 
posłużyć do leczenia jego (lub chowańca) ran albo stanowić ich nadwyżkę. Wszelkie, uzyskane w ten sposób  
nadmiarowe Punkty Ran przepadają o świcie.

Rozwój chowańców:
Wraz z każdym twym awansem na poziom chowaniec również się rozwija.  Otrzymuje jeden punkt 

wiedzy i jeden punkt postaci, które może wydać na normalnych zasadach.

Moce:

Dotyk ożywienia
Koszt: 10 razy X
Opis: Za każde 10 punktów wydanych na tą zdolność, poświęcając na to pełną turę twoja postać może ożywić 
dotykiem dowolne, dotykane zwłoki. Te natychmiast powstają jako Zombie pod jej kontrolą (wliczający się do 
normalnej Puli Kontroli). Żywy trup pozostaje aktywny przez dobę, później pada martwy na ziemię.

Spijacz dusz
Koszt: 25
Opis: Krew płynąca w twoich żyłach ma źródło w jakimś naprawdę mrocznym i powiedzmy sobie szczerze:  
złego bytu.  Możesz skorzystać z jego potęgi,  by pochłonąć dusze swych wrogów i zatrzymać je w świecie  
żywych. Raz dziennie, posługując się tą mocą możesz zyskać władzę nad duchem jednej z zabitych przez ciebie 
istot. Duch ten pozostaje w świecie żywych do następnego świtu wiernie Ci służąc.

Chowaniec
Koszt: X
Opis: Magiczna natura twojej postaci sprawia, że nawet pomimo faktu iż nie jest ona czarownikiem zdołała  
związać ze sobą chowańca. Chowaniec jest wart 10 p. czarów za każdy punkt wydany na tą zdolność.

Jeśli chowaniec zginie na następnej sesji automatycznie odzyskujesz nowego.

Złe oko
Koszt: 15
Opis: Mówi się o tobie, że źle ci z oczu patrzy. Cóż, jest to prawda. Koncentrując na kimś swoje spojrzenie  
(wymaga  to  poświęcenia  całej  tury).  Ofiara  musi  wykonać  test  Wytrzymałości.  Jeśli  jej  się  nie  powiedzie  
otrzymuje modyfikator -10 do wszystkich testów tak długo, jak długo koncentrujesz na niej wzrok (tzn. nie  
zajmiesz się dowolną inną czynnością, niż podtrzymywanie tej mocy).

Duchowe ostrze
Koszt: 25
Opis: Potężna moc promieniejąca z twojej osoby sprawia, że nawet istoty normalnie nietykalne dla człowieka  
muszą się ciebie lękać. Zawsze, gdy wykonujesz atak swoją bronią (niezależnie do walki wręcz czy dystansową) 
lub wręcz twoje cele traktowane są w taki sposób, jakbyś używał broni magicznej. Jesteś więc w stanie ranić  
eterycznych nieumarłych i nieśmiertelnych.

Utracona dusza
Koszt: 20
Opis: Na skutek paktu z ciemnymi siłami twoja postać utraciła duszę. Posiada świadomość i umysł, jednak jej  
ciało jest puste, a duch znajduje się poza nim. Nie posiadasz żadnych lęków ani pragnień. Otrzymujesz premię 
+20 do wszelkich testów opierania się strachowi i wszelkim pokusom cielesnym, gdyż nic cię nie obchodzi.  
Otrzymujesz jednak taką samą karę do Charyzmy i Wdzięku (poza wdziękiem jako Uroda), gdyż zwyczajnie nie  
masz motywacji do czegokolwiek.



Dziecko ciemności
Koszt: 20
Opis: W twoich żyłach płynie krew demonów i potworów, a inne mroczne byty oddają ci pokłon, jako swemu 
księciu. Zawsze, gdy spotykasz Potwory lub Istoty Ciemności są one do Ciebie przyjaźnie nastawione, chyba, że 
mają powód, by cię nienawidzić.

Znamię duchów
Koszt: 25
Opis: Duchy były obecne przy twych narodzinach i naznaczyły cię jako jednego z nich. Dorastałeś w otoczeniu 
nieśmiertelnych istot i zmarłych, jednak nie miałeś zbyt wiele styczności ze śmiertelnikami. Otrzymujesz premię  
+20  do  kontaktów  społecznych  z  Nieśmiertelnymi  i  Nieumarłymi  oraz  taką  samą  karę  do  kontaktów  ze 
śmiertelnikami.

Dotyk śmierci
Koszt: 20
Opis:  W twoich żyłach krąży zła,  mroczna moc wroga wszelkiemu życiu.  Za każdym razem, gdy dotykasz  
przeciwnika możesz jej użyć. Zadając ciosy w walce bez broni zdajesz dodatkowe +1k6 ran od Ciemnych Mocy.  
Ran tych nie powstrzymuje żaden pancerz.

Odporność na trucizny
Koszt: 20
Opis:  Twoje,  nieśmiertelne  ciało  jest  odporne  na  wszelkie  zagrożenia  dla  śmiertelników.  Jesteś  całkowicie 
odporny na wpływ wszelkich trucizn i substancji toksycznych.

Podróż poza ciałem
Koszt: 20
Opis: Twoja dusza nie jest zbyt mocno związana z ciałem. Jesteś w stanie ją opuścić i przemierzać płytki oraz  
głęboki eter. Na czas tych podróży jednak przyjmujesz statystyki ducha. Nie możesz jednak w żaden sposób 
oddziaływać na otoczenie, dotykać przedmiotów, mówić czy używać zaklęć.

Źródło:
Koszt: 20
Opis: Posiadasz wielką moc magiczną. Niestety tylko ją posiadasz. Ze swojej natury bowiem nie jesteś jednak w 
stanie jej używać. Posiadasz 30 punktów czarów (możesz też rozwijać cechę Magia, by zdobyć kolejne). Może 
wspierać dowolnego czarownika swoją mocą, tak, jak robią to inni czarownicy. Jeśli to robisz trudność oparcia 
się czarom tej osoby rośnie o 10.

Pieśni Bardów

Pieśń spokoju
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: 1k20 +10 tur
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis:  Wszyscy słuchacze tej pieśni muszą wykonać rzut obronny. Jeśli im się nie powiedzie opada na nich 
nienaturalny spokój, który tłumi wszelkie naturalne i magiczne, pozytywne i negatywne emocje. Uniemożliwia 
też korzystanie z takich zdolności jak Szał Bojowy czy Berserkerski atak (ale nie Trans Walki).

Pieśń zapomnienia
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: 1k20 +10 tur
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Bard śpiewa, a jego głos głęboko wrywa się w umysły słuchaczy. Jeśli ci nie wykonają rzutu obronnego  
zastępuje ich wspomnienia. Wszyscy słuchacze przestają pamiętać, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 30 minut.

Haugijska harfa
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: 1k20 +10 tur



Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis:  Haugijscy bardowie  należą  do  najpotężniejszych.  Nie  są  popularni  jako  muzycy:  ich  twórczość  jest 
bowiem często uznawana za mało atrakcyjną i zacofaną, jednak słyną ze swej potęgi. Bardzo często korzystają z 
trzech,  uświęconych  tradycją  nut.  Słuchacze  każdej  z  nich  muszą  wykonać  rzut  obronny.  Jeśli  im  się  nie 
powiedzie dostają pod wpływ efektu zależnego od wykonanej nuty. Ten może być następujący:
-  leniwy:  wszyscy słuchacze  tracą  ochotę  do jakichkolwiek,  wymagających wysiłku  działań:  walki,  agresji,  
dłuższych rozmów, pogoni etc. By się do nich przekonać muszą wykonać test Opanowania.
-  roześmiany:  wszyscy  słuchacze  zmieniają  nastawienie  do  słuchacza  na  pozytywne.  Działa  to  tak,  jakby 
opowiedział  udany  żart.  W  chwili,  gdy  efekt  pieśni  się  skończy  natychmiast  wracają  do  poprzedniego 
nastawienia.
-  płaczliwy:  wszystkim słuchaczom gwałtownie  pogarsza  się  nastrój.  Każda  osoba,  która  nie  podziela  ich 
podejścia budzi ich gniew.

Obozowa kołysanka
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: cała noc
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Bard śpiewa tą pieśń. Gdy kończy jego towarzyszy ogarnia senność. Odpoczywając są bezpieczni od  
koszmarów i odzyskują dodatkowe +2 punkty ran i czarów.

Rezonans
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: 1k20 +10 tur
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Bard wykonuje tą pieśń dostosowując barwę swego głosu do materiału nieożywionego. Ten musi wykonać 
test Wytrzymałości. Jeśli mu się nie powiedzie: pęka strzaskany. Bard może w ten sposób rozbić w drzazgi  
kamień wielkości  ludzkiej  głowy lub spowodować pęknięcie na pół bloku kamienia o boku 1 metra.  Istoty 
kamienne, będące celem tej pieśni otrzymują 5k6 nie zatrzymywanych przez żaden pancerz obrażeń.

Pieśń ta nie wpływa na jakiekolwiek istoty inne, niż wykreowane z wypalonej gliny, kamienia lub szkła.

Piosenka marszowa
Czas rzucania: specjalny
Czas działania: specjalny
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Bard śpiewa tą pieśń. W efekcie on jak i (maksymalnie) do 10 jego towarzyszy (wraz z końmi) podróżuje 
o 25% szybciej, niż w normalnych warunkach. Jeśli jednak bard korzysta z tej mocy otrzymuje 2 razy więcej  
punktów wyczerpania.

Piosenka przy pracy
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: tak długo, jak długo Bard śpiewa
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Muzyk wykonuje tą pieśń, a jego słuchacze pracują. Pozwala im to nabrać rytmu i skoordynować wysiłek. 
Tak długo, jak długo bard śpiewa otrzymują premię +10 do wyników wszelkiej pracy, jaką się zajmują.

Zaproszenie do zabawy
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: 1k20+10 tur
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Użytkownik śpiewa, a wszystkim poprawia się humor, wyzbywają się też nieśmiałości. Gdy tak się staje  
każda próba zachęcenia do zabawy słuchaczy, lub takiej zorganizowanie jest prostsze o +10.

Pean chwały
Czas rzucania: 2 tury.



Czas działania: 1k20+10 tur
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Bard śpiewa pieśń adresując jej słowa do jednego ze swoich towarzyszy i wysławiając jego czyny. Gdy 
kończy osoba ta otrzymuje na czas działania pieśni zaletę Sława lub wadę Zła Sława, zależnie od decyzji artysty.

Pean ciemności
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: Chwila
Zasięg: specjalny
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik odgrywa tą pieśń, a wokół niego gromadzą się ciemne moce. Każdy Potwór, Bestia Cienia,  
Ożywieniec lub Demon w zasięgu działania tej pieśni musi wykonać rzut obronny inaczej czuje konieczność 
zbliżenia  się  do  barda.  Istoty  nie  są  mu  posłuszne,  ale  też  nie  zachowują  się  wrogo,  chyba,  że  zostaną 
zaatakowane.

Pean światła
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: 1k20+10 tur
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Czarownik śpiewa tą pieśń, a jego głos niesie wolę dobrych duchów. Potwór, Bestia Cienia, Ożywieniec 
lub Demon w zasięgu działania tej pieśni musi wykonać rzut obronny inaczej czuje konieczność oddalenia się do 
barda.

Akompaniament przyrody
Czas rzucania: +1 tura
Czas działania: patrz opis
Zasięg: Rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Nie jest to pieśń w ścisłym sensie. Bard dostosowuje brzmienie innego utworu do panujących warunków 
przyrody.  W efekcie  jego  głos  splata  się  z  odgłosami  natury.  Zjawiska  takie,  jak  wyjący wicher,  czy huk 
błyskawic nie tylko nie przeszkadzają w jej odbiorze, ale wręcz ją wzmacniają. Zasięg dowolnej innej pieśni 
rośnie więc o 10 metrów.

Pieśń ta działa jedynie na łonie natury.

Pieśń bogów
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: 1k20+10 tur
Zasięg: w promieniu 40m.
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Bard wykonuje tą pieśń. Jeśli mu się uda wszyscy przebywający w jego zasięgu nieśmiertelni objawiają 
się jego wzrokowi. Bóstwa nie muszą być posłuszne śmiertelnikowi, ani nawet z nim rozmawiać. Jednak nie 
zachowują się agresywnie, nawet, jeśli są demonami.

By nauczyć się tej pieśni Bard musi znać Pieśń Wieszcza, Przywołania Zwierząt, Pean Ciemności i  
Pean Światła.

Pieśń wieszcza
Czas rzucania: 20 tur
Czas działania: chwila
Zasięg: rzucający
Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis: Bard wprawia się w trans własną muzyką, śpiewem i tańcem. Jego duch odrywa się od ciała i podróżuje  
do świata bogów, by szukać tam odpowiedzi na zagadki doczesności. Bard może zadać jedno pytanie Mistrzowi 
Gry. Ten musi odpowiedzieć na nie Tak lub Nie zgodnie z prawdą.

Trans wojowników
Czas rzucania: 2 tury.
Czas działania: 1k20+10 tur
Zasięg: rzucający



Kontrzaklęcie: rozproszyć
Opis:  Bard wprawia się w wojenny trans za pomocą autohipnozy i słów swojej pieśni. Od tego momentu nie 
może wykonywać Pełnej Obrony i ataków strzelecki, społecznych oraz dystansowych, akcji mierzenia ani rzucać 
czarów. Otrzymuje jednak zdolność Nieczułość do końca działania pieśni oraz 1 dodatkową Akcję Cząstkową.

Nowe specjalizacje:
Alternatywnie  do  Specjalizacji  z  Podręcznika  Podstawowego  Czarownik  może  wybrać  jedną  z 

poniższych. Ich działanie zmienia efekty, jakie przynosi jego magia.

Dziki mag
Magia czarownika jest bardzo niestabilna i nawet pomimo tego, że wypowiada on poprawnie zaklęcia 

często zdarza się, że efekt jest inny od zamierzonego. Wybierając tą specjalizacje otrzymujesz jedną, dowolną 
Szkołę Ulubioną i nie musisz wybierać szkoły zakazanej. Jednak każde zaklęcie, które rzucisz ma 5% szans na 
wywołanie Dzikiego Efektu. Dziki efekt zastępuje normalny efekt twoich czarów.

By ustalić, jaki efekt nastąpił rzuć 1k100
Aby ustalić Dziki Efekt rzuć kolejnym 1k100.
1-20 - czar działa normalnie, ale wycentrowuje się na najbliższym wrogu
21-30 - czar działa normalnie, ale wycentrowuje się na najbliższej osobie
31-40 - czar działa normalnie, ale wycentrowuje się na rzucającym
41 - 95 wyczarowany przez maga efekt zastępowany jest przez inne zaklęcie. Jest to:
41 - Lot
42 - Furia wiatrów
43 - Leć do nieba
44 - Płonące ciało
45 - Ściana ognia
46 - Kula ognia
47 - Deszcz kamieni
48 - Strefa bezruchu
49 - Zamrożenie
50 - Błyskawica
51 - Niewidzialność
52 - Oślepiający błysk
53 - Polimorfia
54 - Zamiana w kamień
55 - Banicja
56 - Rozproszenie magii
57 - Tańcz!
58 - Uśpienie
59 - Widmowy wąż
60 - Ciemność
61 - Kuszące iluzje
62 - Iluzja zapomnienia
63 - Kamienna klątwa 
64 - Groteskowy wygląd
65 - Miażdżąca sfera
66 - Wezwanie stada kruków
67 - Odbicie bólu
68 - Żądza krwi
69 - Przeklęta zbroja
70 - Strefa czystego powietrza
71 - Demoniczny portal
72 - Wiatr strażniczy
73 - Ziemia w szlam
74 - Wezwanie błyskawic
75 - Moc kameleona
76 - Siedem oczu
77 - Splątanie roślinnością
78 - Dusząca winorośl
79 - Przebudzenie drzewa (na najbliższe drzewo, jest przyjazne wobec rzucającego)
80 - Przebudzenie drzewa (na najbliższe drzewo, jest wrogie wobec rzucającego)



80 - Deszcz żab
81 - Rój owadów
82 - Atak emocjonalny
83 - Hiperregeneracja
84 - Wywołanie deszczu
85 - Mgła
86 - Burza śniegowa
87 - Święta siła
88 - Siła herosa
89 - Bilokacja
90 - Błogosławieństwo
91 - Pokój
92 - Leczenie ciężkich ran
93 - Jątrzenie ran
94 - Lwie serce
95 - 100: Rzuć dwa razy.

Elementalista
Skupiasz się jedynie na magii żywiołów. Nie interesują cię natomiast inne rodzaje czarów. Wybierając  

tą specjalizacje traktujesz magię szkoły Ognia, Lodu, Wody, Powietrza, Natury i Ziemi jako ulubione. Jednak 
wszystkie pozostałe szkoły są dla ciebie zakazane.

Moc zniszczenia
Twoja magia jest niestabilna, niszczycielska i powoli pochłania twoje życie wypalając cię od środka. W 

efekcie za każdym razem, gdy jej używasz cierpisz, a każde wypowiedziane przez ciebie zaklęcie skraca twoje 
życie. Wybierając tą moc wybierasz dwie, ulubione szkoły i nie musisz wybierać żadnej szkoły zakazanej.

Jednakże za każdym razem, gdy rzucasz zaklęcie tracisz 1 punkt ran. Nie możesz go odzyskać inaczej,  
niż w drodze naturalnego leczenia. Żadna magia ich nie regeneruje.

Agenci i Żołnierze:

Zmiennokształtny zabójca
Pensja: 200jp / sezon

Doppelgangerzy są rasą istot zamieszkujących niektóre regiony Paruzji, która budzi paniczny strach.  
Polowały na nie jeszcze elfy i krasnoludy, nim rozpoczęły swe wojny. Jednakże niektórzy władcy potrafili dojść 
z nimi do porozumienia wykorzystując ich klany jako potężną broń i narzędzia.

Istoty te wykorzystywane są więc najczęściej  jako szpiedzy i  zabójcy.  Dzięki swemu niezwykłemu 
talentowi potrafią bardzo skutecznie podchodzić ofiary, budzić ich zaufanie i bez większego problemu przenikać 
obronę przeciwnika, by pozbywać się wyznaczonych im celów.

Kult Tyra patrzy z wielką niechęcią na wykorzystanie Zmiennokształtnych Zabójców.

Statystyki:
Cechy:
Profesja: Złodziej 3
Rasa: Doppelganger
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 42 ZM:37 Int: 48 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Op: 25 Wyt: 31 Char: 27 Wdzk: 23
Zdolności: Wspinaczka, Równowaga, Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, Otwieranie 
zamków, Nożownik, Poznanie zamka, Zwinne palce, Wykrywanie pułapek, Zastraszanie, Aktorstwo, Ważenie 
trucizn, Używanie trucizn, Przebieranie się, Zmiennokształtność Doppelgangerów
Inwentarz: Dwie sztuki dowolnej broni z dowolnej listy (nie magicznej), sztylet lub szurikeny, skórzana kurta, 
1k6 dawek dowolnej trucizny.
Rozwinięcia:
Oddziały doborowe:
Profesja: Złodziej 5
ZR +10 SPOST +10
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, przekupstwo, Poprawione trafienia 
krytyczne
Oddziały elitarne:
Profesja: Złodziej 10
ZR +30 ZM +20 SPOST +20



Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, przekupstwo, Paserstwo, Poprawione 
trafienia krytyczne, Czujność, Celny strzał, Skrytobójstwo, Ucieczka
Superelita:
Profesja: Złodziej 15
SIŁ +10 P. RAN +10 ZR +30 ZM +30 SPOST +30 CHAR +10
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, przekupstwo, Paserstwo, Specjalna broń-
nóż, Zdradzieckie pchnięcie, Poprawione trafienia krytyczne, Czujność, Celny strzał, Skrytobójstwo, Ucieczka, 
Śmiertelny cios, Złodziejski instynkt, Cichy bieg*
Wieczni wojownicy 
Profesja: Złodziej 20
SIŁ +20 P. RAN +20 ZR +40 ZM +35 SPOST +35 CHAR +20
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, przekupstwo, Paserstwo, Specjalna broń-
nóż, Zdradzieckie pchnięcie, Poprawione trafienia krytyczne, Czujność, Celny strzał, Skrytobójstwo, Ucieczka, 
Śmiertelny cios, Złodziejski instynkt, Cichy bieg*, Cichy skok*, Łagodny upadek*, Odporność na trucizny*, 
Patrz tam!!!*

-  Użycie Zdolności:  Zabójca na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej  ze swoich Zdolności  w celu 
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Dokonać zabójstwa mało istotnej osoby: (trudność: 100%) np. zwykłego przechodnia, który był światkiem 
intrygi, gońca, informatora, niezbyt istotnego oficera lub dworzanina.
-  Dokonać  zabójstwa  ważnej  osobistości:  (trudność:  50%)  np.  dowódcy wojskowego,  Agenta,  ważnego 
oficera lub żołnierza.
-  Zmiennokształtność Doppelgangerów: Doppelganger może przybrać postać i wszystkie statystyki fizyczne 
dowolnej, widzianej przez siebie istoty rozmiaru Średniego. Przemiana pochłania pełną turę.

Szpieg – telepata:
Pensja: 100jp / sezon

Szpiedzy – telepaci to koszmar paranoicznych agentów i czarna legenda laruzyjskich wywiadów. Osoby 
o umiejętności czytania w myślach są nad wyraz cenne w tym zawodzie, dysponują niezwykłym potencjałem.  
Opowiada się,  że potrafią wykraść każdy sekret  i  tajny plan, często nawet wówczas,  gdy nie został jeszcze  
przelany na papier przez swych twórców. Co gorsza stanowią wroga, przed którym praktycznie nie da rady się 
zabezpieczyć. Tylko nieliczne osoby, najczęściej czarownicy są w stanie ukryć przed nimi cokolwiek. Inni są 
wobec nich bezbronni… Co gorsza często wystarczy, by tego rodzaju szpieg znalazł się kilkadziesiąt metrów od  
podsłuchiwanej osoby…

Tak przynajmniej wygląda teoria.
W rzeczywistości na świecie więcej jest osób, które w głębokie zaburzenia psychiczne wpędziła wizja  

podsłuchiwania przez telepatów, niż tego rodzaju agentów. Owszem, są w szpiegostwie bronią doskonałą, wartą 
zapewne tyle złota, ile ważą, nie mniej jednak wyjątkowo rzadką. Zwerbowanie tego rodzaju ludzi jest bardzo  
trudne, głównie dlatego, że osób o talencie telepatycznym jest bardzo niewielu. Właśnie egzotyka tego rodzaju  
ludzi jest przyczyną, dla której nikt nie nauczył się ich jeszcze zwalczać… Oraz tego, że ich usługi są tak drogie.

Statystyki:
Cechy:
Profesja: Złodziej 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 42 ZM:27 Int: 38 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Op: 25 Wyt: 31 Char: 47 Wdzk: 23
Zdolności: Wiedza: Polityka, Czytanie i Pisanie, Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, 
Otwieranie zamków, Nożownik, Poznanie zamka, Zwinne palce, Wykrywanie pułapek, Zastraszanie, 
Dyskrecja*, Tajemne znaki: Szyfry, Fałszywa tożsamość*, Przekupstwo, Język (dowolny)
Wady: Mroczna tajemnica: Szpieg
Moce: Telepatia
Inwentarz: Sztylet, ubranie, 200 sz. z, 2k6 informatorów
Rozwinięcia:
Doświadczeni szpiedzy:
Profesja: Złodziej 5
INT +10 CHAR +10
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Gromadzenie informacji, Szczerość*
Oddziały elitarne:
Profesja: Złodziej 10



INT +20 SPOST+10 OP+10 CHAR +20 WDZK +10
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Ważenie trucizn, Paserstwo, Gromadzenie 
informacji, Wyczucie pobudek, Wmawianie, Blefowanie, Czytanie z warg, Krasomówstwo, Szczerość*
Superelita:
Profesja: Złodziej 15
INT +20 SPOST+20  OP +30 CHAR +20 WDZK +20
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Ważenie trucizn, Specjalna broń-nóż, 
Zdradzieckie pchnięcie, Paserstwo, Gromadzenie informacji, Wyczucie pobudek, Wmawianie, Blefowanie, 
Czytanie z warg, Krasomówstwo, Fałszerstwo, Prowadzenie rozmowy, Poznanie słabości*, Poznanie wady*, 
Szczerość*
Mistrzowie intryg:
Profesja: Złodziej 20
INT +20 ZM+20 SPOST+20 OP +30 CHAR +30 WDZK +30
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Ważenie trucizn, Specjalna broń-nóż, 
Zdradzieckie pchnięcie, Paserstwo, Gromadzenie informacji, Wyczucie pobudek, Wmawianie, Blefowanie, 
Czytanie z warg, Krasomówstwo, Fałszerstwo, Prowadzenie rozmowy, Poznanie słabości*, Poznanie wady*, 
Czerpanie siły z słabości*, Manipulacja*, Wykrycie kłamstwa*, Zaradność*, Szczerość*

-  Użycie Zdolności:  Szpieg  na  zlecenie Gracza  może użyć  jednej  lub więcej  ze swoich Zdolności  w celu 
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
-  Próbować  zdobyć  informacje  jawne  (trudność:  120%): O  podstawowych  własnościach  Prowincji  tzn. 
panującym w niej 1) Morale, Dyscyplinie i Nastawieniu, 2) znajdujących się w niej Polach oraz Posiadłościach 
(bez cechy Ukryta). Każda zaznaczona czynność wymaga oddzielnej akcji i co za tym idzie oddzielnego testu.
-  Próbować zdobyć informacje niejawne (trudność: 70%):  1) Liczebność i jakość wojska, 2) posiadłości z 
cechami Ukryty, 2) liczebność i rodzaj agentów, 2) Morale i Dyscyplina w wojsku, 3) zaopatrzenie w Armii, 4)  
zawartość magazynów w Prowincji
- Zgromadzić dane personale (trudność: 45): pozwalające zgłębić wiedzę o jednym z dowódców wojskowych, 
polityków lub agentów (jego statystyki, Wady i Zalety)
- Dokonać zabójstwa mało istotnej osoby: (trudność: 50%) np. zwykłego przechodnia, który był światkiem 
intrygi, gońca, informatora, niezbyt istotnego oficera lub dworzanina.
- Dokonać zabójstwa ważnej osobistości: (trudność: 5%) np. dowódcy wojskowego, Agenta, ważnego oficera 
lub żołnierza.
- Dokonać porwania mało istotnej osoby (trudność: 40%): np. zwykłego przechodnia, który był światkiem 
intrygi, gońca, informatora, niezbyt istotnego oficera lub dworzanina.
- Dokonać porwania istotnej osobistości (trudność: -10%): np. króla, generała, agenta, ważnego polityka strony 
przeciwnej.
- Próbować ukraść ważny przedmiot: (trudność: 20%): np. plany strategiczne, magiczny artefakt etc.
- Próbować przekupić osobę do drobnych działań (trudność: 20%): np. generała by opóźnił lub przyśpieszył 
wymarsz jakiejś, małej grupki żołnierzy, albo nieznacznie osłabił garnizon, żołnierza, żeby zszedł z warty etc.
-  Próbować przekupić osobę do poważnych działań (trudność: -20):  np. generała by nie podjął bitwy, lub 
agenta by zdradził.
- Paraliż produkcji (trudność 40%): Szpieg i jego podkomendni może zaatakować jedno z pól prowincji 
przeciwnika lub jedną z jego posiadłości. Wszelka produkcja na tym polu staje. Posiadłości nie przynoszą 
korzyści Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Bandyty i 
wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Zniszczenie posiadłości (trudność -20%): Szpieg może spróbować najechać jedną z posiadłości przeciwnika i 
puścić ją z dymem. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć 
Bandyty i wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Wywołanie zamieszek (30%): wykonując tą akcję Szpieg roznosi swoją chorą ideologię, zdobywa 
zwolenników i przekonuje ludność do przyłączenia się do jego sekty. Wywołuje to niepokoje społeczne w 
prowincji. Za każdego kultystę wykonującego tą akcję Morale lub Dyscyplina w prowincji spadają o 1 poziom.
- Działania kontrwywiadowcze: Każdy Szpieg przeznaczony do tych działań zmniejsza o 5% szanse na 
powodzenie działań wrogich agentów na tym terenie.
- Wywołanie strajku (20%): Szpieg może odwiedzić jedną z posiadłości w danej prowincji i przedstawiając 
własne argumenty namówić jej pracowników do wysunięcia jakichś żądań lub zaprzestania pracy. Jeśli odniesie 
sukces posiadłość w tym sezonie zaprzestanie wykonywać swoje funkcje. Jeśli test się nie powiedzie wykonaj go 
ponownie. Drugie niepowodzenie oznacza, że Szpieg wpadł w łapy ludzi właściciela Posiadłości.
- Wywołanie zamieszek (20%): Szpieg odwiedza część poddanych właściciela prowincji i próbuje nakłonić ich 
do zaniechania prac. Jeśli test się powiedzie jedna Jednostka Ludności w prowincji traktowana jest do końca 
sezonu jako Niezadowolona.



Alternatywnie Szpieg może spowodować, żeby w mieście doszło do kilkudniowych niewygodnych niepokojów 
np. opóźniających jakieś działania.
- Paraliż produkcji (trudność 20%): Szpieg może spróbować uszkodzić jedną z posiadłości lub pól 
przeciwnika. Wszelka produkcja na tym polu staje. Posiadłości nie przynoszą korzyści Jeśli mu się nie 
powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Szpieg i wszystkich jego 
pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Zniszczenie posiadłości (trudność -40%): Szpieg może spróbować podpalić jedną z posiadłości przeciwnika i 
puścić ją z dymem. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć 
Bandyty i wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Paraliż obrony (trudność: 5%):  Szpieg może spróbować dokonać paraliżu umocnień przeciwnika. Jest to 
bardzo  proste:  wystarczy otworzyć  nocą  bramy twierdzy lub  spuścić  linę  z  niestrzeżonego odcinka  murów 
pozwalać przedrzeć się oddziałowi przeciwnika na tyły twierdzy. Przeciwnik nie korzysta ze swojej premii z 
umocnień podczas obrony twierdzy.
-  Próbować zniszczyć zapasy przeciwnika  (Trudność 5%): pod warunkiem jednak, że stanowią tylko jeden 
zasób (np. żywność, drogie towary etc.) najprawdopodobniej za pomocą zaprószenia ognia.

Naczynie Mocy
Pencja: 50 j. Złota / Sezon

Niektórzy, bardzo zamożni czarownicy otaczają się specyficznym rodzajem służących i niewolników. 
Są  to  tak  zwane naczynia  mocy,  czyli  żywe zbiorniki  czarnoksięskiej  siły.  Naczynia  mocy rekrutowane są  
spośród osób posiadających talent magiczny i podobnie jak zwykli magowie przechodzą rygorystyczny trening 
duchowy mający  na  celu  rozwinięcie  ich  wrodzonych  umiejętności,  często  ponad  miarę  tego,  jak  zwykli  
czarownicy mogliby to uczynić bez szkody dla siebie.

Jednocześnie jednak Naczynia nie są uczone nawet podstawowych technik użycia magii. Mimo że ich 
ciała pulsują magiczną mocą zwykle nie potrafią skorzystać z niej. Stanowią żywe baterie dla prawdziwych  
adeptów czarów.

Mimo  tej  pomniejszej  roli  większość  czarowników  z  prawdziwego  zdarzenia  traktuje  ich  dobrze. 
Wyszkolenie Naczynia Mocy zajmuje w prawdzie mniej czasu, niż prawdziwego mistrza magii, jednak nadal 
jest to problematyczne i długotrwałe. Zwykle więc traktowani są oni z szacunkiem związanym z ilością energii,  
jaką pochłonęła ta działalność.

Cechy:
Profesja: Mag 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 ZM:22 Int: 28 Mist: 0 Mag: 30 Spost: 37 Op: 22 Wyt: 28 Char: 22 Wdzk: 33
Zdolności:  Magia: czarnoksięska, Czytanie i pisanie, Etykieta,  Tworzenie zwojów, Wiedza: Tajemna, 
Dyskrecja, Wysportowanie
Moce: Źródło
Inwentarz: 
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Mag 5
INT +10 MAG +10
Zdolności: Astrologia, Kosmopolita
Mistrz
Profesja: Mag 10
ZM+20 INT +20, MAG +20 WDZK +10
Zdolności: Astrologia, Wiedza: Czarostwo, Kosmopolita, Wycena, Targowanie się, Profesja: Asystent 
czarownika, Mistrzostwo profesji: Asystent Czarownika, Profesja: Pomoc domowa
Arcymistrz
Profesja: Mag 15
ZM+20 INT +20 MAG +45 WDZK +25 CHAR +10
Zdolności: Astrologia, Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Kosmopolita, Wycena, Targowanie się, Profesja: Asystent 
czarownika, Mistrzostwo profesji: Asystent Czarownika, Profesja: Pomoc domowa, Mistrzostwo profesji: Pomoc 
domowa, 4 zdolności Wiedza
Żywa legenda
Profesja: Mag 20
ZM+20  INT +20 MAG +70 WDZK +25 CHAR +25 OP +10



Zdolności: Astrologia, Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Kosmopolita, Wycena, Targowanie się, Profesja: Asystent 
czarownika, Mistrzostwo profesji: Asystent Czarownika, Profesja: Pomoc domowa, Pomoc domowa, 9 zdolności 
Wiedza

- Użycie Zdolności: Naczynie na zlecenie Gracza Źródło może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w 
celu rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Produkcja mocy: Każde źródło produkuje 5 jednostek mocy +1 za każdy Poziom Zaawansowania.

Powietrzny Posłaniec
Pensja: 30jp / sezon

Powietrzni jeźdźcy nie są częstym widokiem w Laruzji. Przygotowanie niewielkiego smoka, gryfa czy 
wywerny pod siodło jest trudne i wymaga prawdziwego mistrza. Co gorsza istoty te są rzadko spotykane, źle 
znoszą niewolę i nie rozmnażają się w niej. Niewielu władców może więc się pochwalić, że dysponuje tymi  
stworzeniami w swoich siłach.

Co więcej tego typu oddziały nie zawsze sprawdzają się dobrze podczas walki. Niewielka ilość,  w 
połączeniu z ogromnymi kosztami wyszkolenia tego typu oddziałów sprawia,  że często jest  to gra niewarta  
świeczki.  Wielu władców znalazło jednak inne metody wykorzystania tego rodzaju broni.  Jedną z nich jest  
transport wiadomości.

Powietrzni  posłańcy  działają  tak  samo,  jak  zwykli.  Jednak  dzięki  podróży  powietrznej  omijają 
większość przeszkód naturalnych, znacząco skracając czas podróży. Dzięki nim wiadomości mogą docierać do 
swego celu często nawet dwa razy szybciej, niż zwykle.

Statystyki:
Cechy:
Profesja: Wojownik 5
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 22 ZM:22 Int: 18 Madr: 18 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Op: 22 Wyt: 53 Char: 48 Wdzk: 23
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo – koń, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny 
cios, Walka konna, Czujność, Krzepkość, Ukrywanie się, Jeździectwo: Rumak Powietrzny, Walka Powietrzna
Inwentarz: Koń wysokiej jakości, Kolczuga, Miecz, Zapas żywności na tydzień, 20 sz. z, Torba z listami.
Rozwinięcia: Brak

- Użycie Zdolności: Posłaniec na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu 
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Dostarczenie wiadomości (100%): Na zlecenie Gracza posłaniec odnajduje jakąś, wskazaną mu osobę i 
dostarcza polecony jego opiece przedmiot, list lub wiadomość. Zasadniczo skorzystanie z usług posłańca jest 
jedynym sposobem dostarczania informacji za wyjątkiem magii. Doświadczeni posłańcy zwykle nie gubią drogi 
i docierają, choć często zajmuje im to wiele dni. Jeśli podróż biegnie przez niebezpieczne lub ogarnięte wojną 
tereny szansa dostarczenia wiadomości spada do 90 lub nawet 0%. Jeśli test się nie powiedzie oznacza to, że 
posłaniec zginął.

Żołnierze:

Fenririanie:
Rodaria jest dzikim krajem pogrążonym w niekończącej się wojnie i bitewnej zawierusze. Władcy tego 

regionu  często  zatrudniają  najemników  zwykle  nie  patrząc  na  to  z  jakiego  autoramentu  ludźmi  mają  do 
czynienia. Jedną z walczących pod ich sztandarami jednostek są Fenririanie.

Założona przez Fenrisa Czarnego kompania najemników na pierwszy rzut oka wydaje się zwykłą bandą  
Nordów. Faktycznie jednak poważnie się od niej różni. Jej żołnierze co do jednego są bowiem wilkołakami. Ci,  
którzy wcześniej takimi nie byli są poddawani przemianie kilka miesięcy po dołączeniu do oddziału. Fenririanie  
tworzą coś w rodzaju sekty. Co do jednego wierzą, że są nadludźmi, a żyjąca w nich bestia jest głosem bogów. 
Wilkołactwo stawia ich na szczycie łańcucha pokarmowego, a polowanie na ludzi i ich zabijanie jest nie tylko 
ich prawem, ale wręcz religijną powinnością.

Oddziały fenririan słyną ze swego okrucieństwa ale też skuteczności na polu walki. Ich wódz prowadzi 
rekrutacje na polu walki, przyjmując do oddziału rannych przeciwników, co do których jest pewien, że prędzej 
czy później przeistoczą się w podobne mu monstra.

Cechy:



Profesja: Barbarzyńca 1
Rasa: Wilkołak
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 ZM:32 Int: 23 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Op: 32 Wyt: 38 Char: 32 Wdzk: 23
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Berserkerski atak, Szał bitewny, Szaleńczy atak, umiejętności etniczne
Inwentarz: Długi miecz lub topór bojowy, Duża tarcza, Skóra zwierzęca, 20% na Kolczugę* Hełm
Moce: Wilkołactwo.
Rozwinięcia:
Oddziały doborowe:
Profesja: Barbarzyńca 3
ZR +10, SZYB +10, INT +5, OP +5
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Drugi atak, Berserkerski atak, Szał bitewny, Szaleńczy atak, umiejętności 
etniczne
Oddziały elitarne:
ZR +10, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10
Profesja: Barbarzyńca 5
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Drugi atak, Berserkerski atak, Mniej ryzykowne ataki, Szał bitewny, 
Szaleńczy atak, umiejętności etniczne
Superelita:
Profesja: Barbarzyńca 10
SIŁ +20, P. RAN +20 ZR +20, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Wysportowanie, Biegacz, Berserkerski atak, Mniej ryzykowne ataki, Szał 
bitewny, Szaleńczy atak, Walka dwoma brońmi, Drugi atak, Nieustraszony, umiejętności etniczne

Specjalne:  Po przemianie w Wilkołaka fenrirnianie otrzymują premię +20 do Siły, Punktów Ran, Zręczności, 
Szybkości i Wytrzymałości.

Bestiariusz:

Istoty inteligentne:

Doppelganger:
Nazywane też sobowtótniakami i  zmiennikami.  Istoty te w swojej  naturalnej  postaci  nie wyglądają 

szczególnie zachęcająco. Mają bladą, łysą skórę pokrytą rozmytymi plamami pigmentu i śluzem, czerwone oczy, 
są bezzębne i pokraczne. Z ciała zwisają im fałdy skóry, a miękkie kości wydają się wyginać pod różnorakimi  
kontami. Rzadko jednak można ujrzeć je w tej postaci. Częściej bowiem przyjmują cudze.

Sobowtórniacy są w stanie przyjąć postać dowolnej istoty, którą kiedykolwiek widzieli choć przez kilka 
chwil. Istoty te bardzo często wykorzystują tą zdolność jako broń i nadużywają.

Rasa ta nie ma swoich własnych miast i osad. Są koczownikami, którzy najczęściej zamieszkują osiedla 
innych gatunków. Zwykle tworzą struktury rodowe, tworzone przez członków pojedynczych rodzin. Na ich czele 
stoją zawsze najstarsi przywódcy. Tylko oni znają tożsamość wszystkich swych dzieci oraz tożsamość innych 
głów klanów. Decydują też o związkach małżeńskich.

Większość sobowtórniaków utrzymuje się z grabieży. Zwykle zastępują samotne, wpływowe i zamożne 
osoby. Zabijają oryginały, zagarniają ich majątek i przekazują go swojemu rodowi, którego członkowie egzystują 
zwyczajnie wtopiwszy się w tłum.
Taktyka walki: Sobowtórniaki zaatakowane zwykle będą udawać zwykłych ludzi starając się wmawiać swym 
ofiarom, że są niewinne. Mogą też uciec się do zmiany postaci  w maksymalnie niewinną i błagań o litość. 
Przyparte do ściany najpewniej przybiorą postać jakiegoś zwierzęcia drapieżnego i walki w jego formie.

Cechy: Siła: 25* P. Ran:25* Zr:45* ZM:40* Int:30 Mist:0 Mag:0 Spost:50 Wyt:25* Op:40 Char:40 Wdzk:10* 
Liczba ataków: 1*
Zdolności: Celny cios, Cichy chód, Cichy bieg, Ukrywanie się, Przebieranie Się, Aktorstwo, Skrytobójstwo,  
Nożownik
Inwentarz: Sztylet, skórzana zbroja, 1k20 sztuk złota
Wielkość: Średnia
Inteligencja: Ludzka
Obrona: 25
Atak: -10 

Specjalne zasady:



-  Zmiennokształtność:  Poświęcając pełną turę Doppleganger może przybrać postać dowolnej, średniej istoty, 
którą  widział  przynajmniej  raz  w  życiu.  Zaznaczone  gwiazdką  cechy istoty są  zastępowane  przez  wartość 
posiadają przez jego cel.

Zwykły Człowiek
Czasem  zdarza  się,  że  postacie  muszą  mieć  do  czynienia  ze  zwykłymi  ludźmi,  chłopami  i  

mieszczanami. W takim wypadku należy wykorzystać następujące cechy:

Cechy: Siła: 25 P. Ran:25 Zr:25 ZM:25 Int:25 Mist:0 Mag:0 Spost:50 Wyt:25 Op:25 Char:25 Wdzk:25 
Liczba ataków: 1*
Zdolności: Targowanie się, Wycena, 50% szans na Czytanie i Pisanie, Wiedza: Lokalna, Profesja lub Rzemiosło 
(dowolne)
Inwentarz: Sztylet, skórzana zbroja, 1k20 sztuk złota
Wielkość: Średnia
Inteligencja: Ludzka
Obrona: 25
Atak: -10 

Zasady specjalne:
- W czymś na pewno dobry: Mistrz Gry może zwiększyć dwie statystyki Zwykłego Człowieka o 25 punktów 
wedle swej woli.

Zwierzęta

Rój
Niektóre istoty, w pojedynkę niegroźne czasem zbierają się w duże grupy, by atakować wrogów. Osy, 

komary,  pszczoły,  nietoperze:  to  tylko  kilka  przykładów  z  nich.  Poniższe  charakterystyki  opisują  właśnie 
stworzenia tego typu.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: X Zr: 35 ZM: 10 Int: 20 Mist:0 Mag:0 Spost: 55 Wyt: 55 Op: 65 Char: 30 Wdzk: 30 
Liczba ataków: 1* Atak: 2k6 ran
Zdolności: Latanie, Szał bojowy
Inwentarz: Brak
Wielkość: Średnia do Gigantyczna
Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 25
Atak: -10 

Cechy specjalne:
- Punkty Ran: Rój posiada 25 punktów ran na każdą Kategorię swego rozmiaru.
-  Odporność:  Rój  otrzymuje  obrażenia  jedynie  od  ataków  obszarowych.  Wszystkie  pozostałe  natomiast 
ignoruje.
- Atak kontaktowy: Rój wykonuje atak wobec wszystkich istot, z którymi jest w kontakcie i ignoruje wszelki 
pancerz wynikający ze Zbroi (lecz nie naturalny lub magiczny). 

Magiczne bestie:

Kwiatowa wróżka:
Kwiatowe wróżki to istoty podobne nieco do duszków, jednak podobieństwem takim, jak szympansy 

przypominają  ludzi.  Są  więc  nieskończenie  bardziej  prymitywne  i  stanowią  raczej  zwierzęta,  niż  istoty 
inteligentne.

Kwiatowe wróżki przypominają połączenie niewielkiego człowieczka z owadem. Mają przeźroczyste 
skrzydła jak u pszczoły oraz podobny odwłok w paski. Większość z nich jest płci żeńskiej, Są bezmyślne i  
niezdolne do mowy. Usta mają pełne ostrych zębów. Podróżują z kwiatka na kwiat zbierając nektar i pyłek, które 
następnie zanoszą do swych gniazd. W tych zazwyczaj żyje od dwudziestu, do pięćdziesięciu wróżek. Poruszają 
się głośno brzęcząc.

Miód kwiatowych wróżek poszukiwany jest za swoje magiczne właściwości. Jednak jego zdobycie jest  
trudne, gdyż zirytowane lub broniące swego gniazda istoty potrafią być bardzo niebezpieczne.

Cechy: Siła: 10 P. Ran: 10 Zr: 50 ZM: 20 Int: 20 Mist:0 Mag:0 Spost: 40 Wyt: 20 Op: 30 Char: 10 Wdzk: 40 



Liczba ataków: 1 Użądlenie: 2k6 ran
Zdolności: Szał bitewny, Latanie: (0-10)
Inwentarz: Brak
Wielkość: Malutka
Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: Unik: 80
Atak: 0

Cechy specjalne:
-  Jad:  Każda  istota  użądlona  przez  Kwiatową  Wróżkę  musi  wykonać  test  Wytrzymałości  i  Opanowania. 
Niepowodzenie  pierwszego  sprawia,  że  stworzenie  zostaje  otrute.  Przez  następne  48  godzin,  co  godzinę 
otrzymuje 1 punkt ran. Niepowodzenie drugie powoduje, że dostaje się pod wpływ magicznego oddziaływania 
jadu Kwiatowej Wróżki i zaczyna iść powolnym krokiem we wskazaną przez Mistrza Gry stronę. Istoty takie nie 
zwracają uwagi na przeszkody i ich nie omijają. Efekt magiczny działania jadu mija po godzinie.

Latający wieloryb
Latające wieloryby to niezwykłe istoty zamieszkujące ponoć jeden z sąsiednich wymiarów. Niewiele 

wiadomo o ich zwyczajach. Wydaje się jednak, że nie są drapieżnikami. W Laruzji widziano je tylko raz, około 
300 lat temu, gdy zostały przywołane przez czarowników Wallatar w trakcie wojen w Trajton. Wykorzystane 
zostały podówczas do transportu piechoty i szturmów murów wrogich zamków.

Cechy: Siła: 200 P. Ran: 200 Zr: 20 ZM: 10 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 30 Wyt: 90 Op: 60 Char: 30 Wdzk: 20
Liczba ataków: 1, uderzenie ogonem: 10k6 ran
Zdolności: Latanie (0-15 metrów)
Wielkość: Gigantyczna Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 0 Atak: 0 
Pancerz: Bardzo gruba skóra wielorybów zapewnia im 20 punktów pancerza na całym ciele.

Magiojad
Istota ta jest bardzo bliskim krewniakiem Pseudosmoka. Wygląda podobnie, a jedyną różnicą są czarne 

plamy na szkarłatnych  łuskach skrzydeł.  Różni  się  jednak zwyczajami.  Magiojady żywią się  bowiem mocą 
magiczną,  którą spijają.  Przyciągane są przez  jej  skupiska.  Stanowią  bardzo groźnych szkodników, których 
większość magów nienawidzi.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: 15 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 60
Liczba ataków: 1, cios: 2k6
Zdolności: Latanie: 0-10, Walka Powietrzna, Uniki, Nos do magii, Widzenie Aury, Walka powietrzna
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 70 Atak: 0 

Cechy specjalne:
-  Picie  magii:  Stykając  się  z  dowolnym zaklęciem lub  zaczarowanym  przedmiotem magiojad  natychmiast 
rozprasza  (automatycznie)  wszystkie  rzucone  nań  czary.  Rozprasza  też  wszystkie  czary  rzucone  na  niego.  
Wszystkie wykorzystane na nie Punkty Czarów zostają dodane do jego puli punktów magii.
-  Kopiowanie  czarów:  Poświęcając  jeden  atak  Magiojad  może  duplikować  dowolny efekt  magiczny,  jaki 
próbowano przeciwko niemu wykorzystać w ciągu ostatnich 48 godzin.

Piszczyk
Piszczyk to niewielki gryzoń długości około 50 centymetrów przypominający coś pośredniego między 

szczurem, a wiewiórką. Są roślinożerne, choć czasem polują na mniejsze zwierzęta. Żywią się jednak głównie 
nasionami roślin. Zwykle tworzą grupy rodzinne od 3 do 10 osobników, ściśle ze sobą współpracujące podczas 
zdobywania pokarmu. Mimo że ze względu na duże zdolności socjalizacyjne istoty te często są wykorzystywane 
przez magów jako chowańce i  maskotki  domowe.  Mimo to jednak nie lubią ludzi.  Na ich widok najpierw 
próbują  odstraszyć  ich  swoimi  przenikliwymi  głosami,  a  jeśli  to  nie  zadziała  atakują  w  obronie  swego 
terytorium.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: 15 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1, ugryzienie: 1k6
Zdolności: Wspinaczka, Uniki, Daleki skok, Echolokacja
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca



Obrona: 70 Atak: 0 

Cechy specjalne:
- Próg Bólu: Poświęcając jeden atak Piszczyk wydaje z siebie przenikliwy dźwięk, który przekracza próg bólu 
człowieka. Każda istota w promieniu 5 metrów od Piszczyka musi wykonać test Wytrzymałości, inaczej traci 
swoją następną kolejkę.
- Atak soniczny: Poświęcając jeden atak Piszczyk może wykonać atak soniczny. Uderza on w dowolną istotę w 
promieniu 10 metrów od stworzenia zadając 2k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden, niemagiczny pancerz.
- Zakłócanie błędnika:  Poświęcając jeden atak Piszczyk może wydobyć z siebie wiązkę ultradźwięków, która 
zakłóca błędnik wszystkich ofiar w promieniu 5 metrów od stworzenia. Jeśli te nie wykonają testu Zręczności 
upadają na ziemię.

Pseudosmok
Pseudosmok to gatunek jaszczurki zamieszkujący liściaste, bukowe lasy laruzji. Żywi się owadami i  

niewielkimi gryzoniami, czasem też obrabowuje gniazda ptaków. Przypomina wyglądem smoka, dlatego też jest 
uważany za jego bliskiego krewniaka. Zdolność ziania ogniem sprawia, że wersja ta jest bardzo prawdopodobna.  
Pseudosmoki żyją samotnie, są też dość inteligentne. Badają wszelkie, nowe i błyszczące przedmioty. Często też  
zabierają je do swoich gniazd, by potem lepiej się im przyjrzeć.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: 15 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1, ugryzienie: 1k6
Zdolności: Wspinaczka, Uniki, Latanie (0-10), Walka powietrzna
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 70 Atak: 0 

Cechy specjalne:
- Zianie ogniem: Poświęcając 1 atak Pseudosmok może zionąć ogniem na dystans do 3 metrów i szerokość 1 
metra zadają 1k6 obrażeń wszystkim na tym obszarze.

Sfinks
Sfinksy to dziwne kreatury. Mają ciała lwów, skrzydła orłów oraz głowy i piersi ludzi, bardzo często  

kobiet.  Zwykle,  podobnie  jak  lwy wylegują  się  na  ziemi  czekając  na  kolejnych  przybyszów.  Leżeć  mogą 
nieskończenie długo, nic nie wskazuje też na to, by potrzebowały żywności. Gdy spotykają przechodnia zwykle 
zadają mu zagadkę – pytanie. Brak odpowiedzi na taką zwykle kończy się pożarciem pytającego.

Sfinksy nie są istotami naturalnymi dla Laruzji. Istoty te zostały stworzone najprawdopodobniej przez 
bogów  lub  innych,  potężnych  nieśmiertelnych  jako  strażnicy  ich  skarbów  i  tajemnic.  Strzegą  świątyń, 
podziemnych skarbów, świętych gajów, grot, sanktuariów i niektórych regionów przestrzeni astralnej. Często też  
wzywane są przez czarowników. Pożerają tych, którzy próbują się doń dostać nie rozwiązawszy najpierw ich 
zagadki.

Cechy: Siła: 75  P. Ran: 150 Zr: 60 ZM: 10 Int: 60 Mist:75 Mag:75 Spost: 60 Wyt: 60 Op: 70 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 4, 1 x ugryzienie: 8k6, 3 x cios łapami 6k6
Zdolności: Wspinaczka, Uniki, Latanie (0-25), Doskok, Szał bitewny, Celny cios, Legendarny celny cios, Walka 
powietrzna
Wielkość: Duża Inteligencja: ludzka
Obrona: 60 Atak: -30
Pancerz: Ciało sfinksa posiada 15 punktów pancerza magicznego

Cechy specjalne:
- Niewrażliwość: Sfinks może zostać zraniony tylko zwykłą czarami lub magiczną bronią.
- Odporność na magię: Istnieje 33% szans, że każde rzucone na Sfinksa zaklęcie nie zadziała.
-  Rzucanie czarów:  Sfinks może rzucać zaklęcia jak Dziecko Mocy. Zna wszystkie, dostępne sobie czary z 
dziedzin Przywołań, Uroków i Iluzji.
- Magiczny atak: Wszystkie ataki Sfinksów są atakami magicznymi.
- Dwuistnienie: Sfinks istnieje jednocześnie w przestrzeni duchowej i cielesnej. Może między nimi swobodniej 
podróżować, lecz żeby wejść do głębokiej przestrzeni duchowej musi opuścić przestrzeń cielesną.
- Promień termiczny: Poświęcają 1 atak sfinks może w swym oku wyprodukować promień termiczny o zasięgu 
do 33 metrów zadający 4k6 ran. Jest to magiczny atak ognisty.

Whisp



Whispy to niewielkie krążki światła przez wiele osób uważane za duchy lasu lub upiory. Faktycznie nie  
są ani jednym ani drugim, tylko niewielką, magiczną istotą o kształcie świetlistej kuli. To pasożyty i szkodniki,  
jednak dla ludzi nie są groźne. Whispy widuje się nocami, gdyż ze swych kryjówek wychodzą jedynie przy  
świetle księżyca, jak krążą wokół drzew. Mówi się, że wokół nich tańczą. Faktycznie jednak wysysają z nich siły  
życiowe.

Whispy są niejadalne w związku z tym nie mają naturalnych wrogów poza magiojadami. Są ufne wobec 
ludzi i łatwo dają się im oswoić. Wielu czarowników używa ich jako chowańców.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: 15 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1, ugryzienie: 1k6
Zdolności: Wspinaczka, Uniki, Latanie (0-10)
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 70 Atak: 0 

Cechy specjalne:
- Krąg światła: Wisp generuje krąg światła o promieniu 3 metrów.

Potwory:

Beholperz
Beholperze to istoty niczym z sennego koszmaru. Wyglądem przypominają pojedynczą gałkę oczną 

utkwioną w strzępie ciała. Z tego zbitka tkanki wyrasta para błoniastych skrzydełek oraz pazurzaste, tylne łapki.  
Nie są one duże. Osiągają może dwukrotność wielkości ludzkiej pięści. Żyją jednak w stadach, tworząc kolonie  
jak prawdziwe nietoperze. Są też groźnymi drapieżnikami często atakującymi większe od siebie istoty. Dają się 
dość łatwo oswajać, dlatego też niektórzy czarnoksiężnicy hodują je jako chowańce.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: 15 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 10
Liczba ataków: 1, promień termiczny
Zdolności: Wspinaczka, Uniki, Latanie (0-10), 3 x Ciśnięcie: Oślepiający Błysk, Widzenie aury
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 70 Atak: 0 

Cechy specjalne:
- Promień termiczny:  Poświęcają 1 atak Beholperz może w swym oku wyprodukować promień termiczny o 
zasięgu do 10 metrów zadający 3k6 ran. Jest to magiczny atak ognisty.

Latająca pirania
Istoty te to przybysze z krainy snów, prawdopodobnie zrodzone przez chore imaginacje niektórych 

spośród  śpiących,  a  następnie  przeniesione  do  realnego  świata  przez  czarowników.  Na  pierwszy  rzut  oka 
przypominają  zwykłe  ryby.  Jednak  ich  płetwy  skrzelowe  wydłużone  są  do  tego  stopnia,  że  przypominają 
bardziej skrzydła. Ryby te nie potrzebują do oddychania wody, poruszają się na dużych odległościach, mają też  
świetny węch.  Zwykle  spotyka  się  je  w całych  stadach.  Wyczuwszy krew wpadają  w szał  rzucając  się  na  
najbliższe, ranne stworzenie

Cechy: Siła: 5  P. Ran: 5 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 30 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 10
Liczba ataków: 1, Ugryzienie: 2k6 ran
Zdolności: Wspinaczka, Uniki, Latanie (0-10), Walka powietrzna
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 70 Atak: 0

Cechy specjalne
-  Węch:  Głównym  zmysłem  latających  piranii  jest  węch.  Ten  może  znaleźć  trop  nawet  po  kilku  dniach.  
Otrzymuje też premię +20 do wszystkich testów tropienia i zauważania.

Mroczny Pomiot
Laruzję zamieszkują tysiące gatunków potworów, co więcej wraz z każdym rokiem powstają nowe. Nie  

wszystkie zostały sklasyfikowane przez uczonych czy czarowników, tym bardziej że spora część z nich to istoty 
unikalne, jedyne w swoim rodzaju. Zbiorowo nazywane są one mrocznymi pomiotami. Mroczne pomioty mają 
następujące statystyki:



Cechy: Siła: 45  P. Ran: 45 Zr: 30 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 30 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 10
Liczba ataków: 2, Cios (pazury): 4k6
Zdolności: Szał bitewny, Celny cios, Zwarcie
Wielkość: Średnia Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 30 Atak: 0
Pancerz: Łuski Mrocznego Pomiotu zapewniają mu 10 p. pancerza.

Cechy specjalne: (wybierz trzy)
- Regeneracja:  W każdej turze Mroczny Pomiot odzyskuje 2k6 utraconych punktów ran.
- Mutacja: Mroczny Pomiot tego rodzaju dysponuje mocą Mutacja
- Ogromny:  Mroczny Pomiot tego rodzaju jest o 1 kategorię większy od swych kuzynów, ma też dodatkowe 10 
p. Siły i Wytrzymałości oraz 20 P. RAN. Cechę tą można wybrać do 3 razy.
- Jadowity: Każdy, zraniony przez tą istotę musi wykonać test Wytrzymałości inaczej zostaje zatruty. Jad działa  
przez 24 godziny. Ofiara co godzinę otrzymuje 1k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden pancerz.
- Kostne płyty: Ciało bestii pokrywają skostniałe płyty. Jej pancerz naturalny wynosi 20, a nie 10.
-  Paraliżujący  jad:  Każdy,  trafiony przez  potwora  musi  wykonać  test  Wytrzymałości  +20,  inaczej  zostaje 
sparaliżowany na 1k10 tur, podczas których nie może wykonywać żadnych akcji.
- Skrzydła: Pomiot uzyskuje zdolności Latanie (0-15) i Walka Powietrzna
- Chmura smrodu: Wokół stworzenia unosi się okropny smród, którego w żaden sposób nie da się wytrzymać. 
Każda  istota,  która  zbliży się  do  Pomiotu  na  dystans  3  metrów musi  wykonać  test  Wytrzymałości  inaczej  
natychmiast zaczyna wymiotować i pada na ziemie niezdolna do żadnych działań.
- Gruczoły ogniowe:  Poświęcając 1 atak Pomiot może zionąć ogniem na dystans do 3 metrów i szerokość 1 
zdając wszystkim osobą w promieniu działania 4k6 ran.
- Wielkie szpony: Stworzenie to otrzymuje dodatkową akcję ataku oraz wielkie szponu, którymi zadaje 6k6 ran 
zamiast 4k6.
-  Zręczniejszy:  Potwór  jest  znacznie  zręczniejszy  od  swoich  kuzynów.  Otrzymuje  premię  +20  do  testów 
Zręczności i 1 dodatkowy atak.
- Żywa bomba: Stworzenie to zawiera w sobie potężne gruczoły z łatwo wybuchającą substancja. Gdy umiera 
traci nad nimi kontrolę i eksploduje zadając 10k6 ran wszystkim istotom w promieniu 3 metrów.
- Protoplazmatyczna krew: Zamiast krwi w żyłach tego stwora płynie ohydna ciecz. Po jego zabiciu wydostaje  
się ona na światło dzienne. Traktowana jest jako osobny potwór o statystykach plazmoida.
- Ponętny:  Potwór ten posiada ponętny kształt, najprawdopodobniej  wyglądając (przynajmniej pozornie) jak 
młoda kobieta. Nie zapewnia mu to żadnych premii mechanicznych, jednak sprytnie go wykorzystując może z 
łatwością wabić ofiary.
- Odporność na magię: Istnieje 33% szans, że żadne rzucone na tą istotę zaklęcie nie zadziała.

Warzywniaki
Są  to  humanoidalne  rośliny.  Warzywniaki  posiadają  dwie  formy pokoleniowe.  Pierwsza  z  nich  to  

niewielkie  pnącza  przypominające  na  oko dynię.  Drugie  to  roślinne,  człekokształtne  kreatury o  o  głowach 
utworzonych  z  tego  owocu.  Dorosłe  warzywniaki  żyją  około  roku  dbając  o  naturalne  siedliska  swoich 
młodszych krewniaków, usuwając chwasty, zwalczając szkodniki i przeganiając roślinożerców. Dostarczają też 
nawóz zwykle w postaci zwłok pochwyconych przez siebie istot w tym także inteligentnych. Gdy nadejdzie 
zima umierają, rozsiewając ukryte w głowach nasiona. Na ich miejsce wyrastają z ziemi nowe osobniki.

Cechy: Siła: 35  P. Ran: 35 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 40 Wyt: 50 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1
Zdolności: Celny cios, Silny cios, Szał bitewny
Inwentarz: Pałka
Wielkość: mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 50 Atak: -10

Cechy specjalne:
- Regeneracja:   każdej turze warzywniak odzyskuje 2k6 utraconych punktów ran oprócz zadanych ogniem i  
lodem.
- Podatność magiczna: Warzywniaki otrzymują podwójne obrażenia od Ognia i Lodu.

Bestie Cienia:

Trupojad



Trupojady  to  niewielkie  kreatury  zamieszkujące  cmentarze,  katakumby  i  krypty.  Wyglądem 
przypominają duże, wyłysiałe szczury. Mają czerwone, przekrwione oczy oraz silne, twarde zęby przystosowane 
do miażdżenia kości. Zwykle istoty te żyją w grupach liczących przynajmniej kilkanaście osobników. Niektórzy 
nekromanci traktują je jako chowańce.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: 15 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1, ugryzienie: 2k6 ran
Zdolności: uniki, szał bitewny
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 70 Atak: 0

Cechy specjalne:
- Roznoszenie chorób:  Zęby trupojadów pełne są bakterii. Każde istota zraniona przez takie stworzenie musi  
wykonać test Wytrzymałości inaczej sama zaczyna chorować.

Nieumarli:

Abominacja
Abominacja to w zasadzie krewniacy zombie ożywieni przy pomocy takich samych zaklęć i rytuałów. 

Stanowią jednak wiele bardziej wyrafinowanych ożywieńców. By ich stworzyć nekromanci poświęcają zwykle 
kilka  dni  pracy  najpierw  starannie  zszywając  wybrane  kawałki  wielu  zwłok  tworząc  opuchłe  konstrukcje. 
Większość tego typu istot służy wyłącznie jako narzędzia walki. Są tak samo niezdarne i głupie, jak zwykłe  
zombie jednak znacznie groźniejsze.

Cechy: Siła: 80  P. Ran: 80 Zr: 20 ZM: 20 Int: 10 Mist:0 Mag:0 Spost: 40 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 3, Cios: 4k6
Zdolności: Szał bitewny, Bardzo silny
Inwentarz: Topór bojowy
Wielkość: duża Inteligencja: Automatyczna
Obrona: 10 Atak: -10
Pancerz: konstrukcja ciała abominacji zapewnia jej 8 p. pancerza na całym ciele.

Cechy specjalne:
- Bierny: Abominacje nie wykonują testów obrony zwyczajnie ignorując wszelkie obrażenia.
- Roznoszenie chorób: Ciała abominacji pełne są zarazków. Każde istota zraniona przez takie stworzenie musi 
wykonać test Wytrzymałości inaczej sama zaczyna chorować.

Anioł Makabry
Anioły makabry to wariant  szkieletów stworzony przez dziką i wypaczoną formę magii.  Stwory te 

zawłaszczyły sobie resztki ciał wielu innych istot, które wrosły w ich zwłoki formując coś na kształt skrzydeł  
wyrastających z ich pleców. Stwory te często więc traktowane są jako przerażające demony z głębin piekieł. 
Faktycznie jednak są tylko zwykłymi upiorami.

Cechy: sił:30, p.ran:45 zr:30 zm:30 int:25 mist:0 mag:0 spost:20 wyt:30 op:30 char:25 wdzk:10
Liczba ataków: 1 
Zdolności: Uniki, ogłuszanie,  język: do wyboru MG, latanie (0-10), walka powietrzna 
Inwentarz: miecz, tarcza i kolczuga,
Wielkość: średnia Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 40 Atak: -0 

Duch Frustracji
Czasem zdarza się, że ludzka dusza opuszcza ciało, by podróżować poza nim. Jednym z przykładów 

takiej sytuacji są duchy frustracji. Istoty te, przynajmniej z technicznego punktu widzenia nie są nieumarłymi. 
Faktycznie jednak posiadają wszelkie cechy tego typu bestii. Są to dusze istot ludzkich, zwykle posiadających 
szczątkowe zdolności  magiczne,  które wychodzą ze swych ciał,  by dokonywać rzeczy,  na które zwykle nie  
miałyby odwagi w normalnym życiu. Tego typu upiory zwykle rodzą się z osób sfrustrowanych, pozbawionych 
woli lub możliwości realizowania się. Pojawiają się, gdy te śpią, najczęściej stanowiąc lunatykującego ducha. 
Częstym źródłem tego typu upiorów są niewolnicy, więźniowie, osoby poddane silnej kontroli rodziców, szefów 
czy panów feudalnych etc. Zwykle ich działania są niegroźne, jednak w chwili, gdy pretensje duchów są bardzo 
silne mogą one zranić lub wręcz zabić inne osoby.



Cechy: sił:25, p.ran:25 zr:30 zm:30 int:30 mist:0 mag:0 spost:40 wyt:40 op:40 char:35 wdzk:25
Liczba ataków: 1 zadaje 4k6 ran
Zdolności: język: dowolnej rasy, wyczucie życia 
Wielkość: średnia Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 30 Atak: -5 

Cechy specjalne: 
- Niematerialność: Wszystkie duchy są niematerialne. Mogą przenikać więc przez ciała stałe i inne przeszkody 
tak, jakby te nie istniały. Da się je zranić tylko magią i magiczną bronią.
- Ignorowanie pancerza: Upiory przenikają przez wrogie pancerze. Niemagiczne zbroje nie stanowią dla nich 
żadnej przeszkody.

Marionetka makabry
Marionetki makabry to najczęściej czarnoksięskie wprawki przed zajęciem się prawdziwą nekromancją. 

To kontrolowane za pomocą prymitywnych i łatwych do zniweczenia czarów stwory, których jedyną zaletą jest  
łatwość tworzenia. Służą czasem jako niezdarni pomocnicy i szturmowcy na usługach szarlatanów, czarownic i 
uczniów  czarowników.  Ich  tworzenie  dla  większości  prawdziwych  nekromantów  jest  jednak  powodem  do 
wstydu.

Cechy: sił:15, p.ran:15 zr:20 zm:30 int:25 mist:0 mag:0 spost:20 wyt:30 op:30 char:25 wdzk:10
Liczba ataków: 1 
Zdolności: Brak 
Inwentarz: pałka. 
Wielkość: średnia Inteligencja: automatyczna. 
Obrona: 20 Atak: -0 

Mózg w słoiku
Istota ta (jeśli jeszcze można ją tak nazwać) jest bardzo nietypowym, nekromantycznym konstruktem 

stworzonym w trakcie jakiegoś rodzaju,  koszmarnych eksperymentów. Czarnoksiężnicy tworzą czasem takie 
istoty, by lepiej czerpać z niewykorzystanego potencjału umysłu. Pełnią zwykle funkcję baz danych i urządzeń 
łącznościowych, a czasem także doradców i zarządców posiadłości. Praktycznie rzecz biorąc jednak są bardzo 
rzadko wykorzystywane, a większość nekromantów nie słyszała nawet o takich istotach.

Cechy: sił:15, p.ran:15 zr:20 zm:30 int:65 mist:0 mag:0 spost:40 wyt:30 op:60 char:25 wdzk:10
Liczba ataków: 3 x Impuls Telepatyczny
Zdolności: Wiedza x 5, 3 x Ciśnięcie: Telepatia, 3 x Ciśnięcie: Dominacja 3x Ciśnięcie: Telekineza 1x Ciśnięcie:  
Telekineza, Widzenie aury
Wielkość: średnia Inteligencja: Nadludzka
Obrona: 20 Atak: -0 

Cechy specjalne:
- Niemobilny: Mózg w słoiku jest istotą pozbawioną mobilności. Nie porusza się w żaden sposób i nie zmienia  
swojego miejsca położenia. Nie wykonuje też testów obrony.
-  Impuls  telepatyczny:  Mózg w słoiku  atakuje  impulsami  energii  myślowej  uszkadzając  system nerwowy 
swoich  celów.  Może  zaatakować  dowolną  istotę  w  promieniu  50  metrów  zadając  jej  4k6  ran  nie 
zatrzymywanych przez żaden pancerz. Jest to atak magiczny. Nie działa on na istoty pozbawione umysłów.

Nieumarły Moloch
Nieumarły moloch to bliski krewny abominacji stworzony przez wyjątkowo plugawe czary. Istota taka 

rodzi się w rezultacie zszycia ze sobą lub zespolenia czarami zwłok bardzo wielu ludzi, a następnie tchnięciu  
weń życia  jak  w zombie.  Jest  gigantycznym,  bezmyślnym potworem na  usługach  nekromantów i  czarnych 
magów niekiedy stosowanym w charakterze żywej wieży oblężniczej.

Cechy: sił:100, p.ran:160 zr:20 zm:30 int:25 mist:0 mag:0 spost:20 wyt:80 op:80 char:25 wdzk:10
Liczba ataków: 5 cios: 8k6
Zdolności: Bardzo silny, Silny cios, Wysportowany, Obalenie
Inwentarz: Pała gigancia
Wielkość: Bardzo duży Inteligencja: automatyczna. 
Obrona: 10 Atak: -20



Pancerz: Konstrukcja ciała Molocha zapewnia mu 15 punktów pancerza.

Cechy specjalne:
- Bierny: Moloch nie wykonują testów obrony zwyczajnie ignorując wszelkie obrażenia.
- Roznoszenie chorób: Ciała abominacji pełne są zarazków. Każde istota zraniona przez takie stworzenie musi 
wykonać test Wytrzymałości inaczej sama zaczyna chorować.

Pies z Dag-Mogan
Pies z Dag-Mogan to koszmarna kreatura strzegąca haugijskich kurhanów i cmentarzysk przywołana 

przez  ich  druidów.  Z  wyglądu  przypomina  przerażającego  krewniaka  opisanego  wyżej  molocha,  jednak 
przekształconego w ohydny sposób. Istota faktycznie ma postać psa, przy czym rozmiarami podobnego raczej do 
dużego byczka, niż zwykłego ogara. Przy bliższym przyjrzeniu się dostrzec można jednak, że jej ciało stanowi 
koszmarny zlepek gnijących zwłok.

Potwory takie zachowują się bardzo podobnie, jak zwykłe psy. Strzegą wskazanych im miejsc tak samo, 
jak psy domostw, starając się odgonić intruzów swoim szczekaniem, a gdy to im się nie powiedzie: pożerają ich.

Cechy: sił:80, p.ran:120 zr:50 zm:10 int:33 mist:0 mag:0 spost:70 wyt:80 op:80 char:25 wdzk:10
Liczba ataków: 4, ugryzienie 6k6 ran
Zdolności:  Bardzo silny,  Silny cios,  Wysportowany,  Tropienie,  Łowiectwo,  Szał  bitewny,  Berserkerski  szał,  
Celny cios, Zwarcie, Obalenie, Doskok
Wielkość: Bardzo duży Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 30 Atak: -30
Pancerz: Konstrukcja ciała Psów z Dag-Mogan zapewniają im 10 p. pancerza

Cechy specjalne:
-  Roznoszenie  chorób:  Ciała  Psów  z  Dag-Mogan  pełne  są  zarazków. Każde  istota  zraniona  przez  takie 
stworzenie musi wykonać test Wytrzymałości inaczej sama zaczyna chorować.
- Węch: Głównym zmysłem psa jest węch. Ten może znaleźć trop nawet po kilku dniach. Otrzymuje też premię  
+20 do wszystkich testów tropienia i zauważania.
-  Kanibalizm:  Pies  z  Dag-Mogan może pożerać  zwłoki  by odnawiać  swe ciała.  Poświęcając  na  to  1 atak 
pochłania wystarczająco dużo mięsa, by odzyskać 2k6 ran. Po poświęceniu 4 ataków pożera całe zwłoki.

Szept
Szept jest rodzajem upiora, niczym nie różniącym się od tego typu bytu poza ewentualną metodą 

działania. Duchy tego typu bowiem najczęściej są zbyt słabe i za mało zdeterminowane, by wkroczyć w pełni 
swej mocy do świata żywych. Zamiast tego pozostają cały czas na płytkiej płaszczyźnie duchowej śledząc swoje 
ofiary i przeszkadzając im. Najczęściej są to dusze osób subtelnych, w których naturze zwyczajnie nie leżała 
agresja i przemoc.

Szepty należą do dwóch typów. Są to albo dręczyciele, nawiedzający stale swych żywych wrogów, 
zabójców i prześladowców, by odpłacić im pięknym za nadobne, stale ich prześladując i powoli wpędzając w 
obłęd, albo duchy przyjazne. Te ostatnie często starają się chronić jakieś miejsce, przykładowo domostwo, w 
którym spędziły swoją młodość przepędzając stamtąd intruzów lub wspomagając istoty, które chciałyby z nimi 
dzielić tą samą przestrzeń na równych zasadach. Niekiedy towarzyszą swoim ukochanym, dzieciom lub 
pozostającym wśród żywych przyjaciołom, by pomagać im radom i namysłem.

Szepty są czasem wykorzystywane przez potężnych nekromantów i złych czarnoksiężników jako rodzaj 
szpiegów nieuchwytnych dla ludzkiego wzroku.

Cechy: sił:25, p.ran:25 zr:30 zm:30 int:30 mist:0 mag:0 spost:40 wyt:40 op:40 char:35 wdzk:25
Liczba ataków: 1 zadaje 4k6 ran
Zdolności: język: dowolnej rasy, wyczucie życia 
Wielkość: średnia Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 30 Atak: -5

Cechy specjalne: 
- Niematerialność: Wszystkie szepty są niematerialne. Mogą przenikać więc przez ciała stałe i inne przeszkody 
tak, jakby te nie istniały. Da się je zranić tylko magią i magiczną bronią.
- Astralny: Szept przez większość czasu przebywa na planie astralnym. Obserwuje wszystko to, co dzieje się na 
ziemi, jednak poza głosem nie ma na to wpływu. Sam nie może też zostać zraniony żadnymi nie oddziałującymi  
na astral środkami.



- Wpędzające w obłęd towarzystwo: Ciągłe, pojawiające się w najmniej stosownej chwili komentarze Szepta 
wpędzają w obłęd. Jego ofiara musi wykonać co tydzień jego towarzystwa test Opanowania. Jeśli ten się nie  
powiedzie  Mistrz  Gry  lub  inna,  kontrolująca  Szept  osoba  może  przypisać  ofierze  dowolną,  pasującą  do 
kontekstu Wadę.

Zwierzęce mumie
Niektóre  kultury  i  religie  oddają  zwierzętom cześć  niemalże  równą  boskiej.  Niektóre,  szczególnie  

cenione  osobniki  zostały  pochowane  w  grobach  godnych  królów  z  całym  ceremoniałem  przynależnym 
arcykapłanom. Wiele z nich zmumifikowano, by zatrzymać rozkład. Czarownicy czasem wskrzeszają tego typu 
istoty, najczęściej żeby mogły służyć im jako chowańce.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: 15 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1, ugryzienie: 2k6 ran
Zdolności: uniki, szał bitewny
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 70 Atak: 0

Nieśmiertelni:

Duch psot
Duch psot to niewielka istota z przestrzeni duchowej  będąca personalizacją psot,  figli,  dowcipów i 

pojęcia poczucia humoru, nie zawsze stosownego do okazji. Istoty takie zwykle nie posiadają ważnego miejsca  
w niebiańskiej hierarchii niemniej jednak niekiedy są trzymane przez potężniejsze byty jako nadworni błaźni i 
zabawki.

Nieśmiertelni  tacy przemierzają zwykle przestrzeń duchową płatając figle każdej,  spotkanej  osobie,  
kradnąc drogie przedmioty, rozrzucając je i zasadniczo będąc niezwykle uciążliwymi. Zwykle ich figle nie mają 
na celu wywołania poważnych szkód, jednak z uwagi na swoją głupotę mogą zakończyć się tragicznie.

Cechy: Siła: 25  P. Ran: 25 Zr: 60 ZM: 60 Int: 30 Mist:35 Mag:35 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1
Zdolności: uniki, ucieczka, cichy chód, ukrywanie się, kradzież kieszonkowa, otwieranie zamków
Wielkość: mała Inteligencja: ludzka
Obrona: 80 Atak: 0

Cechy specjalne:
- Rzucanie zaklęć: Duch psot rzuca czary jak Dziecko Mocy. Zna wszystkie dostępne sobie zaklęcia z dziedzin 
Iluzji i Uroków oraz czary Telekineza i Pomniejsza Teleportacja.

Mentalny wampir
Wampiry mentalne to dziwne istoty pochodzące z płytkiej przestrzeni duchowej. Nie są sensu stricte 

nieśmiertelnymi, a jeśli już to wyjątkowo mało ważnymi i zdegenerowanymi. Stworzenia te żywią się energią  
mentalną  innych  istot,  zwykle  pijąc  ją  i  pochłaniając.  Najczęściej  krążą  w przestrzeni  astralnej,  niezdolne 
przedostać się do tego wymiaru. Zdarza się jednak, że na skutek czarów lub wypadków magicznych dostają się  
do wymiaru cielesnego. Wówczas polują na istoty dysponujące dużą ilością dających im pokarm sił. Wampiry 
tego typu zwykle stosują metodę pajęczą, całymi latami czekając cierpliwie na ofiarę, której umysł mogłyby 
pochłonąć.

Cechy: Siła: 25  P. Ran: 45 Zr: 40 ZM: 40 Int: 60 Mist:35 Mag:35 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 3, Cios mentalny: 4k6 ran
Zdolności: widzenie aury, ukrywanie się, cichy chód, uniki, Ciśnięcie: 3 x Dominacja, 3 x Słowo Rozkazu, 3 x  
Sondowanie umysłu 3 x Uśpienie
Wielkość: średnia Inteligencja: niemal ludzka
Obrona: 70 Atak: 0

Cechy specjalne:
- Ignorowanie pancerza: Ataki Mentalnych Wampirów ignorują pancerz ich przeciwników.
-  Ukrycie się w informacji:  Mentalny wampir może wtopić się w dowolny nośnik informacji. W wypadku 
Laruzji  najczęściej  są  to  księgi.  Przebywa  w  nich  tak,  jakby  zniknął  we  własnym,  małym  wymiarze 
kieszonkowym. Wampir widoczny jest w informacji jako chaotyczne ciągi liter i znaków zwykle widniejące na  
marginesach.



-  Żerowanie na umyśle:  Zwykle wampir mentalny ujawnia się w nocy, gdy ofiara śpi. Wypełza wówczas na 
zewnątrz i zawisa nad celem. Każdorazowe żerowanie obniża cechy umysłowe ofiary o 10 p. Ich spadek do zera 
oznacza, że ofiara traci przytomność. Jeśli żerowanie zostanie przerwane cel co dobę odpoczynku zmniejsza 
modyfikator ujemny o 10p.

Psie duchy
Duchy te  to  animistyczne  duchy psów i  opiekunowie  psich  sfor.  Na  pierwszy rzut  oka  są  niemal  

nieodróżnialne od zwykłych, śmiertelnych psisk. Faktycznie jedynym elementem, który fizycznie je różni to 
żyjąca  w  ich  oczach  inteligencja.  Istoty  te,  podobnie  jak  psy  posiadają  silne  więzi  z  ludźmi.  Większość  
laruzyjskich religii traktuje je więc jako dobre duchy opiekuńcze strzegące domostw. Zdarza się też czasem, że  
nawiązują  przyjaźń  ze śmiertelnikami analogicznie,  jak  psy.  Tego typu istoty zdolne  są  towarzyszyć  swym 
ludzkim  partnerom  w  trakcie  długich  wypraw,  dzielić  z  nimi  trudy,  oddać  za  nich  życie  i  nigdy  ich  nie 
opuszczają.

Cechy: sił:35, p.ran:35 zr:40 zm:20 int:25 mist:35 mag:35 spost:40 wyt:35 op:35 char:25 wdzk:25
Liczba ataków: 3. zadają paszczą 4k6 obrażeń 
Zdolności: szał bitewny, tropienie, widzenie w ciemnościach, pływanie, zwarcie, uniki
Wielkość: średnia Inteligencja: ludzka
Obrona: 50  Atak: 0

Cechy specjalne:
- Rzucanie czarów: Psi duch potrafi rzucać czary jak Dziecko Mocy. Istota taka zna wszelkie, dostępne sobie 
zaklęcia ze szkół Natury, Powietrza, Odrzuceń, Uzdrowień oraz czar Pomniejsza Teleportacja.
-  Pomoc przy polowaniu:  Osoby korzystające z Sokoła Myśliwskiego podczas polowań na istoty o kategorii  
rozmiaru mniejszej lub równej Mała otrzymują premię +10 do testów łowieckich.
- Węch: Głównym zmysłem psa jest węch. Ten może znaleźć trop nawet po kilku dniach. Otrzymuje też premię  
+20 do wszystkich testów tropienia i zauważania.
- Węch do magii: Psi duch wyczuwa węchem wszelką magię oraz wszelkie istoty magiczne przebywające w 
okolicy a także przyległej przestrzeni astralnej.
- Niemowa: Psie duchy nie mówią, choć rozumieją ludzką mowę.

Pijawki magii
Pijawki magii to niewielkie istoty ze świata duchów, które znalazły sobie własną niszę ekologiczną,  

jaką  jest  pasożytowanie  na  śmiertelnych  czarownikach.  Fizycznie  istoty  te  nie  różnią  się  specjalnie  od  
napuchniętych pijawek. Większość z nich stale pozostaje na płaszczyźnie astralnej. Przyciągają je fale energii  
generowane  przez  nadużywających  czarów  adeptów.  Gdy  je  wyczują  zbliżają  się  do  ofiar,  a  następnie  
przyklejają się do ich ciał astralnych. Najczęściej pojawiają się wskutek wyładowań nadużycia, zwłaszcza z 
grupy Samoprzyzwania Demonów.

Cechy: Siła: 15  P. Ran: 15 Zr: 40 ZM: 20 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1, ugryzienie: 2k6 ran
Zdolności: uniki, szał bitewny
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: Zwierzęca
Obrona: 70 Atak: 0

Cechy specjalne:
- Przysysanie: W chwili, gdy ktoś rzuca czary w obszarze przylegającym do opanowanej przez Pijawki Magii  
przestrzeni astralnej te mogą wykonać test Zręczności by się do niego przyssać. Od tej pory pasożytują na nim.  
Każda  ofiara  traci  1k10  p.  Magii  tak  długo,  jak  długo  żeruje  na  niej  pijawka.  Jeden  człowiek  może  być 
opanowany przez dowolną liczbę pasożytów.
- Astralne: Pijawki są istotami astralnymi i prawie nigdy nie pojawiają się w cielesnej rzeczywistości.
- Odporność na magię: Pijawki są odporne na wszelkie czary rzucane przez istotę, na której pasożytują.

Błękitny ognik
Błękitne ogniki to tworzące się samorzutnie w przestrzeni duchowej zbitki złych emocji i negatywnej 

energii.  Posiadają  niewielkie  pseudoosobowości  złożone  głównie  z  niechęci,  uprzedzeń,  nienawiści  i 
nieprzyjemnych, spychanych często przez ludzi w głąb siebie myśli. Jednak czerpiąc moc z zewnątrz potrafią 
stać się wyjątkowo groźne. Błękitne ogniki przyciągane są przez zwłoki, dość często trafiają na pola bitew. 
Zdarza im się opętywać ciała, które porzuciły oryginalne dusze i wykorzystywać je jako narzędzia do realizacji  
zachcianek, żądz i mrocznych idei, z których zostały zrodzone.



Cechy: Siła: 5  P. Ran: 5 Zr: 40 ZM: 10 Int: 30 Mist:0 Mag:0 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 20 Wdzk: 30
Liczba ataków: 1,
Zdolności: uniki, szał bitewny, biegacz, lot (0-10), 
Wielkość: bardzo mała Inteligencja: ludzka
Obrona: 70 Atak: 0

Cechy specjalne:
- Ożywienie zmarłych:  Zatrzymując się na turę przy dowolnych zwłokach ognik jest w stanie tchnąć w nie 
rodzaj pseudożycia. Te natychmiast powstają do walki jako Zombie lub Szkieletowy wojownik. Jednocześnie 
ognik może kontrolować do dziesięciu takich istot.

Warianty:
- Czerwone ogniki: To bliscy krewniacy Błękitnych ogników, jednak zamiast zwłok przejmują (na analogicznej 
zasadzie) władzę nad zwierzętami atakując za ich pomocą na ludzi. Przechwycone zwierzęta otrzymują cechę 
Nieczułość i Berserkerski atak. Poznać je można po charakterystycznych, czerwonych oczach.

Lalkarze:
Lalkarze  to  rodzaj  demonów niższego rzędu.  Mają  postać  utkanych z  granatowo-czarnych  oparów, 

lewitujących czaszek o płonących oczodołach. Często z ich podstawy wydobywają się macki nieprzejrzystego 
dymu. Te oplatują ich ofiary. Demony te rzadko wchodzą na plan cielesny, a jeśli to robią mają zwykle na celu 
manipulację ludźmi i  realizacje jakichś własnych,  złych celów. Najczęściej  ich motywacją są walki  między 
nieśmiertelnymi.

Cechy: Siła: 35  P. Ran: 35 Zr: 40 ZM: 10 Int: 30 Mist:35 Mag:35 Spost: 60 Wyt: 30 Op: 20 Char: 50 Wdzk: 10
Liczba ataków: 2 Ugryzienie: 4k6
Zdolności: uniki, szał bitewny, biegacz, lot (0-10), walka powietrzna 
Wielkość: średnia Inteligencja: ludzka
Obrona: 50 Atak: 0

Cechy specjalne:
- Moce duchów: Demon, Dawka Uderzeniowa
- Astralne: Lalkarze są istotami astralnymi i prawie nigdy nie pojawiają się w cielesnej rzeczywistości.
-  Przejęcie kontroli:  Dotykając  dowolnej  istoty lub jej  zwłok lalkarz  może przejąc  nad nią kontrolę.  Jeśli  
powiedzie mu się atak macką (nie zadaje on obrażeń) jego cel musi wykonać test Opanowania. Jeśli ten się nie 
powiedzie zmienia się w zombie pod kontrolą lalkarza. Zniszczenie lalkarza sprawia, że jego ofiara (jeśli nadal 
żyje) odzyskuje władzę nad sobą. Jednocześnie lalkarz może kontrolować do 10 istot. Żadna nie może oddalić 
się od niego bardziej, niż na 25 metrów.
- Rzucanie zaklęć: Lalkarze rzucają czary jak dzieci mocy. Znają wszystkie zaklęcia, do których mają dostęp ze 
szkół Uroków, Nekromancji i Demonologii.

Automaty:

Automatoni
Istoty te to niewielkie, człekokształtne konstrukty zwykle tworzone z drewna lub porcelany. Zwykle 

przypominają z wyglądu ludzi  lub duże, człekokształtne lalki.  Są to dość wyrafinowane konstrukty,  zwykle 
posiadające znacznie bardziej rozbudowane osobowości, niż golemy, ale nadal brakuje im świadomości siebie i 
świata. W efekcie w prawdzie są zdolne podejmować decyzję we własnym zakresie, ale rozkazów swoich panów 
słuchają  niezwykle  precyzyjnie,  wykonując  je  co  do  joty zgodnie  z  ich  literą,  a  nie  duchem.  Pozbawione 
rozkazów przełączają się w tryb  oczekiwania czekając na okazję,  w której  znów otrzymać by mogły nowe 
polecenia.

Cechy: sił:35, p.ran:35 zr:35 zm: 25 int:25 mist:0 mag:0 spost:25 wyt:40 op:40 char:25 wdzk:25
Liczba akcji: 1
Zdolności:  Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, Obrona, Celny strzał, Specjalna 
broń: Drzewcowa, Łuk, Tarcza
Inwentarz: Nabijana zbroja skórzana, Łuk krótki, 20 strzał, Broń Drzewcowa, Topór
Wielkość: Średnia Inteligencja: Automatyczna, Niemal ludzka
Obrona: 60 (z tarczą)  Atak: -25, Dystanowy: -10 



Golemy – Lalki
Nie wszystkie golemy to wielkie kreatuty. Niekiedy czarownikom wygodniej jest posłużyć się zamiast 

nimi  mniejszymi  istotami.  Te  właśnie  stwory  to  golemy-lalki,  niewielka  odmiana  zwykłych  golemów 
zminiaturyzowana do tego, by służyć jako drobna pomoc domowa. Często tego typu stwory miniaturyzowane są 
jako  lalki,  zdarza  się  też,  że  używa  się  ich  jako  niewielkie  maszynki  bojowe  lub  zabójców  faktycznie 
zamaskowanych jako lalki.

Cechy: sił:15, p.ran:15 zr:35 zm:40 int:30 mist:0 mag:0 spost:40 wyt:25 op:25 char: 25 wdzk:10
Liczba ataków: 1
Zdolności: Bardzo silny
Wielkość: bardzo mała  Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 30  Atak:  0

Cechy specjalne:
- Odporność na zwykłą broń: Golema da się zranić tylko bronią magiczną lub czarami.

Strachy na wróble
Strachy na wróble to jeden z najprymitywniejszych konstruktów, jaki istnieje. Zasadniczo jest to zwykły 

golem do konstrukcji którego użyto materiały, jakie były pod ręką: najczęściej wiklinę, suchą trawę i słomę. 
Istota  nie  jest  zbyt  potężna,  a  z  racji  wykorzystanego  surowca  jest  podatna  na  obrażenia  i  łatwopalna.  
Wykorzystują je tylko ubodzy i niezbyt silni magowie.

Cechy: sił:35, p.ran:35 zr:35 zm: 25 int:25 mist:0 mag:0 spost:25 wyt:40 op:40 char:25 wdzk:25
Liczba akcji: 1
Zdolności: Bardzo silny
Wielkość: bardzo mała  Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 35 Atak:  0

Cechy specjalne:
- Podatność magiczna: Strach na wróble otrzymuje podwójne obrażenia na skutek działania czarów ognia.

Zwierciadła z Metlerdorn
To nietypowy rodzaj  automatu.  W zasadzie  są to  potężne,  ożywione lustra,  które  służą  do  obrony 

siedzib czarowników. Najczęściej wykorzystywane są do zwalczania ich kolegów po fachu, jednak mogą zostać 
wykorzystane  także  jako  broń  przeciwko  zwykłym  śmiertelnikom.  Umieszczane  są  w  wewnętrznych 
sanktuariach niektórych świątyń, pałacach czarodziejek i zamczyskach czarnoksiężników.

Cechy: sił:35, p.ran:35 zr:35 zm: 25 int:25 mist:0 mag:0 spost:25 wyt:40 op:40 char:25 wdzk:25
Liczba akcji: 1
Wielkość: bardzo mała  Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 35 Atak:  0

Cechy specjalne:
- Odbicie zaklęcia: Każde zaklęcie rzucone na Zwierciadło zostaje zawrócone na rzucającego.
- Zogniskowanie światła: Zwierciadła ogniskują odbijające się w nich światło w postaci potężnego, niszczącego 
promienia. Ten ma 100 metrów zasięgu i zadaje 6k6 ran jednej, trafionej istocie.

Rośliny

Dusząca winorośl
Dusząca winorośl  to jeden z licznych, potwornych gatunków roślin porastających Laruzję.  Istoty te 

występują w lasach, zwykle w gęstych i starych puszczach, gdzie nawet wśród roślin konkurencja pokarmowa 
jest  dość  duża.  Rozwiązują  ten  problem  aktywnie  polując  na  zwierzęta.  Najczęściej  ich  ofiarom  padają 
niewielkie drapieżniki w rodzaju kun i łasić, gryzonie i drobne ptaki. Tak naprawdę jednak istota jest w stanie  
zadusić nawet niedźwiedzia o człowieku nie wspominając. Duszące winorośle szczególnie aktywne są jesienią,  
gdy wypuszczają obfite kiście słodkich winogron. Te nie tylko są źródłem nasion, ale też przynętą, na którą  
wabią swoje ofiary.

Z winogron tej rośliny czarne elfy sporządzają doskonałe wino. Jego cena jest jednak bardzo wysoka,  
gdyż jej koszt windują utraceni podczas zbiorów niewolnicy.



Cechy: sił:45, p.ran:45 zr:35 zm: 25 int:25 mist:0 mag:0 spost:25 wyt:40 op:40 char:25 wdzk:25
Liczba akcji: 3 Uderzenie pędami: 4k6 ran
Zdolności: Bardzo silny, Szał bitewny, Celny cios, Wyczucie życia
Wielkość: średnia  Inteligencja: zwierzęca
Obrona: 35 Atak:  -10
Pancerz: Zdrewniałe pędy Duszącej Winorośli zapewniają jej 10 p. pancerza

Cechy specjalne:
- Duszenie:  Dusząca winorośl może opleść przeciwnika dusząc go. Wymaga to poświęcenia ataku i kończy się  
niepowodzeniem, jeśli ofierze powiedzie się obrona. Opleciona ofiara nie może wykonywać żadnych akcji i  
musi, co turę wykonać porównanie swojej Siły przeciwko Sile węża. Jeśli jej się nie powiedzie otrzymuje 1k6 
ran.  3  udane  porównania  pod  rząd  oznaczają  uwolnienie  się  z  uścisku.  Meduza  dusząc  jedną  istotę  może 
atakować także inne.
-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
- Podatność żywiołowa: Drzewo wiedzy otrzymuje podwójne obrażenia od czarów Ognia i Lodu.

Drapieżna roślina
Roślina ta, występująca zwykle na ubogich w składniki odżywcze bagnach i terenach podmokłych, choć 

niekiedy wyrasta  także  na  bogatszych  terenach.  Jest  dalekim krewnym rosiczki.  W odróżnieniu  od  swoich 
krewniaków tylko niewielką część pokarmu czerpie z  fotosyntezy,  a  większość żerując na rozkładającej  się 
padlinie swoich  ofiar.  Tą  najczęściej  trawi  dzięki  rozbudowanemu systemowi  korzeniowemu lub żołądkowi 
znajdującemu się w kielichu kwiatowym rośliny.

Zasadniczo  stwór  ten  stanowi  dość  typowy przykład  drapieżnej  rośliny.  Składa  się  z  pojedynczej 
szypułki na szczycie której wyrasta zębaty kielich służący zarówno jako paszcza jak i jama chłonąco-trawiąca. 
Liście są pojedyncze i nieliczne.

Cechy: sił:45, p.ran:45 zr:35 zm: 25 int:25 mist:0 mag:0 spost:25 wyt:40 op:40 char:25 wdzk:25
Liczba akcji: 3 Ugryzienie paszczą: 4k6 ran
Zdolności: Ukrywanie się, Szał bitewny, Celny cios,
Wielkość: średnia Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 35 Atak:  -10
Pancerz: Zdrewniałe pędy Drapieżnej rośliny zapewniają jej 10 p. pancerza

-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
- Podatność żywiołowa: Drzewo wiedzy otrzymuje podwójne obrażenia od czarów Ognia i Lodu.
- Plucie kwasem: Poświęcając jeden atak drapieżna roślina może plunąć na ofiarę oddaloną maksymalnie o 50 
metrów kwasem zadając jej 2k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden pancerz i 1k6-1 przez 3 następne tury.
- Plucie nasionami: Poświęcając 1 atak drapieżna roślina może plunąć na dystans do 50 metrów nasionami. W 
tym miejscu w ciągu 1 tury wyrasta kolejna,  drapieżna roślina (pozbawiona jednak możliwości wypluwania  
własnych nasion). Jedna Drapieżna Roślina może skorzystać z tej mocy tylko 10 razy.

Drzewo duchów:
Drzewo duchów to tajemnicza i nieco upiorna roślina. Na pierwszy rzut oka przypomina jakąś odmianę 

wierzby płaczącej. Jej pędy opadają bardzo nisko do ziemi, a pień porastają narośle wyglądająca jak ludzkie  
twarze lub czaszki. Kołysząc się roślina wydaje jękliwe dźwięki. System korzeniowy drzewa duchów rośnie  
bardzo  głęboko  wrastając  w  zaświaty.  Roślina  jest  inteligentna,  posiada  też  zdolność  przywoływania 
mieszkańców świata zmarłych. Najczęściej żywi jej za bardzo nie zajmują, jednak w niektórych sytuacjach może 
ona zechcieć pochylić się nad ich sprawami.

Cechy: sił:0 p.ran:200 zr:0 zm:0 int:75 mist:100 mag:100 spost:40 wyt:95 op:95 char:60 wdzk:60 
Liczba ataków: 4
Zdolności: Etykieta, Retoryka, Krasomówstwo, Legendarna wiedza x 10
Wielkość: duża Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 10 Atak: -0
Pancerz: Drewno Drzewa Wiedzy zapewnia mu 20 punktów pancerza.

Cechy specjalne:



-  Rzucanie  zaklęć: Drzewo  duchó  posiada  potężną  moc.  Zna  wszystkie  dostępne  sobie  zaklęcia  ze  szkół 
Powietrza, Ziemi, Natury i Nekromancji. Rzuca czary, jak Dziecko Mocy.
- Wiedza mędrców: Drzewo wiedzy korzysta ze zdolności specjalnej profesji Uczonego, jakby należało do tej 
samej profesji.
-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
- Podatność żywiołowa: Drzewo wiedzy otrzymuje podwójne obrażenia od czarów Ognia i Lodu.

Kolczasta róża
Kolczasta  róża  to  niebezpieczna  roślina  uprawiana  czasem  przez  złych  czarowników  i  potwory,  a  

traktowana jako rodzaj biologicznej bariery mającej za zadanie zatrzymać ich przeciwników. Roślina składa się 
głównie  z  wijących  się,  splątanych,  ciernistych  pędów tylko  z  rzadka  pokrytych  drobnymi  liśćmi.  Kwitnie 
czerwonymi,  granatowymi  lub  czarnymi  płatkami.  Posiada  twarde  ciernie  grubości  5  centymetrów,  zdolne 
rozszarpać nawet metalowy pancerz. Co więcej jest bardzo ekspansywna i szybko pokrywa duże obszary. Można 
ją spotkać w niektórych lasach, gdzie tworzy gąszcze nie do przebycia lub w ogrodach otaczających pałace i  
wieże czarowników.

Zasady specjalne:
Kępy Kolczastych Róż mają zwykle przynajmniej 1,5 metra promienia (choć bywają i większe). Traktowane są 
jako  teren  Bardzo  Trudny.  Przechodząca  przez  nie  istota  musi  wykonać  test  Zręczności.  Jeśli  jej  się  nie  
powiedzie otrzymuje 2k6 ran.

Kraterowy helion
Kraterowe  Heliony  to  dalecy  krewniacy  zwykłych,  drapieżnych  roślin.  Zwykle  wyrastają  w 

nieczynnych lub czynnych kraterach wulkanów i stożkach wulkanicznych. Stworzenia takie rosną wysoko w 
górę, przypominają piękne, gigantyczne kwiaty o czerwonych, barwnych płatkach. Ich wygląd i dobywający się  
z  nich  przyjemny,  słodki  zapach  wabi  wędrowców  i  zwierzęta.  Jednakże  zbliżanie  się  do  nich  jest  złym 
pomysłem gdyż heliony to groźne drapieżniki trawiące w swoich wnętrzach każdą pochwyconą istotę.

Cechy: sił:65, p.ran:95 zr:35 zm: 25 int:25 mist:0 mag:0 spost:25 wyt:80 op:40 char:25 wdzk:25
Liczba akcji: 3 Ugryzienie paszczą: 8k6 ran
Zdolności: Ukrywanie się, Szał bitewny, Bardzo silny
Wielkość: bardzo duża  Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 35 Atak:  -10
Pancerz: Zdrewniałe pędy Drapieżnej rośliny zapewniają jej 10 p. pancerza

-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
- Podatność żywiołowa: Kraterowy helion otrzymuje podwójne obrażenia od czarów Lodu.
- Plucie kwasem: Poświęcając jeden atak drapieżna roślina może plunąć na ofiarę oddaloną maksymalnie o 50 
metrów  kwasem  zadając  jej  i  wszystkim  celom  w  promieniu  3  metrów  5k6  ran  i  dodatkowe  1k4-1  nie 
zatrzymywanych przez żaden pancerz przez następną turę.
- Regeneracja: Helion co turę odzyskuje 2k6 utraconych P. Ran

Liśiaki i Liściakowe Drzewa
Liściakowe drzewa to istoty posiadający podobny dymorfizm pokoleniowy, jak warzywniaki. Istnieją 

dwa typy rośliny. Pokolenie pierwotne to dość duże drzewo liściaste żyjące całymi stuleciami. Raz na 5-10 lat  
kwitnie, a następnie wydaje potomstwo. Nasiona nie przypominają zwykłych roślin, a raczej humanoidy ludzkiej 
wielkości.  Te wypuszczają swoich zwiadowców celem znalezienia dobrego miejsca do wzrostu,  a  następnie 
wyruszają tak duża grupą. Gdy pojawią się na miejscu rozpoczynają przygotowania pod uprawę, a następnie 
umierają i wysypują nasiona, z których wyrasta drugie pokolenie.

Liściaki nie byłyby groźne, gdyby nie fakt, że wiele ich kolonii znajduje się blisko ludzkich wsi i osad. 
Bardzo często dochodzi więc do konfliktów z ich mieszkańcami o żyzne pola uprawne, które stwory zmieniają w 
plantacje drzew.

Liściaki:
Cechy: sił:30, p.ran:30 zr:30 zm:30 int:25 mist:0 mag:0 spost:20 wyt:30 op:30 char:25 wdzk:10
Liczba ataków: 1 
Zdolności: Uniki, ogłuszanie, Celny cios



Inwentarz: pałka 
Wielkość: średnia Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 40 Atak: -10
Pancerz: Roślinna struktura liściaków zapewnia im 5 punktów pancerza.

Cechy specjalne:
- Regeneracja:  Liściak co turę odzyskuje 2k6 utraconych P. Ran.
- Podatność żywiołowa: Liściaki otrzymują podwójne obrażenia od czarów Ognia i Lodu.

Liściakowe drzewa:
Cechy: sił:0 p.ran:200 zr:0 zm:0 int:75 mist:100 mag:100 spost:40 wyt:95 op:95 char:60 wdzk:60 
Liczba ataków: 4
Zdolności: Brak
Wielkość: duża Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 10 Atak: -0
Pancerz: Drewno Drzewa Wiedzy zapewnia mu 20 punktów pancerza.

-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
- Podatność żywiołowa: Liściakowe drzewo otrzymuje podwójne obrażenia od czarów Ognia i Lodu.
- Plucie nasionami: Poświęcając 1 atak Liściakowe Drzewo może plunąć na dystans do 50 metrów nasionami. 
W tym miejscu w ciągu 1 tury wyrasta 1k6 Liściaków. Jedna Drapieżna Roślina może skorzystać z tej mocy 
tylko 10 razy.

Pajęcza Róża
Pajęcza róża to  według wielu daleki  krewniak lub być  może symbiont  kolczastej  róży.  Roślina,  w 

odróżnieniu  od  większości  innych nie  posiada  jednak systemu korzeniowego.  Zamiast  tego  porusza  się  na  
swoich  licznych  pędach  zupełnie  tak  samo,  jak  pająk.  Podobnie  jak  pająki  są  też  cierpliwymi  i  groźnymi 
drapieżnikami, które,  wyglądając niczym zwykłe kwiaty potrafią czyhać na ofiary całymi latami. Gdy te się 
pojawią duszą je, oplątują kokonem swych kolczastych pędów i w ich gnijących zwłokach umieszczają swe 
nasiona.

Cechy: sił:30, p.ran:65 zr:30 zm:30 int:25 mist:0 mag:0 spost:20 wyt:60 op:60 char:25 wdzk:40
Liczba ataków: 1 
Zdolności: Uniki, ogłuszanie, Celny cios, Ukrywanie się, 
Wielkość: średnia Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 40 Atak: -10
Pancerz: Roślinna struktura pajęczych róże zapewnia im 5 punktów pancerza.

Cechy specjalne:
- Regeneracja: Pajęcza róża co turę odzyskuje 2k6 utraconych P. Ran
- Podatność żywiołowa: Liściakowe drzewo otrzymuje podwójne obrażenia od czarów Ognia i Lodu.

Potworodoniki
Wydaje  się,  że  potworodorniki  to  dalecy  krewniacy  Liściakowych  Drzew.  Rośliny  te  to  średniej 

wielkości drzewa podobne rozmiarami do sporej śliwy. Mają dobre do obróbki, twarde drewno, a owoce mają 
postać  skórzastych,  błoniastych  pęcherzy.  Rodzą  się  w  nich  paskudne  istoty,  które  na  początku  wiosny 
opuszczają świat. Istoty te wykorzystywane są przez drzewa jako niewolnicy. Na ich rozkaz stworzenia te polują 
na inne istoty oraz gromadzą padlinę,  którą nawożą okolice drzew, z których się narodziły.  Preferują raczej 
zbierać zdechłe stworzenia, jednak gdy takich nie ma równie chętnie je zabijają.

Potworoodniki:
Cechy: sił:30, p.ran:30 zr:30 zm:30 int:25 mist:0 mag:0 spost:20 wyt:30 op:30 char:25 wdzk:10
Liczba ataków: 1 
Zdolności: Uniki, ogłuszanie, Celny cios, Szał bitewny, Berserkerski cios
Inwentarz: pałka 
Wielkość: średnia Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 40 Atak: -10
Pancerz: Roślinna struktura liściaków zapewnia im 5 punktów pancerza.



Cechy specjalne:
- Regeneracja: Potwororodnik co turę odzyskuje 2k6 utraconych P. Ran.
- Podatność żywiołowa: Potwororodniki otrzymują podwójne obrażenia od czarów Ognia i Lodu.

Potwororodnikowe drzewo:
Cechy: sił:0 p.ran:150 zr:0 zm:0 int:75 mist:100 mag:100 spost:40 wyt:95 op:95 char:60 wdzk:60 
Liczba ataków: 4
Zdolności: Brak
Wielkość: duża Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 10 Atak: -0
Pancerz: Drewno Potwororodnika zapewnia mu 20 punktów pancerza.

-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
- Podatność żywiołowa: Potwororodnikowe drzewo otrzymuje podwójne obrażenia od czarów Ognia i Lodu.
- Potworoodniki: Drzewu zawsze towarzyszy obstawa minimum 10 jego młodych.

Purchawka bombowa
Roślina ta stanowi coś w rodzaju purchawki. Zwykle ma rozmiar od ludzkiej głowy do pokaźnej dyni  

oraz szarą barwę. Wewnątrz napełniona jest masami zarodników. Nadepnięcie na tego typu roślinę kończy się 
niemal  natychmiastowym  wybuchem  połączonym  z  rozrzuceniem  duszących,  trujących  zarodników. 
Prawdopodobnie jest to jedynie sposób rozsiewania się grzyba, a nie jakiegoś rodzaju mechanizm obronny czy 
ofensywny.

Zasady:
Nadepnięcie na purchawkę bombową kończy się wybuchem zadającym 6k6 ran każdemu w promieniu 

3 metrów. Dodatkowo rozrzuca to chmurę zarodników o takim samym promieniu. Każdy kto wejdzie w chmurę  
otrzymuje 1k6 ran niezatrzymywanych przez żaden pancerz. Utrzymuje się ona przez 1k20 tur.

Syrenie kwiaty
Syrenie  kwiaty  to  rodzaj  niebezpiecznej  rośliny  wyrastającej  dużymi  kępami  na  niezbyt  żyznych, 

piaszczystych łąkach i rozległych piargach spotykanych czasem w niektórych regionach Laruzji. Przez niektóre 
duchy natury uważane są za ważny element ekosystemu pozwalający łatwiej  pokryć  piaski  warstwą żyznej 
próchnicy. Faktycznie jednak dla śmiertelników są wyjątkowo niebezpieczne.

Kwiaty te kwitną od maja do sierpnia tworząc rozległe dywany często ciągnące się całymi kilometrami.  
Są piękne i radosne, jednak też bardzo niebezpieczne. Wytwarzane przez nie opary są trujące i halucynogenne, a  
co więcej w rozgrzanym świetle tworzą łudzące fatamorgany.

Cechy specjalne:
- Halucynogeny: Każda przebywająca w polu kwiatów istota musi wykonywać test Wytrzymałości co 15 minut.  
Jeśli jej się nie powiedzie usypia i nie jest w stanie opuścić go samodzielnie.
- Miraże: Pole kwiatów tworzy miraże. Działają one jak stworzone zaklęciem Iluzoryczny Teren. Iluzje zawsze 
są odbiciem skrytych i jawnych pragnień osoby, która na nie patrzy.

Śpiewające drzewo
Śpiewające drzewo to jeden z cudów laruzyjskiej natury. Drzewo to zasadniczo nie jest niebezpieczne 

dla  ludzi,  a  przynajmniej  nie  jest  aktywnym  drapieżnikiem.  Czasem  bywa  też  hodowane  jako  niezwykły,  
magiczny okaz  obecny w  ogrodzie  czarodzieja  czy  możnego  szlachcica.  Śpiewające  drzewa  przypominają 
wyglądem nieco wierzby płaczące. Przy każdym ruchu jego szarpanych przez wiatr gałązek wydaje z siebie 
podobne do muzyki dźwięki.

Z drewna tych roślin wykonuje się najlepsze lutnie. Jednak jego zdobycie nie jest łatwe, gdyż zraniona 
roślina potrafi wykorzystać swe czarodziejskie właściwości także w samoobronie.

Cechy: sił:0 p.ran:150 zr:0 zm:0 int:75 mist:100 mag:100 spost:40 wyt:95 op:95 char:60 wdzk:60 
Liczba ataków: 2
Zdolności: Brak
Wielkość: duża Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 10 Atak: -0
Pancerz: Drewno Drzewa Wiedzy zapewnia mu 20 punktów pancerza.



-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
- Pieśni bardów: Drzewo zna wszystkie pieśni bardów i używa ich jako broni.

Trawa grobowa
Trawa grobowa to paskudna roślina wyrastająca czasem na zwłokach,  w miejscach pochówku i  na 

nawiedzonych cmentarzach. Wielu uważa, że nasiona tej  rośliny przywleczone zostały z krainy śmierci.  Na 
pierwszy rzut oka nie wygląda ona w szczególny sposób: ot zwyczajne kępy czarnej, śmierdzącej trawy o około 
metrowej  długości  źdźbłach.  Jednak  gdy  istota  ta  wyczuje  ciepłe,  żywe  stworzenia  natychmiast  zaczyna 
poruszać się i falować. Jej źdźbła są natomiast niemal tak samo mocne, jak żelazne nici.

Cechy: sił:30 p.ran:30 zr:0 zm:0 int:75 mist:0 mag:0 spost:40 wyt:40 op:95 char:60 wdzk:60 
Liczba ataków: 1 cios: 2k6 ran
Zdolności: Brak
Wielkość: duża Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 10 Atak: -0

-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
-  Unieruchomienie:  Każdy  trafiony  przez  Grobową  Trawę  automatycznie  zostaje  przez  nią  oplątany  i 
unieruchomiony.
- Wampiryczne dotknięcie: Trawa grobowa dotykając swego wroga może wypić jego siły życiowe. Wszelkie 
rany zadane przez tą istotę automatycznie leczą utracone przez nią obrażenia.

Więzienny cierń:
Więzienny cierń to niebezpieczna roślina niekiedy porastająca kontynent. Najprościej opisać ją jako 

ogromne pnącze o długich, pokrytych potężnymi kolcami, łysych roślinach. Większość łodyg pozbawiona jest  
liści.  Tylko  te  znajdujące  się  głęboko  w  splotach  rośliny  posiadają  takowe.  Roślina  broni  się  przed  
niebezpieczeństwami  podobnie  jak  słynna,  kurcząca  się  mimoza,  jest  jednak  znacząco  agresywniejsza.  
Wyczuwając  ruch  suche  pędy oplatają  się  wokół  istot,  które  dotknęły krzewu  zamykając  je  w śmiertelnej  
pułapce. Powszechnie uważa się, że stanowi to sposób obrony przed roślinożercami.

Cechy: sił:85 p.ran:85 zr:0 zm:0 int:75 mist:0 mag:100 spost:40 wyt:40 op:95 char:60 wdzk:60 
Liczba ataków: 5, cios: 5k6
Zdolności: Brak
Wielkość: duża Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 10 Atak: -0
Pancerz: Zdrewniałe łodygi zapewniają więziennemu cierniowi 10p. pancerza

-  Nieruchomy:  Istota  ta  nie  porusza  się.  Nie  wykonuje  testów  obrony  i  nie  może  korzystać  z  zaklęć 
wpływających na mobilność jak Teleportacja czy Lot, choć może rzucać je na innych.
-  Unieruchomienie:  Każdy  trafiony  przez  Więzienny  Cierń  automatycznie  zostaje  przez  nią  oplątany  i 
unieruchomiony.
- Duszenie:  Więzienny Cierń może opleść przeciwnika dusząc go. Wymaga to poświęcenia ataku i kończy się  
niepowodzeniem, jeśli ofierze powiedzie się obrona. Opleciona ofiara nie może wykonywać żadnych akcji i  
musi, co turę wykonać porównanie swojej Siły przeciwko Sile rośliny. Jeśli jej się nie powiedzie otrzymuje 1k6 
ran.  3  udane  porównania  pod  rząd  oznaczają  uwolnienie  się  z  uścisku.  Meduza  dusząc  jedną  istotę  może 
atakować także inne.

Złoziele:
Złoziele to nazwa, jaką chłopi nadają licznym w Laruzji gatunkom trujących ziół i kwiatów. Roślina ta 

jest duża i barwna. Zaczyna kiełkować wczesną wiosną, jednak pełen rozmiar uzyskuje dopiero na początku 
maja.  Sięgają  dorosłemu mężczyźnie do wysokości  pasa tworząc  trudne do przebycia  zarośla.  Mają  liczne,  
barwne kwiaty o długich pręcikach. Wydają z siebie upajający zapach, jednak ich pyłki są wyjątkowo toksyczne 
dla ludzi i większości zwierząt.

Typowa polana złoziela ma przynajmniej 10 metrów promienia.

Cechy specjalne:
- Trucizna:  Każda istota spędzająca na łące złoziela więcej, niż 10 minut musi wykonać test Wytrzymałości 
inaczej zostaje zatruta i otrzymuje 1k6-1 ran co godzinę przez 2 doby.



Appendix 1: Nowe Zdolności:

Aura nadprzyrodzonego:
Koszt: 5p tylko czarownik, elf lub bękart bogów
Opis:  Otacza  cię  wyczuwalna  aura  mocy,  która  sprawia,  że  inne  osoby  czują  się  w  twojej  obecności  
zaniepokojone i mniej pewne, jak gryzonie przed obliczem węża. Otrzymujesz premię +10 do charyzmy wobec 
osób nie posiadających mocy magicznej.

Balans żywiołów
Koszt: 10, minimum 10 poziom
Opis: Twoja moc wypływa z potęgi żywiołów i panującej między nimi równowagi. Kiedy chcesz lub zachodzi 
taka potrzeba możesz ją wezwać. Za każdym razem, gdy oddziałuje na ciebie czar należący do grupy jednego z 4 
podstawowych żywiołów odzyskujesz tyle p. czarów ile wykosi jego koszt niezależnie od efektu zaklęcia.

Bojowy chowaniec
Koszt: 5p.
Opis:  Nauczyłeś  swojego chowańca kilku pożytecznych sztuczek dzięki  którym może on skuteczniej  gryźć 
twoich wrogów. Otrzymuje on premię +10 do testów obrony, a przed jego atakami trudniej się o -10 bronić.

Cenna magia
Koszt: 15p. Minimum 15 poziom
Opis:  Każdorazowo gdy w opisie  zaklęcia  pisze,  że  służy ono do  tworzenia  przedmiotów możesz  za  jego 
pomocą wyczarowywać obiekty wykonane z kamieni i metali szlachetnych.

Chowaniec-zwiadowca
Koszt: 5p.
Opis: Twój chowaniec jest wyćwiczony w ukrywaniu się i sztuce bycia niezauważonym. Otrzymuje premię +10 
do wszelkich testów Ukrywania się i Skradania.

Diabelskie piękno
Koszt: 5p. tylko czarownik
Opis: Twoja moc wpływa na postrzeganie, jakim darzą cię inne osoby. W rezultacie wydajesz się ładniejszy, lecz  
większość osób dostrzega, że jest to piękno sztuczne i nienaturalne. Otrzymujesz premię +10 do testów Wdzięku 
jako urody.

Dobre traktowanie
Koszt: 5p.
Opis:  Potrafisz  dobrze  zająć  się  istotami,  które  wezwałeś  do  swej  służby.  W rezultacie  większość  z  nich  
pozostając u ciebie nie czuje się gorzej, niż gdyby była na wolności (a niektóre z nich czują się nawet lepiej). Za  
każdym razem, gdy jakiś potwór zrywa się z uwięzi nie atakuje cię, chyba, że sam go sprowokujesz.

Dodatkowy Chowaniec
Koszt: 5p. Tylko czarownik
Opis: Dzięki niezwykłemu splotowi mocy możesz posiadać drugiego chowańca.

Dotyk mocy
Koszt: 5p. 
Opis: Twoje palce przenoszą moc znacznie lepiej, niż słowa. Testy Obrony przed twoimi czarami są trudniejsze 
o 10 pod warunkiem, że dotykasz celu.

Duch-Patron
Koszt: 10p.
Opis: Patronuje ci jakiegoś rodzaju istota duchowa. Jest to Mniejszy Nieśmiertelny dowolnego, wybranego przez 
Ciebie gatunku. Możesz rzucać zaklęcia z jego zasobu Punktów Czarów. Jednak nigdy nie możesz mieć więcej 
Mistyki i Magii, niż twój patron.

Głębsza specjalizacja
Koszt: 5p.



Opis: Rzucając czary ze swojej ulubionej szkoły otrzymujesz dodatkową premię +10 do Mistyki. Jednak musisz 
wybrać  2  dodatkowe,  zakazane  dla  ciebie  szkoły  magii.  Od  tego  momentu  tracisz  (a  raczej:  dobrowolnie 
rezygnujesz) znajomość wszystkich zaklęć z nich, jakie znałeś. Zwyczajnie: te dziecinne sztuczki już cię nie 
bawią.

Herold śmierci
Koszt: 10p.
Opis:  Jesteś  heroldem śmierci,  a  ta  idzie  za  tobą  pod  postacią  nieumarłych  minionów.  Każdy Ożywieniec  
walczący pod twoją komendą otrzymuje premię +10 do ataku. Jeśli dowodzisz armią umarłych otrzymujesz  
premię +10 do charyzmy podczas obliczania twej Siły Armii.

Hyperianin
Koszt: 15p. Minimum 10 poziom
Opis:  Płonie w tobie  odwaga i  zalety etyczne  prawdziwych bohaterów.  To one  dają  ci  moc.  Twoja  postać 
wzbudza Strach we wszystkich Ożywieńcach, Demonach i Bestiach Cienia.

Koloryzowana magia
Koszt: 5p.
Opis: Posiadasz niezwykłą zdolność wpływania na wygląd twoich czarów. Jeśli chcesz możesz im nadać inną  
oprawę  graficzną  i  dźwiękową.  Przykładowo  ognista  kula  może  stać  się  płonącą  czaszką,  szybującym 
ognioptakiem  lub  kulą  barwnego  ognia  wybuchająca  w takt  muzyki.  Kształt  musi  być  związany z  naturą 
zaklęcia. Nie wpływa to w żaden sposób na jego działanie.

Księżycowa magia
Koszt: 5p.
Opis:  Twoja  magia  związana  jest  z  księżycem  i  gwiazdami.  Za  każdym  razem,  gdy  wschodzi  księżyc 
odzyskujesz punkty czarów tak, jak w trakcie odpoczynku. Nie odzyskujesz ich jednak w trakcie zwykłego 
odpoczynku, ani w miejscach, do których nie dociera światło księżyca.

Magiczna intuicja
Koszt: 5p.
Opis:  Posiadasz bardzo silną intuicję i wyczucie magicznych mocy.  Pozwala ci  to konstruować zaklęcia na  
bieżąco,  bo po prostu domyślasz się,  że powinny działać.  Od tego momentu jesteś  traktowany,  jakbyś znał 
wszystkie czary o Trudności nie większej, niż 1/4 twojej Mistyki.

Magiczna wszechwiedza (...)
Koszt: 15p. Minimum 10 poziom
Opis:  Wybierz  jedną szkołę  magii.  Natychmiast  poznajesz  wszystkie zaklęcia  z  tej  szkoły o trudności  55 i  
niższej. Jeśli twoja Mistyka na to nie pozwala nie możesz ich rzucać. Możesz wybrać tą zdolność więcej, niż 1  
raz, za każdym jednak dla innej szkoły magii.

Miecz magii
Koszt: 5p.
Opis: Miecz jest przedłużeniem twojego ciała, także dla twej sztuki magicznej. Możesz używać broni jako 
środka przenoszenia dla twoich zaklęć dotykowych tak samo, jakbyś dotykał nią przeciwników.

Miecz ponad magię
Koszt: 25p.
Opis: Głęboko wierzysz, że siła fizyczna wystarczy, by przeciwstawić się mrocznym mocom magii i w twoim 
wypadku  jest  to  prawdą.  Wszystkie  rzuty  obronne  przeciwko  czarom  możesz  wykonywać  za  pomocą 
Wytrzymałości. Twój system immunologiczny z łatwością zwycięża nad ciemnymi mocami.

Mroczne objawienie
Koszt: 5p.
Opis: Żyje w tobie potężna, ciemna moc stworzona po to, by ciemiężyć innych. Za każdym razem, gdy rzucasz 
jakieś zaklęcie i zostanie ono odparte nie przynosząc żadnego efektu nie tracisz na nie p. czarów.

Oszczędna magia
Koszt: 5p



Opis: Za każdym razem, gdy używasz zaklęcia o efekcie zależnym od ilości wpłaconych punktów czarów każde 
4p. Czarów traktujesz tak, jakbyś wpłacił ich 5.

Pieczętowanie zła
Koszt: 5p.
Opis: Twój system immunologiczny działa pochłaniając ciśnięte na ciebie złe moce. Każda próba rzucenia na 
ciebie czaru pochłania trochę energii nieprzyjaciela. Każde, rzucone na ciebie zaklęcie o negatywnym efekcie  
ma podwójny koszt.

Demonolog / Angeolog
Koszt: 5p.
Opis: Są to dwie oddzielne zdolności, z których każdą należy posiąść osobno. Zasadniczo nie można posiadać 
ich obydwu. Próby przełamania woli demonów / świetlistych dla posiadaczy tych umiejętności są łatwiejsze o 
+10.

Sezonowa magia
Koszt: 5p.
Opis: Twoja moc jest ściśle związana z jedną z pór roku. Wybierz tą porę. W jej trakcie posiadasz premię +10 do 
Mistyki. Po jej zakończeniu tracisz ją. W trakcie przeciwnej pory roku otrzymujesz karę -10 do Mistyki.

Słoneczna magia
Koszt: 5p.
Opis: Twoja magia związana jest ze słońcem i dniem. Za każdym razem, gdy wschodzi wschodzi odzyskujesz  
punkty czarów tak, jak w trakcie odpoczynku. Nie odzyskujesz ich jednak w trakcie zwykłego odpoczynku, ani 
w miejscach, do których nie dociera światło słoneczne.

Smoczy mówca
Koszt: 5p.
Opis: Z jakiegoś powodu smoki uważają cię za istotę przynajmniej równą sobie i co za tym idzie za partnera.  
Nie atakują cię niesprowokowane. Rozmowę z nimi zawsze zaczynasz od Neutralnego nastawienia.

Sojusz ze smokami
Koszt:25p. Smoczy Mówca
Opis:  Zawarłeś  pakt  ze  smoczą  rasą  i  jeśli  tego  zechcesz  istoty  te  ruszą  na  twe  wezwanie.  Wykonaj  test 
Charyzmy. Jeśli ci się powiedzie na twe wezwanie przybędzie 1 smok. Zdolność ta kumuluje się ze zdolnościami 
Horda i Piracka Horda.

Status świętego
Koszt: 15, tylko kapłan lub boski bękart
Opis: Niezwykłe znaki przy twoim urodzeniu lub cuda sprawiły, że uznany zostałeś za potomka bogów lub ich  
wybrańca stając  się  jednocześnie ważną figurą  religijną.  Otrzymujesz  premię  +10 do kontaktów z  osobami 
religijnymi. Jesteś też przez nie traktowany tak, jakbyś posiadał zaletę Sława.

Święta moc
Koszt: 5p.
Opis: Twoja magia jest czysta i dobra, śmiertelnie trująca dla istot ciemności. Gdy rzucasz na nie zaklęcia rzuty 
obronne przeciwko nim są dla Demonów, Ożywieńców i Stworów Cienia o 10 trudniejsze.

Twarz umarłego
Koszt: 5p.
Opis: Na skutek długotrwałego parania się czarną magią twój wygląd zmienił się, przybierając trupią postać.  
Twoja twarz wygląda jak obciągnięta pergaminem skóra. Otrzymujesz premię +10 do testów Zastraszania.

Wieczne światło
Koszt: 10p.
Opis:  Moc  twojej  dobrej  magii  jest  znacznie  żywotniejsza  od  czarów  innych  magów  i  niemożliwa  do 
zniweczenia  przez  ich  złe  zaklęcia.  Każdy  rzucony  przez  ciebie,  pozytywny  czar  jest  niemożliwy  do 
rozproszenia.

Wigor wiedźm



Koszt: 10p.
Opis: Twoje ciało napędzają bardziej ciemne moce, niż jakakolwiek, naturalna siła. Tak długo, jak długo masz 
chociaż 1 p. czarów traktujesz modyfikatory ujemne od obrażeń tak, jakby było o 1 stopień niższe.

Zamknięte myśli
Koszt: 5p.
Opis: Potrafisz zamknąć myśli  odcinając je od zewnętrznego świata.  Otrzymujesz premię +10 do wszelkich 
rzutów obronnych przeciwko czarom oddziałującym na umysł.

Zmierzch
Koszt: 5p.
Opis: Twoja moc znajduje się w punkcie przesilenia między światem życia i światem śmierci pozwalając ci  
lepiej  wpływać  na  przybyszów  z  tego  ostatniego.  Wszystkie  czary  wpływające  na  nieumarłych  (zarówno 
niszczące ich jak i tworzące oraz osłabiające), ale nie wpływające bezpośrednio na śmiertelników są dla ciebie  
tańsze o 1p. Czarów (lecz nie mniej niż 1).

Żywy talizman
Koszt: X
Opis:  Twoje  ciało  i  krew  wypełnia  magia  do  tego  stopnia,  że  sam  stałeś  się  czarodziejskim  obiektem.  
Traktowany  jesteś,  jakbyś  cały  czas  nosił  na  sobie  magiczny  talizman.  Jego  moc  zależy  od  ilości 
zainwestowanych w tą zdolność punków.
- Dobrej jakości: 2p.
- Wysokiej jakości: 5p.
- Niezwykłej jakości: 10p.
- Legendarnej jakości: 20p.
- Nadludzkiej jakości: 30p.

Appendix 2: Nowe Zalety:

Demoniczni Mentorzy:
Koszt: 8p.
Opis: Złe duchy dostrzegły w tobie potencjał, w efekcie krążą obok ciebie, szepcząc ci do ucha kolejne, mroczne  
lub plugawe sekrety. Każdorazowo, gdy awansujesz na poziom możesz wybrać jedno, darmowe zaklęcie. Jeśli 
jednak ktoś pozna źródło twej mocy możesz trafić nawet na stos.

Mag Hermetyczny
Koszt: 10p.
Opis: Należysz do jednego z trzech zakonów hermetycznych. Daje ci to szereg przywilejów, z których jednym 
jest dostęp do bibliotek i archiwów bractwa. Możesz kupować zaklęcia o 50% taniej.

Wróżba:
Koszt: 4p.
Opis:  W przeszłości  spotkałeś  się  z  wróżbitą,  który zajrzał  w twą  przyszłość  i  zobaczył  tam coś  godnego 
pozazdroszczenia (np. bogactwo, udany związek, sławę, miłość). Wróżba ta nie musi być prawdziwa, lecz ludzie 
w nią wierzą. Wierzą też, że podążając za tobą mogą zyskać udział w czymś, czego warto zazdrościć.

Appendix 3: Nowe Wady:

Łatwy do opętania
Koszt: 4p.
Opis: Jesteś bardzo prosty do opętania. Każdy, kto tylko zechce może wejść do twojego umysłu. Otrzymujesz 
karę -20 do wszelkich rzutów obronnych przed efektami wpływającymi na umysł.

Nieuważny czarownik
Koszt: 4 do 12p.
Opis: Nie słyniesz z uwagi i czasu, jaki poświęcasz swoim czarom. Za każdym razem, gdy rzucasz zaklęcie  
istnieje szansa 10% za każde 4p. uzyskane za tą wadę, że nie powiedzie ci się ono, bo zapomnisz jakiejś części  
formuły.

Magiczny towarzysz



Koszt:4 do 12p.
Opis:  Towarzyszy ci  jakaś,  magiczna  istota:  duszek,  niewielki  nieśmiertelny,  diablik  etc.  Stworzenie  to  jest 
twoim przyjaciele i zasadniczo je lubisz, nie podniesiesz więc nań ręki. Jednocześnie stworzenie to jest bardzo 
uciążliwe i co jakiś czas coś psuje, albo zbroi.

Za każde otrzymane za tą wadę 4 punkty stworzenie manifestuje się 1 raz na sesji.

Przesądny
Koszt: 4p.
Opis:  Wierzysz  w całą masę durnych i  niczym nieuzasadnionych przesądów, począwszy od tego,  że mleko  
kiśnie, bo sikają do niego krasnoludki i wszędzie widzisz magię. Zwykle wyimaginowaną. Każdy czarownik, 
potwór lub istota nadprzyrodzona, którego spotykasz otrzymuje premię +20 do testów zastraszania twojej osoby.

Przeklęty przedmiot:
Koszt: 4p.
Opis: Jesteś posiadaczem przeklętego przedmiotu. Zasadniczo jest to artefakt Niskiej Jakości choć może mieć 
także inne, nieprzyjemne dla ciebie moce. Zawsze korzystasz z tego przedmiotu i nie możesz zastąpić go innym.  
Nawet, jeśli go wyrzucisz następnego ranka jest on na swoim miejscu, a gdy przygotowujesz się do wymarszu 
bezwiednie sięgasz właśnie po niego. Nie możesz stosować innego w jego zastępstwie.

Wędrujący cień
Koszt: 8p.
Opis: Więzy między twoim duchem, a ciałem są bardzo słabe. Gdy kładziesz się spać twoja, ciągle pozbawiona 
świadomości jaźń opuszcza cię i wędruje. W efekcie za każdym razem, gdy kładziesz się spać on wyrusza i broi. 
Raczej nie zabija ludzi, ale postępuje zgodnie z twoimi najgłębszymi, często niezrealizowanymi pragnieniami, w 
efekcie czego może ściągnąć na ciebie nie lada problemy.

Appendix 3: Węzły Mocy w skali przygody:

W dodatku  Czas  Królów  opisano  tak  zwane  Węzły  Mocy,  potężne  sploty  czarodziejskiej  energii 
dostarczające jej gigantycznych ilości. Mechanika Węzłów pomyślana jest jednak wyłącznie o strategicznej skali 
gry, na normalnych zasadach nie przydają się one na wiele. Ten ustęp ma wprowadzić je do zwykłej gry na skali  
Poszukiwacza Przygód.

Zasadniczo Węzły Mocy dostarczają pewnej ilości dodatkowych punktów czarów. Ta ilość wynosić 
może:
- Słaby węzeł: 10p. czarów
- Dobry węzeł: 20p. czarów.
- Silny węzeł: 30p. czarów
- Bardzo silny węzeł: 40p. czarów
- Węzeł legendarnej mocy: 50p. czarów

Appendix 4: Permanencja:
Zaklęcie Permanencji nie wpływa na wszystkie czary. Jednak może uwiecznić niektóre z nich. Oto lista 

czarów, które obejmuje:

Podręcznik Podstawowy:

*Chmura Mgły
*Mgła
*Powietrzny Tron
*Gejzer
*Rozstąpienie Wody
* Ożywienie Wody
* Łoże ziemi
* Kształtowanie terenu
* Olej skalny
* Lodowy most
* Ożywienie śniegu
* Kra
* Bałwan
* Armia bałwanków

* Lodowisko
* Zamrożenie
* Lodowy Kryształ
* Mniejsza Iluzja
* Większa Iluzja
* Lita Iluzja
* Lustrzane odbicie
* Projekcja duplikatu
* Zwodniczy sobowtór
* Iluzoryczny wróg
* Sakiewka biedaka
* Niewielka zmiana
* Kryształowy rydwan
* Stworzenie kwiatu śmierci

* Potworny żołądek
* Determinacja grawitacji
* Animacja przedmiotu
* Zatrzymanie automatu
* Sugestia posthipnotyczna
* Hipnoza
* Dominacja
* Całkowita dominacja
* Tańcz!
* Strach
* Obniżenie cechy
* Runy
* Splątane zarośla
* Pnący bluszcz



* Kontrola nad zwierzętami * Splątanie roślinnością * Przebudzenie drzewa

Mistrzowie Magii:

* Gotujący się staw
* Płonąca woda
* Parząca klamka
* Zdradliwy prąd morski
* Maelstrom
* Poduszka powietrzna
* Latający dywan mgły
* Wygładzenie dywanu ziemi
* Przemiana kamieni w wojowników
* Nora niziołka
* Lodołamacz
* Igloo
* Lodowe zamczysko
* Zamarznięta zatoka
* Inkantancja Duchowej Dyskrecji
* Zasłona prywatności
* Alarm
* Mentalny alarm
* Odstraszający alarm
* Blask czystości
* Zaczarowana dorożka
* Stworzenie wygodnego stateczku
* Animacja instrumentu
* Animacja broni oblężniczej
* Mała chatka
* Wspaniała posiadłość
* Wezwanie powietrznych 
wierzchowców
* Okno przestrzenne
* Zwierciadełk0
* Megalomania
* Nakaz / Zakaz
* Kłamstwo

* Poplątanie języka
* Uciszenie
* Okno do innego miejsca
* Sztuczka z kompasem
* Iluzoryczne zastępy
* Splątane ulice
* Niewidzialna loża
* Królewska fasada
* Lampiony
* Stworzenie muzyki
* Chór
* Domena niemożliwego
* Meble mocy
* Astralny ogień
* Uścisk fal
* Znienawidzony syn wiatru
* Bariera
* Bariera przeciwko żywym
* Niszcząca bariera
* Chatka na kurzych nóżkach
* Księga zła
* Mroczne lasy
* Potworny wierzchowiec
* Potworny trąd
* Przeklęcie drzewa
* Sięgający portret
* Stabilna konstrukcja
* Strojenie zawiasów
* Zatrute źródło
* Trujące słowa
* Słowotok
* Błyszczące klejnoty
* Sekretne znaki

* Upiorna orkiestra
* Kościany lew
* Łódź upiorów
* Rydwan upiorów
* Woda ze skały
* Ożywienie kamienia
* Ściana kamienia
* Eliksir
* Formowanie piasku
* Kamyki i patyki
* Potężny rumak
* Powiększenie robaków
* Powiększenie zwierzęcia
* Przekształcenie rośliny
* Przemiana piasku w szkło
* Przemiana skały w piasek
* Przemiana piasku w skałę
* Szczęki wilka
* Żelazne drewno
* Wierny ogar
* Droga bez końca
* Fantomowe psy
* Żywe drewno
* Bariera osobistego zła
* Krąg ochrony przed duchami
* Krąg ochrony przed złem
* Kurtyna ciszy
* Duchowy rydwan
* Rydwan słońca
* Kotwica wymiarów
* Iluzja dzikiej bestii
* Iluzja jadowitego węża

Appendix 5: Nowe Zasoby:

Magiczne 
zwierzęta

-2 Na  tym  obszarze  kłębią  się  stada  wilków  i  innych  zwierząt 
drapieżnych.  Osoby,  które  go  odwiedzają  mają  duże  szanse 
nigdy nie wrócić.

-1 do Morale

Potwory +1 Na  tym  obszarze  działa  silna  magia  przyciągająca  i  rodząca 
potworne  monstra.  Wszyscy odwiedzający ten teren  ryzykują 
śmierć.

+2 jednostka Mocy
-1 do Morale

* Łoże ziemi, Ożywienie przedmiotu, Pogawędka, Magiczne budownictwo – usunąć jedną wersję

Mutacje:

Ciało dotkniętej tym procesem osoby zaczyna stopniowo, lecz powoli mutować. Zmiany są przerażające, dość 
groteskowe i niebezpieczne. Rzuć 1k6 i wybierz, którą część ciała ogarnia mutacja:

1- Głowa
2- Tułów
3- Lewa Ręka
4- Prawa Ręka
5- Lewa Noga
6- Prawa Noga



Od momentu wystąpienia pierwszej mutacji wszystkie Punkty Nadużycia kierowane są w rozwój tego efektu.  
Mutacja przebiega przez 4 fazy (każda z nich jest wykupywana jako oddzielny efekt). W pierwszej fazie na ciele  
postaci pojawia się niegroźny nowotwór, który jest stosunkowo łatwy do ukrycia. W drugiej powiększa się on,  
osiągając  wyraźne  rozmiary,  w  trzeciej  staje  się  tak  duży,  że  utrudnia  korzystanie  z  zarażonej  kończyny 
(modyfikator –10 do wszystkich związanych z nią testów), w czwartej efekt ten powiększa się (-20 do testów).

Mutacja tułowia dotyka głównie testów Wytrzymałości, Głowy Spostrzegawczości i testów inteligencji.
Gdy mutacja zakończy zmieniać jedną kończynę przerzuca się na następną.
Gdy całe ciało postaci zmutuje przemienia się ona w potwora, zyskuje moc Mutacja i przechodzi pod 

kontrolę Mistrza Gry.
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