Skarby Laruzji: zbiór przedmiotów niezwykłych i magicznych:
Co to jest i jak tego używać:
Przed wami znajduje się drugi dodatek do systemu Czas Waśni. Czas Waśni jest
darmową grą fabularną w post-tolkienowskiej konwencji. Autorem tego podrecznika oraz
samego systemu jest Przemysław „Zegarmistrz” Muszyński. Podstawową wersję gry oraz
inne dodatki do systemu pobrać można ze strony http://www.gryfabularne.infinity.pro24.pl/
Tym razem podręcznik jest zbiorem 812 magicznych i czarodziejskich przedmiotów
oraz kilku innych przepackich atrybutów, które wprowadzić możecie do swojej gry. Pomysł
stworzenia splatbooku do systemu autorskiego może wydadać się śmieszny, jednak, gdy
pisałem podręcznik bynajmniej nie było mi do śmiechu. Książka ta w całości powstała między
czerwcem, a grudniem 2007, gdyż nie miałem nic innego do roboty. Skończyłem w tym okresie
studia, przeprowadziłem się w okolice dające szersze perspektywy, niż moje rodzinne miasto i
przez dłuższy czas nie mogłem znaleźć pracy. Nie miałem netu, oszczędności mi się kończyły,
całe dnie siedziałem w wynajętym mieszkaniu i nic nie robiłem, potrzebowałem więc szybko
znaleźć sobie jakieś zajęcie. Na szczęście miałem notatki z wcześniejszych lat zawierające
używane przez nas na sesjach artefakty oraz kilka pomysłów na urozmaicenie gry. Do tego
dodałem pewną ilość innych przedmiotów, które sam wymyśliłem lub zaporzyczyłem z innych
miejsc. Zabrałem się za ich porządkowanie i tym sposobem powstał ten zbiór.
Zasadniczo każdy przedmiot został opisany pod kontem mechanicznego przeznaczenia
oraz jego historii fabularnej. Opisy te zostały od siebie oddzielone. Mistrzowie Gry nie są
zobligowani do korzystania z historii danych artefaktów. Jeśli im ona nie odpowiada powinni
więc ją zlekceważyć. Opisy mają stanowić pomoc, a nie przeszkodę.
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Motto:
Dałeś mi panie zbroje, dawny kuł płatnerz ją
W wielu pogięta bojach, w wielu ochrzczona krwią
W wykutej dla giganta potykam się co krok
Bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok
Lecz choć zaginął hełm i miecz
Dla ciała żadna w niej ostoja
To w końcu ważna rzecz
Zbroja
Magicznych na niej rytów dziś nie odczyta nikt
Ale wykuta z mitów i wieczna jest jak mit
Do ciała mi przywarła, przeszkadza żyć i spać
A tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać
Lecz choć zaginął hełm i miecz
Dla ciała żadna w niej ostoja
To w końcu ważna rzecz
Zbroja
A taka w niej powaga dawno zaschniętej krwii
Że czuje jak wymaga i każe rosnąć mi
Być może nadaremnie, lecz stanę w niej za stu
Zdejmij ją panie ze mnie, jeśli umrę podczas snu.

- Jacek Kaczmarski, Zbroja
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Przedmioty magiczne:
Broń:
Broń w niebezpiecznym świecie bandytów, czarowników i magii ma wiele większe znaczenie niż u nas.
Darzona jest szacunkiem graniczącym niekiedy wręcz z czcią. Wojownicy i nie tylko oni nadają swym mieczom
imiona, traktując niejednokrotnie czulej niż kochanki... Nie powinno budzić to zdziwienia – w końcu oręż nie
jest tylko ozdobą służącą temu, by podnieść poczucie własnej wartości kilku tłustych szlachciców, czy też
narzędziem pracy.

To coś grubo więcej. Każdy posiadacz broni chętniej pozbędzie się całego majątku, domostwa, złota,
srebra, nawet ostatniego miedziaka, jeśli tylko pozwoli mu to zachować swój oręż. W końcu przecież pieniędzmi
się nie naje, nie wyciągną go też z niebezpieczeństwa, choć mogą go weń wpędzić. Co innego broń – ta może
uratować zdrowie i życie, posłużyć do obrony lub polowania.
Broń dobrej jakości:
1) Zaklęty oręż:
Większość, nawet najstraszniejszych bestii umiera, gdy ich serca zostaną przeszyte mieczem, a krew
rozleje się na ziemi. Naturalnie często uśmiercenie ich nie jest łatwe, ale wykonalne, choć niekiedy wymaga
bohaterskiego wręcz poświęcenia. Niestety Laruzje zamieszkują też gorsze stwory, upiory, demony, potężne
magiczne duchy, których nieima się żaden oręż. Rozgniewane, lub po prostu znudzone potrafią niszczyć całe
osady i wioski, a wysłane przeciwko nim armie zwykle wracają rozbite w pył.
Ludzie – a przed nimi i inne rasy – setki razy stawały przeciwko takim wrogom i w trzech przypadkach
na pięć dawały za wygraną. W pozostałych zwyciężała ich magia. Zaklęty oręż może nie jest przykładem
największego kunsztu w czarnoksięskiej sztuce, lecz wystarcza, by toczyć walkę przeciwko nadprzyrodzonym
wrogom, przechowywany jest więc przez wiele świątyń, rycerskich rodów czy krasnoludzkich klanów.
Moce: Tego typu broń promieniuje magią. Jej właściciel nie otrzymuje z tego powodu żadnych korzyści, lecz
może zranić stwory z mocą „Nietykalność”, „Niematerialność” i w inny sposób odporne na zwykłą broń.
Broń wysokiej jakości:
2) Broń potężnego uderzenia:
Broń tego rodzaju jest dość często spotykana (jak na magiczne przedmioty) w różnych częściach
Laruzji. Wydaje się, że artefaktów posiadających tą właściwość stworzono przynajmniej kilkanaście, bowiem
dość często pojawiają się one w źródłach. W miarę dobrze znane jest położenie czterech z nich.
Moce: Artefakty o tej mocy zwykle posiadają 7 ładunków. Użycie każdego z nich powoduje, że rzut na
obrażenia w następnym celnym ataku wykonuje się o połowę większą ilością kostek (przynajmniej jedną kostką
więcej) niż normalnie.
Odnowienie każdego ładunku kosztuje 5 punktów czarów.
3) Broń degeneracji:
Miecze tego rodzaju używane były swego czasu przez liczny ród demonów plagi. Trzy wieki temu
większość jego członków wyginęła na Czarnych Wzgórzach z rąk ludzkich kapłanów i elfickich wojowników,
którzy poprzysięgli zniszczyć te szkodniki. Elfy unicestwiły większość zdobytych przez siebie mieczy, nie mniej
jednak w wypadku ludzi nie było to regułą. Z tej przyczyny w ich rękach pozostało przynajmniej kilkanaście
tego typu przedmiotów.
Moce: Osoba zraniona tego rodzaju bronią musi wykonać test Wytrzymałości. Niepowodzenie oznacza, że
zostanie zarażona chorobą. Otrzymuje ona 1k10 punktów wyczerpania, do momentu, aż nie zostanie wyleczona
(możliwe jest to tylko za pomocą magii).
Efekty kilkukrotnego zarażenia chorobą kumulują się.
4) Broń ostrzeżenia:
Oręża tego rodzaju stworzono bardzo wiele, zwłaszcza w okresach natężenia walk między
poszczególnymi rasami. Zdarzali się nawet magowie utrzymujący się z wyczarowywania takich – niezbyt
przecież potężnych – artefaktów. Do dziś można znaleźć wiele ich dzieł rozproszonych po świecie.
Moce: Każdy oręż o tej cesze został stworzony przeciwko jakiejś rasie lub gatunkowi stworzeń. Ostrze broni
rozświetla się delikatnym światłem, jeśli w promieniu kilometra od właściciela przedmiotu znajduje się osobnik
tego rodzaju. Dodatkowo dobycie tego typu broni przeciwko komuś z wrogiej rasy jest akcją darmową.
5) Hipnotyczny miecz:
Miecz ten narodził się w Zielonym Kraju, a wyszedł z pod ręki Elryka Lalkarza, jednego z członków
Bractwa Czarnych Magów, specjalizującego się w magii kontrolującej umysły. Czarownik uzbroił weń jednego
ze swoich najwierniejszych (bo zniewolonych czarami) ludzi, bezimiennego szermierza. Broń zapewne miała
uczynić go jeszcze bardziej wpływowym, lecz stała się jego zgubą, bowiem pewnej nocy Elryk nadużył swych
mocy i jego niewolnicy uwolnili się. Czarownika znaleziono kilka dni później przeszytego tym właśnie
mieczem.
Moce: ten długi miecz w walce lśni w hipnotyczny, zmuszający do śledzenia jego ruchów sposób. Walczące z
jego właścicielem osoby muszą wykonać porównanie Siły Woli z dzierżycielem broni. Jeśli im się nie powiedzie
ich ruchy staną się powolne i ospałe, a wszystkie testy obrony trudniejsze o 20.

6) Nocne gwiazdy:
Pierwsze egzemplarze Nocnych Gwiazd powstały podczas walk wojsk wallatarskiego Imperatora z
żołnierzami Trajtonu, później wykonano ich więcej. Nie wiadomo ile konkretnie sztuk takiej broni powstało,
lecz na pewno w trakcie samych podbojów istniało jej kilkadziesiąt egzemplarzy. W broń tą wyposażano
dobranych oficerów i zabójców Imperium. Po jego upadku wszystkie zaginęły, podobnie jak większość
czarnoksięskiej broni będącej w jego posiadaniu. Dziś można nocne gwiazdy znaleźć praktycznie wszędzie,
pełne komplety są jednak unikatem..
Pełen zestaw Nocnych Gwiazd składa się z sześciu przypominających shurikeny krążków wykonanych
z nieznanej, białej substancji, która w nocy, lub aktywowana magią świeci na dziwny, zielonkawy kolor.
Moce: Raz dziennie rzucone w powietrze Nocne Gwiazdy ożywają. Zaczynają wirować wokół własnej osi
krążąc wokół swego użytkownika. Ten wysiłkiem woli może skierować je do ataku na wybrany przez siebie
obiekt znajdujący się nie dalej niż 10 metrów. Atak taki jest akcją darmową, lecz można jej użyć tylko raz na
turę. Powoduje on udeżenie 1k6 gwiazd z których każda zada 1k6 ran (kumulatywnie). Moc zawarta w
Gwiazdach wystarczy na wykonanie 3 ataków lub pół godziny pozostawania w gotowości.
Jeśli zestaw nie jest kompletny działa identycznie, lecz należy zmodyfikować każdy atak o zestaw brakujących
pocisków.
7) Miecz egzorcystów:
Swego czasu kilka mieczy tego rodzaju stworzyli łowcy czarownic na swoje potrzeby. Powierzono je
kilku najbardziej zaufanym członkom organizacji, którzy z ich pomocą stawiali czoła demonom. W chwili
obecnej w użyciu jest tylko jeden taki miecz, pozostałe zaginęły, prawdopodobnie wpadły w ręce stworów do
walki z którymi je stworzono.
Moce: Miecze tego rodzaju mają dwie moce. Przedewszystkim zranienie nim opętanej przez demona (lub inną
istotę o podobnych zwyczajach) osoby nie zadaje jej obrażeń, a rani jedynie stwora. Po drugie osoba dzierżąca
ten oręż może raz dziennie zadając obrażenia demonomi spróbować go odesłać z tego świata za pomocą
porównania Siły Woli.
8) Miecz honoru
Według legend miecz honoru został podarowany przez boga Thaliona Rodgerowi Czarnemu,
legendarnemu królowi Haugów, który miał jakoby żyć w mrocznych wiekach, nim jeszcze powstały pierwsze,
ludzkie królestwa. Miał to być dar za jego odwagę i przywiązanie do wyznawanych przez tego boga zasad
moralnych. Tak przynajmniej sugerują pieśni. W rzeczywistości ostrze wykonano technikami, które
przewyższały możliwości ówczesnych kowali, co rzeczywiście może być dowodem boskiego pochodzenia
oręża, lecz jego moce są znacznie niższe, niż wskazywałyby legendy.
Miecz przez długie lata znajdował się w rękach rodu Rodgertów z Erthenroth. Około pięciu lat temu
zaginął podczas wyprawy barona Odoryka Zguby, który podjął się misji sprawdzenia, jakie zło ukrywa się w
Lesie Jedwabnym. Jego ród poprzysiągł sowitą nagrodę temu, kto zwróci oręż. Można się też spodziewać, jaki
gniew spadnie na osobę, która przywłaszczy sobie miecz.
Moce: Miecz honoru wspiera każde honorowe działanie, powodując, że jego właściciel otrzymuje modyfikator
+10 do każdego godnego czynu, oraz gani wszelkie działania niehonorowe, przyznając identyczną karę.
Jeśli miecz honoru jest przez rok i jeden dzień noszony przez osobę, która ani razu nie splami się
niegodnym zachowaniem zestraja się ze swym właścicielem i modyfikatory podwajają się.
Miecz honoru jest mieczem długim.
9) Miecz pochłaniania zaklęć:
Oręż ten wykonano w Cytadeli Tysiąca Piór, podczas wojny między Skrzydlatymi a Imperatorem, lub
może jeszcze wcześniej. Wiadomo, że z pracowni magów i czarnoksiężników, którzy służyli wzrastającemu w
potęgę imperium skrzydlatych wyszło przynajmniej kilkanaście sztuk tej broni (z czego minimum trzy nadal
znajdują się w fortecy Lot). Służyły one dobranym oficerom i stanowiły skuteczną broń, gdy Skrzydlaci potykali
się z wrogiem uzbrojonym w czary... Lub też ich pozbawionym. Obecnie los większości tych broni jest
nieznany, prawdopodobnie są rozproszone po całym świecie.
Moce: każdy, kto dzierży Miecz Półtoraręczny tego rodzaju wykonując manewr Odbicia Zaklęcia (musi
posiadać odpowiednią zdolność) może pochłonąć dowolny rzucany na niego czar (nawet, jeśli nie ma on formy
pocisku). Czar automatycznie wówczas nie działa i zostaje zmagazynowany w orężu. Jednocześnie w
przedmiocie może znajdować się dowolna ilość zaklęć o łącznej Trudności 70 (jeśli limit ten jest przekroczony
miecz odbija czary na zwykłych zasadach). Osoba dzierżąca artefakt może – poświęcając jeden atak – wyzwolić
zaklęcie i skierować je na wybrany przez siebie cel.
Dowolny czarownik może automatycznie zamknąć w mieczu każde ze znanych sobie zaklęć, jeśli
naturalnie pozwala na to limit oręża.

10) Miecz pożerania myśli:
Orężem takim walczył Eryk Bez Sekretów, niesławnym łowcą szpiegów królestwa Wallatar. Zasłynął
on głównie jako bezlitosny zbrodniarz, który bez wahania i często z niepotrzebnym okrucieństwem mordował
każdego, kogo podejrzewał o zdradę. Mimo to potrafił doskonale i prawie bezbłędnie wykrywać intrygi, a
przerażeni jego brutalnością ludzie często sami donosili, by tylko nie popaść w niełaskę. Póki żyli jego patroni
odnosił duże sukcesy w swym rzemiośle i nikt nie ważył się wejść mu w drogę. Nie mniej jednak, gdy tylko
utracił protekcję żądni zemsty wrogowie odnaleźli go i zamordowali.
Moce: Jeśli osoba dzierżąca tą broń zrani kogoś lub zabije musi wykonać test Inteligencji. Jeśli jej się on
powiedzie zyskuje wgląd w myśli ofiary otrzymując odpowiedź na dowolne, wybrane przez siebie pytanie, na
które odpowiedź znała ofiara.
11) Miecz przywództwa:
Oręż ten dzierżył Nohar Niepokonany, generał Erthenroth, który prawie sto lat temu powiódł pierwszą
wyprawę tego kraju przeciwko Drekmoor. Udało mu się opanować znaczny obszar krainy nim nastała zima. Ta
odcięła go od dostaw, zmuszając jego wojsko do rabowania zapasów na zamieszkujących ten teren plemionach
Wron. Przez to, gdy nadeszła wiosna Nohar zmuszony był stawić czoła zarówno powstaniu skrzydlatych, jak i
uderzeniu federacji orkowych szczepów. Ponoć zginął ze wszystkimi swymi żołnierzami do końca broniąc
krainy.
Moce: Osoba dzierżąca ten miecz otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Charyzmy wykonywanych, gdy
wydaje rozkazy
12) Miecze więżące dusze:
Oręża tego rodzaju powstało nazbyt wiele, by śledzić w legendach i księgach jego pochodzenie, a czyny
dokonane za jego pomocą najczęściej są nazbyt plugawe, by ich poszukiwać. Broń ta jest dość częstym orężem
sług mroku, co jakiś czas znajdowanym w ich rękach. Najczęściej władają nią demony i nieumarli, choć czasem
trafia do rąk śmiertelników.
Moce: Oręż tego rodzaju ma najczęściej jedną tylko moc. Więzi dusze każdej istoty, która zostanie nim
uśmiercona. Ofiara nie może więc zostać przywrócona do życia czarami, ani też przywołana z zaświatów, nie
może też powstać jako obdarzony duszą ożywieniec. W jednym mieczu może zostać uwięziona dowolna ilość
dusz, które pozostaną doń przykute tak długo, jak długo oręż istnieje. Powiadając, że osoby dzierżące taką broń
są czasem zdolne usłyszeć dobiegający z niej lament zamkniętych weń umarłych.
Oręż tego rodzaju można znaleźć chyba wśród każdego typu broni.
13) Miecz prawego uderzenia:
Miecz ten nosił dowódca straży głównej świątyni Tyra w Trajton Archibald Prawomyślny. Broń tą
otrzymał z rąk samego arcykapłana przybytku. Oręż rzekomo był od wieków przechowywany w skarbcach
świątyni, lecz żadne źródła nie potwierdzają tych przypuszczeń. Wiadomo, że Archibald używał tej broni w
powierzonych mu misjach przeciwko istotom, które zdaniem jego przełożonych nie podobały się Tyrowi. Nie
wiadomo, co obecnie dzieje się z tą bronią, zapewne więc przepadła ona i wpadła w ręce któregoś z wrogów
świątyni.
Moce: Oręż ten stworzono, by niszczył istoty, których nie powinno być: ożywieńców i konstrukty. W walce z
którąś z tych istot broń zadaje dodatkowe 1k6 ran.
14) Nóż ofiarny:
Nóż ten kapłani Sarosa używali do rytualnych ofiar i wróżb z wnętrzności zwierząt oraz ludzi. Stanowił
on świętą relikwię ich kultu. Nie mniej jednak opuścił on ręce czcicieli ciemnych sił po tym, jak ich sekta została
rozbita przez łowców czarownic. Inkwizytorzy skonfiskowali w prawdzie artefakt i planowali go zabezpieczyć,
lecz nie udało im się to. Jak się okazało jeden z nich okazał się zdrajcą i w tajemnicy sam oddawał się złej magii.
Od tego czasu przedmiot uważany jest za zaginiony.
Moce: Osoba składająca ofiarę za pomocą tego noża otrzymuje premię +10 do testu. Więcej szczegółów w
dodatku „Magia Laruzji”.
15) Ostrze berserka:
O tego rodzaju broni – bo istnieje więcej niż jedna jej sztuka – krążą złowrogie opowieści, lecz jeszcze
większa i bardziej nieprzenikniona atmosfera lęku otacza jej dzierżycieli. To częsty dar od druidów, leśnych
duchów i demonów dla ich czempionów. Kilku barbarzyńskich czy orkowych wodzów chełpi się więc
przypinając ten oręż do swych pasów, a nawet w bardziej cywilizowanych krainach zdarzają się półdzicy
watażkowie i inni gwałtownicy wymachujący nim...

Moce: Oręż ten objawia swą moc, gdy właściciel wpadnie w jakiś rodzaj Szału Bojowego. Wówczas to
otrzymuje premię +10 do wszystkich testów ataku.
Oręż tego rodzaju należy chyba do każdej możliwej kategorii broni.
16) Pasożytniczy miecz:
Miecz ten jest ciekawym przykładem magii demonów. Właściwie nie wiadomo, czy jest on
przedmiotem, czy żywą istotom, nie mniej jednak fakt, że jego głownia bardziej przypomina kość niż metal, a
rękojeść wydaje się być wykonana z pulsującej skóry i mięśni wskazuje na to drugie. Nie wiadomo, w jaki
sposób broń ta dostała się w ręce ludzi, wydaje się jednak, że pierwotnie musiała stanowić uzbrojenie jakiegoś
wojownika, który poprzysiągł służbę nieczystym mocom.
Moce: Wzięty do ręki miecz przyrasta do ciała właściciela. Ten traci 1k6 ran (nie chroni przed tym żaden
pancerz i magia) których nie może odzyskać dopóki dzierży oręż. Broń po prostu odżywia się jego siłami
życiowymi.
Osoba dzierżąca tą broń może wykonać jeden dodatkowy atak. Nie może też stracić tego miecza, ani
zostać rozbrojona.
Miecz ten jest mieczem półtoraręcznym.
17) Szpony łowcy:
Oręż ten był własnością Torga Dzikiej Bestii, dość oryginalnego człowieka… Torg uważał, że ludzie są
niczym więcej, niż tylko drapieżnikami, które winny wrócić do swej naturalnej funkcji – porzucić uprawę roli i
rzemiosło, zamieszkać w lasach i polować gołymi rękoma na zwierzynę. Jak każdy dobry filozof – utopista Torg
zamieszkał w pustelni polując na zwierzynę za pomocą tylko li metalowych szponów, które wykuł dlań znajomy
kowal. Jak używanie narzędzi miało się do jego filozofii oraz skąd szpony wzięły swą magiczną moc nie
wiadomo, bowiem wydaje się, że Torg był tylko nieszkodliwym wariatem biegającym po lesie z ostrymi
przedmiotami w rękach i wyjącym do księżyca.
Zważywszy na okoliczności mogło to skończyć się dla kogoś gożej.
Moce: Osoba posługująca się Szponami Łowcy otrzymuje premię +10 do wszystkich testów związanych z
Tropieniem.
18) Sztylet – bumerang:
Sztylet ten stanowił rodową pamiątkę jednej z rodzin niziołków, upamiętniającą wyprawę jednego z jej
awanturniczych przodków Baldo Spryciaza. Oręż jest dziełem jednego z jego towarzyszy, ludzkiego maga
Gizma Szarego, który wykonał jako prezent i cenną broń dla swego kompana. Gałąź rodu, która przechowywała
sztylet niestety wymarła, gdy zaraza wyludniła jej norki i broń nadal spoczywa na honorowym miejscu, w jakiejś
zapadającej się, ziemnej dziurze służącej obecnie za schronienie dla zwierząt i potworów.
Moce: Jest to bardzo dobrze wykonany sztylet mogący służyć zarówno do walki jak i do rzucania. Wyrzucony
wraca po chwili do ręki właściciela i może posłużyć do kolejnego ciśnięcia jeszcze w tej samej turze.
19) Sztylet ucieczki:
Sztylet ten znajduje się w rękach Fingonfila Nieuchwytnego, jednego z koczowników Zielonych Elfów
od przynajmniej kilkudziesięciu lat. Młody elf otrzymał broń od jednego z ludzkich magów w podzięce za
uratowanie życia. Obecnie Fingonfil przebywa gdzieś na obszarze Suchoziemia. Został wygnany przez swych
współbraci kilka lat temu, gdyż opuścił ich podczas ataku goblinów na ich gromadę. Obecnie elf, tak samo
zuchwały, jak tchórzliwy jest poszukiwanym przestępcą, trudnym do schwytania dzięki swej niezwykłej broni.
Za jego głowę wyznaczono bardzo pokaźną nagrodę.
Moce: Sztylet ucieczki jest myśliwskim nożem o szerokim ostrzu. Jego właściciel trzy razy dziennie może –
poświęcając za każdym razem jeden atak – wypowiedzieć słowo rozkazu, które sprawi, że teleportuje się na
odległość maksymalnie do stu metrów.
20) Sztylet zabójców:
Orężem tym posługiwał się niesławny Allamski Cień, zabójca na usługach jednego z klanów magów
działających w tamtym regionie. Prawdopodobnie artefakt otrzymał z rąk jednego ze swych pracodawców jako
zapłatę, lub ekwipunek. Gdy skrytobójca został schwytany podczas próby zamachu na któregoś z baronów
swego królestwa sztylet zabrał jeden z jego strażników, który, nieświadomy jego mocy przegrał go kilka dni
później w jednej z karczm w kości. Obecnie los broni jest nieznany, prawdopodobnie krąży ona wśród
półświatka królestwa.
Moce: Ten nieduży, czarny sztylet posiada dwie moce. Przede wszystkim, jeśli nie jest dobyty, a patrzący nie
ma szans dokładnie przeszukać swej ofiary, a jedynie spogląda nań jest prawie niezauważalny. Patrzący musi
przerzucić udany test Spostrzegawczości, by go dojrzeć. Po drugie, jeśli jest użyty do ataku na bezbronną lub nie
spodziewającą się ataku osobę zamiast zwykłych kości do rzutu na obrażenia używa k10.

21) Śpiewający miecz:
To półtoraręczny miecz niewiadomego pochodzenia, ozdobiony wzorem muszli i morskich fal. Mówi
się, że wyrzuciło go morze na skalistych wybrzeżach Nordii, co rodziłoby przypuszczenie, że jest dziełem
jednego z oceanicznych duchów, demonów, lub nawet bogów. Nie mniej jednak równie dobrze mógł zostać
wykonany przez jakiegoś lokalnego czarownika, czy – co jeszcze bardziej prawdopodobne – znajdował się na
pokładzie jakiegoś statku, który zatoną na Morzu Łez.
Niezależnie od tego, jakie jest pochodzenie miecza od lat wiernie służy on skaldom i poetom –
wojownikom północnych barbarzyńców. Obecnie znajduje się on w rękach Eryka Pieśniarza, pogardzanego
pirata dla mieszkańców cywilizowanych ziem i szanowanego wodza oraz słynnego poety dla dzikusów.
Moce: nazwa Śpiewającego Miecza pochodzi od przypominających melodię dźwięków, jakie wydaje podczas
każdego ruchu i ciosu. Miecz jest bardzo lekki, co sprawia, że walczący otrzymuje premię +5 do wszystkich
testów z nim związanych (prócz celności) i testów Szybkości podczas sprawdzania Inicjatywy w walce.
22) Świetlisty oręż:
Nie tylko siły ciemności dysponują ogromnym zasobem potężnych przedmiotów magicznych i
potężnych artefaktów, za pomocą których pragną rzucić na kolana cały świat. Obrońcy ludzkości także mogą
pochwalić się niebagatelnym arsenałem środków. Jednym z nich jest właśnie świetlisty oręż, przechowywany
jak relikwia w wielu świątyniach. Są to miecze zaklęte przez kapłanów, podarowane przez bogów i dobre duchy,
a wszystkie służą jednemu tylko celowi: pokonaniu mrocznych i odrażających stworzeń.
Moce: Świetlisty oręż, niezależnie od rodzaju ożywa, gdy jego właścicielowi przychodzi walczyć z osobami
władającymi magią nekromantyczną, ożywieńcami, demonami i potworami. Zadaje im dodatkowe 1k6 ran.
23) Wampiryczne miecze:
To kolejna i niestety częsta broń ciemności. Miecze te nie tylko zabijają, a dodatkowo jeszcze kradną
siły życiowe swych ofiar i niestety bardzo często spotyka je się w rękach demonów, ożywieńców i innych sług
mroku.
Moce: Oręż ten posiada bardzo potężną właściwość. Kradnie 25% zadanych nim ran i przekazuje
dzierżycielowi, by ten dodał je do swoich lecząc w ten sposób obrażenia, lub zwiększając swą pulę Punktów Ran
(nie więcej niż o 50% zwykłej wielkości, przepadają one wraz z najbliższym świtem).
24) Miecz grobowców:
Oręż ten dzierżony był przez upiornego rycerza, który grasował w Zielonych Górach. Duch przeżywał
swoje ostatnie chwile i śmierć w napadzie bandytów, biorąc za tych ostatnich praktycznie każdą osobę, którą
napotkał. Atakował więc każdego, kto pojawił się w jego zasięgu wzroku jednocześnie wzywając pomocy.
Został odesłany do krainy cieni przez wędrownego kapłana.
Moce: Ten miecz półtoraręczny zadaje dodatkowe 1k6 ran. Ta dodatkowa kostka ran nie jest powstrzymywana
przez żaden niemagiczny pancerz.
25) Skaczące pajączki:
Przedmioty te zaczarowano, by stanowiły groźną pułapkę na ścigających posługującego się nimi
wrogów. Rzeczywiście stanowią niezwykle skuteczną broń, nie mniej jednak ich twórcy nie pomyśleli o jednym:
jak je później zabrać z miejsca użycia bez zwracania na siebie uwagi nieprzyjaciela? Z tej przyczyny artefakt jest
niemal jednorazowego użytku.
Moce: Kotewki te nie zdradzają swoich nadprzyrodzonych mocy do momentu, aż ktoś nie wejdzie w ich zasięg.
Podówczas to zaczynają skakać do góry trafiając automatycznie i zadając o 50% większe obrażenia niż
normalnie.
Broń niezwykłej jakości:
26) Bicz błyskawic:
Bicz ten narodził się w Illien, jako broń elfki Triss Żwawej, słynnej wojowniczki z pogranicza.
Uczestniczyła ona w walkach z goblinami, orkami i ludźmi, nie mniej jednak nie jako obrońca krainy, ale
odwrotnie – jako napastnik utrzymujący się z łupów zdobytych podczas grabienia wrogich osiedli i nocnych
rajdów. Podejrzewa się, że podczas jednej z tego typu wypraw elfka zginęła, bowiem nikt nie widział jej od
blisko 50 lat. Bicz prawdopodobnie przepadł razem z jej osobą.
Moce: Cios tego bicza zadaje 2k6 obrażeń (nie punktów wyczerpania) od elektryczności. Obrażenia te ignorują
pancerz wynikły z noszenia metalowych zbroi.
27) Bicz przyjemności:

Bicz przyjemności znalazł się wśród łupów, jakie poczet paladyna Albareta Niosącego Nadzieję
zagarną podczas starcia z ciemnymi siłami. Po bitwie z nękającymi pewne miasteczko demonami zagarną go
jeden z jego ludzi, człowiek nieznany z imienia, określany przezwiskiem Hycel. Był to nietowarzyski i
zamknięty w sobie treser psów bojowych, który nie kochał nikogo, prócz swych zwierząt, a nawet dla nich nie
miał czułości. Podniósł on zlekceważony przez innych oręż jednego z zabitych sukubów tylko dlatego, że bat,
którego do tej pory używał zniszczył się już. Nie wiadomo, czy Hycel poznał się na jego mocy, lecz faktem jest,
że wkrótce stał się jednym z najsłynniejszych treserów, zdolnych podporządkować sobie każde zwierze. Jego
kariera nie trwała jednak długo. Zginął rozerwany na strzępy przez stado gryfów podczas wyprawy, w trakcie
której planował schwytać i wytresować jedno z tych stworzeń, by następnie drogo je sprzedać.
Moce: Osoba uderzona biczem prócz bólu odczuwa też i dojmującą przyjemność, na tyle silną, że – często
nawet nieświadomie – wystawia się na kolejne ciosy. Każdy atak tą bronią, który sięgnie celu sprawia, że
kolejne testy obrony przeciwnika są trudniejsze o 5 (kumulatywnie).
Dodatkowo bicz może być używany do tresury zwierząt. Wówczas jego właściciel otrzymuje premię +10 do
testów.
28) Demoniczne ostrze eteru:
Ostrze to – przypominające rozmiarami zwykły miecz półtoraręczny – stanowiło broń demona Setha
Wężowatego, stworzenia nawiedzającego swego czasu Wzgórza Ruin. Czczony przez orków stwór stał się
niemal ich udzielnym królem, prowadził nawet ich napaści na terytoria ludzi i innych klanów. Podczas jednej z
tych wypraw został zmuszony do stawienia czoła potężnemu świetlistemu, którego w akcie desperacji wezwali
na pomoc ludzcy kapłani i magowie. W trakcie tej bitwy został unicestwiony, na ziemi został tylko jego miecz.
Wezwany na pomoc świetlisty doradzał zniszczenie broni, do tego jednak nie doszło. Czarownicy zawładnęli
artefaktem i użyli go we własnych, niecnych porachunkach.
Moce: Ostrze to utkane jest z dziwnej, niematerialnej substancji. Przypomina nieco opar gazu, lub światło, a nie
zwykły metal. Broń ta zadaje tylko połowę normalnych obrażeń, nie mniej jednak nie chroni przed nią żaden
niemagiczny pancerz. Użyta przeciwko duchowi lub istocie eterycznej zadaje normalne obrażenia z tym samym
warunkiem.
29) Duchowy miecz:
Miecz ten podarować miały elfom duchy lasu Illien w chwili, gdy uchodźcy przybyli do tego kraju i
założyli tam swe pierwsze osiedla. Oręż ten miał być darem od króla lasu potwierdzającym zgodę duchów na
osiedlenie się oraz sojusz między nimi, a elfami. Broń ta – prócz znaczenia symbolicznego – posiadała też
ogromne, praktyczne możliwości, stając się wspaniałym orężem przeciwko wszyskim, duchowym
niebezpieczeństwom. Elfy wielokrotnie jej używały, najczęściej walcząc przeciwko demonom i podobnym im
bytom.
Moce: Oręż ten – mimo, że widzialny – istnieje tylko na płaszczyźnie duchowej. Zadając cios tą bronią nie
można zranić żadnego materialnego stworzenia. Zamiast tego tracą tyle Punktów Czarów, ile otrzymałyby ran.
Broń ta użyta przeciwko duchom (niezależnie od tego, czy posiadają czy nie fizyczne ciała) i
ożywieńcom eterycznym zadaje im obrażenia jak Miecz Długi. Dodatkowo odbiera też Punkty Czarów.
30) Kopia serca drzewa:
Kopię tą wycięto z serca świętego drzewa w południowym Erthenroth. Została pobłogosławiona przez
kapłanów i druidów, którzy do tej pory opiekowali się zniszczonym idolem, a następnie powierzona Rycerzowi
Bez Imienia, ongiś słynnemu herosowi, który wyruszał by pobić demony z Jeziora Udun. Stwory te wiedzione
niechęcią do rodzaju ludzkiego prześladowały zwykłych ludzi, napadając wioski, polując na ulicach miast i
nachodząc ludzi pod przebraniem śmiertelników. W walce z duchami rycerz wprawdzie wygrał, co przyniosło
mu sławę. Nie mniej jednak jego późniejsze uczynki sprawiły, że uznano go za zdrajcę, a ongiś wielkie imię
wymazano z kronik.
Moce: Kopia ta stworzona została jako broń przeciwko nieczystym siłą. Wykonano ją jednak z drewna drzewa –
strażnika natury. Z tej przyczyny zadaje dodatkowe 2k6 ran wszystkim złym duchom (demonom) oraz
nienaturalnym stworzeniom (potworom). Na pozostałe istoty działa, jak zwykła kopia.
31) Kopia turniejowa:
Kopia ta była własnością Elethira Człekobójcy, elfiego rycerza, który zasłynął wygrywając kilkanaście
turniejów rycerskich zorganizowanych w różnych królestwach. Szlachci po prostu bawił się zwyciężając i
upokarzając ludzi. Mimo licznych zwycięstw jednak nie można powiedzieć, by był wielkim wojownikiem,
owszem, był utalentowany, nie mniej jednak swe triumfy zawdzięczał raczej magicznym przedmiotom, którymi
się otaczał. Jego los był straszny – zginął przez swe artefakty, pochłonięty przez łachmaniaka.
Moce: Osoba używająca tego artefaktu otrzymuje premię 20 do ataku, gdy szarżuje na przeciwnika w pojedynku
na kopie.

32) Kule krwawych magów
Nie wiadomo ile istnieje egzemplarzy tej broni, wszystkie bowiem powstały w Szkarłatnych
Wierzycach, wśród krwawych elfów i powierzane są najwyższym mistrzom z pośród ich Krwawych Magów
jako dowód ich mocy i insygnia władzy. Nie mniej jednak przynajmniej trzy zestawy tego rodzaju zaginęły.
Jeden został skradziony przez Ottona, Króla Złodziei (i jak większa część jego zbioru magicznych przedmiotów
przepadł), kolejny stał się łupem Bractwa Szarych Magów podczas ich potyczki z krwawoelfickimi łowcami
dusz, a osatni przepadł wraz ze swym właścicielem podczas morskiego sztormu.
Moce: Kule w rękach zwykłego śmiertelnika pozostają martwe, lecz w rękach osoby posiadającej choć trochę
mocy (Czarownika, osoby posiadającej Moc lub Zdolność z grupy magicznych) ożywają. Zielone szkło, z
których są wykonane zaczyna jarzyć się wewnętrznym blaskiem i otaczają je płomienie. Użytkownik może
skierować kulę na dowolny obiekt w odległości 10 metrów (jest to akcja darmowa, można wykonać jedną w
turze), wykonując atak równoznaczny do ataku w walce wręcz. Jego powodzenie równa się zadaniu 4k6 ran.
Pozostałe dwie kule lewitują wokół niego odbijając ciosy i ułatwiając o 10 wszystkie testy obrony.
33) Krótki miecz ciosów w plecy
Miecz ten wykuto w Mrocznej Puszczy i najprawdopodobniej po dzień dzisiejszy tam się znajduje. Miał
służyć zabójcy i wojownikowi mrocznych elfów Galothiemu Cierniowi, lecz nigdy nie znalazł się w jego rękach.
Jego własny uczeń Laeflethi Zatrute Słowo użył bowiem go do odebrania życia swemu mistrzowi i zajęcia jego
miejsca.
Moce: Ten czarny, krótki miecz ujawnia swą prawdziwą moc jedynie wtedy, gdy zadaje się nim cios niczego nie
spodziewającej się osobie. Zadaje wówczas dodatkowe 3k6 ran.
34) Lanca nieskończonego snu:
Lanca ta rzekomo stanowi łup grupy awanturników i czarowników, która udała się na płaszczyznę
snów. Kopia ta ponoć została wykonana z materii snu, która nieznanym sposobem zastygła w naszym wymiarze
przyjmując postać prawdziwego, cielesnego artefaktu. Jest to możliwe, gdyż nie trzeba być czarownikiem, aby
wykryć, iż w artefakcie tym drzemie potężna moc. Jest ona wyczuwana w dziwnej, psychodelicznej aurze
otaczającej artefakt.
Moce: Raz dziennie sprawić można, że osoba ugodzona tą lancą znajdzie się pod wpływem zaklęcia Wieczny
Sen.
35) Łuk silnego ramienia:
Wieść gminna (plotka) niesie, że artefakt ten został stworzony przez jakiegoś maga dla ogra, który miał
zostać jego ochroniarzem. Stworzenie jednak było zbyt niezręczne, by posługwiwać się tym przedmiotem,
zirytowane pożarło maga, a łuku użyło jako wykałaczki do grzebania w zębach. Nie wiadomo ile prawdy jest w
tej opowieści… Prawdopodobnie nie ma w ogóle.
Moce: Osoba naciągająca ten Długi Łuk wlicza swą premię z siły do zadawanych przez niego obrażeń.
36) Łuk sokołów:
Łuk ten stworzony został przez wysokie elfy z Lersji. Służył jednemu z ich magów, który jednocześnie
był pasjonatem łucznictwa, pomagając mu wygrywać turnieje i celnie strzelać. Los artefaktu nie jest jednak
znany, wiadomo tylko, że łucznicza kariera jego właściciela nagle się zakończyła (prawdopodobnie dlatego, że
czarownik zwyczajnie znudził się tym zajęciem), a artefakt prawdopodobnie trafił na jakiś strych, lub nawet
został zwyczajnie wyrzucony na śmietnik, co ekscentrycznym elfom czasem się zdarza.
Moce: Osoba strzelająca z tego łuku traktuje cele w dalekim zasięgu tak, jakby znajdowały się w zasięgu
średnim.
37) Łuk Quintusa:
Łuk ten należał do Quintusa Barwnego, dość nieszkodliwego ekscentryka i adepta magii
specjalizującego się głównie w iluzjach. Quintus podróżował przez świat utrzymując się głównie z występów i
popisów magii, które dawał wszędzie, gdzie tylko miał okazję – począwszy od chłopskich chat na dworach
skończywszy.
Moce: Każda wypuszczona z tego łuku strzała rozpala się różnokolorowym ogniem. Nie zadaje on obrażeń, ale
jest bardzo dobrze widoczny z odległości tak w dzień jak i w nocy.
38) Miecz absorpcji magii:
Miecz ten stworzony został prawdopodobnie w okresie któregoś nasilenia niepokojów między
czarownikami. Najprawdopodobniej stanowił broń stworzoną przez któregoś z nich – lub grupę magów –
przeciwko innym, a następnie podarowaną jednemu z podległych im sług, podobno zabójcy. Wieść gminna

niesie, że osoba, której go powierzono wykonała zadanie, po czym została przekupiona przez innych adeptów
magii i wybiła także twórców artefkatu.
Moce: Osoba walcząca tą bronią może parować zaklęcia przybierające formę pocisku. Tak odbite czary ulegają
automatycznemu rozproszeniu. Jeśli posiada współczynnik Magia użyte do ich rzucenia P. Czarów dodawane są
do jej rezerwy.
39) Miecz burzy
Miecz burzy jest dziełem żywiołaków z Równiny Traw, wykutym i podarowanym półelfiemu
szermierzowi Gobainowi Piorunowi. Gobain i kilkoro innych śmiertelników (którzy zostali równie chojnie
obdarowani) wplątał się w konflikt między żywiołakami, a kilkorgiem powietrznych demonów i
czarnoksiężników. Po rozprawie ze złymi siłami Gobain udał się na północ. Obecnie miecz znajduje się w
niedużej wiosce na pograniczu Erthenroth i Cudoziemia. Jest przechowywany w niedużej kapliczce, jako
pamiątka po bohaterze, który ocalił ongiś osadę przed skalnym smokiem poświęcając przy tym życie.
Mieszkańcy nie są świadomi siły miecza.
Moce: Miecz burzy jest półtoraręcznym mieczem dobrej jakości ozdobionym błękitnymi kryształami
nieznanego minerału. Posiada jedną moc – jeśli jego własciciel wzniesie go do góry i zawezwie jego potęgę
(kosztuje to 1 atak) z nieba spadnie 1k6 błyskawic, które uderzą w jego wrogów. Użytkownik miecza nie może
wybrać, w co uderzą błyskawice, zawsze jednak trafiają w przeciwników oddalonych nie dalej niż 10 metrów od
niego (w pierwszej kolejności trafiając w najbliższego wroga, każda błyskawica uderza w jednego przeciwnika,
a jeśli tych brakuje uziemiają się po prostu w gruncie). Każde wyładowanie elektryczne przyjmuje formę
pocisku i zadaje 1k6 ran. Ignorują one pancerz wynikły z noszenia metalowego pancerza.
40) Miecz dwuręczny „Zguba pająków”
To potężne ostrze narodziło się w Erthenroth, wykute i napełnione mocom przez magów ze szkoły
mieszczącej się w Guarnum. Oręż ten został następnie podarowany baronowi Rodrykowi Pająkobójcy, który
poprzysiągł zniszczyć zło czające się w Jedwabnym Lesie. Podczas wyprawy miecz jak i większość z jej
uczestników zaginął. Blisko dziesięć lat później odnaleźli go ocaleńcy z kolejnej ekspedycji, którzy wynieśli go
na światło dzienne. Obecnie znajduje się w jednej ze świątyń Guarnum, przechowywany do czasu, aż kolejny
bohater wyruszy położyć kres knowaniom złych sił ukrytych w puszczy.
Moce: Zguba pająków jest dwuręcznym mieczem, którego jelec ukształtowano tak, by wyglądał jak nabity na
ostrze pająk, a jej głownia cała pokryta jest kabalistycznymi symbolami, które lekko jarzą się, gdy w pobliżu
właściciela znajdą się ogromne pająki. Prócz tej mocy miecz zadaje dodatkowe 2k6 ran tym stworom. Jeśli
właściciel zostanie zatruty ugryzieniem jakiegoś jadowitego owada lub pajęczaka istnieje 25% szans, na to, że
trucizna nań nie zadziała.
41) Miecz „Furia”:
Legendy twierdzą, że oręż ten wykuli czarownicy z duszy poległego berserka. Nie mniej jednak nic nie
potwierdza tej wersji, a sama broń wydaje się wykonana z uczciwej stali. Zdarza się jednak, że osoby, które
wezmą ją do rąk zachowują się dziwnie, robią rzeczy, których później żałują i wpadają w niszczycielski szał.
Być może właśnie te zachowania są źródłem pogłosek dotyczących miecza.
Moce: Pierwszy raz biorąc do rąk tą broń należy wykonać test Opanowania. Jeśli on się nie powiedzie postać
wpada w szał bitewny, trwający tak długo, aż nie utraci broni, nie zostanie zabita lub nie umrze z wycieńczenia.
Atakuje najbliższą osobę nie patrząc, czy to wróg, czy przyjaciel.
Osoba walcząca tym orężem otrzymuje dodatkowy atak. Jeśli w trakcie walki korzysta z jakiejś formy
Szału Bojowego otrzymuje premię +10 do ataku.
42) Miecze klątw:
Jest to kolejna często spotykana w rękach mrocznych sił broń, która może nie jest tak straszna w samej
bitwie, jak po jej zakończeniu, gdyż przeciwnicy częstokroć cierpią jego skutki przez lata.
Moce: Miecze klątw mają zwykle tylko jedną moc. Każda trafiona takim orężem istota musi wykonać
porównanie Siły Woli z właścicielem oręża, inaczej znajdzie się natychmiast pod działaniem czaru Klątwa.
43) Miecz międzywymiarowego przejścia:
Oręż ten prawie na pewno stworzyły Widma z Mgieł, które z nieznanych przyczyn są bardzo
zainteresowane magią wymiarów. Mówi się, że początkowo był to wynik eksperymentów, a nie broń mająca
mieć praktyczne zastosowanie i jako taki bardzo szybko został odłożony na półkę (ponoć dosłownie). Opuścił
ręce Widm wraz z dużą liczbą innych, magicznych skarbów wymieniony za wyniki badań pewnego, również
zainteresowanego zgłębianiem badań kosmosu czarownika.

Moce: Osoba walcząca tym mieczem poświęcając trzy tury i 10 punktów wyczerpania może „wyciąć” szczelinę
w naturze wszechświata działającą jak międzywymiarowe „przejście”. Więcej szczegółów w dodatku „Zaświaty
Laruzji”.
Dodatkowo osoba walcząca tym mieczem może zadawać rany osobą, które znajdują się w innym
wymiarze, nie mniej jednak w takich koordynatach X, Y, Z, w których możliwy jest kontakt z właścicielem
miecza. Więcej szczegółów w dodatku „Zaświaty Laruzji”.
44) Miecz królobójstwa:
Mimo nazwy oręż ten nigdy nie został użyty do zabicia żadnego króla. Stworzony został najpewniej
przez Trotcha Kotołaka, czarownika zwierzoludzi, który usiłował wieść życie w ludzkim mieście. Zważywszy,
że było to całkowicie obce dla jego rasy środowisko oraz biorąc pod uwagę szykany, jakie musiał znosić nie była
to łatwa próba. Oręż ten wykonał dla ochrony własnej osoby, tak, by stanowił zagrożenie dla osób uznających
się za lepsze od niego.
Moce: Osoba walcząca tym mieczem otrzymuje premię +10 za każdy stopień różnicy statusu społecznego z
przeciwnikiem, z którym walczy. Premia ta odnosi się tylko do osób o wyższym statusie. W Laruzji stopnie
statusu społecznego wyglądają w następujący sposób:
- niewolnicy, więżniowie, banici, automaty
- żebracy, przestępcy, plebs miejski, ludzie luźni, zwierzęta, potwory
- biedne chłopstwo, mieszczanie,
- chłopstwo, średnio zamożni mieszczaństwo
- bogaci chłopi, kupcy i rzemieślnicy, biedni rycerze
- rycerstwo, bogaci kupcy, nisko postawieni kapłani
- bogate rycerstwo, przełożeni świątyń
- możni, arcykapłani, urzędnicy królewscy
- książęta, królowie, duchy, niezwykle potężni magowie
- Imperator, Król Seelie, pomniejsi bogowie, smoki
- bogowie
Naturalnie jest to model uproszczony, nie obejmujący nawet połowy występujących w Laruzji zawodów.
45) Miecz misji:
Oręż ten należał do Kyliona Nieugiętego, rycerza z Zielonego Kraju wysłanego przez jednego z książąt
daleko na wschód z poselstwem do Cesarza Nipponu. Podróż rycerza trwała wiele lat, pociągała za sobą też
liczne niebezpieczeństwa, nie mniej jednak dotarł on do celu. Nie wiadomo, w którym dokładnie momencie jego
miecz został napełniony magią. Wydaje się jednak prawdopodobne, że to determinacja jego właściciela
stworzyła jego moc.
Moce: Dobywając ten miecz pierwszy raz należy przysiąść wykonanie jakiejś misji. Osoba walcząca tym
mieczem otrzymuje premię +10 do wszystkich manewrów i ataku tą bronią oraz dodatkowe 1k6 obrażeń, jeśli
walczy z wrogami przeszkadzającymi jej w realizacji zamiaru.
46) Miecz negacji:
Broń tę podniesiono ze zwłok Baath’ru Gaala potężnego demona, który nękał Wallatar. Stanowiła jeden
z licznych artefaktów wydartych z jego skarbca. Przez lata służyła wallatarskim panom jako oręż, lecz na
szczęście została przez nich utracona podczas jednej z bitew przeciwko księstwu Zielonych Gór. Zwycięski
wódz zagarną oręż i ukrył w jednej ze znajdujących się na jego ziemiach świątyń. Od tego czasu miecz nie jest
już używany przeciwko śmiertelnikom.
Moce: Miecz negacji jest półtoraręcznym ostrzem wykonanym nie z metalu, lecz bladozielonej poświaty.
Przecina ona z łatwością metal jak i ciało. Wszystkie manewry tą bronią są łatwiejsze o 10, podobnie jak testy
ataku i obrony. Ostrze przecina metal, każda broń i tarcza, którą zostanie sparowane na 25% zostanie
uszkodzona i jej jakość spadnie o jeden stopień (jeśli spadnie poniżej Niskiej Jakości rozpada się), wreszcie
każdy pancerz, z jakim spotyka się ostrze (prócz magicznego) traktowany jest jak o 5p. mniejszy.
47) Miecze niezagojonych ran:
Oręż taki jest dość popularny, wydaje się więc, że stworzono go w większych ilościach. Niektórzy
sądzą, że większa część tej broni została wykonana w demonicznej kuźni na szkodę śmiertelników, lub być
może jako oręż w walkach nieśmiertelnych.
Moce: Zadane tą bronią rany nie mogą zostać wyleczone ani zagojone inaczej, niż za pomocą magii.
48) Miecz ostatecznego spoczynku:
Broń ta była orężem Elthariona Zabójcy Umarłych, wojownika i uczonego, który specjalizował się w
tropieniu, badaniu i ostatecznie niszczeniu nieumarłych. Pokonał dziesiątki tych stworów i ich twórców, nie

mniej jednak bardzo szybko znalazł też sobie wielu wrogów: nekromantów i złe duchy, które tropiły go po
całym świecie w zemście za pokrzyżowane plany i intrygi. Prawdopodobnie zginął w walce z jednym z nich, a
położenie jego mogiły – jeśli taka w ogóle istnieje – jest nieznane. Niektórzy przysięgają, że widzieli jego
gnijące zwłoki w orszaku któregoś z czarowników.
Moce: Osoba władająca tą bronią zadaje dodatkowe 1k6 ran wszelki nieumarłym. Co więcej zwłoki ani dusza
zabitego tą bronią nie mogą w żaden sposób powrócić do życia jako nieumarły.
49) Miecz rozpaczy:
Miecz Rozpaczy jest dziełem nekromanty żyjącego ongiś na Wyspie Skał, które prawdopodobnie nigdy
nie opuściło tego regionu. To niepozornie wyglądający, długi miecz o wykonanej z kości rękojeści. Jego ostrze
jest nieatrakcyjne, pokryte rudymi plamami rdzy i wyszczerbione, acz mimo to zachowuje bardzo dużą ostrość.
Nie wiadomo, co skłoniło czarownika do nadania mocy akurat tak zniszczonemu orężowi, być może przyczyną
było wypaczone poczucie estetyki maga, premiujące przedmioty zniszczone i zużyte. Twórca miecza zginął już
dość dawno temu, a jego szczątki spalono i rozwiano na wietrze, nie mniej jednak jego dzieło zaginęło. Zostało
skradzione przez ukrywające się w lasach wiedźmy i przekazywane jest z pokolenia na pokolenie w jednym z
sabatów.
Moce: miecz rozpaczy tworzy wokół siebie atmosferę smutku i przygnębienia. Każda osoba, która ujmie go w
dłonie musi wykonać porównanie Siły Woli z wartością 50. Jeśli mu się nie powiedzie ulega temu uczuciu i póki
nie wypuści z rąk oręża jest pozbawiona chęci i sił do życia. Walczy wykonując jeden atak, a wszystkie jego
testy obrony są trudniejsze o 20.
Miecz rozpaczy zadaje dodatkowe 1k6 obrażeń, ponadto promieniująca od niego aura smutku oddziałuje na
wszystkie istoty w promieniu 3 metrów sprawiając, że każdy ich test jest trudniejszy o 10 do wykonania.
Miecz rozpaczy jest mieczem długim.
50) Miecz rozproszenia magii:
Miecz ten po raz pierwszy znaleziono na wybrzeżu wschodniej Rodanii przy zwłokach nieznanej istoty
wyrzuconej przez fale. Nie wiadomo, kto jest jego twórcą, ani w jakich okolicznościach powstał. Zwarzywszy
jednak na okolicę, oraz jego zastosowanie wydaje się prawdopodobnym, że broń ta jest dziełem krwawych elfów
używanych w ich polowaniach na magię. Chłopi, którzy ją znaleźli oddali ją jednak w daninie Ardarowi i
wydaje się, że właśnie któryś z ludzi tyrana nosi ją przy boku.
Moce: Osoba walcząca tym mieczem może parować zaklęcia przyjmujące formę pocisków. Jeśli dokona czegoś
takiego, lub dotknie tą bronią osobę lub obiekt, na który działa dowolny czar może próbować go rozproszyć
porównaniem Siły Woli.
Moc ta działa 4 razy dziennie.
51) Miecz sprawiedliwości
Oręż ten stanowił rodową broń w którymś z krasnoludzkich klanów z Gór Srebrnych. Jego członkowie
słynęli z uczciwości i sprawiedliwości do tego stopnia, że inne klany często odwoływały się doń, by zasięgnąć
opinii w trakcie sporów. Trwało to tak długo, aż któryś z naczelników plemienia nie postanowił wzbogacić się
na tym stanowisku biorąc łapówki i zachowując się stronniczo. Jego proceder trwał całe lata, nim został
wykryty. Ściągnęło to niesławę na cały klan, którego dobra skonfiskowano i sprzedano (wraz z najcenniejszymi,
rodowymi relikwiami), a wszystkich członków wygnano. Mówi się, że nieliczni uciekinierzy, którzy pamiętają
przeszłość wciąż tropią artefakt, by go odzyskać i zmyć z siebie chańbę przeszłości.
Moce: Miecz ten zadaje dodatkowe 2k6 ran osobom, które zgrzeszyły wiarołomstwem lub były przestępcami.
Osoba posługująca się nim otrzymuje też premię +10 do wszystkich manewrów tą bronią.
Moce te nie działają na osoby, które nie złamały prawa.
Miecz ten nie zadaje żadnych obrażeń osobą, które nie złamały prawa, pod warunkiem, że nie stanowią
one zagrożenia dla właściciela artefaktu. Jeśli walka, którą toczy jest legalna działa jak zwykły oręż swego
rodzaju. Broń nigdy nie zadaje żadnych obrażeń, jeśli nosząca ją osoba pragnie złamać za jej pomocą praw
prawo.
Miecz ten jest mieczem półtoraręcznym.
52) Miecz spopielenia:
Miecz ten – znajdujący się na liście celów łowców czarownic (obok dziesiątków tysięcy innych
obiektów) ponoć należał do kultu Solares. W prawdzie zniszczono wszelkie źródła mogące mówić cokolwiek o
pochodzeniu tej broni, nie mniej jednak to tylko podsyciło plotkę. Głosi ona, że oręż ten pochodzi z naprawdę
zamierzchłych czasów, gdy w świątyniach bogini składano krwawe ofiary i mordowano jeńców ku czci słońca.
Moce: Gdy osoba dzierżąca tą broń zabije za jej pomocom ciało jest ofairy kremowane. Nie nadaje się do
wskrzeszenia lub ożywienia jako nieumarły. Zabicie w ten sposób stworzenia, które nie jest nieśmiertelnym lub
nieumarłym traktowane jest jako złożenie ofiary. Więcej szczegółów w dodatku „Magia Laruzji”.

53) Miecz wojny:
Nie wiadomo skąd pochodzi ten oręż, kto jest jego twórcą, ani jakie są powody, dla których przemierza
świat. Ten długi miecz, noszący ślady wieloletniego używania, pokryty jest kilkoma kabalistycznymi symbolami
i runami. Pozbawiony jest jakichkolwiek cech charakterystycznych, nie wyróżnia się z pośród setek podobnych.
Nie mniej jednak wzmianki w tysiącu ksiąg i ustnych opowieści sprawiły, że broń jest rozpoznawana przez
niektórych czarowników i kapłanów, a jego pojawienie się traktowane jako zły omen. Miecz ten bowiem
wędruje – jest przypadkowo znajdowany, a po wszystkim przypadkowo ginie – od jednego miejsca, w którym
rozlewana jest krew, do drugiego. Trudno powiedzieć, jak dobiera strony, lecz uważa się, że stara się znaleźć się
w sercu największego rozlewu krwi. Służył już i wielkim panom i obozowym ciurom, bohaterom, tchórzom,
śmiertelnikom i duchom, łotrom i obrońcom prawości... Zawsze też po zakończeniu konfliktu znikał.
Moce: Celem miecza wojny jest nieustanny rozlew krwi. To jest źródłem mocy broni i do niego dąży i dążyć
będzie aż po kres czasów. Gdy miecz nie może gdzieś zaspokoić swego głodu po prostu teleportuje się w lepsze
miejsce.
Miecz dąży do zabicia jak największej ilości ludzi. Jego dzierżyciel otrzymuje za darmo zdolność
„Rozpłatanie”. Ponadto miecz sam kieruje się na wrogów, więc wyprowadzane nim ciosy są o 10 trudniejsze do
obrony. Ponadto jego wściekłość jest tak duża, że zakres trafień krytycznych broni podwaja się. Niekiedy zdarza
się, że broń sama wyskakuje na przeciwnika, poprawiając błąd szermierza. Właściciel Miecza Wojny raz
dziennie może przerzucić nieudany test ataku.
Jeśli oręż uzna, że w rękach swego aktualnego właściciela nie ma szans zaspokoić już głodu znika i
pojawia się w innym, rokującym większe szanse miejscu.
54) Miecz odesłania:
Miecz ten wykuty został w kuźniach Lersji na krótko przed śmiercią Imperatora. Wysokie elfy i ich
sojusznicy szykowali się w tym czasie do wojny przeciwko ludziom spodziewając się, że wkrótce nastąpi
napaść, lub też sytuacja zmusi ich do rozpoczęcia konfliktu. Zaczęto więc zakrojone na szeroką skalę zbrojenia,
obejmujące tak normalną broń jak i czarodziejskie środki walki. Większość z tych skarbów nigdy się do niczego
nie przydała, zalegają one po dziś dzień w zbrojowniach lub – jak ten miecz – sprzedano je. Nie wiadomo, w
czyich rękach znalazła się broń po opuszczeniu Targu Goblinów.
Moce: Jeśli tym mieczem zostanie trafiona jakakolwiek, przyzwana istota, lub też istota, która w ciągu ostatnich
24 godzin używała zaklęć teleportacyjnych lub podróżowała między wymiarami musi wykonać porównanie Siły
Woli z właścicielem oręża. Jeśli jej się nie powiedzie zostanie odesłana w miejsce, skąd przybyła.
Jako zaklęcie teleportacyjne rozumie się każdy czar, który polega na przniesieniu w jednym momencie
istoty z jakiegoś miejsca w drugie z pominięciem wszelkich rodzajów duchowej i fizycznej podróży.
55) Miecz zdrady:
Oręż ten był mieczem Erthana Czarnego. W młodości ten rycerz z Allam zbuntował się przeciw woli
swego rodu i miast poślubić przeznaczoną dlań szlachetną pannę pobrał się z piękną i młodą elfką z pobliskiej
osady. Ich związek w odróżnieniu od wielu mieszanych małżeństw był szczęśliwy, lecz dziewczyna niewiele
wniosła w posagu, prócz swej urody. Z czasem uczucie Erthana osłabło, a zastąpił je cynizm i chciwość. Będąc
wpływowym rycerzem mógł liczyć na związki, które znacznie bardziej by go wzbogaciły. Pewnej nocy
chciwość zwyciężyła i Erthan zamordował swą małżonkę i posiadane z nią dzieci, by pobrać się z młodą
szlachcianką.
Elfy rzadko puszczają płazem takie zniewagi. Erthana i cały jego poczt znaleziono martwych niecały
tydzień później. Nie mniej jednak ohyda jego czynu na stałe odcisnęła się na szlachetnej duszy miecza.
Moce: Miecz Zdrady jest mieczem przeklętym. Na potrzeby mechaniki jest Zaklętym Orężem (długim
mieczem) Wysokiej Jakości. Oraz powiązany jest z Nicią Przeznaczenia, która sprawia, że właściciel zdradzi
kiedyś osobę, rzecz lub idee, którą ceni najwyżej
56) Miecz złodzieja magii:
Oręż ten ponoć stworzono w Rodarii pod wpływem inspiracji krwawymi elfami, a planowano go użyć
przeciwko Hattonowi, który masowo wysługuje się czarownikami. Uważano, że tego rodzaju oręż jest w stanie
przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron przynajmniej w niedużych potyczkach. Nie wiadomo, jak by
wyglądała sytuacja, gdyby nie fakt, że oficer, któremu powierzono oręż wraz z całym oddziałem starł się grupą
krwawych elfów i walkę przegrał. Elfy – zorientowawszy się z jakiego typu artefaktem mają do czynienia –
zabrały go z wielką ochotą.
Moce: Osoba, którą trafiono tą bronią musi wykonać porównanie Siły Woli z dzierżycielem oręża. Jeśli jej się to
nie powiedzie wszystkie działające nań pozytywne zaklęcia przechodzą na dzierżyciela.
Po trwającym miesiąc medytacji dostrojeniu się do oręża właściciel broni może – trafiwszy przeciwnika
i wykonawszy z nim porównanie Siły Woli – przekazać mu jedno, działające nań, negatywne zaklęcie.

57) Młot rozkruszenia:
Młot Rozkruszenia jest dziełem krasnoludzkich czarowników, które zostało podarowane władcy klanu
Srebrnorękich Bolgo Łamaczowi Tarcz. Wódz ten zasłużył się jako niedościgły wojownik, przed którym drżeli
nieprzyjaciele. Bolgo wsławił się licznymi bohaterskimi czynami, a oręż nadal przekazywany jest w jego rodzie.
Moce: Młot Rozkruszenia ma bardzo proste moce. Jego ciosy wpływają niekorzystnie na każdą materię. Jedno
uderzenie ma 10% szans (kumulatywnych) na rozbicie metra sześciennego kamienia lub drewna.
Każda broń, którą zostanie sparowany cios zadany tym młotem, jak i każda tarcza, którą zostanie odbity jej atak
obniża swą jakość o jeden stopień. Gdy ten spadnie poniżej „Niskiej Jakości” oręż rozpada się.
Młot Rozkruszenia jest młotem bojowym.
58) Ostrze cienia:
Ostrze Cienia prawdopodobnie nie zostało wykonane dla śmiertelników i choć trudno powiedzieć, kto
miałby pożytek z takiej broni, to na pewno nie powinna ona znaleźć się ona w rękach ludzi. Ostrze cienia
obecnie znajduje się na Półwyspie Północnym, zamknięte w jednej z tamtejszych świątyń i pilnie strzeżone.
Kapłani starają się zapobiec jego wydostaniu się na świat zewnętrzny.
Moce: Ostrze cienia jest potężną bronią, dzierżącą gigantyczną, negatywną moc. Światło wokół niego blednie,
tak, że właściwie nie widać klingi, a jedynie aksamitny, spowijający ją cień. Raz na trzy tury jego dzierżyciel
może wyrzućić (wydając jeden atak) negatywny ładunek energii w dowolny cel w promieniu 10 metrów zadając
4k6 ran. Dodatkowo miecz jest niezwykle lekki, testy ataku nim są łatwiejsze o 10, zadaje też dodatkowe 2k6
ran.
Właściciel, który poświęci 6 miesięcy na długi, duchowy i cielesny trening może zestroić się z mieczem
zyskując dostęp do nowych mocy. Walcząc, wydając jeden atak może zapoczątkować u wybranej istoty
(znajdującej się nie dalej niż 10 metrów) Czarną Skazę.
Kolejne sześć miesięcy duchowego treningu daje posiadaczowi miecza kolejną moc. Może on raz
dziennie rzucić czar Stworzenie Szkieletu na dowolną istotę, która została uśmiercona Ostrzem Cienia.
Nie ma jednak róży bez kolców. Ostrze cienia nigdy nie powinno znaleźć się bowiem w rękach
śmiertelnych, jest zbyt niebezpieczne dlań. Każdorazowo, gdy ktoś dobywa broni musi wykonać test
Wytrzymałości, by sprawdzić, czy zła moc nie zaszkodziła mu. Podobnie uczynić musi w chwili, gdy uśmierci
Ostrzem jakiegoś przeciwnika. Niepowodzenie testu oznacza otrzymanie 4k6 ran.
Ostrze cienia jest mieczem półtoraręcznym.
59) Ostrze zmory:
Ostrze zmory to szeroki tasak, wydający się płaskim i prymitywnym, nieco poszczerbionym orężem.
Jedynie bijący z niego chłód zdradza czającą się w nim moc. Oręż był jednym z łupów, jakie paladyn Dogeryk
Cienioduchy zdobył na liczu Chadarze. Mimo ostrzeżeń i próśb towarzyszy rycerz postanowił używać broni, co
wyniszczyło jego ciało i ducha. Osłabiony Dogeryk nie podołał swej ostatniej misji i skonał w labiryntach
Dorkulis (leżących w Illad). Miecz po dziś dzień pozostaje w tunelach, przy szczątkach swego właściciela.
Moce: Ostrze zmory posiada bardzo dużą moc śmierci i zaświatów. Jego moc jest wroga śmiertelnikom i nie
powinna znajdować się w ich rękach.
Każda dotknięta (acz niekoniecznie nawet zraniona) nim istota musi wykonać test Wytrzymałości,
bowiem przeszywa ją paraliżujące zimno. Jego powodzenie powoduje, że otrzymuje modyfikator – 10 do
wszystkich związanych z ruchem testów na następnie 15 minut, niepowodzonie oznacza karę –20, a porażka
krytyczna paraliż i utratę przytomności.
Moce ostrza zmory są wrogie żywym istotom. Jego posiadacz traci permanentnie 10 punktów życia, które może
odzyskać dopiero po miesięcznym rozstaniu się z mieczem. Jeśli posługuje się bronią dłużej niż miesiąc jego
włosy siwieją, skóra blednie, a ciało chudnie, natomiast procesy starzenia postępują dwa razy szybciej.
Ostrze zmory jest tasakiem dobrej jakości (dodatkowe 1k6 ran).
60) Ostrze źródeł:
Oręż ten jest bronią zapoznaną, blisko trzy wieki temu cieszył się ogromną sławą, lecz od tego czasu
imię jego przebrzmiało i znane jest jedynie kilku uczonym i magom, zwykle jednak w niepełnym znaczeniu.
Ostrze źródeł ongiś było ceremonialnym mieczem Kaina Warricka Menethasa, ostatniego z rodu Warricków,
który władał wśród skrzydlatych. Broń tą skrzydlaci od bogini Guer, a jej faktyczna moc jest dużo większa, niż
to, do czego może jej użyć śmiertelnik.
Ostrze Źródeł jest kluczem do zaklęć pieczętujących, którymi przed wieloma wiekami związano
upadłego archanioła Anatarona, pokonanego przez nieśmiertelnych i śmiertelnych po jego próbie budowy
idealnej utopii. Miecz przez długie lata znajdował się w rękach skrzydlatych, lecz około 300 lat temu, w zamian
za uratowanie życia Kain Warrick Menethas, ostatni skrzydlaty z tego rodu na tronie, zdrajca, który niemal nie

doprowadził swego ludu do unicestwienia podarował je Katorowi Szaremu, ludzkiemu szermierzowi. Ten
poprzysiągł strzec oręża za cenę swego życia i opóścił ziemie skrzydlatych.
W czasach, które później nastąpiły strażnicy miecza byli zbyt skoncentrowani na obronie swego życia,
by pamiętać, jak ważna przypadła im rola. Miecz przekazywano z pokolenia na pokolenie, wspominając nieco o
rodowych legendach i przeznaczeniu, lecz traktowano go jako zwykły magiczny oręż.
Broń zawdzięcza swą nazwę kolorowi odbijającego się od niej światła przywodzącemu na myśl lśniące
fale wody.
Moce: Ostrze Źródeł jest mieczem długim dobrej jakości (zadaje dodatkowe 1k6 ran). Pozwala walczyć szybciej
i skuteczniej, jakby dodawało sił swemu dzierżycielowi. Jego właściciel otrzymuje premię +10 do wszystkich
testów Zręczności i Szybkości oraz dodatkowy atak.
Osoba, która poświęci rok na trening ciała i ducha może zestroić się z mieczem źródeł. Koncentrując się
na broni może sprawić, że oręż zapłonie na 4 rundy. Wówczas zadaje dodatkowe 2k6 zranionym potworom i
demonom.
61) Ostrze Mogił:
Pochodzenie tej broni nie jest znane, lecz najpewniej jest to dzieło potężnego nieumarłego. Niektórzy
jednak jako miejsce powstanie broni wskazują Krainę Cieni. Mówi się, że broń tą wykuły duchy
najzdolniejszych kowali, hartując ją w wodach Styksu i łzach, a ostrząc popiołem. Miała być początkowo
ekwipunkiem jednego ze strażników królestwa umarłych, a dopiero później, w nieznanych okolicznościach trafił
do świata żywych, gdzie wyraźnie jest nie na miejscu. Broń ta emanuje bowiem niezwykle silną, negatywną
aurom i stała się przyczyną wielu złych czynów.
Moce: Broń ta wyraźnie nie została stworzona dla ludzi. Każda żywa istota, która spróbuje się nią posługiwać
otrzymuje wadę Pech ma pierwszym stopniu. Jeśli już taką posiada stopień zwiększa się o 1.
Każda istota, która zostanie zabita tą bronią automatycznie zmienia się w zombie pod kontrolą
właściciela oręża.
Broń ta dodatkowo zwiększa pulę kontroli właściciela o 10p.
62) Sztylet penetracji:
Sztylet ten używany był przez Lorgana Bezszelestnego, ongiś niemal legendarnego skrytobójcę
mrocznych elfów. Osiągał on niezwykłe efekty głównie dzięki temu, że tylko w połowie był useelie, a reszta
jego krwi należała do ludzi, dzięki czemu w sposób nieosiągalny dla innych potrafił infiltrować ludzkie
społeczeństwo. Jego kariera obejmowała przynajmniej kilkadziesiąt zamachów, nie mniej jednak jak zwykle w
takich wypadkach w pewnym momencie się skończyła. Półelf zginął po nieudanej próbie zamachu na króla. Jego
egzekucja podobno trwała aż trzy dni.
Moce: Sztylet ten ignoruje wszelki pancerz wynikający z noszenia zbroi oraz innych ubrań ochronnych. Nie
ignoruje pancerza wynikłego z magii oraz amuletów wszelkiego rodzaju.
63) Tańczący miecz:
Tańczący miecz wykonali magowie leśnych elfów na prośbę Ilithasa Pieśniarza, sławetnego minstrela,
wielbiciela sztuki, oraz samotnika i wędrowca przemierzającego świat w poszukiwaniu natchnienia. Miecz ten –
iście królewski dar – stanowił dowód uznania, oraz pomoc w wędrówkach. Miał mu zapewnić bezpieczeństwo.
Służył elfowi dobre 150 lat, lecz niestety nie wystarczył. Minstrel zginą, napadnięty przez zbójców, którzy
zagarnęli cały jego dobytek. Obecnie miecz został ukryty gdzieś w Allam, wraz z pozostałymi skarbami
bandytów.
Moce: Tańczący miecz jest Elfim Mieczem obdarzonym jedną mocą. Wypuszczony z rąk z okrzykiem „Tańcz!”
unosi się w powietrzu atakując i tnąc przeciwników, którzy znajdą się w jego zasięgu. Wykonuje dwa ataki na
turę i porusza się z szybkością 40.
64) Upiorne miecze z Trajtonu:
Upiorne miecze stanowiły dar od władcy demonów Wergehenryxa dla ostatniego z królów Trajtonu i
jedną z mocy, które miały posłużyć mu do walki z Imperatorem. Sztuk broni było powyżej dwudziestu, niestety
nie wiadomo ile dokładnie i dobrze służyły swym panom, zmieniając ich krwiorzercze monstra. Niestety nie
wiadomo, ile dokładnie przedmiotów tego rodzaju powstało. Po podboju Trajtonu Imperator wyśledził
wszystkich dzierżycieli oręża i zgładził ich. Pochowano ich w kurchanie ukrytym w lasach, a miejsce obłożono
zaklęciami i klątwami.
Niestety historia oręża na tym się nie zakończyła. Kilkadziesiąt lat temu rabusie okradli grobowce
wywlekając na powierzchnię te przerażające miecze. Nim ktokolwiek się zorientował upłynęło zbyt wiele czasu.
Od tego momentu miecze wędrują światem, a trasa ich przemarszu usiana jest krwawym szlakiem. Jak do tej
pory udało się zdobyć i unieszkodliwić tylko jeden z nich (za to broni udało się spaczyć przynajmniej kilkunastu

jej łowców). Wiadomo też, że przynajmniej dwie sztuki broni opuściły Trajton, a trzy w jakiś sposób udało się
zatrzymać w Tyrn. Los pozostałej broni jest nieznany, lecz niestety przypomina ona o sobie raz na jakiś czas.
Wedle opisów Upiorne Miecze to potężne miecze półtoraręczne. Na powierzchni ich czarnych ostrzy
pokazują się twarze umarłych, krzyczących, przeklinających i podszeptujących rozmaite idee dzierżycielom
broni.
Moce: Oryginalnie żadna z tych broni nie była przeznaczona dla zwykłych śmiertelników, promieniują bowiem
zbyt dużą, mroczną mocom, wyniszczającą umysły. Każda, śmiertelna osoba mająca dłużej niż godzinę do
czynienia z mieczem musi wykonać test Opanowania, inaczej dostanie się pod wpływ broni.
Osoby, które posiadają moce: Znamie Duchów (Mroczne) lub Dziecko Ciemności, zdolność Mroczny
Władca lub minimum 70 punktów Opanowania, Wytrzymałości i Siły Woli nie są podatne na tą moc.
Jeśli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony oznacza to, że ofiara ulega podszeptą miecza i
popada w obłęd. Jej umysł zostaje zdegenerowany i opróżniony ze wszystkiego, prócz najprymitywniejszych
instynktów i części umiejętności. Ciało ulega przemianą i mutacją powodującym rozrost mięsni i kośćca (+20 p.
Siły, Ran, +10p. Pancerza), popada w morderczy obłęd (otrzymując zdolności Szaleńczy atak i Berserkerski
atak), podczas którego znajduje i zabija każdą istotę, która znajdzie się w ich zasięgu. Niestety dzierżyciele tego
typu mieczy nie tracą swych zdolności umysłowych i mimo, że kieruje nimi jedynie instynkt zabijania nadal
pozostają sprytnymi, przebiegłymi i nader często uzdolnionymi wojownikami, dlatego łowy nań są takie trudne.
Opętany przez miecz Bohater Gracza na stałe przechodzi pod kontrolę Mistrza Gry.
Miecz daje swemu właścicielowi kilka potężnych mocy. Po pierwsze walcząca nim osoba otrzymuje
dodatkowy atak.
Poświęciwszy sześć miesięcy na trening ciała i umysłu szermierz może wykonać mieczem jeszcze jeden
dodatkowy atak.
Po kolejnych sześciu miesiącach treningu szermierz może sięgnąć po zamknięte w broni ciemne moce.
Jego oczy zaczynają płonąć, a ciało otacza czarna aura. Otrzymuje premię +20 do Siły, Zręczności i 10 do Klasy
Pancerza, lecz musi przetestować swą Wytrzymałość. Niepowodzenie oznacza, że przepływająca przez niego
mroczna energia uszkodzi jego ciało (4k6 p. ran) i dusze (2k6 p. obłędu).
Opętani przez miecz natychmiast zestrajają się z bronią.
65) Miecz z Llyr:
Miecz ten był świętym symbolem i relikwią Taliona znajdującą się w sanktuarium w Llyr na Równinie
Traw. Stanowił bardziej symbol kultu, niż broń, a używany był głównie jako ozdoba, broń rytualna i
ceremonialny oręż najwyższego kapłana, który przypasywał tylko podczas wielkich uroczystości. Broń ta pełniła
swą funkcję całe dziesięciolecia, aż do dużego najazdu grabieżczego zielonoskórych, którzy przetoczyli się przez
równinę paląc i rabując. Świątynia w Llyr (wraz z otaczającymi ją dobrami) została całkowicie ograbiona i
zmieniona w kupkę poczerniałego gruzu. Miecz natomiast zaginął.
Moce: Miecz z Llyr jest Mieczem Długim wysokiej jakości. Wszystkie jego punkty przeznaczono na zdobienia.
Co więcej jest też bronią ceremonialną – zadaje 1k6 mniej obrażeń, a wszystkie manewry nim są o 10
trudniejsze.
Artefakt ten jest Świetlistym orężem. W chwili, gdy działają jego moce traci też wszystkie ujemne
modyfikatory wynikające ze swej niepraktyczności.
Istnieje szansa 25% że żaden czar magii Nekromantycznej nie zadziała na osobę władającą tym
mieczem.
66) Miecz siedmiu gwiazd:
Ten wykonany z księżycowego metalu oręż ozdobiony został siedmioma gwieździstymi szafirami, z
których każdy symbolizuje jedną z gwiazd wchodzących w skład elfickiej konstelacji Łucznika, mającej
wywierać ogromny wpływ na potwory i monstra.
Oręż ten jest naprawdę antyczny, powstał w Seelie w czasach, które na stulecia poprzedzały pradawną
wojnę Krasnoludów z Elfami, jako narzędzie walki przeciwko mrocznym siłą (choć jego moc pożytkowano
także w inny sposób) i przez stulecia był bronią bohaterów i zdobywców. Elfie ręce opuścił stosunkowo
niedawno, dwa i pół wieku temu w Rodarii. Miecz był przechowywany w Nyssethshee, jednej z szaroelfickich
osad – twierdz, jako relikwia. Niestety broń nie wystarczyła, by ocalić mieszkańców przez zagładą i Nyssethshee
oraz jeszcze kilka innych osiedli uległo ciemności.
Broń wydobył z jego ruin i wykradł nieumarłym wojownik Etheron Półelf ponad wiek temu, a później
przekazał swemu synowi spłodzonemu z ludzką kobietom. Ten jednak utracił oręż. Obecnie miecz znajduje się
w rękach jakiegoś najemnika, przemierzającego wschód kontynentu.
Moce: Miecz siedmiu gwiazd jest mieczem z Księżycowego Metalu. Wykuty i zaklęty został po to, by nieść
śmierć stworom mroku, lecz jego moce nie są przeznaczone tylko do tego. Jego właściciel walcząc z Potworem,
Demonem lub Ożywieńcem otrzymuje dodatkowy atak, oraz premię +10 do ataku i obrony. Żadna z tych istot

(podobnie jak osoby zajmujące się magią nekromantyczną) nie może nawet dotykać broni, bowiem co turę
otrzymuje 1k6 ran na turę przed którymi nie chroni żaden pancerz.
Kosztem 5 punktów zmęczenia właściciel oręża może pozwolić broni pokierować jego ciałem, co
sprawia, że może wykonać dodatkowe 2 ataki na turę.
Kosztem kolejnych 5 punktów zmęczenia właściciel oręża może pozwolić broni pokierować swymi
ruchami tak, by zmienić przyjęty sposób walki (pełen atak, pełna obrona itd..) już podczas trwania tury.
Gdy właściciel Miecza zabije (w pojedynkę!) pierwszego potwora, demona lub ożywieńca o
przynajmniej 70 punktach ran / punktach Magii zestraja się z bronią. Od tej pory może używać pierwszej mocy
miecza także przeciwko innym istotom.
Gdy własciciel Miecza zabije w pojedynkę kolejnych 10 stworów spełniających powyższy warunek
miecz podwaja zakres, w którym trafienia traktowane są jako trafienia krytyczne.
67) Maczuga wstrząsająca ziemią:
Maczuga ta – różniąca się od zwykłych broni tego rodzaju, bowiem mająca postać stalaktytu lub
skalnego występu oderwanego od skały macierzystej – została wykonana w górach Tham – Mod przez
krasnoludzkich magów. W prawdzie karły nie słyną ze swych nadprzyrodzonych mocy, lecz wydały kilku
czarowników, których wytwory nieznacznie jedynie ustępują dziełom innych magów. Wstzrąsacz ziemi nie
okrył się jak do tej pory szczególną chwałą. Został wykonany przez Molgo Starego, gdy ten był jeszcze młody.
Miał być dlań próbom mocy, dowodem osiągnięcia wysokiego stopnia w tajemnych kunsztach oraz gwarantem
bezpieczeństwa podczas podróży. Oręż był prawie nieużywany i w chwili obecnej spoczywa zamknięty w
skrzyni na strychu czarownika, czekając, aż ktoś go odkryje i dokona nim chwalebnych czynów.
Moce: Maczuga Wstrząsająca Ziemią jest maczugą. Jej posiadać trzy razy dzienni może uderzyć nią w grunt,
powodując efekt, jak na skutek czaru „Wstrząsy”.
Poświęcając trzy miesiące na duchowy i fizyczny trening można opanować inną moc broni i trzy razy
dziennie użyć czaru Kruszenie Kamieni.
Poświęcając kolejne półrocze użytkownik może zyskać dostęp do ostatniej z mocy broni i wykonując
jeden atak wywołać moc analogiczną do czaru „Rozpadlina”.
68) Ostrze Kąsania:
Miecz ten narodził się w Puszczy Cienia, wśród magów i czarnoksiężników Ciemnych Elfów. To
prawie czarne ostrze z Czarnego Metalu zostało napełnione potężnymi mocami. Dzierżone było przez kilku
niesławnych szermierzy przechodził z rąk do rąk. Obecnie znajduje się w rękach Lythisa Cienia Księżyca,
fechmistrza i oficera wojsk Unseelie.
Moce: Ostrze kąsania posiada jedną, ale potężną moc. Raz dziennie może zostać użyte (kosztem 5 punktów
wyczerpania) do podwojenia ilości ataków, jakie wykona jego właściciel, lecz niestety odbywa się to kosztem
ich siły. Ewentualne trafienia zadają podówczas jedynie połowę normalnych obrażeń.
Ostrze kąsania jest mieczem z Czarnego Metalu.
69) Zawodzące ostrze:
Ostrze to stworzył nekromanta Tsi Tao Wygnany, należący do dziwnej, żółtej rasy ludzi ze wschodu.
Wykute jest technikami rzemieślniczymi nieznanymi w Larzuji, nie mniej jednak z pewnością z doskonałej,
krasnoludzkiej stali.
Ponoć, by nadać moc broni nekromanta zabił nią i uwięził weń dusze najpotężniejszego wojownika,
jakiego potrafił odnaleźć. Duch ten ma nadal żyć w broni, przepełniony głodem, goryczą i nienawiścią.
Zabiegi Tsi Tao miały prosty cel. Przekonany o swej wyższości nad niecywilizowanym jego zdaniem
ludem Laruzji czarownik planował wykroić sobie dzięki swej mocy oraz znajomości wschodnich sekretów
pozycję i własne królestwo. Przystąpił do tego z rozmachem, lecz także z niesłychanym brakiem delikatności.
Jego cele nie tyle zostały wykryte, co wręcz rozgłoszone, co wywołało stosowną rekację Laruzyjskich
możnowładców. Nim czarownik zdołał zgromadzić jakiekolwiek siły został okrążony przez wysłane wojska i
zabity przez własnych (nader nielicznych zresztą) sprzymierzeńców, którzy szybko zmienili stronę.
Moce: Osoba, która pierwszy raz bierze ten oręż do rąk musi wykonać porównanie Siły Woli przeciwko
wartości równej 50. Jeśli jej się to nie powiedzie każdego dnia, w którym włada tym orężem traci jeden punkt
ran. Do momentu, aż posiada broń nie może odzyskać utraconych Punktów Ran.
W orężu tym żyje potępiona dusza, która cały czas wyje i pojękuje. Wszyscy znajdujący się w
promieniu do 10 metrów od właściciela słysząc te mrożące krew w żyłach odgłosy otrzymują karę –10 do testów
opanowania związanych ze strachem.
Oręż ten zadaje dodatkowe 1k6 ran. Jeśli właściciel opanował broń obrażenia z tej jednej kostki
dodawane są do jego puli p. ran. Nadmiarowe punkty życia traci o każdym świcie.
Raz dziennie oręż ten może wyemitować mrożący krew w żyłach jęk, który uderza w dowolną,
wskazaną postać w promieniu 25 metrów. Obrażenia te zadają 6k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden pancerz

za wyjątkiem naturalnego. Są to obrażenia od dźwięku i od negatywnej energii. Osoba trafiona tym atakiem
otrzymuje też 1k4 punkty obłędu.
Jeśli mieczem tym zostanie zabita istota inteligentna do najbliższego świtu broń uzyskuje dodatkowy
ładunek opisanego już ataku dźwiękowego.
70) Miecz „Pogromca Żmijów”:
Ten potężny oręż był własnością Gorda Smokobójcy, króla Wyniosłego Ludu z czasów, gdy jeszcze
niewiele różnił się on od dzikich Haugów. Zamieszkiwali na niemal niezaludnionych obszarach dawnego Seelie
i krasnoludzkich ziem, wśród ruin dawnych miast. Prócz nich obszary te zamieszkiwały głównie potwory i
dzikie bestie, która bardzo licznie rozpleniły się na tych obszarach. Gord był rzekomo królem i herosem jednego
z plemion, wielokrotnie walczącym z różnego rodzaju monstrami. Jego największym wyczynem miało być
zabicie młodego smoka w pojedynku. Ponoć krew stwora wżarła się głęboko w metal jego miecza powodując, że
zyskał on potężne, magiczne moce.
Nie wiele dało to Gordowi, gdy przybył ojciec stwora, by pomścić śmierć pierworodnego.
Moce: Miecz ten jest mieczem półtoraręcznym. Osoba walcząca nim zadaje dodatkowe 1k6 ran Dużym istotom,
2k6 B. Dużym i 3k6 Gigantycznym. Otrzymuje też premię +10 do uników przed ich atakami. Miecz ten ignoruje
pierwsze 5p. pancerza naturalnego stworów. W wypadku walki ze smokami, smokowatymi i żmijami miecz
ignoruje całość pancerza naturalnego.
71) Ostrze ruin:
Ostrze ruin jest bronią wykutą w Mrocznej Puszczy, a wojownicy ciemnych elfów przysięgli na nią
sprowadzić zniszczenie na krainy ludzi i innych, niższych według ich słów ras, a czarownicy wzmocnili tą
przysięgę magią. Następnie broń tą powierzono generałowi, który powiódł hordy unseelie, orków i innych ich
sprzymierzeńców na wojnę. Ludzie stawili im dzielny opór i – mimo, że w pierwszych bitwach ponieśli klęski –
to ostatecznie udało im się odnieść zwycięstwo i wyprzeć najeźdźców ze swych ziem. Stało się to głównie
dlatego, że nie szanujący wroga dowódca miał zwyczaj ruszać do ataku w pierwszym szeregu, przez co stracił
życie w którejś z przypadkowych potyczek… Dużym szczęściem dla ludzi było także to, że Mroczna Puszcza
rzuciła do walki jedynie ułamek swych sił, a nie całą militarną potęgę, jaką dysponowała… Nikt nie wie
właściwie dlaczego.
Moce: Miecz ruin jest dość interesują broniom. Wydaje się, że jego moc skupia się głównie na niszczeniu
obiektów nieożywionych. Oręż ten zadaje podwójne obrażenia wszelkim budynkom. Dodatkowo ignoruje
pancerz wynikły z natury surowca, z jakiego zostały wykonane. Moc ta nie wpływa jednak na wszelkie
konstrukty i innego typu stworzenia, które mogą być zbudowane z do złudzenia podobnego do budulca
materiału.
Broń ta jest mieczem półtoraręcznym.
72) Miecz zmian:
Ta dziwna broń nie wygląda na dzieło rąk ludzkich, nie mniej jednak – o dziwo – właśnie nim jest.
Stworzył je Bernem Odmieniec, mag obsesyjnie zakochany w zmienianiu kształtu ciała tak własnego, jak i
cudzych. Posiadał on w swej pracowni istną kolekcję grotesek i mutacji, opłacał też łowców, którzy cały czas ją
zwiększali. Tworzył także nowe osobiście. Miecz ten był prawdopodobnie narzędziem, które wykonał, by
ułatwić sobie eksperymenty, lub też wynikiem jednego z nich. Miecz obecnie spoczywa zapomniany… Po
śmierci twórcy, który zginął rozszarpany przez bestie własnego howu nie znalazł się nikt, kto pragnąłby nim
walczyć.
Moce: Osoba, która została zabita tym mieczem musi wykonać test Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie
umiera… Jeśli powiedzie się zostaje zmieniona w Pomiot Ciemności pod kontrolą dzierżyciela tego miecza.
Jeśli ktoś dostroi się do tej broni (a zajmuje to 3 miesiące czasu) zyska moc Mutacja.
73) Maczuga kruszenia kości:
Oręż ten jest prawdopodobnie dziełem jakiegoś orkowego szamana, bowiem pierwszy raz pojawił się w
rękach ludzi właśnie za sprawą tej rasy. Dzierżył go Gord Czarny, wódz orków, który wsławił się licznymi
rajdami na pogranicze Równiny Traw. Jego to dziełem było między innymi spalenie świątyni w Llyr. Ponoć za
pomocom tego oręża rozłupał setki łbów. Po jego śmierci maczugę wziął któryś z jego synów i słuch o niej
zaginął. Prawdopodobnie nadal włada nią jakiś przywódca orków.
Moce: Jeśli osoba, która walczy tą maczugą zada cios i trafi przeciwnika ten musi wykonać test Wytrzymałości
+10. Jeśli mu się nie powiedzie oznacza to, że jedna z jego kości została złamana. Należy rzucić 1k4 by
wylosować kończynę, która doznała uszczerbku:
1- lewa ręka
2- prawa ręka
3- lewa noga

4- prawa noga
Ranny otrzymuje modyfikator –20 do wszystkich testów wykonywanych z udziałem złamanej kończyny.
74) „Kieł posoki” miecz:
Miecz ten swego czasu należał do Ardona Szarego, barona wschodniego Wallatar. Możnowładca i
podlegli mu rycerze wsławili się tym, że postanowili zmusić do przyjęcia osiadłego trybu życia i pracy na roli
jeden ze zwierzoludzkich klanów wędrujących przez ich ziemie. Pomysł ten był o tyle naiwny, że nomadyczni
nieludzie po prostu nie byliby w stanie żyć w sposób osiadły, gdyż nie są przystosowani do spożywania
roślinnych pokarmów w takich ilościach, jak ludzie. Jako, że feudałowie użyli siły doszło do krwawej walki, w
której zwierzoludzie wygrali. Jeden z ich wojowników wziął ten bogato zdobiony miecz jako łup. Od tego czasu
oręż używany był przez plemię do obrony swych interesów. Dodano mu ozdób (choć wiele prymitywniejszych),
a szamani wlali weń potężne moce.
Moce: Kieł posoki jest mieczem półtoraręcznym wysokiej jakości (+1k6 obrażeń). Osoba raniona tą bronią musi
wykonać test Wytrzymałości inaczej zadana tym orężem rana zacznie bardzo intensywnie krwawić, sprawiając,
że ranny będzie tracił 1 p. ran na turę tak długo, aż nie zostanie mu udzielona odpowiednia pomoc.
Osoba walcząca kłem posoki otrzymuje premię +10 do wszystkich testów ataku przeciwko istotom,
które odniosły już jakieś (niezależnie jak małe) obrażenia w walce, lub przed nią. Zadaje im też dodatkowe 1k6
ran.
75) Włócznia świtu:
Włócznia Świtu oraz Włócznia Zmierzchu były ponoć bronią pary bliźniaków dwujajowych: Eletrila
Karłobójcy i Galadril Nocy. Brat i siostra byli wielkimi wojownikami i adeptami magii, słynnymi wśród elfów,
weteranami i bohaterami prawie całej wojny między tym ludem, a krasnoludami. Razem dokonali niezwykłych
czynów, zabijając dziesiątki krasnoludzkich wojowników oraz licznych wodzów tej rasy. Po kapitulacji Seelie
ten rodzinny duet rozpadł się. Podczas, gdy brat cieszył się, że wojna dobiegła końca jego siostra przeklinała jej
wynik i chciała dalszej walki. Nic dziwnego więc, że w chwili gdy wybuchły Wojny Bratobójcze stanęli po
przeciwnych stronach barykady. Mówi się, że dzierżyciele tych broni zginęli z własnych rąk. Włócznia Świtu
przechowywana jest w Cudoziemiu i przekazywała potomkom Eletrila wraz z dziedzictwem zdrady i nienawiści,
które rozdzieliły rodzinę.
Moce: Włócznia świtu jest bronią wysokiej jakości. Zadaje dodatkowe 1k6 ran. Włócznią tą można rzucać jak
oszczepem.
Włócznia ta jest bronią świetlistą. W jej wypadku cecha świetlisty działa także na ciemne elfy.
Osoba posługująca się tą bronią zyskuje dodatkowy atak.
Jeśli osoba walcząca tą bronią jest Wysokim Elfem otrzymuje premię +10 do wszystkich manewrów tą
bronią.
Jeśli w promieniu 5 metrów od tej broni znajduje się właściciel Włóczni Zmierzchu osoba walcząca tą
bronią otrzymuje premię +10 do wszystkich manewrów oraz zadaje dodatkowe 1k6 ran.
76) Włócznia zmierzchu:
Włócznia Zmierzchu oraz Włócznia Świtu były ponoć bronią pary bliźniaków dwujajowych: Eletrila
Karłobójcy i Galadril Nocy. Brat i siostra byli wielkimi wojownikami i adeptami magii, słynnymi wśród elfów,
weteranami i bohaterami prawie całej wojny między tym ludem, a krasnoludami. Razem dokonali niezwykłych
czynów, zabijając dziesiątki krasnoludzkich wojowników oraz licznych wodzów tej rasy. Po kapitulacji Seelie
ten rodzinny duet rozpadł się. Podczas, gdy brat cieszył się, że wojna dobiegła końca jego siostra przeklinała jej
wynik i chciała dalszej walki. Nic dziwnego więc, że w chwili gdy wybuchły Wojny Bratobójcze stanęli po
przeciwnych stronach barykady. Mówi się, że dzierżyciele tych broni zginęli z własnych rąk. Włócznia
Zmierzchu przechowywana jest w Lesie Cienia i przekazywała potomkom Galadril wraz z dziedzictwem zdrady
i nienawiści, które rozdzieliły rodzinę.
Moce: Włócznia zmierzchu jest bronią wysokiej jakości. Zadaje dodatkowe 1k6 ran. Można nią rzucać jak
oszczepem.
Jeśli w promieniu 5 metrów od włuczni znajduje sie demon, potwór, ożywieniec lub osoba władająca
magią nekromantyczną dzierżyciel otrzymuje premię +10 do wszystkich manewrów wykonywanych tą bronią.
Osoba posługująca się tą bronią zyskuje dodatkowy atak.
Osoba walcząca tym orężem może zadać przeciwnikowi dodatkowe 2k6 ran. Aby ta moc zadziałała
właściciel musi zadeklarować jej użycie przed wykonaniem ataku. Otrzymuje wówczas 2 punkty wyczerpania.
Jeśli osoba walcząca tą bronią jest Mrocznym Elfem otrzymuje premię +10 do wszystkich manewrów tą
bronią.
Jeśli w promieniu 5 metrów od tej broni znajduje się właściciel Włóczni Świtu osoba walcząca tą bronią
otrzymuje premię +10 do wszystkich manewrów oraz zadaje dodatkowe 1k6 ran.

Broń legendarnej jakości:
77) Kosa Śmierci:
Kosa Śmierci została wykonana przez demona Azfrixa jako jego osobisty oręż. Służyła mu czas jakiś –
zapewne liczony w eonach – w rozgrywkach między nieśmiertelnymi. Obecnie jednak broń ta znajduje się w
rękach Maga Błękitnych Koszmarów, śmiertelnego czarownika żyjącego w fortecy w centrum Lasu Jedwabiu.
Mag Koszmarów spotkał demona w trakcie swych poszukiwań mocy potrzebnej do pokonania zła uwięzionego
pod jego zamkiem i zabił po zażartej walce. Odebrał mu wiele potężnych przedmiotów, którymi następnie
wzbogacił swe i tak już bogate zbiory. Kosa Śmierci od tego czasu służy mu jako broń osobista.
Moce: Kosa śmierci jest potężnym, lekko zakrzywionym mieczem o lśniącej trupia bielom klindze i wykonanej
z kości rękojeści. Ozdabiają ją rysunki czaszek i szkieletów. Ostrze jest bardzo ostre i zadaje dodatkowe 2k6 ran.
Dodatkowo walczącego nią szermierza napełnia niezwykła energia, która sprawia, że dzierżąca ją osoba
wykonuje dwa dodatkowe ataki w turze.
Miecz tak pełen jest złowrogiej mocy, że traktowany jest jako Miecz Klątw. Dodatkowo każdy znający
się na magii osobnik może posłużyć się nim, by używać zaklęć, otrzymuje więc dodatkowe 10 punktów czarów.
Kosztem jednego ataku osoba dzierżąca miecz może powołać do życia szkieletowego wojownika lub
Zombie (jeśli pod rękom znajdują się odpowiednie zwłoki). Ożywieniec jest w stanie przeżyć pół godziny, po
czym rozpada się.
Kosztem jednego ataku osoba dzierżąca miecz może zgromadzić moc miecza i cisnąć ją na
przeciwnika. Ta cecha oręża jest analogiczna do czaru „Kula Ognia”, lecz oparta na negatywnej energii, nie na
wysokiej temperaturze. Wykorzystanie tej mocy wyczerpuje jeden z ładunków miecza, których posiada on 13.
Odnowienie każdego z nich kosztuje 5p. czarów.
78) Łuk „Przemierzający Morza”
Przemierzającego Morza wykonano w trakcie wojen z krasnoludami w Seelie. Od tego czasu jest jedną
z najbradziej budzących lęk i grozę aretfaktów znajdujących się w rękach wysokich elfów. Na co dzień
spoczywa w świątyniach Miasta Pałaców, lecz gdy do granic Lersji zbliża się niebezpieczeństwo jest
wydobywany na światło dzienne i powieżany najbardziej godnemu tego herosowi.
Moce: „Przemierzający Morza” jest Łukiem Elfim posiadającym tylko jedną, ale za to potężną moc.
Wypuszczone z niego strzały mają zasięg i siłę uderzenia jak pociski wyrzucane ze Skorpionów.
79) Miecz „Pocałunek Mrozu”
Pocałunek Mrozu pochodzi z północy, prawdopodobnie jest albo niesamowitym popisem umiejętności
czarowników i wiedźm Nordów, albo dziełem któregoś z duchów wichury lub lodowych demonów. W ręce
krasnoludów trafił przypadkiem, odnalazły go w jakiejś jaskini, razem z innymi łupami podczas walk z trollami
na Lodowych Pustkowiach. Oręż przez pewien czas służył ich rasie, a następnie został sprzedany ludziom za
oszałamiającą sumę. Obecnie zaginął, prawdopodobnie znajduje się w Erthenroth w nieodnalezionym skarbcu
magicznych przedmiotów Erethana Obłąkanego króla – czarnoksiężnika. Miecz – jak wiele innych magicznych
przedmiotów – ukryty jest gdzieś w podziemiach Zamczyska.
Moce: „Pocałunek Mrozu jest potężnym mieczem półtoraręcznym wykonanej z nieznanej, metalicznej
substancji o przejrzystości lodu. Uformowany został tak, by przywodzić na myśl sopel, jest też tak zimny, że nie
daje się trzymać gołą rękom.
Miecz lodu jest bardzo lekki i wszystkie manewry nim łatwiejsze są o 15 (w tym testy Parownia i
Celności). Jego ostrze jest tak zimne, że aż parzy zadając dodatkowe 3k6 ran podczas ciosu. Wykonując jeden
atak jego dzierżyciel może wytworzyć wokół siebie potężną aurę zimna. Aura ma promień 3 metrów i zadaje
każdej istocie (łącznie z dzierżycielem) 3k6 ran, utrzymuje się przez 12 tur. Moc ta wybitnie nie jest
przeznaczona do użytku śmiertelników.
Trzy razy dziennie, wykonując jeden atak Dzierżyciel może cisnąć czar Zamrożenie.
By zestroić się z mieczem należy spędzić trzy miesiące bez zapasów i ani razu nie skrzesawszy ognia w
zimie, w dziczy. Właściciel będzie mógł wówczas trzy razy dziennie (poświęcając jeden atak) cisnąć Kulę Lodu
i raz w tygodniu (także kosztem jednego ataku) użyć czaru Burza Śniegowa.
80) Miecz tysiąca zim:
Broń ta jest naprawdę starożytna, a wiele w jej sposobie wykonania wskazuje na to, że nie powstała dla
człowieka. Mówi się, że oręż ten wykuto setki lat przed tym, nim narodzili się pierwsi ludzie, a elfy wzniosły
swe królestwo. W czasach tych obcy, starożytni bogowie natury toczyli ze sobą wojnę. Tylko nieliczni z nich
mieli postać podobną do ludzkiej, więc niemal nie używano w tym konflikcie broni. Miecz ten należał do
jednych z nielicznych wyjątków. Dzierżony był przez bóstwo północy, którego imienia dziś już nikt nie pamięta.
Historia tego miecza jest niezwykle długa, nie wiadomo też, jak znalazł się on w rękach śmiertelników.
Prawdopodobnie stało się to na wieki przed wojną bratobójców, ustalono bowiem, że broń ta służyła Tytanii,

gdy wraz z swym ludem opuściła upadające Seelie. Po jej eksodusie miecz przechowywano w jednej ze świątyń
Illien, nie mniej jednak blisko tysiąc lat temu powierzono go jednemu z elfickich wodzów, który używał go
przeciwko orkom. Obecnie broń uważa się za zaginioną.
Moce: Miecz ten jest mieczem półtoraręcznym dobrej jakości. Zadaje dodatkowe 1k6 ran.
Prócz tego oręż ten zadaje 2k6 dodatkowych ran od lodu.
Osoba walcząca tą bronią wykonuje jeden dodatkowy atak.
Osoba zraniona tym mieczem musi wykonać test Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie znajdzie się
pod działaniem zaklęcia Zamrożenie.
Osoba walcząca tym mieczem otrzymuje 20 punktów czarów. Może ich użyć tylko do rzucania czarów
szkoły Lodu.
81) Sztylet ziemii:
Ta broń posiadająca silne koneksje z żywiołem ziemi była ongiś rytualnym sztyletem Doraty, którym
składano ludzkie ofiary oraz jedną z ważniejszych relikwii kultu. Dziś – wraz ze spadkiem znaczenia bóstwa
oraz odejścia od ludzkiej ofiary jego znaczenie znacznie spadło. Na tyle dużo, że gdy kilkanaście lat temu
świątynie, gdzie przechowywano artefakt okradziono kult nie zareagował w sposób inny, niż zwyczajowo
przyjęty w takich sytuacjach. Gdzie obecnie znajduje się ta potężna broń nie wiadomo.
Moce: Wbity w ziemię sztylet ten wypiętrza wzgórze wysokie na sto metrów. Wzgórze jest mniej – więcej
okrągłe, ma promień 100 metrów.
82) Święta włócznia z Loseth
Włócznia z Loseth (nieduże sanktuarium w Dom – Kar) to antyczny oręż przed wiekami nasycony
mocą i służący do walki ze złem. Od wieków powierzany jest specjalnie w tym celu szkolonej kapłance –
wojowniczce, która poświęca życie, by tropić i niszczyć potwory. Broń powstała dawno temu, w na poły
zapomnianej już epoce wojen, gdy monstra i demony żywiły się trupami poległych rosnąc w moc i siłę, do tego
stopnia, że zagroziły egzystencji ludzi. By zapobiec zagrożeniu możnowładcy połączyli wreszcie swe siły, lecz
ich wysiłki spełzły na niczym. Wysłali do walki z monstrami setki żolnierzy, magów i kapłanów, lecz jedynie
kilku z nich wróciło, by opowiedzieć o swej klęsce. W odpowiedzi stworzono właśnie włócznie. Był to
desperacki akt, podczas którego swe życia poświęciło dziesięciu kapłanów. Włócznie powierzono najczystszej i
najpobożniejszej z kapłanek, która zdobywając się na kolejny akt heroizmu pokonała najgroźniejsze z bestii
kosztem jednak własnego życia. Możnowładcy, gdy nie musieli już martwić się o przywódców zdołali zniszczyć
pomniejsze stwory i odzyskać oręż, który po dziś dzień strzeże Dom – Kar przed nadprzyrodzonym
zagrożeniem.
Moce: Święta Włócznia jest ozdobną, antyczną włócznią, aż pulsującą od świętej energii. Zadaje dodatkowe 3k6
ran każdemu Demonowi, Ożywieńcowi lub Potworowi, który zostanie nią zraniony.
Każdy z tych stworów, który dotknie włóczni co turę będzie otrzymywał 3k6 ran.
Wszystkie obrażenia zadane któremuś z tych stworów negują każdy magiczny i naturalny pancerz
posiadany przez niego (za wyjątkiem pancerzy wyspecjalizowanych przeciwko energii światła).
Osoba posługująca się włócznią przeciwko wymienionym stworom otrzymuje jeden dodatkowy atak.
Kosztem 5 punktów wyczerpania zamiast zwykłego ciosu kapłan może zadać śmiertelny cios
trafionemu stworowi. Potwór nie otrzymuje obrażeń, ale wykonuje test Wytrzymałość. Jego niepowodzenie
oznacza natychmiastową śmierć.
Jeśli święta włócznia zada obrażenia jakiemuś stworowi kapłan może sprawić, że wgryzie się ona w
jego ciało. Co turę będzie zadawać 3k6 ran bez możliwości wykonywania ataków. Jeśli kapłan wykona
porównanie Siły Woli ze zranionym stworem unieruchomi go na jedną turę (po niej będzie musiał ponowić test).
Stwór zostanie pozbawiony możliwości ruchu, atakowania i rzucania czarów. Jeśli stwór się uwolni może
próbować wyrwać włócznie ze swego ciała (otrzymuje wówczas normalne obrażenia od tej broni x2) wykonując
porównanie siły z siłą kapłana +20.
Włócznią można ciskać jak Oszczepem. Ciśnięta włócznia również może wgryźć się w ciało.
Włócznia jest potężnym magicznym talizmanem. Trzymająca ją osoba otrzymuje dodatkowe 20
Punktów Czarów i punktów Siły Woli.
Włócznia działa prawidłowo jedynie w rękach Kapłana z którąś poniższych wad, zalet lub zdolności:
Dobre Serce, Litościwy, Sprawiedliwy, Śmiałek, Czyste Serce, Nieskalany.
83) Topór zamieci:
Topór zamieci pochodzi z Lodowych Gór. Okoliczności jego powstania nie są w pełni jasne,
prawdopodobnie został wykonany przez jakiegoś ducha lub gromadę duchów powietrza i zimy. W kronikach po
raz pierwszy pojawił się jednak razem z osobom Kartaha – górskiego olbrzyma, który napadał i łupił osadzy po
obu stronach gór, pożerając ludzi i elfy, które wpadły w jego łapska. Śmiałkowie obydwu ras wielokrotnie
stawali do walki ze stworem, lecz połączenie brutalnej, przerażającej siły giganta oraz magii jego broni czyniło

go niepokonanym. Monstrum pokonał dopiero Jathaltri Podstępny, który zakradł się do jaskini stwora i zabił go
we śnie. Topór znalazł się wśród jego łupów. Na polecenie elfa przekuto go na nowo i dostosowano do jego
rozmiarów.
Moce: Topór zamieci jest Toporem Bojowym Wysokiej jakości (dodatkowe +2k6 ran). Jego dzierżyciel zyskuje
dodatkowe dwa ataki, oraz mozliwość rzucenia 3 razy dziennie czaru Lodowa Burza i raz Zamieć.
Broń nadludzkiej jakości:
84) Guerngyft:
Guerngyft jest orężem, w który pomniejsza bogini Guern wyekwipowała swego czempiona, rycerza
Matha ze Zgliszcz do ostatecznej rozprawy z jej wrogami. Oręż posłużył mu dobrze i od tego czasu jest główną
bronią tego szanowanego, młodego człowieka. Oręż jest bardzo młody, jego historia liczona jest dopiero w
miesiącach i jeszcze nie obrósł w legendę.
Moce: Guerngyft jest potężnym mieczem półtoraręcznym, o wykonanej z żywego drzewa rękojeści i jakby
wyrastającej zeń klindze. Miecz jest Wysokiej Jakości (+dodatkowe 2k6 ran), a walcząca nim osoba staje się
ucieleśnieniem mocy bogini, wykonując dodatkowe 2 ataki.
Oręż chroni swego właściciela, wytwarzając wokół niego pole ochrony. Właściciel otrzymuje
dodatkowe 10 punków pancerza i modyfikator +20 do Siły Woli na potrzeby odpierania zaklęć.
Miecz – na życzenie swego właściciela – może zapłonąć dając tyle światła, co pochodnia.
Właściciel, który poświęci jeden atak na skupienie mocy miecza może w następnym ciosie zignorować
wszelki (magiczny czy też naturalny) pancerz celu.
Guerngyft posiada niezwykłą moc niszczenia wszelkich zaklęć. Jeśli w zaklęty przedmiot lub efekt
jakiegoś czaru zostanie wymierzony cios rzucający, będący autorem tego czaru musi wykonać porównanie Siły
Woli przeciwko Sile + Sile Woli dzierżyciela miecza, inaczej czar zostanie rozproszony.
Dzierżyciel Guerngyft może Odbijać Zaklęcia bez posiadania odpowiedniej zdolności i bez
wykonywania porównania Siły Woli.
85) Jad duszy:
Jad duszy jest orężem, który wykonał bożek Okarion dla swego syna Betherena. Oręż napełniony jest
potężną, choć złowrogą mocą, która czyni zeń narzędzie godne boga. Betheren władał nim długo – przynajmniej
jak na miarę śmiertelników – stając się herosem i wielkim panem wśród śmiertelnych i nieśmiertelnych. Niestety
jego pychę przerastała jedynie jego porywczość i inni bogowie zaczęli przeciwko niemu intrygować. Przywódcą
spisku był bożek Antharos, pan morskich głębin. Gdy Betheron dowiedział się o tym odnalazł rywala i uśmiercił
go. Czyn ten rozwścieczył innych bogów do tego stopnia, że wysłali czworo Bogów – Wichrów, by ukarali
mordercę, jak też się stało. Bogowie wichrów przywłaszczyli sobie oręż, lecz nie używali go. Miast tego
umieścili go jaskini pod jedną ze swych świątyń, ukrytego przed wzrokiem śmiertelnych jak i innych,
zazdrosnych bogów. Leżał tam jako relikwia przez stulecia.
Dziś, gdy rola Czterech Bogów Wichru zmalała ich świątynie prawie opuszczono, strzegła ją jedynie
jedna kapłanka i garstka chłopów. Nie wiadomo, jakim sposobem Stalowy Książę dowiedział się o broni –
prawdopodobnie odnalazł o niej wzmianki w jakichś starych księgach – lecz postanowił ją posiąść. Pewnej nocy,
wraz z dobranymi ludźmi napadł na świątynię i przywłaszczył sobie boski oręż.
Moce: Jad duszy jest mieczem półtoraręcznym Wysokiej jakości (+2k6 ran) wykonanym z dziwnego, ciemnego
metalu, pokrytym niepokojącymi płaskorzeźbami i niezrozumiałymi napisami. Emanuje złowrogą aurą
wyczuwalną dla każdego, kto tylko się na niej skupi.
Jad duszy jest Mieczem Klątw i Mieczem Kradnącym Dusze jednocześnie. Władająca nim osoba staje
się niepokonanym szermierzem – otrzymuje dodatkowe 2 ataki oraz modyfikator +20 do testów Parowania,
obrona przed bronią jest trudniejsza o 20. Miecz zadaje dodatkowe 10 ran każdej trafionej nim istocie, ignoruje
też naturalny pancerz.
Każdy śmiertelny dzierżyciel miecza otrzymuje 1k6 punktów Czarnej Skazy. Każdy uderzony mieczem
na znak pasowania otrzymuje punkt Czarnej Skazy, podobnie jak każdy zraniony bronią. Dzierżyciel miecza jest
w tym wypadku władcą skazy, lecz może stać się jej niewolnikiem, jeśli straci broń.
Dzierżyciel miecza automatycznie zyskuje moc „Dziecie Mroku”.
Poświęcając miesiąc na fizyczne i duchowe doskonalenie Dzierżyciel Jadu Duszy może wystrzelić
zawartą w nim złowrogą moc (poświęcając na to dwa ataki) zadając cios istocie oddalonej nawet o 20 metrów
tak, jakby próbował ją trafić w walce wręcz.
Po kolejnym miesiącu treningu dzierżyciel miecza może napełnić się jego mroczną mocą. Zyskuje
podówczas dodatkowe 10 punktów Siły i Wytrzymałości oraz dodatkowy atak na 1k10 tur. Jego oczy zaczynają
płonąć czerwienią. Kosztuje to jeden atak i 5 punktów wyczerpania.
Po kolejnym miesiącu ćwiczeń dzierżyciel może użyć miecza w zastępstwie Czarnej Ikony (zob. Czarna
Ikona).

Po następnym miesiącu ćwiczeń dzierżyciel miecza może rzucić czar „Ożywieni Umarłego” na
dowolną zabitą przez siebie istotę. Oznacza to jednak oswobodzenie jej duszy.
Po kolejnym miesiącu dzierżyciel jest w stanie użyć miecza do rozcinania zarówno barier magicznych
jak i samej rzeczywistości. Kosztem 5 punktów wyczerpania jest w stanie rozproszyć dowolną magiczną barierę
(przynajmniej w tak dużym stopniu, by mógł sam przejść), a kosztem 20 punktów wyczerpania i 4k6 ran nie
zatrzymywanych przez żaden pancerz otworzyć portal międzywymiarowy.
Po finałowym miesiącu treningu właściciel jest w stanie zebrać złowrogą moc miecza i skierować ją w
grunt. Wyładowanie popłynie do 1k10 wskazanych przez niego istot w promieniu 10 metrów zadając im 10k6
ran od negatywnej energii. Użycie tej mocy kosztuje jeden atak i 10 punktów wyczerpania.
86) Miecz dawnych władców:
Miecz ten w dawnych i niemal zapomnianych już czasach był ceremonialnym uzbrojeniem
krasnoludzkich monarchów. Ponoć pochodził od samego Thorina, nie mniej jednak od stuleci oręż ten nie jest w
użyciu. Mówi się, że broń tą pochowano w tajemnej krypcie wraz z królem i wieloma bohatera,o, który zginął w
trakcie wojny z Seelie. Przed stulecia krypta była zamknięta, nie naruszył jej nikt, mimo, że ziemia, na której ją
ukryto opuściła ręce krasnoludów i dostała się pod panowanie ludzi.
Nie wiadomo, w jaki sposób oręż nabrał mocy, ani też jak wydostał się z krypty. Mało kto w ogóle
łączy tą broń i krasnoludy. Niektóre teorie głoszą, że broń jest przeklęta i dlatego ją pochowano, inne, że
mieszka w niej groźny upiór.
Moce: Miecz ten może być bezpiecznie używany tylko przez nieumarłego. Żywi walczący tą bronią co turę
otrzymują 1k6 ran, gdy oręż wysysa z nich życie. Nieśmiertelni, adepci nekromancji i osoby chronione
odpowiednimi czarami są niepodatne na ten efekt, ale nie odnoszą żadnej korzyści z posiadania tej broni.
Osoba walcząca tym orężem uzyskuje dodatkowy atak oraz premię +10 do trafienia.
Osoba zraniona tym mieczem – niezależnie od otrzymanych obrażeń – musi wykonać test
Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie umiera.
87) Miecz Dun – Mak
Miecz Dun – Mak jest orężem podarowanym haugijskim klanom przez boginię Selene wiele wieków
temu. Dokonano nim setek bohaterskich czynów, o których do dziś śpiewają bardowie. Miecz jest szanowany
nie tylko jako źródło mocy i potęgi, ale też jako symbol władzy swego właściciela. Tradycyjnie powierzany jest
Wielkiemu Królowi, który sprawuje władzę nad wszystkimi plemionami i klanami Dun Mak. Wielkim Królem
obierany był (zawsze po śmierci poprzedniego) cieszący się największym bogactwem, sławom, szacunkiem i
gościnnością wódz podczas zebrania wszystkich klanów. Jego faktyczna władza była niewielka, tytuł stanowił
raczej o prestiżu i szacunku, niż faktycznym zwierzchnictwie. Niemniej jednak za Wielkim Królem gotowych
było zawsze pójść setki wojów z różnych szczepów, tak wielka była opromieniająca go chwała.
Obecnie od pięćdziesięciu lat Miecz Królów (bo tak nazywają go barbarzyńcy) znajduje się w
druidycznym sanktuarium Beregorn. Pół wieku temu, gdy broń miała być przekazana Belegonowi Półbestii
wojownicy szczepu Drugoroth zbuntowali się przeciwko takiemu wyborowi, uważając, że oręż powinien być
powierzony ich owianemu złą sławą królowi Beogonowi Demonowi. Obrady wiecu zakończyły się podówczas
walką i od tego czasu miecza (oraz tytułu Wielkiego Króla) nie przyznano nikomu. Wydaje się niemożliwe, by
mroczny, wciąż rosnący w siłę klan Drugoroth przystał na jakiegokolwiek innego króla, niż kogoś wywodzącego
się z jego szeregów.
Moce: Miecz Dun-Mak jest bardzo archaicznym, ale wciąż ostrym Długim Mieczem niezwykłej jakości
(dodatkowe +2k6 zadawanych obrażeń, -10 do celności). Każdy wojownik, który wejdzie w prawowity sposób
w jego posiadanie staje się automatycznie osobom bardzo podziwianą i szanowaną, otrzyma więc modyfikator
+20 do wszystkich testów Charyzmy wobec Haugów.
Miecz jest jednocześnie Świetlistym Ostrzem jak i Ostrzem Berserka.
Broń podarowana została Haugom w zamian za pomoc bogini Selene w walce z jej wrogami, ponoć
wciąż uwięzionymi w puszczy Dun-Mak i stanowi ucieleśnienie tego, co Haugowie cenią najbardziej. Pomnaża
wszelkie ich cnoty: mądrość króla (modyfikator +10 podczas rozsądzania sporów), waleczność (dodatkowy
atak), przebiegłość (modyfikator +10 do testów cichego poruszania się w dziczy), bogactwo i hojność (zaleta
Szczęście zwiększa się o jeden stopień) oraz pieśniarstwo (modyfikator +10 do testów występów i tolerancji na
alkohol). Ostatnią z zalet Hauga jest prawdomówność (modyfikator +10 do wyczucia kłamstwa, obrony przed
iluzjami i Urokami).
88) Miecz poranka
Miecz Poranka podobnie jak Zbroja Brzasku wchodziły w skład ekwipunku herosa Goriona Maga
podczas wojny pomniejszej bogini Asleter z księciem demonów Warathanem Łzopijcą. Gorion uzbrojenie
uzyskał z rąk samej bogini, ku wielkiej radości otaczających jej pomniejszych duchów, do których ulubieńców
zresztą on i jego towarzysze należeli. Był to zaledwie pierwszy z zaszczytów, jaki udzieliła mu bogini, za zasługi

bowiem Gorion wielokrotnie gościł w jej pałacu w chmurach, ucztował z nią, a w końcu bogini nawet uczyniła
go swym kochankiem. Połączonym siłą śmiertelnych i nieśmiertelnych udało się w końcu pokonać demona, lecz
nie zniszczyli jego sił. Zemsta Łzopijcy była jednak okrutna... Jego słudzy i podburzeni przezeń śmiertelni
odnaleźli go w chwili słabości i zabili.
Zarówno Miecz jak i Zbroję złożono w poświęconej herosowi świątyni, gdzie do niedawna była
ukrywana. Oręż jednak przepadł. Zbroję ukradł demon dziesiątki lat temu, podczas, gdy miecz znikł niedawno.
Nie wiadomo, co się z nim stało.
Miecz poranka jest bronią, którą Devin, awanturnik cieszący się niezasłużoną sławą przypadkowo
wygrał w kości. Początkowo zamierzał ją sprzedać, lecz później jak się okazało stała mu się niezbędna. Devin
nie wie nic o mocy, jaką skrywa broń.
Moce: Miecz poranka jest Mieczem Półtoraręcznym niezwykłej jakości (+2k6 dodatkowych ran, zdobienia za 2
punkty). Symbolizuje moment, w którym noc styka się z dniem, posiada więc dwa zestawy mocy. Może albo
stanowić potężny talizman Światła, dzięki któremu jego dzierżyciel zadaje dodatkowe 2k6 ran demonom,
potworom i ożywieńcom, otrzymuje też dodatkowy atak przeciwko nim, a jego ciosy są o 20 trudniejsze do
obrony. Jeśli właściciel skoncentruje się na mieczu wydając jeden atak jego następny cios może być śmiertelny
dla pierwszego trafionego demona, ożywieńca lub potwora (jeśli dojdzie do celu nie wykonuje obrażeń, a ofiara
testuje Wytrzymałość, jeśli jej się nie powiedzie umiera), zapłonąć na godzinę światłem jak pochodnia, lub
posłużyć jako kompas, który wskarze drogę do najbliższego demona, potwora lub ożywieńca.
Miast tych mocy użytkownik może stwierdzić, że zechce reprezentować Mrok. Podówczas dzierżyciel
wykonuje jedynie jeden dodatkowy atak i zadaje tylko 1k6 ran, a jego ciosy są trudniejsze do obrony jedynie o
10, lecz mogą zostać wyprowadzone przeciwko każdej istocie. Pasując kogoś mieczem może wywoływać
Mroczną Skazę, której panem pozostaje on sam. Właściciel miecza może – wykonując test porównawczy Siły
Woli – zmusić do uległości dowolnego Potwora, Demona lub Ożywieńca. W jego rękach miecz jest Mieczem
Klątw i Mieczem Wampirycznym.
Dzierżyciel, biorąc po raz pierwszy miecz do rąk wybiera, który jego aspekt woli. Każdorazowo jednak
– na trzy miesiące rezygnując z jego mocy i poddając się swoistej ascezie – może zmienić aspekt, jakim się
posługuje.
Obecnie miecz wyposażony jest dodatkowo w Nić Przeznaczenia, która wiąże go z Devinem.
89) Miecz Wichrów:
Miecz Wichrów jest symbolem władzy i potęgi, jaką dzierżyło ongiś nieznane z imienia, dawno umarłe
bóstwo wichru. Dla duchów powietrza z Ziemi Nieurodzaju to jedna z najświętszych relikwii i największych
skarbów. Miecz zamknięto w Oku Cyklonu, wyżłobionym przez żywiołami, skalnym labiryncie, nad którym
wiecznie unosi się gigantyczne tornado, w ruinach dawnego pałacu bóstwa. Oręż strzeżony jest dzień i noc.
Legendy głoszą, że broń czeka na powrót nowego Króla Wiatru, który musi przebyć dziesiątki prób, by
dowieść, że wart jest swej władzy.
Moce: Miecz Wichrów jest Mieczem Długim Niezwykłej Jakości (2p. zdobień +2k6 ran). Jego właściciel zyska
władzę nad zywiołakami z Ziemi Nieurodzaju, które uznają go za swego pana. Od tego momentu nie działają na
niego żadne czary z Arkanów Powietrza, zyskuje moc Opiekun – Żywiołaki, oraz premię +20 do charyzmy
wobec nich. Może porozumieć się z dowolnym znanym z imienia Żywiołakiem, jakiego spotka.
Własciciel miecza uzyskuje automatycznie zalete „Bogate Życie”, której użyć może by awansować jako
Czarodziej, niestety jedynie ze specjalizacją: Powietrze i bez możliwości rzucania czarów z innych dziedzin niż
powietrze (nie mniej jednak może rzucać zaklęcia tych arkanów z każdej z czterech szkół). Jeśli straci miecz
straci też możliwość odzyskiwania utraconych punktów czarów.
Wykonując jeden atak może wywołać podmuch, który uderzy we wskazany obiekt, analogicznie, jakby
zadał mu cios mieczem. Obiekt nie może znajdować się dalej, niż 20 metrów od dzierżyciela.
Własciciel miecza jest całkowicie odporny na upadki. Może trzy razy dziennie rzucić zaklęcie Lot, tyle
samo Furia Wiatrów, Strefa Czystego Powietrza, Wiatr Strażniczy, dziewięć razy Lewitacja lub Powiew Wiatru.
Raz w tygodniu Mgła, Wywołanie Sztormu, Spokojne Może, Wywołanie Deszczu.
2) Zbroje:
Pancerze – choć rzadko opiewane są w legendach – także należą do przedmiotów, które Laruzyjczycy
cenią i szanują. Dobre zbroje stanowią wspaniały dar, jak i pożądany łup. Mimo to nie są tak powszechne i
pożądane, jak broń. Spowodowane jest to ich niewielką uniwersalnością – są niewygodne i trudno je cały czas
nosić przy sobie. Dodatkowo są też bardzo drogie. Nawet najskromniejsze pancerze – jeśli by nie liczyć
dających jako taką ochronę skór czy utwardzanych kaftanów osiągają ceny zbyt wysokie, by wszyscy mogli
sobie na nie pozwolić.
Istnieje stosunkowo mało zidentyfikowanych, magicznych pancerzy. Prawdopodobnie spowodowane
jest to tym, że wiele z potencjalnych cech magicznej zbroi można z powodzeniem uzyskać bez odwoływania się
do czarów i po prostu tego typu wytwory powstają rzadziej.

Zbroje wysokiej jakości
90) Symbiotyczna Zbroja z Tyrn:
To prawdopodobnie dzieło Dorogana lub któregoś ze służących mu magów i czarnoksiężników,
wskazywałaby bowiem na to unikatowość konstrukcji, jaką jest zbroja. Oręż nie wykonano z metalu, a żyjącej
tkanki – skóry, kości, czy zębów, które układają się w kształt napierśnika, naramiennika i hełmu. Pancerz
posiada własny krwioobieg i układ krążenia. Broń znajdowała się w rękach Gorna Dzieciojada, zwierzoczłeka z
Tyrn, który wydobył ją z jakichś ruin lub lochów licznych w tym mieście. Istota została zabita przez Arnstaina
Czarnego Rycerza, który teraz przywdziewa pancerz.
Moce: Pancerz chroni, dając 12 punktów pancerza na całym ciele, uznawanych za naturalną zbroje. Zbroja
dodatkowo wspomaga naturalne procesy leczenia, tak, że własciciel odzyskuje jeden utracony Punkt Ran na
godzinę.
91) Pancerz cienia:
Pancerz cienia – mający postać ćwiekowanej, skórzanej zbroi – stworzył ponoć jeden z Mieczy Magii,
Arantar Ponury, słynny jako skrytobójca i morderca do wynajęcia. Pancerz miał pomóc mu w pracy i niestety
sprawdził się znakomicie. Arantara nigdy nie schwytano, lecz niestety nie dało mu to długiego żywota. Został
zamordowany przez innego zabójcę, który pożądał tego użytecznego narzędzia. Od tego czasu przedmiot
przechodzi z rąk do rąk krążąc w półświatku.
Moce: Pancerz Cienia posiada zdolność zmiany barwy i przystosowywania się do otoczenia, przez co – jeśli
tylko jego właściciel znajduje się w cieniu lub ciemnościach – otrzymuje modyfikator +10 do ukrywania się.
Prócz tego przedmiot jest zwykłą zbroją skórzaną ćwiekowaną.
92) Święte zbroje
Prócz magicznej broni słudzy światła częstokroć do walki z demonami, potworami i ożywieńcami
wykorzystują też magiczne pancerze, natchnione świętą mocą, mającą za zadanie uchronić ich właścicieli przed
atakami tych stworów. Pancerzy takich, wzmocnionych specjalnie do bitwy z ciemnością jest dość dużo,
wykonane najczęściej zostały przez kapłanów i przechowywane są w niejednej świątyni, a wydobywane jedynie
w chwili największego zagrożenia. Niestety, mimo, że moc tego oręża faktycznie jest duża, to nie każdy
wystarczy, by uratować życie swego posiadacza. Zapewne więcej sprzętów tego rodzaju leży w przeróżnych
gniazdach złych mocy, jako pamiątka po nieudanych ekspedycjach, niźli spoczywa w świątyniach.
Moce: Istnieją święte pancerze różnego rodzaju. Wszystkie jednak charakteryzują się jedną, wspólną cechą: ich
właściciele otrzymują premię do pancerza +5 przeciwko atakom Potworów, Demonów i Ożywieńców.
93) Zbroja utrzymania przy życiu:
Pancerz za zadanie ma ocalić życie. Kilku magów Białego Bractwa w dość oryginalny sposób
potraktowało tą idee, obdarowując potężnych wojowników zbroją, która jest w stanie utrzymać ich przez długie
godziny przy życiu, do momentu nadejścia pomocy – lub przedłużyć ich agonię, jeśli ratunek nie nadejdzie, a ich
obrażenia będą zbyt duże.
Moce: Zbroja utrzymania przy życiu – jak sama nazwa wskazuje – nie różni się niczym od swego nie
zaczarowanego odpowiednika. Jeśli jednak nosząca ją osoba otrzyma śmiertelny cios, to – mimo, że padnie
nieprzytomna na ziemię – dalej posiadać będzie 1 punkt życia. Pozostanie on dopóki śmiertelnie ranny nie
zostanie celowo dobity, lub nie upłynie 24 godziny. Jeśli te upłyną, a ranny nie otrzyma pomocy natychmiast
skona.
94) Napierśnik żeber:
Zbroja ta ma dość ohydny wygląd, bowiem wykonana została z żeber jakiejś ogromnej istoty, które
splecione drutem i odpowiednio przycięte tworzą solidny napierśnik. Wykonana została z klatki piersiowej ogra
przez nekromante Asadaraka Ponurego, który uznał, że tego typu dzieło doda mu splendoru i stanowić będzie
doskonały pancerz dla wodza jego rodzącej się armii umarłych. Asadarak – jak kilku adeptów zakazanych
kunsztów przed nim i po nim – cierpiał na przerost ambicji i planował rzucić świat na kolana za pomocą swej
mocy. Jego nieprzemyślana do końca, mroczna krucjata zakończyła się kilka dni po tym, jak się rozpoczyła pod
kopytami Rodaryskich Rycerzy, a jego zwłoki rozczłonkowano i zakopano w czterech różnych punktach. Zbroję
natomiast, jako łup umieszczono w zamku hrabiego, który wdeptał czarownika w ziemię. Po rozpadzie Rodarii
jego potomkowie wydobyli artefakt i używają go jako broni w częstych tam walkach.
Moce: Zbroja ta zapewnia ochronę równą Klasie Pancerza 15, choć ogranicza ruchy (Szybkość i Zręczność –
10). Raz dziennie jej użytkownik może zastosować na siebie czar Zasklepienie Ran jak nekromanta.
95) Zbroje wojowników huraganu:

Zbroje Wojowników Huraganu wykonano wiele wieków temu, na polecenie jednego z władców
skrzydlatych. Mimo, że legendy mówią, że otrzymał on je w darze od bogów wiatru w rzeczywistości są dziełem
namówionych na dokonanie tak wielkiego czynu magów. Nie wiadomo, jakie dary zażądali czarownicy i do jak
wielkich upokorzeń i wyrzeczeń musiał posunąć się Arakon Zdobywca, by przekonać ich do tego, lecz faktem
jest, że cena, jaką musiał zapłacić zwróciła się.
Zbroje wojowników huraganu, - a jest ich kilkanaście – spoczywają w Cytadeli Tysiąca Piór.
Powierzane są największym, najzdolniejszym i najbardziej zaprawionym Wojownikom Wichru przez króla
skrzydlatych, a po ich śmierci wracają do Cytadeli (choć niestety kilka pancerzy zostało utraconych i nie
odzyskano ich nigdy), by służyć nowym herosom.
Moce: Zbroje Wojowników Huraganu to zbroje płytowe. W odróznieniu od zwykłych są Zbrojami Lekkimi, nie
ograniczają ruchów (brak ujemnych modyfikatorów odo Zręczności i Szybkości) i można w nich latać.
96) Zbroje żywiołów:
Pancerze żywiołów są dość pospolitym – jak na magiczne przedmioty naturalnie – dziełem
śmiertelnych i nieśmiertelnych czarowników. Zabezpieczają bowiem przed obrażeniami zadawanymi przez
jeden, konkretny żywioł, co sprawia, że są potężnym orężem przeciwko posługującym się nimi istotom.
Moce: Zbroje Żywiołów występują niemal wśród każdego typu pancerzy, a ich nazwa jest bardzo myląca. Każda
z tego rodzaju zbroi chroni przed jednym typem obrażeń: może być to żywioł (ogień, woda itd.) lub inny
czynnik (elektryczność, lud, negatywna energia). Zadawane tym źródłem noszącemu taki pancerz obrażenia są
mniejsze o 33% procent od zwykłych.
97) Zbroja odporności na magię:
To kolejny typ pancerza – bo wykonano więcej, niż jedną jego sztukę – który popularny jest wśród
śmiertelników jak i nieśmiertelnych. Zapewnia on bowiem szansę na odparcie ataku czarownika – w prawdzie
niewielką, lecz zawsze zwiększającą szanse na przeżycie. Ku rozpaczy nieśmiertelnych ludzie i inne rasy
posiedli wiele takich artefaktów, lecz strzegą ich jak oka w głowie, gdyż stanowią potężną broń przeciwko
nadprzyrodzonym bytom.
Moce: Zbroje tego rodzaju zdarzają się wśród każdego typu pancerzy. Zapewniają swemu właścicielowi szansę
20% na to, że dowolny rzucony nań czar nie zadziała. Szansa ta kumuluje się z innymi premiami do odporności
na magię.
98) Zbroja ochrony przed typem wroga:
Dość popularny rodzaj magicznych zbroi. Mimo, że prawdopodobnie nigdzie nie ma dwóch podobnych
pancerzy tego rodzaju to istnieje całkiem sporo cechujących się tą samą mocą. Tworzone były we wszystkich
chyba rasach i kulturach.
Moce: Zroja tego rodzaju przeznaczona jest do ochrony przed jednym, określonym typem przeciwnika:
gatunkiem, rasą, klasą społeczną (bandytami, rycerzami etc.), organizacją itd. Za każdym razem, gdy nosząca ją
postać walczy z tego typu przeciwnikiem otrzymuje premię +5 do pancerza.
99) Zbroja prezencji:
Zbroja ta jest dziełem jakiegoś elfiego lorda, który spożytkował swe niewielkie umiejętności magiczne
napełniając ten pancerz magią. Uczynił to, by zyskać większy posłuch na dworze i lepiej prezentować się w
maszerującym na wojnę wojsku. Wrażenie, jakie wywarł nie przydało mu się, bowiem zginął kilka dni później
zabity przez człowieka.
Moce: Osoba nosząca tą zbroje płytową otrzymuje premię +10 do Wdzięku.
100) Pancerz ochrony przed przemianami:
Zbroję tą nosił Gerhard Magobójca, niesławny rycerz, który z jakiś powodów specjalizował się
zabijaniem czarowników. Ponoć był to okup, jaki uzyskał od rodu czarodziejów w zamian za darowanie życia
jednemu z ich członków. Wedle legend rycerz próbował później – odziany w tą zbroję – wymordować także i
tych magów. Zginął spalony na popiół czarami.
Moce: Osoba nosząca ten pancerz otrzymuje premię +10 do Siły Woli broniąc się przed czarami, które
zmieniają jej formę, kształt lub materię, z jakiej stworzone jest jej ciało.
Zbroje niezwykłej jakości:
101) Kolczuga absorpcji
Kolczuga absorbci jest dziełem miecza magii Gustava Ognistego, słynnego oficera walczącego na
pograniczu Illad z orkami. Podczas jednej z wyznaczonych mu misji na jego rodzinną wieś napadły demony,
które zamordowały wielu z jej mieszkańców, w tym jego żonę i dzieci. Gustav na długo pogrążył się w osobistej

tragedii, przekonany, że gdyby był podówczas w domu potrafiłby uchronić bliskich. W odruchu furii wykonał
ten pancerz oraz jeszcze kilka magicznych przedmiotów i ruszył tropem stworów, które zgładził za pomocą ich
własnej mocy. Po dokonaniu zemsty kontynuował swą krucjatę, stając przeciwko złym mocom wszędzie, gdzie
tylko je napotkał. Zbroja zaginęła wraz z jego osobą, nie wiadomo, co się z nią stało.
Moce: Kolczuga absobcji jest zwykłą kolczugą. Gdy na noszącą ją osobę zostanie rzucony jakiś czar zadane
przezeń obrażenia / jego czas działania zmniejszają się o 25%. Jednocześnie właściciel przedmiotu otrzymuje
25% użytych do ciśnięcia zaklęcia Punktów Czarów (zaokrąglane w dół). Mogą one przerosnąć jego limit, lecz
niestety znikają po upływie godziny.
102) Kolczuga życia
Kolczuga życia wykonana została przez leśne elfy z Illien, a konkretnie maga Lyna Patrzącego w
Gwiazdy po tym, jak gobliny z północy obrabowały jego pracownie kradnąc wiele cennych artefaktów. Pancerz
powierzony został jednemu z elfickich wojowników, który poprzysiągł zniszczyć wraz ze swymi zbrojnymi
zabić rabusiów. Wywiązał się on ze swej misji znakomicie, a pancerz nadal pozostaje w jego rękach.
Moce: Kolczuga życia jest zwykłą kolczugą. Noszący ją jednak szybciej regeneruje rany, co turę odzyskując
jeden utracony punkt.
103) Zbroja Czarnego Łabędzia:
Czarny Łabędź był generałem Dom Kar, który mimo młodego wieku bardzo szybko awansował i wspiął
się na wyżyny hierarchii. Zaczynał jako rycerz ze zubożałej rodziny, a zakończył swą karierę jako baron.
Przyczyną jego sukcesów była głównie odwaga i wielkie czyny na polu walki, które sprawiły, że został szybko
dostrzeżony przez towarzyszy jak i możnowładców. To właśnie śmiałość w boju sprawiła, że stał się ich
ulubieńcem. Jej źródłem był potężny, magiczny pancerz, który młodzieniec otrzymał od swego wuja, będącego
możnym czarnoksiężnikiem. Młody, przystojny Ered Czarny Łabędź ufał ochronie dawanej przez broń ponad
wszystko, co sprawiało, że nie bał się ruszać do ataku tam, gdzie ktoś inny zawahałby się. Niestety ta buta
sprawiła, że spotkała go śmierć w trakcie jednej z bitew, podczas szarży na liczniejszego przeciwnika.
Moce: Pancerz Czarnego Łabędzia jest pełną zbroją płytową Dobrej jakości (premia zwiększa klasę pancerza).
Pancerz dodatkowo sprawia, że istnieje 20% szans, że cios, który trafi jego właściciela nie zada żadnych
obrażeń.
104) Zbroje ciemności:
Zbroje ciemności w chwili, gdy się pojawiły budziły prawdziwe przerażenie, gdyż ludzie nie znali
jeszcze wówczas tak dobrze płytowych pancerzy. Wykonał je – jak wiele innych potężnych artefaktów – sam
Melkart podczas wojny bogów. Darowane były jego najpotężniejszym i najwierniejszym wojownikom.
Przepełnieni mrocznymi mocami, chronieni przez grube blachy siali prawdziwy postrach. Dziś na szczęście po
większości tych pancerzy pozostały jedynie zardzewiałe, emanujące moc blachy zagrzebane w mule Morza Łez.
Nie mniej wiele pancerzy ocalało z zagłady Is i po dziś dzień są w rękach kultu Melkarta oraz Czarnej Damy.
Moce: Zbroje Ciemności to zbroje płytowe Dobrej Jakości (premia do pancerza) pokryte mrocznymi,
odrażającymi symbolami. Wszystkie tego typu zbroje są bardzo starożytne, a noszące je osoby zostały przeklęte
przez Tyra (działa nań permanentnie czar Klątwa). Co więcej pancerz zamyka się natychmiast po założeniu i nie
daje się go zdjąć bez użycia czaru zdjęcie klątwy (trudność porównania Siły Woli – 100). Jest to z jednej strony
wada, z drugiej natomiast źródło mocy – noszący go osobnik nie może się uwolnić, lecz jednocześnie nie
potrzebuje też snu, żywności i wody. Każdy atak wyprowadzany przez właściciela zbroi jest magiczny. Każdy
noszący zbroję otrzymuje jeden dodatkowy atak. Zbroje są źródłem Czarnej Skazy, którą kontroluje sam
Melkart.
105) Kościany pancerz strachu:
Ten pancerz to dziwna konstrukcja z dopasowanych do siebie kości zwierząt, ludzi i dziwacznych
stworów, która zastępowała komuś metalowy pancerz. Na uwagę zasługuje zwłaszcza hełm, który został
wykonany z czaszki olbrzyma. Pancerz służył wodzowi orków Hego Łowcy Głów, a orkowi wiedźmiarze
tchnęli weń złowieszczą moc, która napełniała przerażeniem jego przeciwników. Hego wraz z gigantyczną armią
zielonoskórych wyruszył przeciwko Królestwu Niebios oraz ludzkim marchią z zamiarem podboju. Najazd
zielonoskórych został podówczas odparty przy wielkich stratach, a zbroja była jednym z łupów, które zdobyto na
najeźdźcach. Obecnie znajduje się w Orlich Wierzycach, przechowywana jako oznaka triumfu.
Moce: Pancerz ma statystyki zbroji łuskowej, lecz zapewnia o 2 mniejszą Klasę Pancerza. Wzbudza strach u
każdej istoty znajdującej się nie dalej niż 3 metry od jego właściciela.
106) Żywa zbroja:
Żywa zbroja jest dziełem nie kogo innego, a samego Hattona, który podarował ją księżnej Elizabeth na
znak pokoju. Ożywiona przewrotnym zaklęciem wmaszerowała pewnej nocy do jej pokoju i próbowała ją

uśmiercić, lecz odważna kobieta zdołała wypchnąć ją przez okno swej wierzy. Był to pierwszy z serii
magicznych zamachów, jakie przeprowadzono w Rodarii. Kapłani i czarownicy, którzy zebrali się przy
szczątkach pancerza orzekli, że da się go naprawić i wykorzystać przeciwko Hattonowi. Dziś więc pancerz
znajduje się pośród magicznych skarbów i broni służących wojownikom Stormring.
Moce: Żywa zbroja jest zbroją płytową. Jeśli nikt nie jest w nią odziany (lub jej właściciel nie jest zdolny do
ruchu) po wypowiedzeniu słowa rozkazu ożywa będąc posłuszna ostatniej osobie, która założyła pancerz. Zbroja
ma wszystkie statystyki równie 33p. automatyczną inteligencje, 20 p. pancerza, jeden atak i żadnych zdolności.
Walczy bronią, która została jej przypasana, lub znajduje się w rękawicy, w ostateczności gołymi rękoma.
Zabicie jej oznacza uszkodzenie zbyt silne, by dała się używać.
107) Zbroja zieleni:
Ta zbroja została wykonana w leśnych ostępach Illien. Elfi magowie skupili weń moc natury,
żywotności i wiecznego odradzania się, która przepływa na noszące ją osoby. Dzięki temu wojownicy, którym
powierzono ten pancerz zdolni byli zwyciężać i wychodzić bez szwanku z walki z nawet dużo liczniejszym
wrogiem.
Moce: Osoba nosząca tą zbroje łuskową otrzymuje moc Regeneracja. Jeśli jest elfem lub półelfem używając tej
mocy rzuca dwa razy i wybiera lepszy wynik.
108) Zbroja torturowanych dusz:
Zbroja torturowanych dusz jak sama nazwa wskazuje jest orężem ciemnych sił. Pancerz ten wedle
legend został wykuty przez demony z potępionych dusz w sercu piekła. Nie mniej jednak bardziej
prawdopodobne wydaje się, że w przedmiocie tym zwyczajnie zamknięto kilka dusz, które poddano
niewiarygodnym torturom – nie wiadomo za jakie zbrodnie.
Pierwszą śmiertelną osobą, o jakiej wiadomo, że nosiła ten pancerz była Ysbell Błękitna, wielka
adeptka magii i nekromancji, która wsławiła się licznymi odkryciami w obydwu dziedzinach. Mniej sławna była
z wpływu, jaki miała na politykę całych księstw. Posłuch wymuszała głównie potęgą swej magii, w strachu
przed którą możnowładcy gotowi byli spełnić każde niemal jej żądanie.
Jej kariera zakończyła się pod Ban’O’Kar, gdy kilku hrabiów postanowiło jednak nie dostosowywać się
do jej życzeń. W bitwie czarów i mieczy zdecydowanie zwyciężyły te drugie.
Moce: W tej zbroi płytowej zamknięte jest kilka dusz osób, które z jakichś przyczyn naraziły się na gniew
Ysbell. W dużej części właśnie z nich płynie moc tego przedmiotu. Artefakt ten otacza bowiem nieprzyjemna,
upiorna aura nieokreślonej groźby wyczuwalna chyba dla każdego, kto się doń zbliży. Nosząca pancerz osoba
otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Wzbudzania strachu i Zastraszania.
Co więcej wszelkie ataki czarami opartymi na magii duchowej (np. zaklęcie Duchowa Strzała, dotyk
bezcielesnych nieumarłych etc.) napotykają barierę o wartości 10 p. pancerza.
109) Zbroja Mocy:
Ta zbroja płytowa noszona była przez potężnego, elfickiego rycerza, podczas jakiegoś zatargu na
granicach Lersjii. Ponoć wojownik ten pokonał kilkunastu potężnych, ludzkich wojowników, nim jakiś
niedorosły giermek nie rozłupał mu głowy oderwaną od drzewa gałęziom. Nie wiadomo, jakim sposobem udało
mu się pokonać tak potężnego wojownika w otwartej walce tego rodzaju bronią.
Moce: Osoba nosząca tą zbroje płytową jest całkowicie niewrażliwa na ataki wszelkimi, magicznymi broniami.
Nie mniej jednak obrażenia od broni nie magicznej otrzymuje normalnie.
Istota odporna na ataki niemagiczną bronią może nosić ten pancerz, nie mniej jednak jego moc na nią
nie wpływa. Próba założenia tej zbroi oznacza dlań otrzymanie 1k10 punktów Nadużycia.
Zbroje legendarnej jakości:
110) Zbroje imperialnych żelaznych rycerzy:
Z ręki, lub na rozkaz Imperatora powstały setki egzemplarzy czarodziejskiej broni, mającej dać
przewagę jego wojskom i zapewnić zwycięstwo w setkach toczonych kampanii. Jednym z najpotężniejszych
artefaktów tego rodzaju były właśnie zbroje Żelaznych Rycerzy. To oręż niewiarygodnej wręcz mocy, zdolny
uczynić swego użytkownika może nie niepokonanym, ale na pewno bardzo groźnym. Wykonano kilkanaście
jego sztuk, lecz po dziś dzień nie pozostało wiele. Jedna z nich znajduje się w Fortecy Lot, jako łup, jedna
zaginęła i po dziś dzień nie wiadomo, co się z nią stało, pozostałe – w największej tajemnicy – po śmierci
Imperatora zdołano ewakuować do Wallatar i ukryć w podziemiach zamku królewskiego. Jakiekolwiek
informacje na ten temat i dokumenty (podobnie jak i świadków) świadomie zlikwidowano, tak, że dzisiaj nawet
królowie Wallatar nie wiedzą, co zarasta kurzem pod ich siedzibą.
Moce: Zbroje te to gigantyczne konstrukcje ze stali, zapewniające swemu właścicielowi całkowitą izolacje od
otoczenia (klasa pancerza 40 przeciwko wszystkim efektom, włącznie ze zwykle nie powstrzymywanymi przez

pancerz). Nosząca pancerz istota traktowana jest jako cel Bardzo Duży, otrzymuje dodatkowe 50 punktów Siły,
oraz zdolność Bardzo Silny. Zbroja walczy rękoma lub specjalnie przygotowaną bronią (minimum 10k6
zadawanych ran), a jej ciosy traktowane są jak ciosy Taranem (zob. „Laruzja idzie na wojnę”).
111) Zbroja świętości:
Zbroja świętości, to dar, jaki paladyn Hardon Mściciel, błędny rycerz, który życie strawił poszukując i
niszcząc ciemne siły otrzymał od duchów światła i czystości w zamian za swe zasługi. Używając jej stał się
jeszcze większym postrachem mroku, niż był dotychczas. Nie mniej jednak jego czyny – choć bohaterskie –
były dla wielu niewygodne, a bezwzględność i fanatyzm, z jakim rozprawiał się z kolejnymi przeciwnikami
światła przysporzyły mu przynajmniej tyle samo wrogów, co zwolenników. Hardon zginął w zasadzce, zabity
przez bandytów, choć podejrzewa się, że mogli być to wynajęci najemnicy, lub wręcz banda desperatów,
nienawidząca go za jego czyny. Rycerze psa, którzy znaleźli jego zwłoki zabrali nietkniętą przez napastników
zbroję i z najwyższymi honorami umieścili na ołtarzu, by uczcić bohatera.
Moce: Zbroja świętości jest zbroją płytową. Każdy znajdujący się w odległości 3 metrów od niej ożywieniec,
potwór lub demon co turę otrzymuje 1k6 ran nie powstrzymywanych przez zbroję (prócz naturalnego pancerza i
czarów). Dodatkowo noszący ją otrzymuje dodatkowe 10 punktów pancerza przeciwko ich atakom oraz 20
punktów Siły Woli na odpieranie ich czarów.
Zbroje nadludzkiej jakości:
112) Zbroja Brzasku:
Zbroja brzasku to potężny pancerz, drugi z przedmiotów, który arcymag Gorion Mag otrzymał z rąk
bogini Asleter w walce z Warathem Łzopijcą. Pancerz służył mu dobrze, odbijając złowrogie moce, jak i ostrza
oraz pazury stworów, które rzucały się na czarownika. Zbroja i broń herosa po jego śmierci zostały ukryte w
poświęconej mu świątyni, skąd pancerz skradł demon.
Moce: Zbroja brzasku jest pancerzem płytowym wysokiej jakości (wszystkie punkty na Klasę Pancerza).
Symbolizuje moment, w którym dzień spotyka się z nocą i jednocześnie walkę z sił światła i ciemności.
Jest znacznie lżejsza od swych odpowiedników i maksymalna wartość zręczności, podczas
wykonywania w niej testów wynosi 30. Ponadto zawarto w niej zaklęcia chroniące przed magią, sprawiające, że
rzucone zaklęcie na 50% nie zadziała na jej właściciela.
W swym świetlistym aspekcie zbroja brzasku zapewnia dodatkowe 10 punktów pancerza przeciwko
atakom ożywieńców, demonów i potworów, oraz zwiększa o 20 Siłę i Wytrzymałość noszącej ją osoby.
Wymienione stwory, by w ogóle podejść do własciciela muszą wykonać test swej sumarycznej Siły Woli
przeciwko połowie jego Siły Woli.
W mrocznym aspekcie pancerz powoduje, że noszący go automatycznie otrzymuje zdolność
Jeździectwo na dowolnym stworze, jakiego dosiądzie, oraz (ewentulanie) zdolność walka powietrzna. Wzbudza
strach u wszystkich istot w promieniu 3 metrów. Otrzymuje też premiowe 20 punktów Siły i P. Ran oraz
zdolność Nieczułość.
Aspekty zbroi są wybierane oraz zmieniane jak w wypadku Miecza Poranka.`
Hełmy:
Hełmy – podobnie jak i zbroje oraz tarcze – wpisują się w długa listę obronnego rynsztunku. Nie
opiewa się ich w legendach, ani nie śpiewa się o nich pieśni jak to miewa miejsce w wypadku mieczy, nie
osiągają tak wielkich cen jak najlepsze pancerze, lecz mimo to nadal są cenne. Wykonuje się je z dużych ilości
metalu, przez co ich koszta nie są małe. Mimo to stanowią dość pewną ochronę głowy i są wygodne, także w
połączeniu z innymi rodzajami pancerza, jak i bez nich. Wiele z nich zaklęto i obdarzono niezwykłymi mocami,
by lepiej służyły noszącym je wojownikom.
Hełmy wysokiej jakości:
113) Hełm wielu oczu:
To potężny hełm garnczkowy, ozdobiony złotem oraz płaskorzeźbami wyobrażającymi oczy z każdej
jego części. Nie wiadomo jak powstał, wedle legend miał zostać odebrany demonom, znaleziony przez
poszukiwaczy przygód w jakimś starożytnym grobowcu, wyłowiony z wody, albo też stworzony przez
czarowników lub po prostu wykuty przez niezwykle uzdolnionego kowala. Obecna lokalizacja hełmu jest
nieznana, prawdopodobnie zaginął gdzieś.
Moce: Osoba nosząca Hełm Wielu Oczu nie może być atakowana od tyłu. Broni się wówczas na takich samych
zasadach, jakby była atakowana od boku.
Atakowana od boku natomiast broni się tak, jakby była atakowana z przodu.

114) Hełm telepatii
Hełm ten został stworzony dla Lorasa Milczącego, wodza szarych elfów żyjących w Trajton. Podobnie
jak inne istoty zamieszkujące ten kraj szare elfy częstokroć walczyły z orkami. Osada Lorasa miała tego pecha,
że została napadnięta, a wielu jej mieszkańców uprowadzonych. Napastnicy wypuścili elfa tylko po to, by mógł
przynieść list z żądaniem okupu do innych osad. Jednak, by nie doniósł o miejscu obozowania stworów
wyrwano mu język. Mimo, że zapłacono wymienioną cenę wszyscy jeńcy zostali zamordowani. Od tego
momentu Loras – i kilku niedobitków, którym udało się jakimś cudem ujść z życiem z wymordowanej osady –
stali się mścicielami zabijającymi orków, gdzie tylko ich znaleźli. By móc dowodzić swymi towarzyszami elf
wybłagał u jednego z magów ten hełm, który pozwalał mu komunikować się bez używania słów.
Moce: Osoba nosząca hełm otrzymuje moc „myślmowa”.
115) Hełm oddychania pod wodą
Hełm ten jest dziełem maga Kagara nazywanego także Rybą. Był to czarownik z Wyspy Skał,
zamieszkujący na Północnych Wyspach. Zafascynowany był on zatopionym Is i pozostającymi w głębinach
pozostałościami sztuki czarnoksięskiej. Dzięki temu potężnemu narzędziu zwiedzał on głębiny morskie,
poszukując ruin i zapomnianych artefaktów. Pewnego dnia, gdy obładowany stertą znalezionych w głębinach
przedmiotów powracał z jednej z takich wypraw został dostrzeżony przez barbarzyńskich Nordów, którzy uznali
go za jednego z morskich demonów i zamordowali, a następnie ukradli hełm.
Moce: Osoba nosząca hełm może oddychać pod wodą, tak jakby było to powietrze atmosferyczne.
116) Hełm czaszki
Ten oręż wykonano z czaszki ogra, którą dodatkowo pokryto blachą i napełniono złowieszczymi
zaklęciami. Prawdopodobnie jest dziełem jednego z czarnoksiężników klanu Drugoroth z Dun Mak. Hełm nosił
bowiem jeden z wojowników tych dzikusów podczas napadu na krasnoludzką osadę. Chełpił się on, że pokonał
bestię, z której kości wykonano nakrycie głowy gołymi rękoma. Został jednak zabity przez krasnoluda Thoriego
Rudobrodego, który odebrał mu hełm, uznając się za godniejszego, by go nosić.
Moce: Złowieszczy hełm czaszki napawa serca patrzących na jego właściciela grozą już z samego wyglądu
(właściciel otrzymuje modyfikator +10 do testów zastraszania). Noszony przez istotę posiadają mroczną skazę,
zajmującą się magią nekromantyczną, potwora, demona, półdemona lub diabelstwo względnie ożywieńca
zapewnia mu premię +4 do Klasy Pancerza z magii.
117) Hełm ochrony przed urokami
Ten hełm to jeden z największych skarbów rodu Bedmadi – budzących podziw i szacunek Zabójców
Magów. Oręż pierwotnie został stworzony przez czarnoksiężnika Kalhima Dar’nakotha podczas jego walki z
Lesteronem demonem kłamstwa. Broń używał jeden z jego uczniów, by nie dać zwieść się podszeptom stwora.
Łowcy magów – ścigający go za popełnione przestępstwa – zabili go i odebrali mu cały jego ekwipunek wkrótce
po tym, jak zmierzył się ze stworem.
Moce: Hełm jest potężnym, magicznym talizmanem zapewniającym ochronę przed skutkami uroków. Nosząca
go osoba otrzymuje modyfikator +20 do porównania Siły Woli przeciwko efektom wpływającym na umysł.
Nawet, jeśli to się nie powiedzie istnieje 25% szans, że tego typu czar nie zadziała na ofiarę.
118) Hełm dowodzenia
Ten przedmiot wykuli krasnoludzcy kowale, a następnie ich ziomkowie – kapłani nasycili go magią.
Powierzono go Snoriemu Żelaznemu, kapitanowi gwardii thana Groto Goblinobójcy. Nosił go z dumą, zyskując
sobie sławę oficera, za którym podkomendni byli gotowi pójść w ogień. On i jego żołnierze zginęli w bitwie
przeciwko orkom i goblinom na Przełęczy Kozicy, walcząc w wąskim gardle przeciwko większej ilości
nieprzyjaciół. Mimo, że ponieśli śmierć powstrzymali wroga na tyle długo, że ich sojusznicy zdążyli nadejść i
rozbić znacznie osłabione siły stworów. Niestety hełmu nie odzyskano, prawdopodobnie służy dziś któremuś z
orkowych wodzów.
Moce: Ten wysoki, ozdobiony rzucającym się w oczy pióropuszem hełm dodaje ogromnego autorytetu noszącej
go osobie. Otrzymuje ona modyfikator +10 do wszystkich testów przywództwa.
Jeśli korzystasz z zasad Bitew (zob. Laruzja idzie na wojnę) noszący hełm otrzymuje także modyfikator
+1 do rzutów w tabeli Bitwy.
119) Hełm odwagi
Haugowie z Hungaru niczego tak nie cenią jak szaleńczej wręcz odwagi. To właśnie jeden z ich królów
otrzymał w darze od druida ten przedmiot. Prawdopodobnie była to subtelna kpina z władcy, który nie
wykazywał się odpowiednią brawurą w boju. Dalsze losy przedmiotu są niemożliwe wręcz do prześledzenia,
przechodził on bowiem z rąk do rąk częściej niż jakikolwiek inny, głównie za sprawą kolejnych śmierci
właścicieli.

Moce: Ten dość prymitywny, lecz bardzo bogato zdobiony, udekorowany rogami hełm obdarzony jest mocą
dodawania odwagi swym właścicielom. Nsząca go osoba otrzymuje modyfikator +20 do wszystkich testów
Opanowania przeciwko Strachowi. Niestety otrzymuje także wadę Zbyt Pewny Siebie na 2p (kumulującą się z
innymi wadami Zbyt Pewny Siebie).
120) Hełm infrawizji
Przedmiot ten wykonały krasnoludy i powierzyły jednemu ze swych wojowników – Baldwinowi
Grotołazowi. Artefakt miał przechylić na ich stronę szalę zwycięstwa w walkach z licznymi potworami i
bestiami lęgnącymi się w jamach ich podziemi. Hełm służył Baldwinowi, jego synowi, wnukowi i prawnukowi
aż do chwili, gdy ten ostatni zaginą w sztolniach Kopalń Śmierci. Artefakt zapewne leży w nich po dziś dzień
czekając na swego znalazcę.
Moce: Nosząca przedmiot istota postrzega ciepło bijące od żywych istot. Są one dla niego doskonale widoczne,
nawet w najgłębszych ciemnościach (lecz niestety właściciel nie może dostrzegać je przez ściany itd.).
Hełmy niezwykłej jakości:
121) Hełm przeciwnego charakteru:
Hełm ten jest żartem jednego z czarodziei górskich goblinów Hrapa Wykrzywionego, znanego z
niewybrednego i złośliwego poczucia humoru. Hełm został drogą magiczną podrzucony krasnoludom, wśród
których wywołał ogromne zniszczenia i chaos. Gdy zorientowały się co to za przedmiot zdołały go jednak bez
żadnych przeszkód unieszkodliwić. Obecnie znajduje się w obciążonym kamieniami worku na dnie jednego z
górskich stawów.
Moce: ten stalowy, porządny, bogato zdobiony hełm posiada bardzo nieprzyjemną cechę. Założony na głowę nie
daje się zdjąć, chyba, że po uprzednim rzuceniu zaklęcia „Zdjęcie klątwy”. Wady i Zalety oraz cechy charakteru
noszącej go postaci zmieniają się na przeciwne (jeśli Mistrz Gry znajdzie takie naturalnie) w karykaturalnym
wręcz stopniu. Osoba nosząca hełm wraca do normalnego stanu w chwili zdjęcia przedmiotu z głowy.
122) Hełm hipnotyzmu:
Hełm powstał jako dzieło Azagana Dominatora, złego czarnoksiężnika, który swego czasu terroryzował
Zielone Góry. Pięknie zdobiony i przyozdobiony klejnotem w kształcie oka stanowił niemal jego symbol. Z tego
powodu, gdy wreszcie łotr został zgładzony to właśnie hełm posłużył jako symbol triumfu. Obecnie przedmiot
znajduje się Alamon, gdzie został przekazany po pokonaniu czarownika. Jakiś czas znajdował się na honorowym
miejscu, jako wspaniały łup, lecz obecny książę rozkazał przenieść go do zbrojowni, by zrobić miejsce na
własne zdobycze, które uznał za chwalebniejsze. Hełm i jego moce praktycznie popadły w zapomnienie.
Moce: Za pomocą hełmu trzy razy dziennie, kosztem jednego ataku można użyć zaklęcia Hipnoza. Jeśli nosi go
czarownik, który rzuca zaklęcie z grupy uroków otrzymuje on modyfikator +10 do porównania Siły Woli.
123) Hełm łowów:
Hełm łowów to wysoki, metalowy, pomalowany na zielono hełm wykuty i zaklęty przez elfy z Illien.
Używany był przez ich wojowników jako ochrona i wspaniałe wyposażenie podczas łowów i walk (równierz
nazywanych czasem polowaniami) w lasach. Najsłynniejszym właścicielem hełmu był (i jest nadal) Ganwylf
Łowczy dość niesławny tropiciel uwielbiający wprost miesiącami śledzić swych wrogów i unicestwiać ich
jednego po drugim bez szans na obrony, lub wciągać w zasadzki, z których żaden nie ma szans ujść z życiem.
Przedmiot podarowano mu po tym, jak sam jeden uśmiercił ponad stuosobowe plemię goblinów przez miesiące
krążąc wokół niego i zabijając samotne stwory.
Moce: Hełm zwiększa o 10 szanse Ukrywania się, Szybkość, Celność strzału oraz testy Spostrzegawczości
podczas tropienia noszącej go osoby, pod warunkiem, że jest używany w lesie. Poza drzewnymi zaroślami jest
pozbawiony mocy.
Hełmy legendarnej jakości:
124) Hełm feniksa:
Hełm feniksa to dzieło kapłanów i magów Cudoziemia, krainy Wysokich Elfów od wieków uwikłanej
w wojny zarówno ze swymi mrocznymi braćmi, jak i potyczki z Haugami i ogrami Hungaru. Podczas jednej z
bardziej zaciekłych wojen elfi arcymag Gyntheth Galathar ujrzał projekt artefaktu w sennych wizjach.
Kierowany nimi, z pomocą żywiołaka ognia, którego zdołał przekonać do współpracy wykonał hełm, który
następnie powierzył Lathentherowi Bystrookiemu. Grubą przesadą byłoby twierdzić, by hełm wywarł
decydujące znaczenie w tej wojnie, czy też przechylił szalę zwycięstwa w którejś z bitew, lecz z całą pewnością
z jego pomocą pomyślnie rozstrzygnięto wiele potyczek i pojedynków. Obecnie hełm przechowywany jest w
zbrojowniach Cudoziemia i powierzany jest idącym na wojnę, zasłużonym wojownikom.

Moce: Hełm feniksa, posrebrzany, ozdobiony złotą podobizną ptaka szyszak jest potężnym artafaktem. Za jego
pomocom, kosztem jednego ataku można 6 razy dziennie rzucić zaklęcie lot, tyle samo razy dziennie
wygenerować ognisty pocisk, który uderzy w cel w zasięgu do 100 metrów zadając mu 10k6 ran, a obrażenia
zadawane od ognia noszącej go osobie są o 50% mniejsze.
125) Pierzasty hełm:
Pierzasty hełm był wytworem i własnością Quile Wichrowego Podmuchu, jednego z żywiołaków
powietrza. Stworzenie to – rozkochane w powietrznych lotach i ptakach – nie było jednak przyjazne ludziom,
których uznało za wrogów wszystkich skrzydlatych stworzeń. Quile uważał ich za szkodniki, niewolące ptactwo,
niszczące gniazda i tereny lęgowe, hodujące zabójcze koty i dodatkowo zatruwające powietrze dymem ze swych
palenisk. Nienawiść ta była obsesyjna i nie wynikała z żadnych, doznanych krzywd. Z podobnych przyczyn
duch nienawidził zresztą także i innych istot, jak lisy, czy żbiki. Kilkakrotnie atakował różne ludzkie osiedla,
zabijając i raniąc ludzi. Podczas jednego z takich ataków ciężkich obrażeń doznała kochanka maga Gotharda
Gniewnego, który rozgniewany takim obrotem sytuacji odnalazł stwora i go unicestwił. Hełm znalazł się wśród
jego łupów i po dziś dzień wśród nich pozostał.
Moce: Pierzasty hełm przyozdobiony został licznymi piórami pochodzącymi od orłów i sokołów. Wyrwanie
każdego z nich (jest ich łącznie 20) pozwala wezwać 1k20 tych ptaków, kosztem jednego ataku i uzyskać nad
nimi władzę.
Na miejsce każdego utraconego pióra można wstawić nowe, które jednak zyska moc dopiero po upływie
tygodnia.
Tarcze:
Tarcze stanowią podstawowy ekwipunek obronny, od którego przy Laruzyjskim stopniu rozwoju
płatnerstwa życie walczących może zależeć nawet bardziej niż od zbroi. W prawdzie większość z nich to jedynie
wykonane z warstwy drewna lub wikliny obciągniętej skórą lub okutej metalem (choć i to nie w każdym
wypadku) z wymalowanymi barwami walczącego lub jego pana, to wielu Laruzyjczyków – zwykle rycerzy,
możnowładców, bogaczy lub plemiennych wodzów nosi je znacznie wyższej jakości. Wiele z tarcz zdobionych
jest klejnotami, złotem i srebrem z rozrzutnością, jakiej próżno dziś szukać. Niektóre z nich stanowią
prawdziwe, niepowtarzalne dzieła sztuki, których żal wręcz wystawiać na niszczący grad ciosów. Równie wiele
wysiłków, co w zdobienia włożono tez w uczynienie ich magicznymi.
Tarcze wysokiej jakości
126) Tarcza wzmocnienia:
Tarcza ta została wykonana na prośbę krasnoluda Gorna Jednookiego przez jego przyjaciela,
czarodzieja Kalana z Róż. Tarcza miała uczynić go potężnym wojownikiem i przez to wpływowym członkiem
klanu. Kalan wysilił na jej stworzenie cały swój kunszt, lecz niestety nie był on najzdolniejszym magiem. Zdołał
jednak zapewnić swemu przyjacielowi szacunek rodu. Ufny w moc swej tarczy Gorn podczas potyczki
zaszarżował na szeregi wroga i został zabity, lecz jego niespodziewany atak tak zaskoczył przeciwników, że
zostali oni praktycznie wyrżnięci przez nacierające od flanki pozostałe krasnoludy.
Moce: Tarcza wzmocnienia zapewnia noszącej nią osobie premię +10 do siły.
127) Tarcza osłony:
Tarcza osłony powstała na wyspie skał, jako jeden z licznych artefaktów, jakich Gaw Młodszy zażądał
od pracujących dlań czarowników. Ten i inne artefakty wedle rojeń władcy mają dać mu przewagę w konflikcie
o panowanie nad wyspą skał.
Moce: Tarcza osłony zapewnia każdemu noszącemu ją, prócz normalnych korzyści płynących z noszenia tarczy
także premię +2 do klasy pancerza. Premia ta wynika z magii, wpływa więc na wszystkie efekty normalnie nie
powstrzymywane przez żaden pancerz.
128) Tarcza parowania:
Tarcza parowania to oręż wykuty i napełniony magią na potrzeby Rycerzy Światła przez ich kapłanów.
Oręż długo pozostawał w ich rękach, lecz niestety został utracony, gdy jego dzierżyciel zginął w potyczce z
bandytami. Obecne losy tarczy są nieznane, choć odpowiadający opisowi przedmiot widywano w różnych
zakątkach Laruzji.
Moce: Tarcza parowania wpływa na koordynacje ruchową swego dzierżyciela, dzięki czemu otrzymuje on
premię +5 do testów obrony podczas Blokowania tarczą i Parowania.
139) Tarcza przyciągania pocisków:

Ten artefakt jest dziełem złośliwości, na jaką porwał się mag Begeron Opryskliwy wobec rycerza
Jolana z Tuerst. Obaj mężczyźni konkurowali o względy pewnej damy. By pozbyć się nieprzyjaciela Begeron
podrzucił mu tę właśnie tarczę na wyprawę wojenną, licząc, że przez nią zginie. Niestety przeliczył się, tworząc
przedmiot, gdyż tarcza miast odebrać życie Jolanowi ocaliła mu je wielokrotnie.
Moce: Każdy pocisk (lecz nie czar o formie pocisku) który został wypuszczony we właściciela tego przedmiotu
automatycznie trafia. Przed wykonaniem testu na Unik lub Odbicie tarczą należy wykonać rzut: istnieje 50%
szans, że pocisk wbije się w tarcze sam z siebie. Przed pozostałymi pociskami można bronić się normalnie.
140) Pawęż siły:
Pawęż siły wykonano na Białych Wzgórzach, podczas jednej z licznych feudalnych wojen z potrzeby
chwili. Zaklęto tam kilka pawęży po to, by noszący je tarczownicy mogli udźwignąć trochę więcej koniecznego
im ekwipunku, a po wszystkim te dość niepraktyczne artefakty pogrzebano w czeluściach jakiejś zbrojowni,
gdzie leżą nie wydobywane na światło dzienne.
Moce: Pawęż siły dodaje noszącemu ją premię +20 do Siły. Niestety z racji niewygody przedmiotu raczej nie
jest to zbyt cenny przedmiot.
141) Pawęż twierdzy:
Pawęż twierdzy stworzyli ludzcy magowie na zlecenie krasnoludzkiego klanu Czerwonej Góry. Było to
ich ostatnie dzieło, bowiem – mimo, że niewątpliwie magiczna – nie stanowiła tego, za co zapłacono. Jako, że
magowie odmówili zwrotu pieniędzy uniesiony gniewem i honorem klan ich wymordował, co nie przeszkodziło
mu w używaniu pawęży.
Moce: Pawęż twierdzy zapewnia dodatkową ochronę zarówno noszącemu ją, jak i podążającym za nim osobom,
zapewniając im klasę pancerza +2.
142) Pawęż „Ściana”
Ta wykonana z okutego metalem drewna pawęż została wykonana przez nekromantę Alkena, lub – co
bardziej prawdopodobne – przez któregoś z jego uczniów i sług. Używana była w Wallatar podczas walk
prowadzonych z lokalnymi książętami, podczas których przeszła w ręce możnowładców.
Moce: Pawęż ściany jest w stanie przetrzymać uderzenie każdego pocisku, pod warunkiem, że średnicą jest
mniejszy od niej samej. Zapewnia więc osłonę przed uderzeniami nawet machin oblężniczych, lecz nie magii w
różnych formach.
Tarcze niezwykłej jakości
143) Tarcza męstwa:
Tarczę tą wykonali ceniący odwagę druidzi Haugów, którzy podarowali ją za zasługi jednemu z
wojowników. Kron Białolicy – bo tak miał na imię ten człowiek – dzięki niej zabłysną jeszcze bardziej. Stał się
znany wśród swoich zarówno z napadów na ziemie lordów jak i odwagi w międzyplemiennych bojach, czy też
wreszcie walkach z orkami i polowaniach. Wkrótce po tym, jak obwołano go Wielkim Królem zebrał ogromne
ilości wojowników i obległ Miasto Wzgórz. Konfrontacja była długa, lecz pozbawieni machin oblężniczych
barbarzyńcy nie zdołali przedrzeć się przez mury i wykrwawili się w szalonych szturmach. Sam Kron zginą w
walkach, a jego ciało i tarczę zabrano, by pochować w Dolinie Królów w Dun-Mak. Krążą plotki, że jego kurhan
splądrowano, a tarcze skradziono.
Moce: Ta zdobiona złotem, drewniana tarcza obdarzona jest kilkoma potężnymi mocami. Jej właściciel
otrzymuje premię +10 do Opanowania oraz +1 do losowania wyników w Tabeli bitew (Zobacz: „Laruzja Idzie
na Wojnę”).
Jeśli posiadacz tarczy deklaruje Pełen Atak otrzymuje dodatkowe podbicie.
144) Tarcza ochrony przed pociskami
Tarza ta to jeden z najstarszych artefaktów, jakie znajdują się w Laruzji. Jeśli nie jest późniejszą kopią
przedmiotu, to pochodzi jeszcze z czasów wojny między Elfami a Krasnoludami, która to położyła kres
świetności obydwu imperiów. Krasnoludy – mimo potężnych zbroi – obawiały się elfickich łuczników, którzy
zadawali im ciężkie straty zabijając dziesiątki z nich. Krasnoludzcy mędrcy i kapłani natchnęli ten przedmiot
mocą, która miała ochronić walczących przed śmiercionośnym gradem pocisków sypiącym się nań ze
wszystkich stron. Mimo, że artefakt opuścił ręce małego ludu już wieki temu krasnoludy były zeń zadowolone.
Nie wiadomo, gdzie się dziś znajduje, ani komu służy, lecz z całą pewnością nie przepadła.
Moce: Ta potężna czarodziejska tarcza zapewnia noszącej ją osobie premię +30 do blokowania wszystkich
pocisków (lecz nie czarów o formie pocisku), dodatkowo dając mu dodatkowe +10 punktów pancerza przeciwko
pociskom.

145) Tarcza „Pożeracz czarów”
Tarcza pożeracza czarów była własnością Gorda Czarnego. Człowiek ten obsesyjnie nienawidził
czarowników, wierząc, że odpowiadają za wszelkie nieszczęścia, jakie spadają na ludzkość. Rodzice i
rodzeństwo Gorda zginęli podczas walk, jakie w jego rodzinnym mieście rozgorzały, gdy szalony i rządny
władzy czarownik Selmoth poprowadził nań hordy najemników, orków i potworów. Zrozpaczony młodzieniec
poprzysiągł śmierć każdemu zajmującemu się czarami, jakiego napotka. Posunął się nawet dalej – zawarł pakt z
demonami, które – w zamian za oczyszczenie świata z groźnych dlań adeptów magii – podarowały mu tarczę
pożeracza czarów.
Gord szybko stał się człowiekiem wyjętym z pod prawa – gdzie się pojawił ginęli czarownicy i nikt z
pośród nich – nawet zwykli szarlatani – nie mógł spać spokojnie. Nie rozróżniał też między ich kategoriami,
zabijał każdego, podpalał nawet świątynie. Mimo, że podążali za nim liczni mściciele, magowie nasyłali nań
monstra, a słudzy prawa dreptali zań krok w krok znajdywał też swych naśladowców i pomocników, którzy – z
żądzy łupu, zemsty czy ślepej nienawiści – ciągnęli pod jego sztandar. Ich dziełem były setki zbrodni, które
nieraz zaskakiwały swą śmiałością. Ostatecznie Gord zginął przeszyty strzałą, w chwili, gdy na jego i jego obóz
napadli – połączywszy siły – zarówno mściciele, jak i magowie i najemnicy – uderzyli nań jednej nocy z
niezwykłą zaciętością i brutalnością.
Moce: Tarcza pożeracza czarów została okuta brązem i przyozdobiona magicznymi runami i klejnotami tak, że
wygląda, jakby nań znajdowała się szczerząca zęby paszcza. Jeśli w promieniu 3 metrów od tarczy uaktywnione
zostanie zaklęcie rzucający je musi wykonać porównanie Siły Woli z noszącym tarczę +10. Jeśli to się nie
powiedzie tarcza ożyje i pochłonie moc czaru, powodując jego automatyczne rozproszenie.
146) Puklerz tchórzów:
Tarcza tchórzów została wyczarowana przez czarodzieja Rozaliana dla niziołka Jolo z Wrzosowego
Stoku. Niziołki z tej miejscowości – jak cała ich rasa – nie były zbyt wojownicze. Spowodowało to, że padały
często ofiarami goblinów, które odbierały im większość plonów i wyhodowanych zwierząt oraz brutalnie
znęcały się nad nimi, okaleczając i zabijając dla zabawy. Niziołki obawiały się stanąć przeciwko nim do walki,
gdyż zwyczajnie wiedziały, że opór przeciwko licznemu, dobrze uzbrojonemu i bitnemu przeciwnikowi skazany
jest na porażkę. Jolo wybłagał u Rozaliana tę tarczę w zamian za obietnice dożywotnich dostaw żywności dla
czarodzieja oraz urzędzenia trzy razy do roku uczty dlań oraz dla jego przyjaciół. Z pomocą tarczy dzielny
niziołek przemkną do obozu wroga i zabił wszystkie gobliny podczas snu. Te nieliczne, które przeżyły uciekły,
przekonane, że padły ofiarą złośliwego demona. Mimo, że kości tak Jolo jak i Rozaliana rozpadły się w pył już
wieki temu w Wrzosowym Stoku po dziś dzień trzy razy do roku wydaje się ucztę ku czci dobrodusznego maga.
Moce: Puklerz tchórzów wzięty do rąk czyni noszącego niewidzialnym. Zaklęcie utrzyma się tak długo, jak
długo użytkownik nie wypuści broni z rąk.
147) Srebrzysta tarcza:
Srebrzysta tarcza powstała jeszcze, nim Selie zmierzyło się w wojnie z krasnoludami. W głębokiej
starożytności, gdy elfy zmagały się z jakimś nieznanym wrogiem bogini Selena natchnęła tę tarczę mocą, by
mogły pokonać swych przeciwników. Broń – jak na artefakt o takiej proweniencji – nie jest szczególnie potężna.
Stanowiła – mimo dużej mocy – raczej symbol władzy, niż oręż. Krasnoludy zdobyły ją w pierwszej fazie wojen
i umieściły w którejś z własnych świątyń, jako symbol triumfu. Także i w ich rękach broń nie pozostała długo,
bowiem osiedle to wpadło w ręce orków, a tarcza zdobi dziś ołtarz jakiegoś, plugawego bożka.
Moce: Tarcza – jeśli nie znajduje się w rękach elfa lub półelfa – jest zwykłą tarczą, okutą srebrzyście
połyskującym metalem.
W rękach półelfa zapewnia ona premię +10 do testów Blokowania i Inicjatywy.
W rękach elfa premia ta podwaja się.
148) Tarcza zguby:
Tarcza ta należała do Horgana Czarnego, rycerza – banity z południowego Erthenroth, który rzekomo
miał podpisać pakt z ciemnymi mocami. W zamian za swą dusze otrzymał od nich moc, umiejętności i
przedmioty, które używał, by terroryzować śmiertelnych. Przez wiele lat siał bezprawie na południu, zaciągając
pod swe sztandary wielu podobnych mu, oraz zwykłych zbójców i przestępców. Ponoć nigdzie nie było siły
zdolnej mu się przeciwstawić, nawet król był bezradny wobec jego osoby. Zginął w głupi sposób, podczas kłótni
o podział łupów zabił go jeden z własnych sług.
Moce: Ta duża tarcza zadaje 2k6 obrażeń (od negatywnej energii) każdej osobie, której cios zostanie za jej
pomocą odbity. Obrażenia te traktowane są jak czar przybierający formę pocisku.
Tarcze legendarnej jakości
149) Smocza tarcza:

Smoczą tarczę wyczarowali magowie Trajtonu by ochraniała rycerza Kalina Smokobójcę gdy ten
wyruszył do walki ze smokiem Haganem z Popielnego Wzgórza. Tarcza służyła mu dobrze, chroniąc go przed
niszczącymi podmuchami smoczego ognia, oraz szponami i kłami przeciwnika. Nie mniej jednak – mimo, że
Kalin wygrał – nie uchroniła go od mocy smoczej magii. Szlachetny ongiś wojownik wrócił ze smoczego leża
odmieniony, powiadają, że to czary gada zatruły jego serce.
Moce: Smocza tarcza została wykonana specjalnie z myślą o walce ze smokami. Zapewnia ona całkowitą
ochronę przed smoczym oddechem oraz modyfikatro +20 do blokowania innych ataków gadów. Noszący tarczę
otrzymuje także tylko połowę obrażeń od ognia.
150) Tarcza czaszki:
Kalin Smokobójca pokonawszy Hagana z popielnych wzgórz zatrzymał czaszkę gada, którą – jak
mawiał – zamierzał uczynić swym trofeum. Nie mniej jednak duma z czynu i rozpierające rycerza poczucie
mocy kazało mu zwołać najlepszych płatnerzy i zmusić wielu magów, by przekształcili kość w tarczę o
niezwykłej mocy. Kalin – wierząc w swą sławę, siłę i moc artefaktu – zebrał ludzi, którzy deklarowali się go
poprzeć i ogłosił się królem Trajtonu. Naturalnie władcy krainy nie spodobał się ten czyn, wypowiedział on więc
wojnę śmiałkowi. Armie obydwu wojowników spotkały się nad rzeką Czarnego Brodu. Mimo ostrzerzeń
zwiadowców Kalin – wierząc w swą niezwyciężoność – rozkazał przeprawić się na drugą stronę rzeki. W chwili,
gdy połowa wojsk była jeszcze na drugim brzegu uderzyły nań odziały królewskie i zmasakrowały wojowników
Kalina. Sam samozwaniec również zginą w bitwie. Jego tarczę zaniesiono do zamku królewskiego, gdzie
znajdowała się do wojny z Imperium. Jej obecny los nie jest znany.
Moce: Tarcza czaszki jest tarczą Wysokiej Jakości (punkty przeznaczone na modyfikator do Blokowania). Prócz
tego jej właściciel otrzymuje modyfikator +5 do klasy pancerza. Tarcza jest jednak symbolem strachu i jej
główna moc leży właśnie w tym, że noszący ją wzbudza Strach w swych wrogach.
Pociski:
Strzały są drogie – i przez to szanowane – tylko z jednego powodu – żelazo, z którego się odlewa ich
groty jest cenne. Laruzyjska metalurgia bowiem nie należy do rzemiosł wysokiego poziomu i produkuje
stosunkowo niewiele stali. Na szczęście jednak – nawet mimo to – pociski są bardzo pospolite. Nie zdarza się,
by opowiadano o nich legendy, czy czuło się z nich dumę, gdyż z samej swej natury często giną lub niszczą się
uderzając o cel. Częściej sławi się łuczników, czy choćby samą broń, niż strzały albo bełty.
Nie mniej jednak – z racji wygody, jaką zapewnia ten typ przedmiotu – zaklęto wiele strzał. Większość
z nich przepadła w pomroce dziejów, część jednak dotrwała do dzisiaj, nadal powstają też nowe. Najczęściej ich
twórcami są magowie bitwy, miecze magii i wojowniczy nieśmiertelni, gdyż inni czarownicy rzadko mają
korzyść z tworzenia ich.
Pociski dobrej jakości
151) Zaklęte pociski
Niemal codziennie zdarza się, że ludzie (i inne istoty) mierzą się z nadprzyrodzonymi wrogami.
Większość z nich – choć z trudem – można pokonać bez użycia magii. Niestety istnieją takie, przeciwko którym
skutkują tylko zaklęcia i czarodziejskie talizmany. Zaklęte strzały i bełty są bronią stworzoną właśnie do walki z
takimi wrogami. Nie są one może potężne, lecz potrafi je wykonać wielu, często prócz tego śmiesznie słabych
czarowników.
Moce: Zaklęte strzały są magiczne. Mogą więc ranić istoty odporne na zwykłą broń.
Pociski wysokiej jakości
152) Strzały gromu
Strzał gromu używał swego czasu miecz magii Atheryn Gromowładny. Panujący nad błyskawicami i
burzami czarownik – fechmistrz służył królowi Trizani, jako jeden z kapitanów jego floty. Słyną z błyskawic,
jakie miotał na maszty wrogich okrętów. Strzały nie należały do jego najwybitniejszych dzieł, lecz zawsze miał
przy sobie ich pełen kołczan. Wiele z nich wpadło w ręce ludzi z Suchoziemia i Nordów, lecz cena, jaką za nie
zapłacili była ogromna. Powiadają, że Atheryn nigdy nie chybiał, gdy wypuszczał pociski.
Moce: Każda strzała gromu uderzając w cel zadaje dodatkowe 1k6 od elektryczności.
153) Strzały eksplozji
Stos nie należał nigdy do najmilszych czarowników. Już jako dziecko zdradzał niezdrową fascynację
ogniem, która wzrastała wraz z nim. Ponoć nie było dlań większej przyjemności, niż wzniecanie płomieni.
Człowiek ten jest jednym z najlepszych przykładów, co dzieje się, gdy magiczna moc dostaje się w
nieodpowiednie ręce. Właśnie dlatego, by móc swobodnie niszczyć i wzniecać pożary oraz powodować

eksplozje został najemnikiem. Ponoć nawet w chwilach, gdy nie walczył opracowywał nowe metody rozniecania
pożogi. Strzały eksplozji należały do jego najukochańszych dzieł, wykonał ich więc dość dużo, zwłaszcza, że nie
było to dlań zbyt trudne. Mimo, że Stos skończył bardzo źle – zabity przez innych najemników, gdy znudzony
podpalił ich obóz – dzieła jego pasji przetrwały do dziś.
Moce: Gdy strzała eksplozji uderzy w jakiś cel prócz zadania normalnych obrażeń wybucha zadając 2k6 ran
wszystkim istotom w promieniu 2 metrów od trafionego. Podczas wybuchu istnieje 50% szans, że strzała ulegnie
zniszczeniu.
154) Strzały milczenia
Helm Szrama urodził się w najgorszych zaułkach Noks. Jak wiele innych sierot i dzieci ulicy by
przeżyć żebrał i kradł. Wyróżniał się jednak z pośród nich posiadaniem potężnego daru magii, która płynęła w
jego żyłach. Był czarodziejem. Moce, które w sobie odkrył bardzo pomogły mu w przestępczej karierze, dodając
nowych, potężnych możliwości. Wkrótce stał się postrachem ulicy, prawdziwym królem gangów, a gdy jego
sława rosła awansował jeszcze bardziej, stając się królewskim skrytobójcą i przełożonym szpiegów oraz
donosicieli. Strzały milczenia były jego bronią i jednym z potężniejszych narzędzi, gdyż trafiona nimi ofiara –
nawet jeśli przeżyła – nie miała już szans, by wezwać pomoc.
Moce: Istota ugodzona tą strzałą musi wykonać porównanie test Wytrzymałości –10. Jeśli jej się nie powiedzie
traci na 15 minut zdolność wydawania z siebie dźwięków. Nie może więc wezwać pomocy, ani używać zaklęć.
155) Strzała translokacji:
Pociski te to dzieło Logana Nieuchwytnego, miecza magii, który sprzedawał swe talenty w Zielonych
Górach, walcząc przeciwko Orkom, Goblinom, Haugom, Nordom, Trajtończykom i Wallatarczykom.
Przydomek swój zawdzięczał szybkości z jaką potrafił przemieszczać się po polu bitwy pojawiając się prawie
natychmiast w krytycznych miejscach i umykając wrogą.
Moce: Moc strzały translokacji powoduje, że jej użytkownik natychmiast teleportuje się w miejsce, w które trafił
pocisk.
156) Strzała sokolego wzroku
Lathanaria Cichostopa, elfia Mieczniczka Magii zasłynęła jako jedna z najlepszych zwiadowczyń
zamieszkujących Trajton. Podobno potrafi określić liczebność wroga nawet nie widząc go. Sławę swą
zawdzięcza czarodziejskim pociskom, jakie nauczyła się wykonywać i jakimi się posługuje i jakie sama
stworzyła. Nie mniej jednak te magiczne pociski często giną – tak podczas akcji, jak i za sprawą chciwych
złodziei.
Moce: Łucznik, który wystrzelił strzałę sokolego wzroku może obserwować świat z jej perspektywy. Ma na to
zazwyczaj kilka sekund, lecz zwykle to wystarczy, by zorientować się w ukształtowaniu terenu, czy ilości
nieprzyjaciół.
157) Strzała rozproszenia magii:
Strzały tego rodzaju są dziełem Tyrninth Szaropiórej, skrzydlatej kapłanki wiatru zaangarzowanej w
wojnę z ludźmi. Ona i podległe jej kapłanki stworzyły wiele tego typu przedmiotów, lecz po dziś dzień w rękach
jej ludu pozostało zaledwie 10 tego typu pocisków. Ludzie i orkowie posiadają jeszcze kilkanaście podobnych.
Większość z nich uległa albo zniszczeniu, albo zaginęła, choć od czasu do czasu ktoś znajduje tego typu artefakt.
Moce: Osoba trafiona takim pociskiem – prócz zwykłego rzutu na obrażenia – musi wykonać porównanie Siły
Woli z łucznikiem. Jeśli jej się nie powiedzie wszystkie działające na nią czary znajdą się pod działaniem
Rozproszenia Magii.
158) Strzała zranienia:
Strzały zranienia zostały wykonane przez orkowego szamana o nieznanym imieniu i powierzone kilku
najlepszym łucznikom w jego szczepie. Prawdopodobnie były używane podczas jakiejś plemiennej wojny
między tymi istotami. Nie wiadomo, ile w ogóle ich stworzono, w ręce ludzi dostało się tylko kilka z nich…
Najczęściej nikt zresztą nie prosił o ten podarunek.
Moce: Osoba trafiona tą strzałom zawsze otrzymuje przynajmniej 1k3 rany, nawet, jeśli jej pancerz wychwycił
wszystkie obrażenia.
159) Strzała siły:
Pocisk ten jest rodzajem magicznej amunicji używanej swego czasu w walkach na Czarnych
Wzgórzach. Nie wiadomo, do kogo należał pomysł, lecz wydaje się, że przynajmniej kilku czarowników
wytwarzało tego typu amunicję, bowiem później doliczono się przynajmniej kilkuset jej sztuk. Większość tego
rodzaju strzał zaginęła i ich los jest nieznany. Nieliczne wciąż są przechowywane w różnych częściach Laruzji.

Moce: Tego typu strzała wypuszczona z łuku dolicza do zadawanych obrażeń premię z Siły strzelca jak broń
biała.
160) Strzała serca piekieł:
Interesujący typ magicznych przedmiotów używanych dość często przez pomniejsze demony
specjalizujące się w łucznictwie. Ich panowie (lub one same, jeśli stwory są niezależne) uzbrajają je weń, by nie
musieć ranić własnych sług i sprzymierzeńców, a jednocześnie mogły siać śmierć i zniszczenie na polu walki…
Moce: Trafiony tym pociskiem demon lub istota demoniczna nie otrzymuje obrażeń, a strzała leci, jakby nie
napotkał żadnej przeszkody.
161) Alabastrowe strzały:
Te białe strzały to dzieło czarowników mrocznych elfów tworzących liczne, złowieszcze bronie w
Puszczy Cienia i Mrocznej Puszczy. Artefakty te są od czasu do czasu widywane w rękach najlepszych
łuczników Unseelie, nie mniej jednak wrogowie tego ludu weszli w posiadanie wielu z nich w łatwy do
wyobrażenia sobie sposób.
Moce: Obrażenia zadane przez alabastrową strzałę nie mogą zostać uleczone żadnym naturalnym sposobem. W
trakcie 24 godzin od trafienia takim pociskiem rany nie mogą zostać uleczone też żadną formą magii.
Pociski niezwykłej jakości
162) Strzały ognistego kręgu
Demon Kanadar Ognisty Podmuch przed wieloma latami terroryzował Erthenroth. Jego ulubioną pasją
było wzniecanie pożarów i przyglądaniu się zniszczeniom. Wielu śmiałków wyruszyło, by pokonać stwora, lecz
większość z nich zginęła. Stwór bowiem posiadał gigantyczną władzę nad ogniem i zdolny był spopielić
większość z rzucających mu wyzwanie. Unicestwił go dopiero hydromanta Belgarion Syn Rzeki, który zdławił
płomienie przeciwnika swą mocą. Te strzały były jednym z łupów, jakie potężny mag zdobył pokonując
potwora.
Moce: Ogniste strzały uderzając w cel powodują powstanie płonącego kręgu o średnicy 3 metrów, którego
centrum znajduje się w miejscu, w które uderzyła strzała. Krąg jest nieruchomy, nawet, jeśli strzała wbiła się w
ciało żywej istoty. Zadaje 5k6 ran na turę każdej istocie, która spróbuje przekroczyć płomienie / znajdzie się w
nich w chwili powstania kręgu.
163) Strzały oczyszczenia
Strzały Oczyszczenia są dziełem kapłanki Karanis, która poswięciła się walce z ciemnymi mocami i
zginęła pieczętując demona z Diablej Łąki we własnym ciele oraz jej inkarnacji Klaris z Róż, która poległa w
młodym wieku z rąk wampira prześladującego Baragon, niewielkie miasteczko na równinach traw. Mimo, że w
obydwu życiach kobiecie była pisana śmierć, to nikt nie był w stanie zanegować zwycięstw, jakie odniosły
niszcząc zagrażające ludziom stwory.
Moce: Strzały oczyszczenia zostały wykonane z myślą o zabijaniu nadprzyrodzonych wrogów ludzkości.
Uderzając w potwora zadają mu dodatkowe 2k6 ran, natomiast godząc w demony, ożywieńców i bestie mroku
zdają dodatkowe 4k6 ran.
164) Strzały polimorfii:
Pociski polimorfii są dziełem Galana Zmiennego, miecza magii polującego na monstra na obrzeżu
Tarrox. Zwyciężał głównie dzięki swym magicznym strzałą, które zmieniały nawet najgroźniejsze monstra w
nieszkodliwe istoty. Galan zginął podczas jednej ze swych misji rozerwany przez horde niewielkich,
nienazwanych potworków.
Moce: Strzała polimorfii, gdy trafi w cel powoduje efekt analogiczny do zaklęcia „polimorfia” zmieniając wroga
w jakieś nieduże, nieszkodliwe stworzenie (królika, żabę itd.). Powodzenie efektu zależy od porównania Siły
Woli między trafionym a strzelcem.
165) Strzały zabójstw:
Strzały zabójstw to nazwa nadana ogromnej ilości magicznych pocisków, które wykonywano w
różnych częściach Laruzji z jednym tylko zadaniem: położenia kresu życiu istoty należącej do jakiegoś jednego,
konkretnego gatunku.
Moce: Strzała zabójstw istnieje tylko po to, by unicestwiać istoty należące do jakiegoś konkretnego gatunku (np.
ludzi, smoki, gobliny, ogry, zombie itd.). Przeciwko innym celom jest normalnym pociskiem. Trafiona nią istota
należąca do właściwego gatunku musi wykonać test Wytrzymałości inaczej natychmiast umiera.
166) Strzały ożywienia:

Gawain Miecz Zmór, czarny miecz z Belteron nigdy nie cieszył się szczególną popularnością, ani dobrą
sławą. Spowodowane było to nie tylko jego ciemnymi mocami, co zleceniami, jakich się podejmował. Człowiek
ten zdecydowany był bowiem wykonać każde zadanie, niezależnie jak odrażające by nie było. Skończył
powieszony za porwanie i morderstwo dziecka, a następnie spalony na stosie za uprawianie czarnej magii.
Moce: Każda istota zabita przy pomocy jednego z tych pocisków zostaje ożywiona jako Zombie. Jeśli
strzelcowi powiedzie się porównanie Siły Woli z nowo powstałym potworem ten znajduje się pod jego
kontrolom. Natomiast jeśli test się nie uda Zombie atakuje najbliższą sobie żywą istotę. Zaklęcie trwa tylko 24
godziny (lub do chwili wyjęcia strzały z martwych zwłok) po upływie których potwór nieodwracalnie umiera.
167) Strzały grozy:
Strzały Grozy pojawiły się po raz pierwszy w rękach Czaszkowatego Barona, rycerza grozy z Ban
Thorat, na Wyspie Skał. Czaszkowaty, zwany za życia jako sir Henry Zaciekły był ostatnim dziedzicem rodu
Kastorów. Jego rodzina od pokoleń walczyła o ziemie zagrabione przez sąsiadów, a Henry, mimo, że umierał
bezpotomnie nie chciał się pogodzić z ich utratą i związaną z tym hańbą. By zapobiec jej przyzwał mroczne
moce, które przekształciły go w potwora, lecz dały szansę walki o swą ziemię po wieczność.
Moce: Wystrzelenie pocisku tego rodzaju przeszywa grozą zarówno trafionego, jak i wszystkie istoty w
promieniu 3 metrów od celu. Muszą one wykonać test Opanowania, inaczej uciekną.
168) Spektralne strzały:
Pociski te nekromanta Xeltur powierzył swym sługom, gdy odkrył, że stał się celem łowców czarownic.
Podczas walki, jaka się wywiązała jego nieumarli i żywi słudzy zdołali stawić czoła i odnieść zwycięstwo
zarówno nad łowcami jak i wspierającymi ich oddziałami świątynnymi, a potem zniknąć zaszywając się w
nieznanym miejscu.
Moce: Strzały te przenikają wszelką nieożywioną materię (za wyjątkiem ożywieńców i automatów) tak, jakby
nie istniała. Ignorują wszelkie przeszkody oraz pancerz wynikły z noszenia nie magicznych zbroi.
169) Strzały gwiezdnego ognia:
Strzały tego rodzaju zostały stworzone w Seelie na długo przed wojną z krasnoludami. Od tego czasu są
bez ustanku wykorzystywane, a ich zapas cały czas uzupełniany. Wielu elfich czarowników za dowód
umiejętności uważa stworzenie tego rodzaju artefaktu i oddanie go do arsenałów. Z racji częstego używania
wiele tego typu pocisków dostało się w ręce innych ras i ludów.
Moce: Pociski te w locie wybuchają kolorowym, wielobarwnym ogniem. Zadają one dodatkowe 1k6 ran od
ognia, ponadto są bronią Świetlistą.
170) Strzały wiedźmobójstwa:
Pociski te zostały stworzone dawno temu do walki z ciemnymi mocami. Przez długie stulecia
przechowywano je w kilku niezależnych świątyniach, gdzie prawie o nich zapomniano. Dopiero stosunkowo
niedawno część z nich wydobyto ze skarbców i powierzono łowcom czarownic. Los pozostałych nie jest znany.
Moce: Strzały te ignorują wywołany przez czary pancerz. Co więcej zadają dodatkowe 1k6 ran osobą
posługującym się magią nekromantyczną.
Pociski legendarnej jakości
171) Strzały przywołania
Pociski te wykonał potężny druid Crom Mądry, by wspomóc króla haugów Borrika Mocarnego w
wojnie z Wallatar. Pociski walnie przyczyniły się do zwycięstwa Haugów, a później pomogły wodzowi dokonać
licznych, chwalebnych czynów. Na łożu śmierci Borric rozdał strzały swym synom, którzy przekazali je swym
potomkom. Mimo, że część strzał po dziś dzień pozostała w rękach Haugów większość dawno już zmieniła
właścicieli.
Moce: Raz na miesiąc wypuszczona Strzała Przywołania może, uderzając o ziemię wezwać Żywiołaka Ziemi.
Duch przybywa po 1k4 turach. Jeśli użytkownik wykona test Charyzmy istota będzie posłuszna jego rozkazom,
jeśli nie zaatakuje najbliższy cel, by ułagodzić swą wściekłość i będzie kontynuował walkę, aż nie zostanie
odegnany.
172) Polujące strzały:
Polujące strzały są wynalazkiem Etheriona Łowcy, żywiołaka powietrza, którego ulubioną rozrywką
było polowanie. Najczęściej jego celami stawały się rącze zwierzęta i potwory, lecz niekiedy zdarzało mu się
uczestniczyć w łowach na ludzi. Zginął właśnie podczas jednych z takich łowów, a jego pogromcy znaleźli przy
nim tą amunicję.

Moce: Polujące strzały same nakierowują się na cel, co sprawia, że ich użytkownik otrzymuje premię + 20 do
testu Celności, a ofiara karę –20 do testów obrony. Ponadto, kosztem kary – 20 do celności do strzału mogą
pokonywać krzywizny i skręcać pod dowolnym niemal kontem, by trafić w cel.
Ubrania:
Ubranie w Laruzji jest wyznacznikiem pozycji społecznej, oraz zamożności osoby. Typowy męski strój
składa się z płóciennej bluzy przewiązanej pasem, lub – w wypadku mniej zamożnych – sznurem, oraz spodni.
Na ramiona zarzucany jest płaszcz (często z kapturem) zapięty zapinką, broszką lub igłą. Z tego ostatniego
elementu często rezygnują chłopi i mieszczanie, zakładający kożuchy. Stroje kobiece są wiele bardziej
zróżnicowane. Mieszczki i chłopki ubierają się zwykle w dość skromne, zasłaniające całe ciało, jednoczęściowe
suknie, pod którymi najczęściej noszą przynajmniej dwie warstwy halek, a dodatkowo trudno ujrzeć je bez
fartucha. Szlachcianki zwykle również widuje się w sukniach, lecz są znacznie bardziej ozdobne – pokryte
zarówno klejnotami, jak i licznymi falbankami, bufami czy koronkami jak i znacznie śmielsze. W zimie wszyscy
– niezależnie od pozycji społecznej czy płci noszą futra.
Futra i skóry noszą tez myśliwi, spędzający wiele czasu w lesie jak i nieokrzesani barbarzyńcy. Kobiety
– wojowniczki i podróżniczki często decydują się na męski, znacznie praktyczniejszy ubiór, choć nie jest to
regułą.
Wyglądem wyróżniają się przede wszystkim czarownicy, którym nakazano prawem odróżniać się od
innych ludzi choćby w ten sposób, by ostrzec ich, z kim mają do czynienia. Dominują naturalnie różnych barw
długie płaszcze i peleryny, często z kapturami ozdobione albo symbolami gwiazd, albo kabalistycznymi znakami
i jakże charakterystyczne, szpiczaste kapelusze. Jak zwykle i tu kobiety popisują się większą inwencją i
śmiałością. Czarodziejki – podobnie jak i wojowniczki – bardzo często noszą się w sposób wręcz wyzywający,
epatując swoimi wdziękami i seksualnością. Rozcięte spódnice, czy kuse wręcz kostiumy, to dość częsty widok.
Ekstrawagancki styl czarowników często naśladowany jest przez artystów, awanturników oraz różnego innego
typu outsiderów. Nie mniej jednak większość z nich stara się dbać o to, by nie zostać pomylonymi z adeptami
magii, tworząc własne, także efektowne i dziwaczne mody.
Mnisi i mniszki noszą na sobie najczęściej skromne, przewiązane sznurem habity. Kapłanki najcżęściej
ubierają się w rodzaj przewiązanych szarfą, skromnych sukien, lecz stroje kapłanów potrafią być znacznie
bardziej wymyślne. Ogólnie nie ma tu jakiejś szczególnej reguły, a wiele zależy od tego, kto jakiej świątyni
służy.
Skrzydlaci ubierają się w sposób bardzo odrębny od innych ras, noszą bowiem rozcięcia na plecach,
które odsłaniają skrzydła i nań zarzucają noszone na ramionach płaszcze.
Najpospolitszymi materiałami na ubrania są len, wełna i (stosowane najmniej chętnie) konopie. W
odzież z pierwszych dwóch ubierają się wszystkie warstwy społeczne, za wyjątkiem najbogatszych.
Alternatywną jest jedwab zarówno sprowadzany z Arabii jak i tkany przez elfy. Obydwa gatunki są jednak tak
drogie, że jedynie najbogatsi mogą sobie pozwolić na ich zakup. Wielu wojowników i myśliwych ceni sobie
natomiast wyprawione skóry ze względu na ich trwałość, a osoby dużo czasu spędzające w lesie futra, gdyż są
bardzo powszechne.
Ubrania rzadko się wyrzuca. Nosi się je najczęściej do chwili, gdy te się zużyją, a następnie oddaje
ubogim i potrzebującym. Stroje, które zachowują swój pierwotny wygląd natomiast używa się nadal. Najlepsze z
nich bardzo często przekazuje się potomkom – dzieciom, a czasem nawet wnukom. Nosi się także to, co dziś
uznalibyśmy za niewiele warte, a łaty – przynajmniej w warstwie średniej – nie są powodem do wstydu.
Ubrania dobrej jakości:
173) Płaszcz wygody:
W ten przedmiot tchnięto nieco mocy, która sprawia, że jest wygodniejszy do noszenia i nie zawadza w
żadnej sytuacji.
Moce: Płaszcz wygody dostosowuje się do noszącego i warunków otoczenia. Może zmieniać rozmiar (choć nie
w ekstremalny sposób – dziecięce ubranko nie zamieni się nagle w strój dla dorosłego mężczyzny), częściowo
krój (choć nie na tyle by pomieścić np. dodatkowe kończyny) czy ilość ciepła, jaką zatrzymuje (choć nie na tyle,
by postać ubrana w futra czuła się komfortowo na pustyni).
174) Płaszcz nieprzemakalny:
Kilku czarowników stworzyło tego rodzaju płaszcze jako wprawkę w swym rzemiośle. Prawdę
powiedziawszy mogli trwonić swą moc w inny, trudniejszy do naśladowania przez zdolnego tkacza sposób.
Moce: Zaklęcia leżące na tego rodzaju płaszczach sprawiają, że nie przemakają one wodą w żadnych
warunkach.
175) Płaszcz ciepła:

Płaszcz ciepła to najpewniej kolejna wprawka w magicznych sztukach, lub dzieło jakiegoś czeladnika,
który inaczej nie potrafił zapewnić sobie ciepła.
Moce: Płaszcz ciepła – mimo, że nie wskazuje na to – zapewnia ochronę przed naturalnym chłodem lepszą, niż
jakiekolwiek futra. Noszący – niezależnie od warunków zewnętrznych – zawsze odczuwa przyjemne ciepło.
Ubrania wysokiej jakości:
176) Płaszcz płomieni:
Płaszcz płomieni to dzieło maga Eletariona Mrukliwego, który uważał, że potrzebuje jakiegoś rodzaju
broni, by czuć się bezpiecznym na ulicach. Jako, że nie był zdolnym szermierzem (i nie planował uczyć się tego
rzemiosła) co wykluczało wszelkiego rodzaju sztylety natchnął mocą ten oto płaszcz. Jego pomysł okazał się
jednak chybiony, gdyż bandyci włamali się do jego siedziby tylko po to, by ukraść mu ten cenny przedmiot.
Moce: Płaszcz Płomieni, szkarłatnie czerwona peleryna powiewająca na wietrze w sposób przypominający
szalejące płomienie – posiada bardzo potężną moc. Wykorzystując jeden atak nosząca ja osoba może wzniecić
ogień zadając 3k6 ran wskazanej istocie w promieniu 3 metrów. Moc tą można użyć 10 razy dziennie.
177) Szata uczonego:
Szaty uczonego są darem od żywiołaka Sylitheru Porywistego, zamieszkującego nurty górskich
strumieni ściekających z Gór Artham dla Sarajana Bystrefo, młodego uczonego i bakałaża uczącego dzieci
tamtejszego rycerza. Sylitheru budził lęk wieśniaków, gdyż nie potrafił dojść z nimi do porozumienia. Chłopi
łowili ryby i przegradzali nurt jego ulubionych strumieni w miejscach, w których nie był skłonny tego tolerować,
natomiast on piętrzył wodę tam, gdzie najbardziej zagrażało to dobrobytowi ludzi. Sarajan pośredniczył w
mediacjach między obydwoma stronami, które doprowadziły do ugody między duchem, a śmiertelnikami, został
też nagrodzony przez tego ostatniego za swe czyny. Córki Sylitheru Porywistego wykonały dla uczonego te
szaty, a jedna z nich zgodziła się nawet zostać jego żoną.
Moce: Szata uczonego znajduje zastosowanie jedynie u osób bardzo bystrych (Int 40+). Zapewnia premię +10
do każdego testu mądrości.
178) Peleryna znikania:
Twórcza tego przedmiotu – Talentar Łotr był uzdolnionym iluzjonistą, który ogromny talent łączył ze
śmiałością i ordynarnym brakiem szacunku do jakichkolwiek zasad. Wykorzystywał swą magię głównie do
oszustw i łotrostw, których ofiarami padali najczęściej zwykli ludzie, a następnie ulatniał się za pomocą swej
magii. Wyłudzał pieniądze, sprzedawał nieistniejące przedmioty i w inny sposób wykorzystywał ludzką
łatwowierność, a gdy spotykały go tarapaty ulatniał się za pomocą tego artefaktu. Jego czynom przyszedł kres,
gdy próbował oszukać pewnego starszego zabijakę, który rozgniewany nie czekał na nic, a przeszył łotra swym
mieczem.
Moce: Posiadacz peleryny może trzy razy dziennie nakrywając się pelerynom (kosztuje to jeden atak) użyć
mocy analogicznej do czaru Zniknięcie.
179) Elficki płaszcz:
Trudno powiedzieć, czy pomysł na tego rodzaju płaszcze rzeczywiście pochodzi od elfów, czy może
wymyśliła je jakaś inna rasa, lecz z całą pewnością najwięcej tego rodzaju ubrań znajduje się właśnie w rękach
Starszego Ludu. Prawdopodobnie powodem takiego, a nie innego stanu rzeczy jest fakt, że elfy są niezwykle
uzdolnione magicznie i posiadają największa ilość czarowników, z których może nie wszyscy są szczególnymi
mistrzami swego fachu, lecz niejeden potrafi stworzyć magiczne przedmioty mniejszej mocy.
Moce: Elfi płaszcz zmienia kolory i wygląd dostosowując się do otoczenia, co sprawia, że jego właściciel w
każdych warunkach otrzymuje premię +10 do testów ukrywania się.
180) Płaszcz niewidzialności:
To potężny artefakt, który Adlabert Bystrouchy zamówił – płacąc przy tym bajońskie sumy – u
czarownika. Przedmiot ten bardzo się przydał swemu właścicielowi, gdyż ten był niebezpiecznym szpiegiem.
Dzięki niemu potrafił wykraść każde, nawet najpilniej strzeżone informacje i niepostrzeżenie śledzić najbardziej
interesujące osoby. Dzięki niemu stawał się bogaczem, gdyż wiedział jak sprzedać zdobyte wieści. Niestety
artefakt nie uratował mu życia, Adlabert zginął otruty przez jednego ze swych zleceniodawców, gdyż
zwyczajnie wiedział za dużo.
Moce: Raz dziennie właściciel płaszcza okrywając się nim może znaleźć się pod działaniem mocy analogicznej
do czaru „niewidzialność”. Czynność ta zajmuje jeden atak.
181) Płaszcz ochrony:

Laruzja nie jest sielankową krainą, w której świeci słońce i pasają się jednorożce. To niebezpieczny,
wrogi ląd, w którym zagrożenie czyha na każdym kroku. By się przed nim ustrzec ludzie chwytali się różnych
pomysłów. Wielu czarowników, by choć trochę zapewnić sobie bezpieczeństwo posługuje się w różny sposób
zaklętymi szatami, które – nie dość, że wygodniejsze od zbroi, to dodatkowo da się założyć pod pancerz.
Moce: Istnieje kilka wariacji na temat płaszcza ochrony. Generalnie jednak można przyjąć, że płaszcz Wysokiej
Jakości daje 2 punkty pancerza na całym ciele, Niezwykłej 4, Legendarnej 6 a Nadludzkiej 8.
182) Płaszcz ochrony przed magią:
Artefakt ten czarodziej Balarion Widzący podarował wojownikowi Salmo Półkrwii, gdy ten wybierał
się na rozprawę z wiedźmami z wyschłej studni. Artefakt bardzo przysłużył się bohaterowi, chroniąc go
przeciwko czarom czarownic, lecz niestety nie zapewnił mu bezpieczeństwa. Jedna z wiedźm zdołała bowiem
ujść jego gniewowi. By zemścić się za śmierć swych sióstr przybrała postać pięknej, młodej dziewczyny i
rozkochała w sobie wojownika, a gdy ten wziął ją jako swą kochankę zamordowała go podczas snu.
Moce: Płaszcz ochrony przed magią sprawia, że rzucony na noszącego czar ma 20% szans na niepowodzenie.
183) Modne szaty:
Nie wszyscy czarownicy myślą jedynie kategoriami praktycznymi, zastanawiając się jak chronić się
przed chłodem, głodem i biciem. Dla wielu z nich liczą się inne wartości, nawet nie koniecznie wiedza i
mądrość. Czarodziejka Sesir Różana, nieślubna córka zwykłej chłopki była zafascynowana dworskim życiem, do
którego dostęp zyskała dzięki odkrytym w sobie mocom. Bardzo szybko też – dzięki wytężonej pracy – stała się
ozdobą salonów i robiła wszystko, by pozycję tę utrzymać, nie unikając także przy tym magii.
Moce: Modne szaty posiadają pewną, ograniczoną zdolność do zmiany wyglądu. Dostosowują się do tego, co
obecnie jest w modzie, oraz najbardziej pasuje wyglądem do sytuacji. Nosząca je osoba otrzymuje więc premię
+10 do Wdzięku.
184) Szata rozmycia:
Szata rozmycia została stworzona przez maga Korgana Łotra, czarownika specjalizującego się w
tropieniu i niszczeniu nadprzyrodzonych stworzeń za pieniądze. Jako, że nie jest to zajęcie ani łatwe, ani
bezpieczne, to korzystał on z każdej nadarzającej się okazji, by zwiększyć komfort swej pracy. Szaty miały
zapewnić mu bezpieczeństwo, co – przynajmniej do pewnego stopnia – się sprawdziło, bowiem większość jego
przeciwników była zbyt głupia, by przewidzieć podstęp, jakim się posłużył. Nie ocaliło mu to jednak życia.
Korgan zginął pewnej zimy, polując na śnieżne wilki. Zabłądził w śnieżycy i nie mogąc znaleźć drogi powrotnej
do ludzkich osad zamarzł gdzieś w głuszy.
Moce: Szata rozmycia sprawia, że kontury noszącej je osoby zdają się rozmywać, tak, jakby stała w kilku
miejscach na raz. Dzięki temu trudniej wymierzyć w nią dokładniej cios, więc uniki wykonywane przez
posiadacza artefaktu są łatwiejsze o +10 do wykonania.
185) Szata cieni:
Szata cieni pierwotnie była własnością demona Githu, szepczącego w snach i zsyłającego nocne
koszmary. Z jej pomocą prześlizgiwał się do łóżek swych ofiar, by je dręczyć. Swój proceder uprawiał bardzo
długo, co sprawiło, że mało kto w mieście Galdarion mógł pochwalić się spokojnym snem. Nie mniej jednak
proceder został przerwany przez kapłankę – solarię bogini słońca, która odnalazła stwora i pozbawiła go życia.
Moce: Szata cieni, utrzymana w ciemnych barwach stapia się z otoczeniem, sprawiając, że właściciel otrzymuje
premię +10 do ukrywania się w ciemnościach, cieniu i w innych warunkach, w których nie ma dostatecznych
ilości światła.
186) Peleryna zmiany w wilka:
Peleryna ta była w posiadaniu Gerona Kła, miecza magii słynącego jako zwiadowca, tropiciel i
pogromca leśnych bestii. Stworzył ją, by łatwiej było mu przemykać w głuszy, oraz wtopić się w otoczenie i
przez długi czas rzeczywiście jego pomysł się sprawdzał. Geron zginął w bardzo przykry sposób, wpadł bowiem
w pułapkę zastawioną na wilki przez chłopów, a gdy się odmienił, by przekonać ich, że nie jest zwierzęciem
został uznany za wilkołaka i omyłkowo zabity.
Moce: Peleryna zamiany w wilka pozwala swemu właścicielowi raz dziennie kosztem jednego ataku
przekształcić się w to zwierzę na okres do jednej godziny.
187) Szata łotrzyka:
Szata łotrzyka jest darem od Limu Cienistego, potężnego ducha dla swego śmiertelnego syna Geriona
Złodzieja. Był to młodzieniec bardzo utalentowany, lecz niestety bardzo niezdyscyplinowanego i nie
zdradzającego talentów do jakiejkolwiek pozytywnej działalności. Gerion był bowiem leniem, oraz
okazjonalnym spryciarzem swe sukcesy opierającym głównie na ślepym trafie. By nieco mu dopomóc ojciec

wspomógł go tymi właśnie szatami. Nie był to najlepszy pomysł, gdyż młodzieniec wiedząc, że ma do czynienia
z magicznym przedmiotem postawił go w hazardowej rozgrywce i stracił tego samego dnia, w którym go
otrzymał.
Moce: Szata łotrzyka tłumi wszystkie dźwięki, zapewnia więc premię +10 do testów Skradania się i –10 do
testów mających na celu wykrycie noszącego opartych na słuchu.
188) Szata przebrania:
Szata ta została stworzona przez czarownicę Erhyn z Mgieł w okresie natężonych polowań na wiedźmy
w Trajton. Erhyn używała ich, by łatwo zgubić pogoń i lepiej ukryć się w tłumie, a gdy prześladowania zelżały
zawiesiła w szafie. Nie wiadomo, co z ubraniem stało się po tym okresie.
Moce: Szaty te mogą dowolną ilość razy dziennie przybrać postać innego, niewyszukanego ubioru typowego dla
przedstawicieli dowolnie wybranej grupy społecznej.
189) Ubranie – schowek:
Ubranie to zostało napełnione czarami na potrzeby bliżej nieznanego przedstawiciela półświatka z
południowych obszarów Laruzji. Wykonawcą przedmiotu prawdopodobnie był jakiś podejrzany czarownik.
Moce przedmiotu zostały odkryte dość przypadkowo, przez ubogą kobietę z gminu, która kupiła strój u
handlarki sprzedającej przedmioty odebrane więźniom w pobliskim więzieniu. Była to (w połączeniu z szybką
odsprzedażą za dużo większe pieniądze) prawdopodobnie najlepsza transakcja, jakiej dokonała.
Moce: W szczelinach tego ubrania znajdują się skrytki mogące pomieścić łącznie do 5 kilogramów
przedmiotów. Magia ubrania sprawia, że przedmioty te są niedostrzegalne dla nikogo z zewnątrz i nic nie ważą.
Ubrania niezwykłej jakości:
190) Płaszcz podróżny:
Płaszcz podróży jest dziełem i własnością Garundela Kruka, maga od lat przemierzającego świat i
wiodącego prywatną krucjatę przeciwko złym mocą. Płaszcz podróżny nie został jednak stworzony jako broń,
ale pomoc w wędrówkach, która miała ułatwić czarownikowi przetrwanie w nie zawsze dobrych warunkach.
Artefakt służył mu dobrze przez wiele lat, lecz niestety mag stracił go, gdy trafił do lochów Agerona Okrótnego i
nigdy nie odzyskał. Los przedmiotu nie jest jasny.
Moce: Ten nie rzucający się w oczy, przetarty płaszcz jest w rzeczywistości potężnym przedmiotem
magicznym. Przede wszystkim założony na skórę uodparnia właściciela na wszelkie niedogodności
wypływające z warunków atmosferycznych, jak chłód, wilgoć, czy gorąco. Po drugie raz dziennie w
znajdujących się weń kieszeniach materializuje się żywność i woda w ilościach wystarczających do zaspokojenia
niewyszukanych potrzeb dziennych jednej osoby
191) Upierzona peleryna:
Upierzona peleryna była własnością demona Harugi, zamieszkującego skaliste urwiska wśród Czarnych
Wzgórz i pożerającego wędrowców. Przemieszczał się on bardzo szybko, przez co był niemal nieuchwytny dla
ścigających go ludzi, posiadał wielkie pole manewru podczas walki, oraz mógł napadać podróżnych w każdej
niemal części krainy. Został rozgromiony dopiero, gdy wyruszyła przeciwko niemu magowie z istniejącej na
pobliskim Płaskowyżu Mgieł osady, którzy z pomocą swych mocy zdołali odnaleźć stwora i zniszczyć go
czarami.
Moce: Ta wykonana z piór peleryna po wydaniu jednego ataku pozwala unosić się przez łączny czas 3 godzin w
powietrzu tak, jakby właściciel miał umiejętność Latanie (0-20) oraz Walka Powietrzna.
192) Peleryna eteryczności:
Płaszcz eteryczności był dziełem Elilats Lekkomyślnej, elfiej czarodziejki o dość niepoważnym
stosunku do życia. Wykorzystywała go, by niezauważenie przenikać do ludzkich miast i domostw, gdzie
załatwiała swe interesy. Jak wiele elfów przekonana była, że ma prawo traktować ludzi jako swe zabawki,
płatała więc wiele złośliwych psikusów i kradła, lecz nie był to jedyny powód stworzenia takiego przedmiotu.
Długo skrywaną i wstydliwą dlań tajemnicą był fakt, że miała bardzo wielu kochanków wśród ludzi i nie chciała
być widywana, jak się do nich przekrada, dlatego kożystała zwykle z najbardziej pokrętnych metod dostania się
do ich domów... Inną kwestią, że rodziny bardzo wielu z jej wybranków także mogłyby mieć coś przeciwko
nocnym odwiedzinom.
Moce: Płaszcz eteryczności umożliwia – po wypowiedzeniu słowa rozkazu – przybranie eterycznej
(niematerialnej) postaci na łączny okres jednej godziny dziennie..
193) Płaszcz szybkiej magii

Płaszcz szybkiej magii jest dziełem czarownika Gnorfa Mądrego, wiodącego raczej spokojny żywot
gnoma z Wallatarskich wzgórz. Zajmował się on głównie czarami dostarczającymi mu zbytku i dostatków,
rzadko wkraczając – i dając się wciągnąć – w sprawy innych istot. Wieść niesie, że większość zaklęć, jakie
stosował była bardzo skomplikowana i długa, dlatego, - by nie tracić tyle czasu – stworzył ten przedmiot.
Moce: Płaszcz szybkiej magii pozwala rzucać zaklęcia o 20% szybszym (zaokrąglane w dół). Jeśli wynik nie
daje się zaokrąglić, to czas wymagany do rzucenia zaklęcia zmniejsza się o 1 atak / 5 sekund. Uwaga! Żaden
czar nie może zostać rzucony w czasie krótszym niż 1 atak / 5 sekund.
194) Płaszcz tarczy:
Płaszcz tarczy wiąże się z historią życia wampira Ragana, który swego czasu nawiedzał miasteczko
Baladon na Równinie Skał. Stwór ten – w odróżnieniu od większości swych pobratymców, działających raczej
skrycie i popisujących się podstępem – był bardzo zuchwały, atakował ludzi niemal co noc, kpiąc sobie ze
świadków, zbrojnych strażników i usiłujących rzucić mu wyzwanie śmiałków. Wyraźnie bawił się próbami
swego schwytania, podobnie jak cierpieniem swych ofiar. Rzeczywiście wyposażony w ten artefakt był groźnym
przeciwnikiem, lecz w końcu upadł pod ciosami wezwanych łowców czarownic.
Moce: Płaszcz tarczy przede wszystkim zapewnia swemu właścicielowi dodatkowe 2 punkty pancerza.
Dodatkowo umożliwia blokowanie ciosów, tak, jakby właściciel posiadał zdolność „Walka płaszczem”, a jeśli
ten już ją ma zapewnia mu premię +20 do testu.
195) Szaty urody:
Szaty urody to dzieło ogrzycy Nurgun, potężnej wiedźmy swej rasy, która grasowała w Wallatarskich
lasach. Mimo, że pokryta czyrakami i odpychająca, dzięki swej magii – między innymi tym szatom, choć nie był
to jedyny przedmiot, jaki stosowała – jawiła się mężczyzną innych ras jako egzotyczna piękność, wabiła ich do
swego leża i pożerała. Pokonana została przez wojownika Devina Niskiego, który początkowo uległ jej czarowi,
lecz jednak zdołał go przełamać i przeszyć stwora swym mieczem. Nieświadomy ich mocy sprzedał zaplamione
krwią, lecz kosztowne szaty pierwszemu kupcowi, jaki wyraził na to ochotę.
Moce: Szaty urody w wyraźny sposób wpływają na sposób postrzegania jak i wygląd człowieka. Nosząca je
osoba otrzymuje premię +10 do wszystkich testów wdzięku. Raz dziennie może też sprawić, że wyda się tak
olśniewająco piękny, że patrzącym nań poczują się onieśmieleni jego wyglądem, gotowi zrealizować każdą jego
prośbę – otrzymując tym samym modyfikator -20 do własnej Charyzmy i Wdzięku.
196) Szata przydatnych przedmiotów:
Gnomy – podobnie jak krasnoludy – słyną z miłości do majsterkowania. Jeden z ich uczonych mędrców
– łączący w sobie wyniesioną z ksiąg wiedzę, z czarodziejskimi zdolnościami swej rasy oraz spryt i manię
majsterkowania – Gongdosh Przebiegły stworzył ten właśnie artefakt, jako pomoc w laboratorium i życiu
codziennym. Zarówno on, jak i wszyscy jego spadkobiercy, którzy odziedziczyli po nim ten przedmiot bardzo
go sobie chwalili.
Moce: Użytkownik Szaty Przydatnych Przedmiotów może sięgnąć do kieszeni i wyjąć z niej jeden mały
przedmiot, który może następnie wykozystać. Przykłady przedmiotów to: wytrych, gwóźdź, śróba lub wkręt
strzała, nieduże narzędzia (małe młotki i pilniki, lupy, śrubokręty), igła z nicią, cukierek, łyżka lub widelec,
ogarek świeczki, plaster na skaleczenie itd. Praktycznie nie da się z szaty wyjąć czegokolwiek, co miałoby
wartość materialną i dałoby się z zyskiem sprzedać, zastosować do walki, lub miałoby magiczną moc.
Generalnie ilość wyjętych przedmiotów jest nieskończona, lecz po wykonaniu swej funkcji znikają.
Teoretycznie można z niej wyjąć np. tyle okruchów chleba by się najeść, lecz niestety żywność wyczarowana
tym sposobem nie ma żadnej wartości odrzywczej.
197) Płaszcz mrocznych młodych:
Ten magiczny przedmiot jest „dziełem” wiedźmy Racheli z Błot, oraz naczelnym dowodem jej
nikczemności. Okrucieństwo czarownicy nie znajduje uzasadnienia, bowiem do stworzenia tego przedmiotu
posłużyły jej skóry zwierzoludzkich dzieci, które zwabiła do swej chaty i zamordowała, by ukarać ich rodziców
za jakąś niewiadomą obrazę. Jako, że uznała, że nie ma sensu marnować dobrych futer zdjęła skóry ze swych
ofiar i uszyła zeń płaszcz. Ubranie wydało jej się na tyle szykowne, że nosiła ten koszmarny strój przez długie
lata i w końcu tchnęła weń magiczne moce.
Moce: Każdy, kto rozpozna, z jakich istot pochodzą skóry składające się na płaszcz (test Spostrzegawczości –
20, Zwierzoludzie zdają go automatycznie) uzna osobę noszącą przedmiot za wynaturzonego potwora i
znienawidzi. Wielu (w szczególności zwierzoludzi) zechce go zabić lub przepędzić, a już nikt nie zechce z nim
rozmawiać – gardzić nim będą nawet najgorsi łotrzy. Nie ukrywam, że są osoby, którym taka reputacja może
przypaść do gustu.
Płaszcz zapewnia 2 punty pancerza na całym ciele oraz ochronę przed naturalnym zimnem, niczym
najcieplejsze ubranie.

Jego właściciel może – wykonując jeden atak – wskazać na dowolne zwierze, a następnie wykonać
porównanie Siły Woli. Jeśli się ono powiedzie, to może zmusić stworzenie do ucieczki, lub posłuszeństwa. W
wypadku posłuszeństwa wykonując test Charyzmy może nakazać obłaskawionemu stworzeniu wykonanie
dowolnej sztuczki. Moc ta utrzymuje się 6 godzin. Każda kolejna próba obłaskawienia jednego zwierzęcia jest
trudniejsza o 10.
Duchy zamordowanych młodych są rozgniewane swą śmiercią i zakłócaniem ich spokoju magią. Każde
użycie szaty powoduje 5% szansę na otrzymanie jednego punktu Nadużycia.
198) Płaszcz mgły:
Płaszcz Mgły należał do Satheranu Mściwego, gniewnego demona, który zamieszkiwał Płaskowyż
Mgieł. Korzystając z artefaktu ukrywał się w częstych tam mlecznych oparach, napadając na podróżnych, którzy
wzbudzili jego gniew. Na nieszczęście stwór był bardzo drażliwy i wystarczył jeden potrącony kamień, źle
wypowiedziane słowo, czy ubranie w nieodpowiednim kolorze, by wzbudzić jego gniew. Końcem jego kariery
było spotkanie z szermierzami Sabrom i Antonio, którzy wspólnymi siłami zdołali pokonać stwora i zmieść go z
powierzchni ziemi.
Moce: Płaszcz mgieł otacza mgiełka magicznego oparu. W mgle, oparach, dymie itp. jego właściciel staje się
niewidzialny. Ponadto 6 razy dziennie, kosztem jednego ataku może stworzyć kłąb mgły o średnicy 10 metrów
w dowolnym miejscu w promieniu 100m. Utrzyma się on przez 10 tur niezależnie od pogody.
199) Szata arcymaga:
Te bardzo wytworne, a jednocześnie stylizowane na okultystyczne szaty zostały wykonane na
zamówienie, a następnie napełnione magią przez gildię czarowników z Noks. Wszyscy adepci pracowali nad ich
stworzeniem, a artefakt miał posłużyć jako prezent dla ich przywódcy oraz symbol mocy. Przez pewien czas
rzeczywiście tak było, do momentu, aż trzeci z kolei arcymag bractwa wszedł w posiadanie tego przedmiotu.
Uznał go za archaiczny i niemodny odsprzedał go bardzo niefrasobliwie handlarzowi ze starzyzną i rozkazał
sporządzić nowe, modniejsze.
Moce: Szaty arcymaga zapewniają noszącej je postaci premię +5 do pancerza.
Dodatkowo wszystkie efekty nadużycia dosięgające noszącą je osobę wymagają zebrania o 10%
większej niż normalnie ilości punktów (zaokrąglane w górę).
Co więcej nosząca te szaty osoba otrzymuje jeden dodatkowy atak, który może jednak spożytkować
tylko na rzucanie zaklęć.
200) Płaszcz ciemnych dusz:
Płaszcz ten prawdopodobnie jest dziełem nekromanty lub wampira. Utkany z wełny przesączony został
ogromnymi ilościami negatywnej energii, na tyle dużymi, że każda osoba, która zakłada go pierwszy raz źle się
w nim czuje. Artefakt ten prawdopodobnie używany był do nocnych łowów w ludzkich miastach na tyle często,
że wezwani łowcy czarownic zdołali go zidentyfikować jako przedmiot złych mocy. Nie mniej jednak od tego
czasu płaszcza – ani jego niezidentyfikowanego właściciela – nie widziano. Nie wiadomo, co stało się z tym
artefaktem.
Moce: Osoba nosząca ten przesączony negatywną energią strój zlewa się w sposób doskonały z otoczeniem.
Traktowana jest tak jakby cały czas się ukrywała z premią +10. Jeśli nie jest celowo wypatrywana lub nie zwraca
na siebie uwagi pozostaje niewidoczna. Moc ta działa jedynie w cieniu i ciemnościach.
Osoba nosząca ten płaszcz zdaje się promieniować jakimś rodzajem mrocznego dostojeństwa. Tak
długo, jak długo panują ciemności otrzymuje modyfikator +10 do Wdzięku i Charyzmy.
201) Niebiańskie szaty:
Szaty te należały ponoć do świetlistego. Magowie Czarnego Bractwa zdołali je zdobyć po zawziętej
walce z duchem, który wpadł w gniew na wieść o ich czynach. Ponoć zdjęli je z jego zniszczonej, cielesnej
powłoki. Jako, że wyczuwali moc przedmiotu, a artefakt wydawał się im nieprzydatny sprzedali go innym
adeptom magii w zamian za wiedzę.
Moce: Szata ta działa jedynie w rękach czarownika. Wydając 1 p. czarów używająca jej postać może:
- zyskać na czas jednej tury zdolność „Lot (0-20m)”.
- zyskać na czas jednej tury zdolność gatunkową Regeneracja
- wyemitować przez czas jednej tury światło, które razić będzie wzrok przeciwnika i powodować, że
trafienie noszącego trudniejsze jest o 20.
Używanie dowolnej z tych mocy jest akcją darmową, nie przerywa też rzucania czarów. Osoba posiadająca
zdolność Rzucanie czarów: Nekromantycznych nie może używać tych mocy. Próbując to uczynić otrzymuje 1k6
ran i 1 punkt nadużycia.
202) Skrzydła ścierwojada:

Te skrzyła sępa są typowym okazem trofea, które orkowi myśliwi i szamani noszą przyszyte do ubrań.
Ten artefakt powstał gdzieś na południu, prawdopodobnie w Ognistych Górach. Podobno stworzył go szaman
lub czarnoksiężnik, który fascynował się lataniem w wyniku wczesnych eksperymentów. Jak wiele podobnych
przedmiotów znalazł jednak praktyczne zastosowanie, nie mniej jednak ponoć już po śmierci szamana, który
zginął próbując przelecieć nad przepaścią.
Moce: Osoba korzystająca z tego artefaktu może wykonywać 8 razy wyższe i tyle samo dłuższe skoki, niż
normalnie.
Ubrania legendarnej jakości:
203) Płaszcz gwiazd:
Elfi magowie przed wiekami natchnęli ten przedmiot swą mocą, by uhonorować największego z pośród
siebie. Przez wieki przekazywany był największemu z pośród magów i traktowany jak najświętsza relikwia, nie
mniej jednak podczas wojen bratobójczych artefakt ten został zbrukany krwią, stał się elementem gry
politycznej, a podarowanie go podrzędnemu, ludzkiemu guślarzowi doszczętnie zbrukało jego autorytet. Nikt się
szczególnie nie zasmucił, gdy znalazł się w rękach jakiegoś pomniejszego króla szarych elfów, a gdy jego osadę
ostatcznie porzucono nikt – bardzo krótkowzrocznie – nie przejmował się tym dziełem sztuki magicznej.
Dopiero po wiekach w ruinach odnaleźli go poszukiwacze skarbów, którzy zauważyli nad wyraz dobry stan
tkaniny i słusznie przypisali go nadprzyrodzonym właściwościwością. Sprzedali ją pierwszemu nadarzającemu
się czarownikowi, za sumę, która wydała im się godziwa.
Moce: Płaszcz gwiazd jest długim, białym płaszczem ozdobionym delikatnymi haftami, symbolizującymi
mądrość, doświadczenie i moce magiczne, a jego symbolika silnie powiązana została z gwiazdami. W
ciemnościach emituje on delikatne światło, rozświetlające okolice z siłą pochodni.
Jako, że w elfickiej symbolice światło gwiazd jest wrogiem zła i sił ciemności przedmiot obdarzono
mocą ochrony przed tymi siłami. Właściciel tego płaszcza otrzymuje dodatkowe 10 punktów pancerza
przeciwko wszystkim atakom potworów, demonów i ożywieńców oraz efektom magii nekromantycznej.
Dodatkowo każda z wymienionych istot (lub użytkownik magii nekromantycznej), który dotknie przedmiotu
otrzyma 2k6 nie powstrzymywanych przez żaden nie magiczny pancerz ran.
Noszący płaszcz otrzymuje dodatkowo 20 punków czarów, wszystkie przeprowadzone przez niego
próby uzywania astrologii są łatwiejsze o 10%, a czary z dziedziny Poznania tańsze o 1 punkt (nie taniej niż 1
punkt).
204) Płaszcz nieprzychylnej gwiazdy:
Płaszcz nieprzychylnej gwiazdy został stworzony przez połączone siły kilku elfich magów, a następnie
wręczony Terithelowi, potężnemu, choć niepopularnemu adeptowi magicznych mocy. Ten, nawiązujący do
Płaszcza Gwiazd artefakt miał być szyderstwem i oryginalnie nie posiadał tak dużych mocy. Arcymag przyjął
ten dar, lecz urażony opuścił szeregi elfich magów (co spowodowało nigdy nie zakończony rozłam i rozpad
ongiś spójnej organizacji) i poparł buntowników Soliara (większość czarowników w tym okresie popierała
Alarisa) by oczyściwszy artefakt z magicznych mocy natchnąć go nowymi, złowrogimi siłami. Po wojnie, w
której Terthel poległ pochowano go wraz z płaszczem w krypcie w Mrocznej Puszczy, skąd przedmiot wykradł
Waldander Książę Wyklętych.
Moce: Płaszcz nieprzychylnej gwiazdy symbolizuje nieprzyjazne, niezważające na ludzi moce. Pierwsze
założenie przedmiotu, jeśli nie jest się czystej krwii mrocznym elfem, demonem lub ożywieńcem wymaga testu
Wytrzymałości, inaczej zawarte w artefakcie mroczne siły uszkodzą ciało i umysł użytkownika, zadając mu
10k6 ran (nie powstrzymywanych przez żaden pancerz) i 1k10 punktów obłędu.
Noszący artefakt otrzymuje dodatkowe 8 punktów pancerza i – jeśli jest się demonem lub ożywieńcem – 10
punktów ran.
Jako wielkie dzieło złych mocy płaszcz wzmacnia magię nekromantyczną. Każdy czar z tej dziedziny, który
zostanie rzucony przez posiadacza przedmiotu jest szybszy o 1 atak / 5 sekund.
Nakrycia głowy i maski:
Nakrycia głowy stanowią istotną część Laruzyjskiego ubioru. Kobiety najczęściej noszą czepce,
zasłaniające włosy, a mężczyźni podobne, nie przeszkadzające w pracy czapki chroniące zimą przed chłodem, a
latem przed upalnymi promieniami słońca. Podczas niepogody i podróży często nosi się kapelusze, a wielu
wojowników i poszukiwaczy przygód przewiązuje włosy bandanami i opaskami, natomiast młode dziewczęta (i
niektóre starsze, pozbawione wyczucia smaku kobiety) wplatają we włosy wstążki i kokardki.
Nakrycia głów są też wyznacznikiem statusu. Charakterystyczne kapelusze magów – i łowców
czarownic – pozwalają się im wyróżniać z tłumu, podobnie jak szaty kapłanów. Jedynie władcom wolno nosić
korony – bowiem symbolizują sprawowane przez nich rządy, choć z drugiej strony ten przywilej jest
udostępniany też czarownikom – jako symbol ich władzy w świecie nadprzyrodzonym.

Prócz powyższej roli nakrycia głowy stanowią też ozdobę i potrafią być bardzo ozdobne. Szczególnym
wyróżnieniem są tu noszone przez kobiety i wyższą arystokracje tiary i diademy. O ile w wypadku mężczyzn
stanowią często symbol władzy (i niechętnie patrzy się na właścicieli tego typu elementu garderoby władzy nie
posiadających), to w wypadku kobiet podejście jest znacznie swobodniejsze, choć zwykła chłopka lub mieszczka
w czymś takim na głowie zostałaby prawdopodobnie uznana za śmieszną i pozbawioną dobrego smaku.
Wreszcie niektóre – przeważnie są to różnego rodzaju maski – spełniają też funkcje religijne, a noszą je
kapłani wcielający się w swego boga w trakcie ceremonii.
Nakrycia głowy i maksi dobrej jakości:
205) Maska kształtu:
Tego typu przedmiotów istnieje bardzo dużo. Każdy z nich został zapewne stworzony przez innego
mistrza magii, każdy ma też różne moce. Są one jednak do siebie dość podobne ze względu na jedną wsólną
cechę – służą do zmieniania kształtów.
Moce: Maski kształtu nie są maskami dobrej jakości. Każdorazowo ich wartość ustala Mistrz Gry wedle
swojego uznania, w zależności od tego, w jakiego stwora zmienia maska.
Każda maska potrafi zmienić właściciela – kosztem jednego ataku – w jeden typ stworzenia. Przemiana
dotyczy tylko fizycznych aspektów ciała, nie dotyka umysłu użytkownika, ani jego cech mentalnych. Właściciel
maski przybiera wszystkie gatunkowe zdolności potwora i jego moce, lecz nie zyskuje innych, włącznie ze
zdolnością rzucania czarów – nawet, jeśli oryginalnie są one wrodzone dla tego gatunku stworzeń.
Nie istnieją maski zmieniające ludzi w nieumarłych. Każda próba przyjęcia takiego kształtu zmusza
użytkownika do wykonania testu Wytrzymałości. Jego niepowodzenie oznacza śmierć. Niezależnie od wyniku
rzutu przemiana nie dokonuje się.
Nie istnieją też maski zdolne zmienić swego właściciela w demony, świetlistych, żywiołaki, bogów ani
inne istoty duchowe. Przemiana taka dokonuje się, lecz zmieniający zyskuje jedynie fizyczne podobieństwo i
cechy stworzenia, bez dostępu do jego mocy.
Nakrycia głowy i maksi wysokiej jakości:
206) Maska niebezpieczeństwa:
Ta wyobrażająca twarz niezidentyfikowanego monstrum maska stanowi wyobrażenie nieznanego,
czającego się w mroku nocy zła. Stanowi jeden z łupów, jakie wojownicy któregoś z Trajtońskich władygód
zdobyli niszcząc obozowisko leśnych goblinów. Jej prawdziwe przeznaczenie i symbolika nie jest znana,
zapewne wyobraża ona któregoś z bożków owej rasy, lub prześladujących ją demonów.
Moce: Ta dość koszmarna maska z drewna, ozdobiona piórami i prymitywnymi wzorami na pierwszy rzut oka
nie wydaje się obdarzona magicznymi mocami. Dopiero w chwili, gdy w promieniu 100 metrów od niej znajdzie
się jakaś istota o jawnie wrogich wobec noszącej ją osoby (niekoniecznie na twarzy, maskę można nosić także
przy pasie) maska budzi się do życia, a jej oczy zaczynają świecić. Jeśli osoba lub istota taka szykuje się do
ataku z zasadzki, to na chwile, nim ten nastąpi przedmiot wykrzykuje ostrzeżenie.
207) Korona wojenna:
Korona wojenna to dar któregoś z haugijskich druidów dla Borgana Pyszałka, wodza, który uznał się za
równego królowi Allam, ogłosił się władcą i począł nosić koronę. Oburzony tym zachowaniem monarcha wysłał
armię, która rozbiła hordy wojowników i spaliła ich osady. Artefakt, wraz z głową samozwańca przywieziono do
stolicy państwa, gdzie tkwił przez jakiś czas na murach, a następnie ciśnięto go żebrakom. Jego dalszy los nie
jest znany.
Moce: Korona wojenna – prosta, wykonana ze zdobionej złotem miedzi opaska – pozwala wykonać noszącej ją
osobie jeden dodatkowy atak.
208) Kapelusz maga:
Ten, stereotypowo wyglądający, błekitny, szpiczasty kapelusz ozdobiony wzorem srebrzystych gwiazd
był właścicielem czarodzieja Eberona Dobrotliwego, wędrującego przez świat, unikając kłopotów i od czasu do
czasu pomagając napotkanym przez siebie wieśniakom. Dorzył późnych lat nie wdając się w żadne większe
awantury, a gdy zmarł przekazał kapelusz swemu uczniowi. Ten okazał się człowiekiem innego autoramentu i
po dziś dzień budzi lęk w krainach, w których się pojawi.
Moce: kapelusz maga zapewnia noszącej go osobie dodatkowe 5 punktów czarów.
209) Czapka złodzieja:
Czapka złodzieja została stworzona przez magów z gildii miasta Taron dla złodzieja wynajętego celem
przyniesienia im cennych manuskryptów należących do podobnej organizacji w Rogon. Złodziej okazał się

wyjątkowo zdolnym, lecz niestety nielojalnym człowiekiem. W prawdzie wykonał zadanie i zagarną wypłatę,
lecz kilka nocy później opróżnił skarbce swych zleceniodawców.
Moce: Czapka złodzieja jest potężnym talizmanem. Zawarta w niej magia sprawia, że wzrok patrzącego omija
postać jej właściciela. Ułatwia to ukrywanie się w tłumie i w miejscach, w których zwykle są inne osoby (+10 do
testów ukrywania się w mieście i dyskrecji). Dodatkowo obserwatorzy mają trudności z zapamiętaniem wyglądu
twarzy takiej osoby (-10 do testu).
210) Diadem szlachetności:
Diadem szlachetności to dzieło pysznego, elfiego władcy Lothoriona Maga, znanego ze swych
potężnych mocy. Nie najbardziej wpływowy król szarych elfów nie mógł znieść, że nie otacza go splendor i
chwała, których usiłował sobie za wszelką cenę dodać. Jednym ze sposobów, jakich się chwytał było otaczania
się magią i czarodziejskimi przedmiotami.
Moce: Osoba nosząca na skroni ten dość oszczędnie zdobiony diadem zdaje się być wzorem urody i
szlachetności. Otrzymuje dzięki temu zdolność Etykieta i Dyplomacja, a jeśli już takowe posiada premię + 10 do
wszystkich ich testów.
211) Porcelanowa maska:
Maski z porcelany powstają w piecu demona Thuilu Garncarza, który zwykł nakładać je na twarze
zmarłych, zmieniając ich tym samym w swe lojalne sługi. Potężni nekromanci i czarnoksiężnicy, oraz inne
osoby, które zdołały dotrzeć do jego leża za rozmaite przysługi i podarki otrzymały pewną ilość tych
przedmiotów, przez co są one szerzej spotykane, niż tylko w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby stwora.
Moce: Porcelanowa maska nałożona na twarz nieboszczyka natychmiast ożywia go jako Zombie. Stwór ożywa i
jest posłuszny osobie, która jako ostatnia miała w rękach maskę. Egzystencja tak powołanej do życia istoty trwa
póki jej ciało całkowicie nie odpadnie od kości, lub ktoś nie zdejmie / zniszczy jej maski. Przedmiot nadaje się
do wielorazowego użytku.
212) Maska kłów:
Ta paskudna, wyobrażająca bestię maska została stworzona przez czarownice Guergen ze Żmijowej
Łąki. Miała jej posłużyć do odstraszania natrętów i wrogów i zamysł ten zrealizowała w pełni skutecznie.
Widząc i tak niezbyt piękną starowinę w łachmanach i odrażającej masce przechodnie uciekali z krzykiem i
mało kto śmiał się jej narzucać.
Moce: Maska kłów nałożona na twarz staje się z nagła jej częścią i ożywa. Nosząca ją osoba ma prawo
wykorzystywać ataki celem ugryzienia przeciwnika. Są one traktowane jak zwykły atak gołą ręką, lecz zadają
4k6 ran.
213) Wstążka krwawego uroku
Wstęga ta – podobna do tych, jakie wiele dziewcząt nosi we włosach – należała pierwotnie do mrocznej
elfki Twyn. Pasjonowała się ona walką, zabijaniem i zadawaniem bólu, a jej czyny były tak okrutne, że
przesiąkły szkarłatną materię ozdoby, nadając jej nadprzyrodzone moce. Artefakt z ciała pierwotnej właścicielki
zdjęła Sabra Czarna, która wcale nie okazała się lepsza.
Moce: Wstążka krwawego uroku noszona we włosach przyciąga wzrok swym śmiertelnym piętnem i
niedopasowaniem do sytuacji każdego, kto ośmiela się walczyć z jej właścicielem. Z uwagi tego barku
koncentracji na walce ciosy noszącego przedmiot są trudniejsze do obrony o 10.
214) Korona dowodzenia:
Artefakt ten przed stoma laty był królewską koroną Awkon, podarowaną władcy przez grupę
czarowników. Mimo przepychu z jakim ją wykonano nie wlano weń wystarczającej ilości mocy, a pochodzenie
przedmiotu i ciążące nad nim czary sprawiły, że władca za radą swego otocznia nigdy nie włożył jej na głowę, a
gdy tylko mógł odłożył ją do skarbca. Od tego momentu los przedmiotu jest nieznany, prawdopodobnie nadal
spoczywa w jakiejś skrzyni w zamku.
Moce: Osoba zakładająca na głowę ten artefakt otrzymuje premię +10 do wszystkich testów dowodzenia.
215) Maska natchnionego szaleństwa:
Ta – dość potworna i obrzydliwa – maska jest ponoć dziełem szamanów leśnych goblinów, którzy
używali jej do komunikowania się z bogami. Nie wiadomo, w jaki sposób trafiła w ręce ludzi, nie mniej jednak
wydaje się prawdopodobne, że jest ona łupem wojennym lub zdobyczą jakiejś bandy poszukiwaczy przygód.
Niezależnie od jej pochodzenia dziś jej los jest prosty: spoczywa od wielu tygodni na wystawie jakiegoś sklepu z
magią i kuriozami.

Moce: Osoba używająca tej maski może otrzymać premię +20 do dowolnego testu Inteligencji lub Mądrości.
Nie mniej jednak musi wykonać test Opanowania, inaczej znajdzie się pod działaniem wady: Oświecone
Szaleństwo.
216) Maska skrytobójcy:
Święte Miasto – w brew pozorom – wcale nie jest takie cnotliwe. Jak wszędzie działa tam
zorganizowany półświatek, a patrycjat, szlachta i kapłani rywalizują niekoniecznie przebierając w środkach. Ta
pozbawiona jakichkolwiek cech charakterystycznych maska noszona była przez jednego z działających w
mieście skrytobójców. Zwarzywszy na fakt, że posiada ona czarodziejską moc bardzo prawdopodobne jest, że
miał on patrona wśród kapłanów, a być może nawet boskich protektorów miasta.
Moce: Maska ta założona na twarz uniemożliwia identyfikację zabójcy po wyglądzie. Po prostu nikt ze
świadków nie zwraca uwagi na którąkolwiek z jego cech. Co więcej nosząca ją osoba otrzymuje premię +10 do
Skradania się, Ukrywania i Ukrywania w tłumie.
217) Mniejszy diadem piekącego światła:
Diadem ten – ponoć elfi – noszony był przez hrabinę Kryss Zimną, swego czasu potężną, choć nieczułą
na los tak innych szlachciców, jak i chłopstwa kobietę. Artefakt ten był nie tylko ozdobą, ale też rodzajem
ochrony i bronią, z której bardzo chętnie korzystała karząc krnąbrnych i nieposłusznych jej woli.
Moce: Trzy razy dziennie można aktywować ten artefakt wywarzając falę ostrego, piekącego światła. Trwa ona
1 turę. Przez ten czas nosząca przedmiot osoba otrzymuje premię +20 do obrony. Jedna wskazana przez nią
istota znajdująca się nie dalej niż 20 metrów może zostać porażona szczególnie silnym światłem (warunek –
musi patrzeć w stronę noszącego) otrzymując 3k6 ran. Osoba zraniona w ten sposób musi wykonać test
Wytrzymałości inaczej traci wzrok na 10 minut.
Nakrycia głowy i maksi niezwykłej jakości:
218) Korona ogrów:
Przedmiot ten – mimo swej nazwy – nie wygląda imponująco. To toporna, wykonana ze srebra opaska,
na której ktoś wyjątkowo nieudolny naniósł zdobienia. Jest trochę zbyt duża jak na ludzką głowę, lecz w sam raz
pasuje na czerep ogra. Wykonał ją i napełnił czarami Kulgare Krwawy, ogr-mag z Wrzosowiska Atten, który
ogłosił się władcą swej rasy i powiódł gigantyczną armię swego gatunku (wspartą o orki, olbrzymy i trolle)
przeciwko ludziom, skrzydlatym i elfom. Połączywszy się ze swymi pobratymcami z nizin stwory stały się
ciężkim przeciwnikiem dla obrońców, lecz – po wielu krwawych bitwach – pobito ich, a głowę Kulgare
zatknięto na palu. Jego koroną nikt się podówczas nie przejmował.
Moce: Każdy, kto założy koronę ogrów na głowę budzi respekt i szacunek (+10 do Charyzmy) u tych stworów
oraz ich krzyżówek z innymi rasami. Otrzymuje też premię +15 do Siły.
Jeśli noszącym koronę jest ogr, jego pancerz naturalny, wynikły z grubej skóry podwaja się.
219) Stalowa maska:
To perfekcyjnie wykonana, lecz pozbawiona jakiegokolwiek wyrazu maska zakładana na głowę.
Osłania całość twarzy. Wykonana została przez karsnoludzkiego czarownika Kulgana Czarnego i podarowana
królowi klanu Spienionego Młota na krótko przed jego próba zagarnięcia tronu. Prawdopodobnie artefakt i
czarownik mieli pomóc mu w osiągnięciu zamierzenia. Niestety niehonorowe zachowanie króla klanu tak
rozgniewało jego wojowników, że ci cisnęli go w przepaść wraz z nie wypróbowaną maską.
Moce: Stalowa maska założona na twarz zapewnia dodatkowe 5 punktów pancerza. Jeśli jej właściciel
zdecyduje się na Pełną Obronę otrzymuje modyfikator +10 do jej testu. Jeśli zdecyduje się na pełen atak może
zadać dodatkowe 1k10 ran.
220) Korona czarodziejów:
Korona czarodziejów to starożytny artefakt, pochodzący jeszcze z mrocznych wieków, gdy Laruzja
podzielona była na mnóstwo rozpadających się, elfich państewek i niedużych, ludzkich królestw. Większość z
nich kontrolowali władcy plemienni, wojownicy i naczelnicy wojskowi, ale niektóre trzymane były w ryzach
mocą magii. Korona pochodzi z jednego z nich, należała do zmarłego tysiące lat temu króla, w którego żyłach
płynęła magiczna krew. Rabusie grobów wydobyli ją z jego kurhanu i sprzedali czarownikom.
Moce: Korona czarodziejów noszona na głowie jest potężnym talizmanem. Jej właściciel otrzymuje dodatkowe
10 punktów czarów i premie +10 do porównań Siły Woli podczas rzucania zaklęć i przyzywania potworów.
221) Czapka wichrów:
Czapka wichrów to dar, jaki Murgo, dość zwyczajnemu gospodarzowi, wyróżniającemu się jedynie
niezwykle przystojną twarzą podarował żywiołak wichrów Latharo. Murgo wpadł w oko córce ducha, poczętej z

ludzką kobietą Gelwyn. Jako, że dziewczyna była nad wyraz piękna on również poczuł do niej dużą sympatię i
młodzi pobrali się. Czapka była ich prezentem ślubnym od Latharo.
Moce: W czapkę wichrów wprawiono 12 niedużych, ptasich piór. Wyjęcie jednego z nich i rzucenie w
dowolnym kierunku wywołuje huraganowy, niszczący powiew wiatru. Obejmuje on obszar długi na 100 metrów
i szeroki na 3. Wszystkie istoty w jego zasięgu muszą wykonać test Siły przeciwko Sile Woli x2 noszącego
czapkę, by nie upaść. Otrzymują też 5k6 obrażeń.
Jeśli osoby te znajdują się za jakąś osłoną (choćby bezpośrednio za plecami przynajmniej dwóch
towarzyszy) są bezpieczne przed wichrem. Moc czapki nie pozwala więc zniszczyć całej nacierającej armii, a
najwyżej jej pierwszy szereg lub rozproszoną bandę.
Wykorzystując wszystkie piura celem ćwiczeń można nauczyć się, jak stworzyć (w odległości do
100m) nieduże tornado. Ma ono promień 3metrów i każda znajdująca się w nim istota nie może poruszać się
szybciej niż 0,5 metra na turę (otrzymując co turę 1k6 ran). Tornado trwa przez 1k20 tur, potem znika.
Każde użycie czapki zużywa jedno pióro. Jednak wetknięcie weń nowego sprawia, że po tygodniu także
zyska ono magiczną moc.
222) Czapka przebierania:
Czapka przebrania jest dość potężnym magicznym przedmiotem, służącym do maskowania wyglądu.
Stworzone zostało przez gnoma Gawaina Sprytnego, mimo przydomka niezbyt miłego i niesympatycznego
łotrzyka i czarownika w jednym. Wykorzystywał on ją do szpiegowania i okradania ludzi z na tyle dużą
skutecznością, że wzbudził zazdrość swych przyjaciół z bandy, którzy, by posiąść artefakt zabili go pewnej
nocy.
Moce: Właściciel czapki – wydając jeden atak – może spowodować, że ta zmieni się wraz z całym jego
ubraniem przybierając zgoła odmienny kształt, deseń i wygląd. Zmianie w niewielkim stopniu może ulec także
twarz właściciela i jego wygląd. Może odrobinie przytyć, posiwieć, wyrosnąć mu wąsy, lecz niestety różnice nie
należą do najdrastyczniejszych i mimo pewnych trudność (test Spostrzegawczości – 20) można rozpoznać, że to
ta sama osoba.
223) Maska śmierci:
Maska ta stanowi dzieło nekromanty Wolnara, który działał podszywając się pod zwykłego maga w
Mieście Jezior. Najczęściej sprzedawał złe czary, które jego kupcy mogli zwrócić przeciwko swym wrogom,
klątwy i uroki. Podobno wywoływał też śmierć za pomocą czarów i być może służyła do tego też jego maska.
Wolnar wpadł podczas dochodzenia, jakie miało miejsce po niespodziewanej śmierci jednego z rajców. Sprzedał
go własny klijent.
Moce: Maska – założona na twarz – pozwala trzy razy dziennie (kosztem jednego ataku) zaatakować dowolny
cel w promieniu 100 metrów wysysając mu 4k6 p. ran (nie powstrzymywany przez nie magiczny pancerz) i
dodając do swego zasobu (nadmiar znika po godzinie). Ponadto 3 razy dziennie możesz wykorzystać
analogiczną moc, dotykając ciała przeciwnika i zadając mu 8k6 ran.
224) Maska słońca:
Maska słońca pierwotnie znajdowała się w rękach kapłanek Solares, przez które zapewne została
stworzona, lub została im ona podarowana przez boginię. Nie mniej jednak niektórzy uczeni sugerują, że jest to
artefakt należący wcześniej do innego, starszego kultu solarnego, który połączył się z religią Solares. Przez
dłuższy czas znajdowała się w świątyni bogini w Zielonym Kraju, jednak została zrabowana podczas któregoś z
licznych napadów Ciemnych Elfów i przez jakiś czas bezczeszczona była przez jednego z ich wojowników.
Obecnie prawdopodobnie została odbita i znajduje się w jakieś rodzinnej kapliczce otoczona czcią.
Moce: Maska słońca założona na twarz ukazuje swe potężne moce. Jej podstawową cechą jest zdolność
emitowania światła, które otacza jej właściciela. Zapewnia ono oświetlenie podobne, jak pochodnia. Moc światła
chroni przed potworami, stworami mroku, nieumarłymi i demonami, zapewniając dodatkowe 10 punktów
pancerza przeciwko wszystkim ich atakom, oraz jeden dodatkowy atak przeciwko trzem ostatnim grupom
stworów.
226) Maska rozmowy z nieumarłymi:
Maska ta - wyobrażająca wykrzywioną, trupią twarz – została wykonana przez licza Saghana, który
przez wieki egzystował w wznoszącej się nad miastem Triss w Illad wierzy. Mieszkańcy wiedzieli, że
zamieszkuje ją złowrogi czarnoksiężnik, ale nie znali jego natury, a on sam – mimo, że budził grozę – z rzadka
tylko mieszał się w ich sprawy. Licza – po wielu próbach – unicestwili w końcu łowcy czarownic, którzy
uderzyli na jego siedzibę. Spiskował bowiem z innymi, podobnymi mu mrocznymi istotami, a maska ta bardzo
mu wtym pomagała.
Moce: Maska rozmowy z nieumarłymi nałożona na twarz pozwala porozumiewać się (i wydawać polecenia w
oparciu o Charyzmę) nawet, jeśli normalnie stwory te nie posiadają zdolności mowy. To, czy potwory wykonają

polecenie zależne jest tylko od umiejętności perswazji użytkownika przedmiotu. Ponadto sprawia ona, że
właściciel przedmiotu jest bezpieczny wśród napotkanych przez siebie ożywieńców, gdyż nie atakują one
właściciela maski jeśli nie zostaną sprowokowane.
227) Tiara czystości
Tiara czystości jest kolejnym dziełem kapłanów, tym razem ze świątyni Waileny. Artefakt ten był
zawsze uznawany za dar dla najczystszej i najbardziej pobożnej z kapłanek. Uznawano, że nosić ją może jedynie
osoba nie czyniąca zła, oraz przez zło nie dotykana. Nie mniej jednak przedmiot nie zdołał ochronić się sam i
został zrabowany podczas którejś z wojen przez armie najeźdźców. Jego obecny los pozostaje nieznany.
Moce: Tiara czystości chroni przed złem – nie rozumianym, jednak jako nadprzyrodzona, potężna siła, lecz
zwykłą, ludzką złośliwością. Nosząca ją osoba wyczuwa zagrożenia, których sprawcami są ludzie i inne,
inteligentne istoty. Wszelkie próby zaskoczenia jej, skrytobójczego ciosu, kradzieży kieszonkowej, podrzucenia
jej do żywności trucizny itd. są wykonywane z modyfikatorem –30.
228) Większy diadem piekącego światła:
Ten – ponoć elfi – diadem został znaleziony przez grupę rabusiów i poszukiwaczy skarbów w ruinach
porzuconej, elfickiej wioski w Allam. Przez krótki czas był używany przez jej członków, po czym został
sprzedany na rynku magii i słuch po nim zaginą. Podobno używany jest jako nakrycie głowy przez wysoko
urodzoną szlachciankę z południa.
Moce: Sześć razy dziennie można aktywować ten artefakt wywarzając falę ostrego, piekącego światła. Trwa ona
1 turę. Przez ten czas nosząca przedmiot osoba otrzymuje premię +20 do obrony. Jedna wskazana przez nią
istota znajdująca się nie dalej niż 20 metrów może zostać porażona szczególnie silnym światłem (warunek –
musi patrzeć w stronę noszącego) otrzymując 6k6 ran. Osoba zraniona w ten sposób musi wykonać test
Wytrzymałości inaczej traci wzrok na 10 minut.
229) Opaska doskonałości:
To nieduża, jedwabna opaska podobna do tych, jakimi niekiedy elfi wojownicy obwiązują swe czoła.
Zawarte w niej czary mają rzekomo ułatwiać osiągnięcie niezbędnej i całkowitej harmonii ciała. Wiara w tą
sprawiła, że przedmiot przechowywany jest w jednym z wioskowych świątyń w Zielonych Górach jako
pomniejsza relikwia, którą czczą lokalni kapłani.
Moce: Osoba nosząca tą opaskę otrzymuje premię +5 do wszystkich statystyk.
Nakrycia głowy i maksi legendarnej jakości:
230) Maska wielu kształtów:
Maska kształtów to dzieło życia Tancerza Ciał, na wpół obłąkanego czarnoksiężnika specjalizującego
się w przemianach. Mag ten poświęcił się zgłębianiu sztuki zmiany kształtów, przybierania nowych postaci i
zdobywaniu nowego wyglądu, tak, że w końcu zatracił się w nich i żył jak połączenie wszystkich istot, których
wygląd kiedykolwiek przybrał. Uciekając, lub wpadając w szał na widok ludzi stał się groźnym szaleńcem, którą
należało co prędzej zabić. Gdy go pokonano śmiałkowie zdjęli z jego ciała tą właśnie maskę.
Moce: Maska wielu kształtów pozwala na przybranie kształtów wielu istot. Wydając jeden atak można zmienić
swą postać na którąś z poniższych form:
- dowolne średnie lub mniejsze zwierze
- Olbrzymi lub latający wąż
- Harpii
- Gremlina
Wydając dodatkowo 5 punktów wyczerpania można przybrać postać:
- dowolnego dużego zwierzęcia
- ogra
Wydając 10 punktów wyczerpania można zmienić się w:
- mantikorę
- chimerę
- Wywernę
- Czartodźwiedzia
Wydając 20 punktów wyczerpania można przybrać kształt:
- skalnego smoka
Maska posiada jedynie 20 ładunków. Każdorazowe jej użycie wyczerpuje jeden. Odnowienie każdego ładunku
odpowiednim zaklęciem kosztuje 40 punktów czarów.
231) Korona bestii:

Koronę bestii wiele pokoleń temu nosił Gordaz Wilkogłowy, demona Lodowych Gór. Gordaz był
panem potworów i generałem ich armii pustoszącej doliny i niziny. W jego leżu gromadziły się setki
bezmózgich jak i inteligentnych monstrów, stając się poważnym zagrożeniem. Armie leśnych elfów i ludzi
wydały mu bitwę, lecz zostały rozgromione, a siły bestii tylko wzrosły, pożywiwszy się ciałami poległych.
Wysłano wojowników i zabójców, lecz oni też nie zdołali osiągnąć celu. Gdy to nie pomogło zwrócono się o
pomoc do bogów, i dopiero, gdy ci odpowiedzieli udało się pokonać demona. Przy jego ciele znaleziono ten
przedmiot, prawdopodobnie źródło jego mocy.
Moce: Korona bestii zapewnia władzę nad każdym zwierzęciem lub potworem w zasięgu 100 metrów od
noszącego. Istoty te odczuwają respekt do noszącego i nie zaatakują go nie sprowokowane (chyba, że uda im się
porównanie Siły Woli, z jego Siłą Woli +20), a nawet sprowokowane usiłują w inny sposób zakończyć konflikt
(choćby uciekając). Posiadacz korony może wydawać im rozkazy testując Charyzmę.
232) Korona strachu:
Artefakt ten pochodzi z Gor – Bazran, nieistniejącego dziś państewka w Erthenroth. Przed wiekami
królestwo to podzielone było na liczne, małe państewka, nieustannie ze sobą walczące i niszczące się
wzajemnie. Gor Bazran władane było przez potężnego licza, którego poddani żyli w ciągłym strachu przed
gniewem swego władcy, a podobne odczucia mieli też inni możni regionu. Władca Gor Bazran był
najprawdopodobniejszym zwycięzcą wyścigu o opanowanie regionu. Był też powodem dla którego – po raz
pierwszy w historii kraju – kilku możnowładców zjednoczyło się pod wodzą Eltana Wyzwoliciela. Sojusz ten
zniszczył – po długiej i ciężkiej walce – istnienie licza. Ubocznym skutkiem było to, że syn Elthana zyskał na
tym siłę konieczną mu, by zapoczątkować ukończony przez jego potomka podbój krainy.
Koronę – by upamiętnić zwycięstwo nad siłami mroku – umieszczono w jednej ze świątyń w przyszłym
Zamczysku. Artefakt zaginął podczas porzaru, jaki wybuch w twierdzy 300 lat temu.
Moce: Osoba, która zakłada tą koronę na głowę wywołuje Strach. Wszystkie jego testy wykonywane są z
modyfikatorem –20. Otrzymuje też premię +20 do zastraszania. Nie jest to jedyna moc przedmiotu. Ponadto –
kosztem jednego ataku – sześć razy dziennie za pomocą tego artefaktu można rzucić zaklęcie Strach.
Korona Strachu ma też inną, mniej jasną moc. Limit kontroli nieumarłych, jaki posiada jej właściciel
wzrasta o 30 punktów.
233) Maska wielu twarzy:
Maska wielu twarzy to artefakt odebrany Aktorowi Smutku, dziwacznemu demonowi, który podszywał
się pod przypadkowo napotkane osoby, zajmując ich miejsce i splatając ich losy tak, by doprowadzić do
możliwie wielkich, życiowych dramatów i tragedii. Efektem jego działalności było niezwykłe wprost może łez i
nieszczęścia. Demon zginął w bardzo przypadkowy sposób, podszywszy się pod pewnego barona, tyrana i
dręczyciela. Nie wiedział o tym, że przeciwko feudałowi uknuto potężny spisek. Zamachowcy zabili go zamiast
swej ofiary i podnieśli z jego ciała tąże maskę. Ironią jest fakt, że mordercy odeszli w przekonaniu, że nie tylko
zabili prawdziwego władcę, ale też, że udowodnili, że był on opętany przez demona.
Moce: Osoba, która założy na twarz maskę otrzymuje możliwość przybrania trzech form: starca, dziecka i osoby
przeciwnej płci niż jej należącej do tego samego gatunku co ona. Osoby te mają jej statystyki, są też odbiciem jej
wyglądu, dostosowanego jednak do wieku i płci.
Poświęciwszy miesiąc na dopracowywanie szczegółów nowego wyglądu, jego zachowania itd. może
przekształcić się fizycznie w inną istotę. Nie zdobywa nowych zdolności czy zalet – nawet gatunkowych – nie
mniej jednak może rozdysponować na nowo fizyczne statystyki nowej osobowości.
Maska wielu twarzy może posiadać dowolną ilość twarzy, przemiana w każdą zajmuje jeden atak.
Twarze mogą być kopią istniejących już osób. Nie mniej jednak celem przybrania takiej postaci należy wykonać
test Mądrości –20. Niepowodzenie oznacza, że twoja nowa osobowość została źle zbudowana i nie zachowuje
się podobnie do oryginału.
Nakrycia głowy i maski nadludzkiej jakości:
234) Korona nieustającego podboju:
Korona ta pochodzi z świątyni Rogota, położonej daleko za Rzeką Stopionego Lodu, na samym skraju
Lodowych Pustkowi. Tam też żyją Nordowie, groźne plemiona barbarzyńskich piratów napadające na północ,
ulubieńcy tegoż bóstwa. Ta wykonana z nieznanego materiału korona noszona była ponoć przez samego boga
podczas którejś z bitew. Bóstwo zdjęło ją jednak ze swych skroni i podarowało w dowodzie uznania Halgrinowi
Wściekłemu, wojowniczemu przywódcy, który swą brutalnością, wolą walki i lękiem zjednoczył podobnych
sobie wodzów w jedno królestwo, zagrażające całej północy. Mimo boskiego wsparcia i licznych wojów
państwo Halgrina nie przetrwało jednak dłużej niż dwa dziesięciolecia, gdyż, gdy ich wódz padł nie starczyło już
siły i strachu, by utrzymać krnąbrnych jarlów i wojów w ryzach i przerażająca horda zmieniła się na powrót

podzielone bandy, nie zdolne do zorganizowanego działania. Koronę złożono jednak w największym i
najświętszym chramie, gdzie udekorowaną nią posąg boga.
Moce: Korona nieustającego podboju jest artefaktem ucieleśniającym żądzę walki, nieważne o co, z kim i za
jaką sprawę. Założona na głowę sprawia, że jej właściciel staje się esencją wojownika. Może walczyć nie
zwarzając na obrażenia (jakby miał zdolność Nieczułość), które i tak się zaleczają (reneracja 1k4 p. ran na turę),
wykonując więcej ciosów (+1 atak), stając się szybszym i zręczniejszym (+20 do ZR i Szyb), a jego ciosy są
bardziej śmiertelne (+20 do Celności).
235) Korona Imperium:
Koronę Imperium stworzył – jak łatwo przewidzieć – sam Imperator z pomocą dziesiątków i setek
czarowników, których na jego rozkaz sprowadzono z każdego zakątku jego ziem i siłą wcielono na jego służbę.
Moc, jaką w nią wlano jest potężna i zaledwie kilka dzieł ludzkiej magii dystansuje nią. Korona Imperium stała
się potężnym symbolem władzy i straszliwym źródłem mocy. Mimo, że była porządana przez wielu jej losy nie
są niestety znane. Gdy Imperator zginął przepadła wraz z nim. Wiadomo, że nie wpadła w ręce żadnego z
pretendentów do władzy, gdyż zostałaby na pewno użyta. Jej los pozostaje więc do dziś nieznany, przez co
należy się spodziewać, że kiedyś wychynie z ukrycia w rękach jakiegoś łotra.
Moce: Korona imperium jest symbolem władzy i statusu. Każdy noszący ją otrzymuje premię +10 do
wszystkich testów Charyzmy. Jej funkcją było też chronić swego właściciela – otrzymuje on dodatkowe 10
punktów Pancerza na całym ciele, oraz modyfikator +20 do wszystkich testów Wytrzymałości przeciw
chorobom i trucizną. Przede wszystkim jednak jest potężnym, magicznym talizmanem, dającym swemu
właścicielowi dodatkowe +50 punktów czarów.
Imperator dodał jeszcze jedno zaklęcie. Nikt, kto przyczyni się do śmierci poprzedniego właściciela korony nie
może jej założyć. Jeśli to uczyni ta rozżarzy się i spopieli jego ciało zadając mu 8k6 punktów ran co turę i nie
dając się zdjąć.
Torby i sakwy:
Torby lub sakwy często towarzyszą ubraniu, gdy Laruzyjczyk wyrusza w podróż, lub tylko opuszcza na
chwilę dom. W brew potocznej opinii bowiem mieszkańcy Laruzji wędrują często i daleko, nieraz, by załatwić
drobne sprawy – nabyć coś na targu lub spotkać się z dawno niewidzianą rodziną. Większość tego rodzaju
wędrówek odbywa się pieszo, a torba, kosz lub podróżny worek są niezłym pojemnikiem na żywność i kilka
przydatnych drobiazgów. Towarzyszy także w życiu codziennym – chłopi pracujący na polach zwykle mają w
niej odrobinę jedzenia, osoby podróżujące w lesie zbierają do niej owoce, grzyby i jadalne korzenie, a
mieszczanie noszą weń pieniądze.
Torby wysokiej jakości:
236) Torba lekkiego ramienia:
Ciężki bagaż jest jedną z licznych niedogodności, na jakie narzekają wszelkiej maści podróżnicy. O ile
na większość innych – bandytów, potwory, brak dróg, brak lub niska jakość karczm – nie można nic poradzić,
tak na ten czarownicy znaleźli rozwiązanie. Wielu z nich równolegle stworzyło takie sakwy jak ta.
Moce: Sakwa ta – o pojemności 20 litrów – sprawia, że włożone doń przedmioty automatycznie tracą swój
ciężar. Nosząca je osoba czuje się, jakby nic nie ważyły.
237) Worek jedzenia:
Ta dość prosta sakwa zaklęta została przez Caleba z Istri, wędrownego druida, lekarza, nauczyciela i
wróżbitę. Podróżował on wzdłuż i wszerz Laruzji, nigdzie nie zagrzewając na dłużej miejsca, odwiedzając
święte miejsca, odczyniając złe uroki, udzielając rad, odprawiając modły i walcząc z ciemnymi siłami. Torbę tą
zaklął, by zapewniała mu pożywienie i ułatwiała trudy ciągłego zmieniania pobytu. Gdy Caleb był już zbyt stary
by podróżować przekazał ją swemu uczniowi i następcy, a sam pozostał w domu.
Moce: Sakwa jedzenia zawiera w sobie żywność, która odnawia się codziennie. Żywności tej wystarczy na
zaspokojenie dziennych potrzeb dwóch osób.
238) Sakwa obfitości
Sakwa obfitości jest dziełem Kroma Siwobrodego, krasnoluda – pustelnika z podnóży Śnieżnej Góry.
Jego samotność i asceza trwały długo, lecz jego zdaniem mogły być łagodniejsze, jeśli zdołałby je w jakiś
sposób złagodzić płynące z niedostatku szkody. Dlatego też wyczarował tą sakwę.
Moce: Raz dziennie właściciel może sięgnąć do Szaty Obfitości i wydobyć z niej poręczny przedmiot. Mogą to
być:
- narzędzie małych lub średnich rozmiarów (młotek, obcęgi itd.)
- 5 metrów liny

- naczynie (średniej wielkości)
- dzienna porcja żywności dla jednej osoby
- bandaże i opatrunki
Torby nie można użyć ponownie, dopóki ponownie nie włoży się do niej wyjętego przedmiotu, lub (jeśli jest to
niemożliwe) identycznego doń narzędzia (ulega ono podówczas zniszczeniu). Innym wyjściem jest uzupełnienie
odpowiednim zaklęciem 10 p. czar.
239) Bukłak napojonych
Bukłak ten przywiózł rycerz Tristan Szary z Pustyni Siedmiu Kamieni, gdzie uchodził za bezcenny.
Mimo, że w Laruzji jego moce nie są aż tak zbawienne, jak na dalekim południu, to nadal jest to bardzo
użyteczne narzędzie, przekazywane w jego rodzie od pokoleń.
Moce: Bukłak napojonych wytwarza wodę, bez konieczności napełniania go w ilościach wystarczających, by
zaspokoić dzienne potrzeby 6 osób lub wierzchowców.
240) Torba głazów:
Torba głazów to wynalazek gnoma Drunga Drutowłosego. Została wykonana jako broń przeciwko
często zagrażającym gnomom wilkom i innym, dzikim zwierzętom. Służyła im zresztą znakomicie.
Moce: Do torby należy włożyć trzy kamienie. Każdy z nich zostanie napełniony mocą. Rzucony lub wystrzelony
we wroga gwałtownie rośnie, tak, że w efekcie zadaje dodatkowe 4k6 ran. Kamienie muszą znajdować się w niej
przynajmniej dobę, by nabrały mocy. Jak długo istnieją 3 takie, niezużyte pociski torba nie napełnia mocą
nowych.
241) Zębata sakiewka:
Po tym, jak Eltarionowi Mrukliwemu skradziono magiczny płaszcz, mający zapewnić mu
bezpieczeństwo wyczarował tą sakiewkę i rozpuścił pogłoski, że nosi w niej niezwykłe skarby. Wielu złodziei
skusiło się, by ją ukraść, lecz każdy z nich nieodmiennie tego żałował.
Moce: Zębata sakiewka na pierwszy rzut okaz wygląda na zwykłą sakwę. Nie mniej jednak gdy ktoś próbuje ją
ukraść wyrastają z niej zęby, którymi gryzie go zadając 3k6 ran (obrona –20) i nie popuszcza złodziejowi, póki
ten nie odda jej właścicielowi.
242) Pełna sakiewka:
Pełna sakiewka to dzieło anonimowego elfa, który, w dość charakterystyczny dla elfów sposób
zabawiał się z ludźmi, wykazując brak poszanowania dla ich trudów i pracy. Sakiewka jest bardzo przydatnym
przedmiotem, a jej użyteczność podczas niedużych transakcji handlowych jest duża.
Moce: W pełnej sakiewce znajduje się sztuka srebra. Każdorazowo, gdy zostanie wydana po wypowiedzeniu
odpowiedniego rozkazu powraca do posiadacza przedmiotu. Jest to jedyna moneta, która ma tą moc. W
sakiewce można przechowywać też inne pieniądze, lecz nie powracają one do użytkownika.
Torby niezwykłej jakości:
243) Torba zasobów:
Torba zasobów to dzieło Sagara Czarnego, miecza magii wynajmującego się pomniejszym panom
feudalnym jako sługa i najemny żołnierz. Wiele razy zmieniał zleceniodawców, dużo też podróżował z ich
rozkazów. Irytowało go, że wiele misji wymagało dźwigania ze sobą mnóstwa drobnych przedmiotów, które
mogły, lecz nie musiały się przydać. Jako pomoc stworzył tę właśnie sakwę, by mieć wszystko pod ręką.
Moce: Dowolną ilość razy dziennie właściciel może sięgnąć do sakwy i wyjąć z niej dowolny, nie cięższy niż 10
dag, niejadalny, nie warty więcej niż 1sztukę miedzi przedmiot. Dowolną ilość razy dziennie może wyjąć też
przedmiot o wartości 1sztuki srebra, odpowiadający powyższemu opisowi. Nie mniej jednak wyjęcie każdego
przedmiotu o wartości 1 sztuki srebra zużywa się jeden ładunek. Torba posiada 12 ładunków, a odnowienie
każdego wymaga 5 punktów czarów.
244) Sakwa pojemności
Torba pojemności jest – jak na magiczny przedmiot – bardzo częstym obiektem. Na pomysł wpadło i
zrealizowało go wielu czarodziejów, bowiem jej przydatności nie sposób przecenić, tak w życiu codziennym jak
i w podróżach.
Moce: Pojedyncze egzemplarze sakw pojemności różnią się od siebie tak wyglądem jak i właściwościami. Ten
konkretny przedmiot jest w stanie pomieścić 50 litrów przedmiotów, mimo, że nie wygląda nawet na dziesiątą
część tego, ponadto redukuje ich wagę, tak, że ta nigdy nie przekracza 10 kilogramów.
245) Sakwa dręczyciela

Sakwa dręczyciela to dzieło kapłanek Haggis, bogini zazdrości, które, by przypodobać się swej pani
dręczą i mordują na jej ołtarzach ludzi. Miał być ważnym, rytualnym przedmiotem, który przynosiłby większą
chwałę ich pani, lecz w chwili, gdy zlikwidowano ich świątynie sakwę ukradli szabrownicy, którzy używają
artefaktu w niewiele lepszych celach.
Moce: Dziesięć razy dziennie można wydobyć z sakwy nieduże narzędzie tortur. Musi ono powrócić do niej,
inaczej przedmiot zużyje jeden ładunek. Sakwa posiada 20 ładunków.
246) Torba pochłonięcia
Torbę tą – prawdopodobnie będącą wynikiem wypadku jaki zaszedł podczas pracy jakiegoś nieznanego
maga – znaleźli szabrownicy nazywający się „poszukiwaczami przygód” w ruinach opuszczonej posiadłości.
Prawdopodobnie jej poprzedni właściciele byli świadomi niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą przedmiot,
bowiem pomieszczenie, w którym się znajdował zostało zamurowane.
Moce: Torba wydaje się zwyczajnym pojemnikiem, przynajmniej tak długo, jak długo nikt nie włoży do niej
ręki, podówczas uaktywnia swą moc, wciągając niedoszłego użytkownika do środka. Nie wiadomo, czym grozi
wchłonięcie, lecz prawdopodobnie jest równoznaczne bądź dezintegracji, bądź strawieniu, bądź uwięzieniu w
obcym wymiarze. Faktem jest, że nikomu nie udało się z niej jeszcze wydostać. Procesowi pochłaniania można
zapobiec testując porównawczo Siłę z wartością 70.
247) Worek głów:
Worek ten jest artefaktem, który łowcy czarownic zdobyli podczas walki z upiorem Głowiarza. Jest
prosty i niczym nie odróżnia się od worka na kartofle, jednak jego zawartość jest znacznie bardziej
makabryczna. Wewnątrz bowiem umieszczono głowy ofiar stwora. Nie wiadomo, czy istota zaczarowała go
sama, czy też powstał na skutek działania złych mocy gromadzących się w związku z jego czynami.
Moce: By worek funkcjonował musi być wypełniony głowami i czaszkami ludzi i podobnych im istot.
Zastosowanie ma jedynie w rękach nieumarłych. Każdy stwór z tego gatunku może oderwać sobie własną głowę
i przyczepić czerep znaleziony w worku. Gdy czyni to pierwszy raz z daną czaszką odzyskuje wszystkie
utracone Punkty Ran. Co gorsza zyskuje też dostęp do wszystkich wspomnień i nie-gatunkowych zdolności
ofiary.
248) Torba sztuczek:
Torba ta – podobna do zwykłej torby podróżnej lub chlebaka – jest artefaktem stworzonym przez
Yargla Klauna, gnomiego czarownika i iluzjonistę specjalizującego się głównie w niewinnych sztuczkach
czynionych ku uciesze gawiedzi oraz drogich, płatnych pokazach iluzji dla bardziej wyrafinowanej widowni.
Artefakt ten prawdopodobnie stanowił dlań narzędzie w pokazach. Nie wiadomo, co stało się z nim później,
prawdopodobnie przepadł, gdy czarownik wypadł za burtę łodzi podczas burzy, która rozpętała się, gdy
przekraczał Wal.
Moce: Osoba wkładająca rękę do torby może zeń wyjąć dowolne, małe zwierze (w takim rozumieniu, jakie
sugeruje Bestiariusz). Zwierze to jest posłuszne swojemu twórcy i zachowuje się jak normalne. Można wydawać
mu rozkazy dostępne w normalnych sztuczkach (zachowuje się, jakby znało wszystkie). Zwierzęta istnieją do
świtu i wraz z nim znikają. Na raz może egzystować do 3 zwierząt.
Wyjęcie każdego zwierzęcia zabiera jeden ładunek. Torba posiada ich 30. Odnowienie każdego z nich
kosztuje 5 punktów czarów.
Torby legendarnej jakości:
249) Worek kości:
Worek kości to artefakt, jaki nekromanta Alken podarował swemu podwładnemu Wadchowi
Półżywemu, gdy jego armia nieumarłych schodziła z Czarnego Szczytu. Gdy hordy potworów i żywych trupów
zostały zniszczone kapłani Noltora zabezpieczyli woreczek, by przenieść go do swej świątyni i zniszczyć, lecz
niestety podczas ich procesji zniknął i nie wiadomo, co się z nim stało.
Moce: Woreczek kości – nieduża sakiewka – napełniony jest kostkami palców (maksymalnie może zmieścić się
w nim ich 40). Wyjęcie i ciśnięcie kostki na ziemię (koszt 1at, maksymalnie można podczas jednego Ataku
cisnąć 3 kostki) powoduje, że w ciągu tury z ziemi wyrośnie Szkieletowy Wojownik, skłonny wykonywać
rozkazy posiadacza woreczka. Istnieć będzie maksymalnie godzinę, po czym rozsypie się w pył. By ponownie
uzupełnić woreczek należy włożyć doń kostki palców i odczekać tydzień, aż odzyskają swą moc.
250) Torba potrzeb:
Torba ta jest dziełem Grimo Ponurego krasnoludzkiego maga i czarnoksiężnika wyklętego klanu
Gorzoth. Ród ten okazał się zachłanny i żądny bogactw, które gromadził w każdy dostępny sposób. Wielu jego
członków podążyło nawet drogą czarnej magii za jej pomocą próbując powiększać majątek. Artefakt ten był

wynikiem jednej z takich prob – przez większość członków rodu zresztą uznanej za porażkę. O torbie słuch
zaginął, gdy zazdrosny o swój majątek ród odizolował się od reszty świata w swej twierdzy – skarbcu.
Prawdopodobnie nadal znajduje się ona w ruinach, nie mniej jednak jej wydobycie graniczy z cudem. Wieści o
bogactwie krasnoludów ściągnęły w tą okolicę smoka Hagora Czarnego, który zagarną ich własność.
Moce: Osoba, która wkłada rękę do torby może wyjąć dowolną ilość pieniędzy. Ich suma jest ograniczona
dwoma wartościami. Po pierwsze: nie można wyjąć dziennie więcej, niż 100 sztuk złota lub równowartość. Po
drugie suma ograniczona jest potrzebami postaci. Artefakt nie pozwala wydobyć więcej, niż rzeczywiście się
potrzebuje (a nie chce), aby ocalić swoje życie lub zdrowie, życie bliskich osób lub swój majątek. Jeśli nie
zachodzi autentyczna potrzeba artefakt nie działa.
Rękawice i pasy:
Rękawice są częstym uzupełnieniem Laruzyjskiego ubrania. Najczęściej nosi się je celem ochrony
skóry rąk przed zewnętrznym zagrożeniem, jak niska lub wysoka temperatura albo ciosy. Nawet łucznicy i
muzycy, często napinający struny, bądź cięciwy łuków zakładają charakterystyczne, pozbawione palców
rękawice, by nie zniszczyć skóry, a wojownicy często uzupełniają ich pancerną wersją swe zbroje. Kobiety i
część dworzan natomiast zakłada ozdobne, wełniane, lub jedwabne rękawiczki jako ozdobę.
Podobnie pasy stanowią bardzo istotne uzupełnienie ludzkiego stroju. Noszą je wszyscy mężczyźni i
część kobiet (choć te częściej przewiązują się szarfami), choć nędzarze, osoby z nizin społecznych i część
mnichów przepasuje się raczej sznurami, które są po prostu tańsze.
Rękawice i pasy wysokiej jakości:
251) Rękawiczki błyskawic:
Te wykonane z delikatnego jedwabiu rękawiczki należały do czarodziejki Bysry Gniewnej. Nie była
ona osobą szczególnie sławną, a lokalną famę zawdzięczała głównie nieprzyjemnemu temperamentowi i
częstym wybuchom szału. Były one szczególnie groźne, gdyż specjalizowała się w magii bojowej. Czarodziejka
zaginęła po tym, jak w jednym z ataków furii zabiła kilka osób. Poszukiwana jest listem gończym na całej
Równinie Traw.
Moce: Osoba nosząca te rękawiczki może raz dziennie zadać dotykiem 4k6 ran od elektryczności. Wymaga to
trafienia dłonią w walce wręcz. Liczy się pierwszy celny atak.
Zamiast korzystać z tej mocy można zadać 2k6 ran wystrzeliwując ładunek elektryczny na dystans
maksimum 20 metrów.
252) Rękawica furii:
Rękawica ta noszona była przez centaura Barku Zdobywcę, przez swój lud uznanego za niezrównanego
wojownika. Barku wyrusł bowiem nad poziom zwykłego wodza centaurów specjalizującego się w napadach na
pasterzy i kradzieżach ich stad oraz ewentualnych potyczkach z pościgiem. Grabił mniejsze strażnice, napadał na
karawany kupieckie, zdarzyło mu się też staczać bitwy z innymi klanami, konkurencyjnymi bandami rabusiów, a
nawet walczyć jako najemnik. Zmarł od ran jako bogacz. Jego synowie powaśnili się o majątek ojca i roztrwonili
go w wielopokoleniowej kłótni.
Moce: Rękawica furii zapewnia właścicielowi dodatkowy atak pod warunkiem, że wykonuje on akcję pełnego
ataku.
253) Rękawica rdzewienia:
Rękawica rdzewienia należała do bardzo pośledniego demona Haaka Niszczyciela Narzędzi, który
nawiedzał górskie doliny zamieszkane przez krasnoludy. Mimo, że jego moce były bardzo ograniczone zdołał
dokonać niebywałych zniszczeń w majątkach tych istot. Dopiero po wielu latach grupa mędrców i kapłanów
zdołała go zniszczyć.
Moce: Trzy razy dziennie osoba nosząca ten artefakt może – dotykając dowolnego metalowego przedmiotu –
pokryć go rdzą lub patyną. Jakość wykonania przedmiotu spada wówczas o dwa stopnie w dół (przedmioty
kiepskiej i normalnej jakości po prostu rozpadają się).
Moc ta nie działa na przedmioty magiczne.
254) Rękawice pochwycenia strzał:
Te czarodziejskie rękawice paladyn Elterion Biały otrzymał od kapłanów Tyra za wielkie zasługi,
jakimi mógł pochwalić się na ich służbie. Napełniono je mocą, by rycerz ten był bezpieczny przed pociskami
nieprzyjaciół, zwiększają one bowiem w znaczącym stopniu zręczność właściciela. Przysłużyły się w dużym
stopniu Eltorionowi, lecz nie zdołały ocalić mu życia, które – ironicznie – zakończył w chmurze strzał
wypuszczonych przez łuczników Ciemnych Elfów.

Moce: Osoba używająca tych rękawic otrzymuje zdolność Pochwycenie Strzał. Jeśli już takową posiada jej test
jest łatwiejszy o +10.
255) Rękawice zrównoważonych rąk:
Para rękawic zrównoważonych rąk – przedmiotu niewiadomego pochodzenia – używana była przez
błazna Jetro Pokracznego, który zyskał światową sławę jako żongler. Występował na dworach królów ludzi i nie
ludzi, zyskując zaszczyty i pieniądze. Nikt nie wiedział, że podczas swych popisów posługuje się czarodziejskim
przedmiotem.
Moce: Rękawice zrównoważonych dłoni w magiczny sposób wyrównują możliwości obydwu rąk ich
dzierżyciela. Osoba, która je zakłada nie otrzymuje ujemnych modyfikatorów posługując się słabszą dłonią.
256) Rękawica ognistej dłoni:
Artefakt ten należał do Nalathana Szarego, elfiego wojownika, który często walczył po stronie ludzi w
licznych wewnętrznych jak i zewnętrznych konfliktach ich rasy. Nie wiadomo, skąd je wziął, lecz zapewne
otrzymał je od któregoś z czarowników swej rasy, lub kupił od nich.
Moce: Gdy właściciel tych rękawic wypowie magiczny rozkaz stają one w płomieniach. Zadając ciosy rękoma
zadaje dodatkowe 2k6 ran od ognia.
257) Rękawica mistrza czarów:
Rękawie mistrza czarów – nazwane trochę na wyrost – powstały na potrzeby Szarego Braterstwa
Magów, a były dziełem jednego z członków ich towarzystwa, Nathana z Myrn, Miały stanowić pomoc przy
czynieniu zaklęć. Artefakt przysłużył im się dobrze, a Nathan przez pewien czas był ważną personą w zakonie.
Jednakże wplatał się w wewnętrzne intrygi, które spowodowały, że został skazany na śmierć, za próbę zabójstwa
jednego ze swych politycznych konkurentów.
Moce: Rękawice mistrza czarów mają dwie moce. Przede wszystkim ich właściciel zakładając je otrzymuje
dodatkowe 5 punktów czarów. Po drugie – na potrzebę używania innych magicznych przedmiotów – jest
czarownikiem.
258) Rękawice związania:
Rękawice te stworzył elfi mag Lintil Dworny, znany ze swej impertynencji i niewyparzonej gęby krótko
po tym, jak obraził rycerza Gerona Silnego i został zmuszony do stanięcia z nim do pojedynków na miecze. Na
swoje szczęście zdołał podrzucić je swemu wrogowi, co umożliwiło mu zwycięstwo w pojedynku, lecz tylko
nieznacznie przedłużyło jego życie. Zginął w nieznanych okolicznościach, tak zmasakrowany, że jego ciało
ledwie dało się rozpoznać.
Moce: Rękawice związania, jeśli wypowie się odpowiednie słowo rozkazu natychmiast krzyżują dłonie noszącej
je osoby za jej plecami i nie dają się rozerwać, jakby przyciągała je do siebie potężna, magnetyczna siła. Nie da
się w nich walczyć, ani wykonywać jakichkolwiek czynności wymagających użycia rąk.
259) Pas wzmocnienia:
Pas wzmocnienia elfy podarwoały Gawainowi Teskowi, mistrzowi murarskiemu z miasteczka Korin
(północny Trajton) z wdzięczności za pomoc, jaką im udzielił. Gawain Tesk i jego ludzie zostali zwyczajnie
wynajęci do prac przy remoncie i rozbudowie pewnego osiedla, a, że spisali się nad wyraz dobrze i sprawnie
prócz umówionej zapłaty obdarowano ich także tym przedmiotem magicznym.
Moce: Każda nosząca pas istota staje się odporniejsza na wyczerpanie i trudy. Otrzymuje premię +10 do
Wytrzymałości.
260) Pas siły:
Pas siły to artefakt wykonany przez krasnoludzkich kapłanów, który podarowano przywódcy klanu
Gorator z Szarych Gór. Noszony był przez Hagrida Czerwonego, który zdobył sławę w młodości jako niezwykły
wojownik i pogromca goblinów, jak i w wieku dojrzałym, stając się słynnym budowniczym o dużych
umiejętnościach, oraz niezwykłej krzepie.
Moce: Każda nosząca pas istota otrzymuje premię +10 do swej siły.
261) Rękawice biegłości
Rękawice biegłości były własnością Kalathana Biegłego, słynnego wojownika i mistrza miecza,
jednego ze słynniejszych szermierzy i obrońców Szarych Elfów. Dużą biegłość w posługiwaniu się bronią
zdobył dzięki treningom, lecz kiedy miał tylko okazję korzystał z pomocnej magii.
Moce: Ciosy zadawane przez istotę noszącą rękawice są trudniejsze o 10 do obrony: uników, parowania i
zasłaniania się przed nimi tarczą.

262) Pas wytłumień:
Pas wytłumień jest magicznym przedmiotem zaklętym tak, by stanowił silną ochronę przed ciosami
wrogów. Nosił go swego czasu Ellenathir Przebiegły, elfi szermierz i łucznik, patrolujący Lodowe Góry, polując
na pojedyncze gobliny i orków. Pas – lekki i wygodny – zabezpieczał go przed ciosami ich pałek. Nie
wystarczył jednak przeciwko toporowi, którym rozłupano wojownikowi głowę.
Moce: Pas wytłumień zapewnia ochronę przeciwko wszelkim typom broni obuchowej tj. nie posiadających
ostrej części: pałkom, kijom, maczugą oraz pięścią. Jego właściciel otrzymuje 5 punktów pancerza przeciwko
atakom tego typu bronią.
263) Pas przebić:
Pas przebić otrzymał od szamana ork Guderdot, który poprowadził najazd z Lodowych Gór na Illien.
Artefakt miał ustrzec go przed strzałami jego przeciwników, lecz nie przyniósł zamierzonego efektu. Po
prawdzie stwór, wprawiwszy się w bitewny szał przebiegł nienaruszony przez nawałę strzał i dotarł do szeregów
elfów, lecz na tym skończyły się jego sukcesy i niemal samotny zginął przeszyty mieczem w bezpośredniej
walce.
Moce: Pas przebić zapewnia ochronę przed wszelką bronią zadającą obrażenia kłute. To jest: strzałami, bełtami,
włóczniami, pikami, rapierami itd. Nosząca go osoba otrzymuje dodatkowe 5 punktów pancerza przeciwko raną
tego typu.
264) Rękawice niezdarności:
Rękawice niezdarności są dziełem gnoma Gilga Niesmacznego, miłośnika niekoniecznie
najprzyjemniejszych dowcipów, dodatkowo posługującego się magią. Kierowany swym niewybrednym
poczuciem humoru Gilg dokonywał gigantycznych szkód, do momentu, gdy go zlinczowano. Rękawice
niezręczności podrzucił mistrzowi akrobacji i żonglerki, by obserwować, jak ten raz po raz upada i popełnia
błędy na oczach tłumu.
Moce: Rękawice niezdarności założone na ręce upośledzają koordynacje i refleks swego właściciela. Otrzymuje
on modyfikator –20 do zręczności.
265) Rękawice kobry:
Rękawice Kobry przywieziono z pustyni siedmiu kamieni, ponoć są dziełem jednego z tamtejszych
czarowników zainspirowanym gatunkiem jadowitego węża. Ich pierwszym laruzyjskim właścicielem był Gabriel
Śmiały, kapitan statku z Wyspy Kupców, przemierzającego morza i oceany krainy. Wielu piratów, którzy uznali
go za nieuzbrojonego srodze żałowali swej pomyłki.
Moce: Wykonując atak jak pięścią noszący Rękawice Kobry może sprawić, że wyrosną z nich zęby, które wbiją
się w ciało trafionego. Zamiast normalnych obrażeń właściciel zadaje 1k8 ran na skutek pogryzienia. Co gorsza
do krwi ofiary dostaje się trucizna, działająca przez następne 1k10 tur. Co turę ofiara musi wykonywać test
Wytrzymałości inaczej otrzyma 1k4 rany.
Rękawice i pasy niezwykłej jakości:
266) Pas majsterkowicza:
Pas majsterkowicza jest dziełem gnomiego maga Wasura Zręcznego, podarowanym Gnoshowi
Pomysłowemu, rzemieślnikowi specjalizującemu się w drobnych, precyzyjnych pracach i konstruowaniu
niedużych mechanizmów. Dzięki artefaktowi ten i tak już zręczny rzemieślnik stał się niedościgłym mistrzem w
swej dziedzinie, a o jego dzieła wprost walczyli królowie i książęta.
Moce: Pas majsterkowicza wydaje się z pozoru zwyczajnym pasem z narzędziami, lecz zawarta w nim magia w
z naczący sposób wpływa na zdolności manualne jego właściciela. Nosząca go osoba otrzymuje modyfikator
+10 do zręczności podczas wszystkich testów manualnych, oraz dodatkowe +10 do wszystkich testów
Zręczności, Wiedzy i Spostrzegawczości związanych z pracą przy mechanicznych urządzeniach.
267) Rękawice elfiej potęgi
Rękawice te zostały zaklęte przez mistrzów magii z Cudoziemia i podarowane księciu Clebhowi
Srebrzystemu, jako prezent urodzinowy. Dawane przez nie moce w znakomity sposób przysłużyły się jego opinii
niezrównanego szermierza, stały się też przyczyną jego śmierci, gdyż zadufany w swej mocy elf rzucał się do
każdej potyczki w efekcie czego zginął w starciu z przypadkowym pojedynku.
Moce: Rękawice te posiadają moc jedynie na dłoniach elfa lub półelfa. Ich właściciel otrzymuje premię +10 do
Szybkości (podczas testów Inicjatywy), Zręczności (podczas testów Obrony i Łucznictwa), a jego ciosy są
trudniejsze o 10 do obrony.
Jeśli nosi je półelf, to premie te są o połowę mniejsze.

268) Rękawice mistrzostwa:
Rękawice mistrzostwa zostały wykonane przez Shangharu Czarnego, demona – wojownika,
pasjonującego się walką i rzezią. Podróżował on po świecie wyzywając każdego, kogo napotkał i uśmiercając w
pojedynkach. Taki styl życia jednak nie należał do przesadnie bezpiecznych, Shangharu został zabity przez
elfiego szermierza Balathalina Szybkiego, który przywłaszczył sobie jego rękawice.
Moce: Rękawice mistrzostwa założone przez szermierza powodują, że przed jego ciosami trudniej o 20 się
obronić.
269) Rękawice zręczności:
Rękawice zręczności zamówił za ogromne pieniądze u maga Teleron Flynn, człowiek, który w
przyszłości zasłynąć miał jako akrobata, linoskoczek, oraz kieszonkowiec. Noszony przezeń przedmiot sprawił
bowiem, że jego sprawność ruchowa i refleks znacznie się poprawiły, przez co we wszystkich tych dziedzinach
stał się niezrównanym mistrzem. Sukcesy i bogactwo uderzyły mu niestety do głowy, zaczął trwonić pieniądze i
popadł w rozliczne nałogi, przez co w kilka zaledwie lat stoczył się całkowicie i pozbawiony środków do życia
sprzedał za grosze swój amulet pierwszemu kupcowi, który się pojawił na jego drodze.
Moce: Rękawice zręczności osobie, która je założyła dają premię +20 do wszystkich testów zręczności.
270) Rękawice barda:
Te gustowne rękawiczki były dziełem i własnością barda Larana Bystrego, który za pomocą swej
muzyki napełnił je mocą i czarodziejskimi możliwościami. Zwiększyły one jego i tak wielki już talent, przez co
stał się znanym artystom. Sława jednak ma też i złe strony. Muzyka Lara tak przypadła do gustu pewnej
pomniejszej bogini, że ta uwięziła go w magicznej klatce i trzyma w niej po dziś dzień, by móc cieszyć ucho
jego utworami.
Moce: Rękawice barda są potężnym artefaktem magicznym. Posiadająca je osoba posiada umiejętność gry na
każdym instrumencie, jaki weźmie do rąk. Ponadto czyni to pięknie, otrzymując premię +10 do wszelkich testów
występów związanych z tym instrumentem.
271) Rękawice pojedynku:
Rękawice pojedynków należały do zwadźcy Goriana Sharga, który otrzymał je jako zapłatę od maga
Gorda Ćwierćelfa za wyeliminowanie jego najważniejszych wrogów w serii pojedynków. Rękawice te stały się
potężnym orężem swego właściciela, sprawiając, że wygrywał w każdym starciu, w jakim walczył, stając się
niedościgłym i niezwykle bogatym człowiekiem, choć jednocześnie sprawcą tysiąca śmierci.
Moce: Każdy noszący rękawice pojedynków otrzymuje premię +10 do parowania, szybkości i o tyleż samo
trudniejsze są do obrony jego ciosy, pod warunkiem, że walczy jeden na jeden, stosując się do wszystkich zasad
honorowego pojedynku.
272) Szarfa dworzanina:
Szarfa dworzanina była dziełem guru Gotharda, reprezentanta dużego zakonu magów i kapłanów,
którego rola wymagała pełnienia częstych, reprezentacyjnych i dyplomatycznych misji na dworze. Dzięki nim (i
pomocy czarów) jego kongregacja posiadała ogromne wpływy i rozwijała się wsparta hojnym strumieniem
pieniędzy wylewających się z arystokratycznych sakw. Niestety jego następcy nie wykazali podobnych mu
umiejętności i oskarżeni o czarną magię przez konkurentów, którym nie w smak była ich wysoka pozycja utracili
majątki i wpływy.
Moce: Każdy, kto przepasze się szarfą dworzanina otrzymuje premię +10 do wszelkich testów Charyzmy i
Wdzięku przeprowadzanych podczas negocjacji, ponadto otrzymuje premię +10 do wszelkich prób wykrycia
kłamstwa.
Rękawice i pasy legendarnej jakości:
273) Rękawica bezpiecznego dotyku
Rękawice bezpiecznego dotyku są dziełem Bractwa Czarnych Magów, stworzonym przed laty, po
pamiętnym Czarnym Nowiu. Podówczas miała miejsce jedna z największych tragedii w historii bractwa, gdy
opętany przez moce niebezpiecznego amuletu adept zamordował w rytualny sposób trzynastu swych współbraci
i sprowadził śmierć na wielu innych członków swej kongregacji. Niedobitki, jakie przetrwały stworzyły ten
artefakt, powierzany osobom pracującym nad niebezpiecznymi przedmiotami, by zadbać o ich bezpieczeństwo.
Moce: Osoba nosząca na rękach tą rękawice jest całkowicie niewrażliwa na wszystkie konsekwencje dzierżenia
w nich niebezpiecznych przedmiotów. Może więc wziąć do ręki sztabę rozpalonego do białości żelaza, zanurzyć
dłoń w kadzi z kwasem, lub walczyć przeklętym mieczem. Nie dotykają go też negatywne konsekwencje
magicznych przedmiotów, oraz – niestety pozytywne.

Rękawice i pasy nadludzkiej jakości:
274) Rękawica siły giganta:
Rękawice siły giganta są artefaktem wykonanym przez tytana Typartha dla grupy wybranych przezeń
śmiertelników, którzy mieli dlań zmierzyć się z jego odwiecznym wrogiem – smokiem Shaganem. Potęga
rękawicy umożliwiła zabicie bestii, oraz dokonanie wielu bohaterskich czynów jej właścicielowi, Borenowi
Silnemu który urósł w sławę i bogactwo. Z jej mocy korzystali także jego synowie, którzy żądni władzy i
bogactw zaczęli stosować ją w złych celach, wymuszając coraz to nowsze ustępstwa. Jako, że nikt nie mógł
sprostać im w otwartej walce zostali zamordowani przez skrytobójców. Po ich śmierci o posiadanie rękawicy
toczono wręcz wojny i dopiero interwencja mnichów z sanktuarium Alamara zaprzestała przemocy. Mnisi
odebrali rękawicę, którą ukryto głęboko pod ich świątynią.
Moce: Siła użytkownika rękawicy wynosi 200 punktów i otrzymuje on zdolność Bardzo Silny. Istnieje bardzo
mało istot, które byłyby zdolne sprostać takiej potędze.
Buty:
Buty – zdawałoby się pospolity i niemal podstawowy przedmiot w naszej kulturze w Laruzjii wcale
takie nie są. Wykonane ze skóry, solidne obuwie jest bowiem – jak wszystko, co powstaje z tego materiału –
drogie, ponadto wykonywane zwykle przez dość wyspecjalizowanych rzemieślników, co sprawia, że wielu musi
zrezygnować z ich posiadania. Są to najczęściej niezbyt zamożni chłopi i miejski plebs, którzy obwiązują nogi
onucami i łachmanami, podczas, gdy ich zamożniejsi sąsiedzi odziewają się u szewców. Na szczęście taka
sytuacja panuje zwykle wśród najbiedniejszych, lecz nawet średniozamożni mieszczanie i wieśniacy nie zawsze
zakładają na nogi obuwie, gdyż boja się je zniszczyć podczas pracy. Także dzieci przez większość roku chodzą
boso, a buciki dlań nabywa się tylko na zimę.
Zimą, gdy chłody stają się nieznośne odpowiednie obuwie staje się koniecznością i tylko osoby z
całkowitych, społecznych nizin nie mogą podówczas niczego założyć na swe nogi. Wielu jednak musi zadowolić
się obwiązaniem stóp grubą warstwą łachmanów.
Buty wysokiej jakości:
275) Buty żywiołów:
Buty żywiołów były dziełem Alagara Włuczykija, pomniejszego maga, oraz niestrudzonego wędrowca
w jednej osobie, który z jakichś powodów nigdzie nie potrafił zagrzać na dłużej miejsca, a pasjonował się
przemierzaniem całej krainy wzdłuż i wszerz. Chwalił się ponoć, że w całej Larzuji nie ma miejsca, gdzie nie
byłby przynajmniej dwa razy. Artefakt ten stworzył prawdopodobnie w celu ułatwienia sobie wędrówek.
Moce: Buty żywiołów chronią swego właściciela przed oddziaływaniem wszystkich czterech, tradycyjnych
żywiołów (tj. ziemi, ognia, wody, powietrza). Ich właściciel otrzymuje o 10% mniejsze obrażenia (zaokrąglane
w dół) od każdego z nich, ponadto otrzymuje modyfikator +10 do wszystkich testów związanych z
niekorzystnymi efektami (żar, wiatr, woda po pas) wywoływanymi bezpośrednio przez któryś z nich.
276) Buty cichego chodu:
Buty cichego chodu to pomniejszy artefakt magiczny będący dziełem Tsthila Szarego, elfiego
czarnoksiężnika, zajmującego się głównie nekromancją. Jako, że jest to sztuka wymagająca z jednej strony
babrania się w trupach, a z drugiej dużej dyskrecji potrzebował przedmiotów, które umożliwiłyby mu tej
ostatniej zachowanie. Dzięki temu zdołał przez całe lata prowadzić swe występne badania, a gdy wreszcie go
unieszkodliwiono jego pobratymcy, mimo, że uznali jego poczynania za haniebne i zniszczyli większość jego
dokonań, to przywłaszczyli sobie należące doń buty.
Moce: Buty cichego chodu powodują, że nosząca je osoba nie wydaje najmniejszego szmeru podczas chodzenia.
Otrzymuje więc premię +10 do testów skradania się.
277) Buty przejścia bez śladu:
Buty przejścia bez śladu są artefaktem dość paranoicznych szarych elfów z Tir Banor. Wioska ta była
kilkakrotnie atakowana przez ludzkich bandytów i wielu z jej mieszkańców zginęło z ich rąk, więc obawy te
były uzasadnione. Wystawiono więc liczne posterunki chroniące trasy doń i zaczęto polować na intruzów, którzy
wkraczali na tereny należące do elfów. Jednym z wartowników był Silahrys Thai, któremu powierzono te buty.
Atakując i znikając jak cień zdał się być upiorem, a jego gorliwość była przerażająca – zabijał nawet chłopów,
którzy w oddaleniu o wiele kilometrów od Tir Banor zbierali chrust w lesie. Polowano na niego z psami,
wyznaczano nagrody i nawet ściągnięto łowców czarownic, by pochwycili gniewnego demona, lecz nie
przyniosło to efektów.
Moce: Buty przejścia bez śladu – jak sama nazwa wskazuje – sprawiają, że ich właściciel nie pozostawia za sobą
żadnych śladów ni tropów, więc nie da się go w żaden sposób ścigać z psami.

278) Buty skoku:
Te czarodziejskie buty wykonał czarodziej i iluzjonista Elistyr Zabawny, pomniejszy adept sztuk
tajemnych, który zarabiał na czerstwy chleb i wodnistą zupę zajmując się niepewną i kapryśną profesją
wędrownego magika. Buty te zaklął jako pomoc dla innego członka swej trupy – akrobaty i sztukmistrza. Ten
wykorzystał dar jednak nie do końca zgodnie z przeznaczeniem i swe niezwykłe umiejętności począł używać w
śmiałych, rabunkowych skokach, w wyniku których wyznaczono nagrodę za jego schwytanie.
Moce: Osoba posiadająca te buty staje się niezwykłym skoczkiem. Otrzymuje premię +10 do wszystkich testów
Skakania. Prócz tego – kosztem jednego ładunku – może wykonać skok na wysokość do 3 metrów i na takąż
długość.
279) Buty ochrony przed mrozem:
Buty te pochodzą z dalekiej północy, z Lodowych Pustkowi i stanowią dzieło któregoś z guślarzy lub
szamanów Nordów, stworzone do ochrony przed ustawicznym zimnem i chłodem nawiedzającym tą krainę
dzikich bestii i niegodziwców. Do właściwej Laruzji trafiły wraz z najeźdźcami, zostały bowiem odebrane
Ulrikowi Krwawemu, jarlowi, który gnębił Wyspy Trizanii i wybrzeża Rodarii.
Moce: Buty ochrony przed mrozem zapewniają modyfikator +20 do wszystkich testów związanych z
negatywnym wpływem zimna oraz sprawiają, że obrażenia odniesione na skutek jego działania spadają o 25%
(zaokrąglane w dół).
280) Buty uników:
Buty uników są artefaktem pochodzącym zapewne z Lasu Cieni, ich twórca (przynajmniej dla ludzi)
pozostaje nieznany, bowiem wykonały je ciemne elfy. Nosił je Latharlis Tencerz, potężny wojownik i
niezrównany szermierz, oraz bandyta i łowca niewolników, który dość często uczestniczył w napadach na
ludzkie wioski. Poruszał się z gracją, jeszcze zwiększaną, przez kolekcję artefaktów, tak otrzymanych od
czarnoelfickich czarnoksiężników, jak i zrabowanych. Jego odział w końcu został wciągnięty w zasadzkę i
wybity, a jego pogromcy stali się nabami sprzedając zdobyczne działa magii, w tym te buty.
Moce: Właściciel Butów Uników otrzymuje modyfikator +10 do wszystkich testów uników.
281) Buty tańca:
Buty tańca to dar maga Balgara Chojnego (przez niektórych zwanego bankruetm) dla swej siódmej
córki. Mimo wysokiej inteligencji – co się czasem zdarza w rodzinach czarowników – nie posiadała ani krztyny
zdolności do czarów. Nie mniej jednak dzięki towarzyskim kontaktom ojca miała dojścia na dworze. Była
utalentowaną tancerką, a buty otrzymała jako prezent urodzinowy. Podczas jednego z balów zdołała rozkochać
w sobie możnego rycerza, za którego wyszła i wiodła życie w dostatku.
Moce: Właściciel tych ozdobnych pantofelków otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Wdzięku i
Zręczności podczas tańca.
282) Buty podróży:
Buty podróży zostały stworzone przez maga Harolda Purpurowego dla wędrownego kupca Arkana
Szwindla z bardzo prozaicznych powodów. Harold Purpurowy był nałogowym hazardzistom, którego pociągowi
do kart dorównywał jedynie brak szczęścia w grze. Buty zostały zaklęte celem wyrównania długów wynikłych w
wyniku licznych partii, jakie czarownik przegrał.
Moce: Buty podróży w magiczny sposób zwiększają wytrzymałość noszącego, sprawiając, że w ciągu doby jest
w stanie przejść odległość o 20% większą niż normalnie.
283) Buty uziemienia:
Buty uziemienia są potężnym, ochronnym talizmanem stworzonym przez maga Edwina Tharna, za
pieniądze od pewnego paranoicznie obawiającego się burz kupca. Mimo, że czarownik wytargował wręcz
gigantyczną sumę jego klient był zadowolony, bowiem wreszcie mógł przestać obawiać się skutków uderzenia
błyskawic.
Moce: Buty uziemienia sprawiają, że – jeśli nosząca je osoba zostanie porażona przez prąd elektryczny
dowolnej natury – odniesie o 25% mniejsze obrażenia (zaokrąglane w dół).
284) Buty miażdżenia:
Dziwny przedmiot nieznanego pochodzenia… Nie wiadomo, kto stworzył ten artefakt ani w jakim celu.
Prawdopodobnie jest to efekt żartu, w który ktoś włożył niezwykle dużo sił, albo wynik pomyłki przy czarach.
Buty kilkakrotnie używane były przez wojowników mających fioła na punkcie własnej niepokonaności, nie
mniej jednak zwykle szybko zmieniały właścicieli.

Moce: Osoba, która nosi te buty wykonując kopnięcie zadaje automatycznie obrażenia nie testując
Wytrzymałości przeciwnika.
Buty niezwykłej jakości:
285) Buty eteryczności:
Buty eteryczności są dziełem nekromanty Halgarina Zjawy, który nie zasłynął z jakichś szczególnych
zbrodni, a całą swą sławę wśród adeptów mrocznych kunsztów zawdzięczał magicznym przedmiotom, które
natchnął mocą. Większość z nich była potężnymi narzędziami czarów, tak, jak te buty.
Moce: Właściciel tych butów może – wykorzystując jeden ładunek – przybrać eteryczną postać. Jest w niej
zdolny przechodzić przez nie wzmocnione magią ściany, nie może też zostać zraniony żadną, nie magiczną
bronią. Czas przemiany wynosi 15 minut, buty mają 10 ładunków. Odnowienie każdego z nich kosztuje 10
punktów czarów.
286) Buty szybkości:
Buty szybkości są jednym z artefaktów stworzonych przez Hattona lub któregoś z jego uczniów,
którymi starali się wesprzeć swych wojowników. Po raz pierwszy ich pojawienie się odnotowano dwadzieścia
lat temu w rękach szermierza Giordio Szczęsliwego, walczącego po jego stronie. Los butów i ich właściciela nie
jest znany, gwiazda Giorgio przeminęła równie szybko, jak zapłonęła, prawdopodobnie zginął podczas którejś z
potyczek.
Moce: ruchy osoby noszącej buty szybkości są znacznie przyśpieszone. Otrzymuje ona premię +20 do
wszystkich swoich testów oraz 1 dodatkowy atak.
287) Buty łowców:
Buty łowców należały do Haraba Szarego, myśliwego z pogranicza Hungaru, który odebrał je jakiemuś,
zabitemu przez siebie Haugowi. Prawdopodobnie stanowią więc dzieło któregoś z barbarzyńskich guślarzy lub
druidów. Nie przeszkadzało mu to używać ich i stać się niezrównanym myśliwym, po którego bardzo często
wręcz posyłano, by pomógł w łowach na groźne bestie i potwory. Jedno z takich właśnie polowań zakończyło
się dlań tragicznie, podczas wyprawy został bowiem pożarty przez bestie, którą śledził.
Moce: Osoba, która nosi na nogach te buty nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. Nie może – jeśli nie chce –
zostać zlokalizowana za pomocą uszu (w tym Echolokacji). Ułatwia mu to znacznie skradanie się i ukrywanie,
otrzymuje więc premię +20 do ich testów.
288) Sandały tygrysiego skoku:
Sandały te jakiś bezimienny kupiec jedwabiu nabył w Nipponie myśląc, że są one całkowicie
zwyczajne. Przewędrował w nich pół świata nie mając pojęcia o tym, jaką posiadają moc, a następnie oddał
żebrakowi. Nie wiadomo, czy artefakt ten kiedykolwiek zidentyfikowano.
Moce: Osoba nosząca te sandały może skakać o 2 metry dalej niż normalnie. Otrzymuje też darmową zdolność
„Doskok” (Zob. Wojny Laruzji).
Biżuteria:
Teoretycznie Laruzyjczycy noszą sporo ozdób – religijne i symboliczne medale, wykonane z
kolorowych kamieni i malowanego drewna korale, czy wreszcie paciorki z kości, piór, albo zębów zwierzą
modne wśród orków – mogą kupić wszyscy. Równie wielu nosi miedziane, czy żelazne pierścienie, broszki, czy
zapinki do płaszczy lub pasów. Nie mniej jednak są to wyroby tanie, zwykle mało wartościowe i nie zasługujące
na miano prawdziwych ozdób.
Wyroby ze złota, srebra czy z klejnotów są bardzo drogie i relatywnie rzadkie. W prawdzie arystokratki
i wielkie damy mogą w niej przebierać, lecz nawet żony baronów, rycerzy i wielkich kupców mają jej niewiele,
a najpiękniejsze okazy stanowią zwykle skarb przekazywany przez pokolenia. Nie inaczej jest w domach
chłopów i mieszczan, gdzie również zdarzają się – nierzadko bardzo piękne – pojedyncze wyroby jubilerów,
najczęściej traktowane jako wielkie bogactwo, przekazywane z babki na wnuczkę i z matki na córkę.
Dużo biżuterii noszą też mężczyźni, nie tylko jako ozdobę, ale też jako swoisty symbol statusu i
zamożności, gdyż to właśnie często po ilości ozdób można rozpoznać wielkość i potęgę człowieka, ale też z
przyczyn praktycznych. W Laruzji pieniądz jest bardzo słaby, bardziej ceni się wartość, jaką – jako towar –
prezentuje zawarte w nim kruszce, niż same monety. Z tej przyczyny pierścienie czy bransolety – wygodniejsze
niż worki pieniędzy – są bardzo często używane jako rezerwa gotówki zawsze znajdująca się na podorędziu.
Biżuteria wysokiej jakości:
289) Iluminator

Iluminator jest mało ozdobnym, ołowianym łańcuszkiem, w którym osadzono prostą, nie zapełnioną
tarczę medalionu. Wygląda topornie i stanowi zerową dekoracje, jest to raczej dzieło pośpiechu niż biżuteria z
prawdziwego zdarzenia. Przedmiot wykonał uczeń czarnoksiężnika Ratharasa Zazdrosnego, zwany pod
imieniem Krispina Mściwego. Gdy jego mistrz odkrył postępy, jakie – w brew jego wiedzy – dokonał uczeń
wyrzucił go za drzwi, bojąc się jego talentu. Urażony czeladnik wydał swego nauczyciela w ręce łowców
czarownic, lecz wiele na tym nie zyskał i do końca życia pozostał jedynie pomniejszym czarownikiem.
Moce: Iluminator posiada w sobie magię pozwalającą wytwarzać przez 6 godzin dziennie światło z siłą
pochodni. Natężenie oświetlenia można regulować koncentracją, tak, że maksymalnie może – przez godzinę –
rozjaśniać otoczenie z siłą 6 pochodni.
290) Bransoleta ochrony:
Ta wykonana z miedzi, ozdobiona w charakterystyczny dla Haugów sposób bransoleta była darem
druida dla Sangi Zabójczyni Mężów, owianej złą sławą w Wallatar i wielbionej w Dun – Mak dzikiej
wojowniczki. Miała ustrzec ją przed ciosami wrogów, co w pewnym stopniu rzeczywiście czyniła, lecz nie na
tyle skutecznie, by nie zdołał przebić ją kopią zakuty w stal rycerz.
Moce: Bransoleta ochrony zapewnia noszącej ją osobie dodatkowe 2 punkty pancerza.
291) Broszka tarczy:
Ta broszka jest dziełem czarodziejki Asary Płomiennej, bardzo utalentowanej w dziedzinie magii
awanturniczki, poszukiwaczki skarbów i magicznej wiedzy, która w swym wyścigu ku bogactwu i magii
wkraczała do każdego niebezpiecznego miejsca i siedziby ciemnych mocy, jaka tylko jej się nadarzyła. Stoczyła
ona przynajmniej setkę walk z najrozmaitszymi przeciwnikami, nic więc dziwnego, że otaczała się
oszałamiającą ilością czarodziejskich przedmiotów.
Moce: Broszka tarczy posiada 13 ładunków zaklęcia Tarcza Muru. Jako, że zostanie ono opisane dopiero w
„dodatku” Magia Laruzji do tego momentu obowiązują ją te reguły tymczasowe: wykonując test Szybkości
użytkownik przedmiotu może stworzyć odporną, lecz krótkotrwałą barierę chroniącą go przed jednymi
obrażeniami dowolnego źródła, tak, jakby miał dodatkowe 40 punktów pancerza. Jeśli test szybkości nie
powiedzie się, oznacza to, że za późno uaktywnił broszkę i odnosi normalne rany.
292) Klamra protekcji
Jest to klamra od pasa używana przez Kogana Bandura, barda i króla Haugów z Dun – Mak.
Pochodzenie jej nie jest jasne, miał to być prezent od druida, elfa, czy też nawet boga otrzymany w darze
przyjaźni, miłości lub na skutek chytrego oszustwa. Legendy i opowieści są różne i prawdopodobnie żadna z
nich nie jest prawdziwa, bowiem Kogan – jak wielu Haugów – znany był z miłości do konfabulacji. Artefakt po
dziś dzień przekazywany jest w jego rodzinie.
Moce: Moc klamry protekcji jest dość prosta. Nosząca ją osoba otrzymuje dodatkowe 2 punkty pancerza
wynikłe z działania magii.
293) Naszyjnik wiedzy
Naszyjnik wiedzy narodził się w Wallatar. Został wykonany przez młodego maga Ezechiela Mędrca,
który obiegową opinię o mądrości czarowników postanowił podeprzeć formalnym wykształceniem i zdobyć
tytuł magistra. Studia na uniwersytecie jak wiadomo łatwe nie są i skończenie ich pozostaje nie lada
wyzwaniem. Ezechiel pilną pracę – głównie nad zmniejszaniem lokalnych zasobów piwa – popierał więc
licznymi, dość drobnymi, lecz pożytecznymi zaklęciami. Efektem jednego z przedegzaminacyjnych przypływów
desperacji był ten naszyjnik. Ponoć jest on po dziś dzień przekazywany wśród Wallatarskich żaków.
Moce: Naszyjnik wiedzy założony na szyje powoduje, że jego właściciel otrzymuje premię + 5 do dowolnego
testu Mądrości.
294) Bransolety łucznictwa
Bransolety łucznictwa to artefakt pochodzący z południa Zielonego Kraju. W odróżnieniu od wielu
podobnych talizmanów ten nie został stworzony z myślą o potędze. Bransolety zaklął na prośbę jednego z
lokalnych feudałów zaprzyjaźniony z nim mag Lothar Czarny, miały stanowić nagrodę w turnieju łuczniczym za
ostatnie punktowane miejsce.
Moce: Artefakt ten sprawia, że każda nosząca go osoba otrzymuje premię +10 do testu w trakcie posługiwania
się dowolną bronią miotającą lub miotaną.
295) Naszyjnik stabilnego kształtu:
Artefakt ten pochodzi z wysp Trizani, skąd został przywieziony przez kupca magią. Jego pochodzenie
jest nieznane, został bowiem wygrzebany przez zainteresowanego na targu starzyzną. Prawdopodobnie stanowił
ochronę przed magią jakiegoś wojownika lub czarownika.

Moce: Ten przedmiot sprawia, że nosząca go osoba otrzymuje premię +20 do porównań Siły Woli przeciwko
wszystkim zaklęciom sprawiającym, że zmieni ona kształt swego ciała lecz nie zmieniającym np. substancje, z
jakiego jest zbudowane (więc przemiana w żabę – tak, zmiana w kamień – nie) ani też jego współczynniki
(zmiana rąk w krabie odnóża – tak, zwiększenie siły – nie).
296) Bransoleta pajęczyn
Branzoleta pajęczyn pochodzi z całą pewnością z Mrocznej Puszczy i jest dziełem mrocznych elfów –
świadczy o tym rodzaj, technika i styl zdobień, jakimi została pokryta. Nie mniej w ludzkich rękach znalazła się
po raz pierwszy w Trajton, odebrana przez anonimowego Wojownika Wichru orkowi, który używał jej jako
potężnej, magicznej broni. Po wyczerpaniu ładunków wojownik ten sprzedał bransoletę jakiemuś kupcowi.
Moce: Oryginalnie przedmiot ten mieści w sobie 13 ładunków. Każdy z nich pozwala na wytworzenie podobnej
do pajęczyny substancji. Można nią strzelać na odległość do 100 metrów (traktowana jak czar z formą pocisku),
sprawiając, że każda średnia lub mniejsza istota nią trafiona przestaje się poruszać lub stworzyć zdolną
wytrzymać 100kg, długą na 10 metrów linę. Użycie jednego ładunku wymaga wydania jednego ataku. By
przeciąć pajęczynę nie unieruchomiona istota również musi poświęcić jeden atak. Pajęczyna wyparowuje po
godzinie czasu.
Koszt odnowienia jednego ładunku to 5 p. czarów.
297) Zapinka zwierzęcych kształtów:
Zapinka zwierzęcych kształtów to jeden z częściej spotykanych artefaktów. Wygląda jak zwyczajna
zapinka do płaszcza, stosowana przez większość ludów Laruzji, niekiedy zdobiona w sposób charakterystyczny
dla którejś z kultur. Powstało ich sporo, tworzone przez czarowników prawie każdej tradycji, lecz najczęściej
chyba przez wiedźmy i druidów.
Moce: Każda zapinka mieści w sobie trzy ładunki. Wykorzystanie każdego z nich powoduje, że jej właściciel na
okres nie dłuższy niż godzina zmienia swą postać w zwierze. Każda zapinka przemienia tylko w jeden, odgórnie
wyznaczony gatunek.
Zapinki wysokiej jakości pozwalają zmienić się w małe zwierzęta itd. nie posiadające więcej niż 20 punktów
ran.
Zapinki niezwykłej jakości pozwalają zmieniać się w potężne gatunki, posiadające więcej punktów ran.
Odnowienie ładunku zapinki Wysokiej jakości kosztuje 15 p. czar, niezwykłej jakości – 20 p. czar.
298) Bransoleta z czaszkami:
Ten artefakt jest nieprzyjemnym dziełem sztuki tak czarnoksięskiej jak i jubilerskiej. Wyszedł z pod
ręki szalonego krasnoluda Abarlyka, znanego ze stworzenia wielu złowrogich przedmiotów. Ten akurat jest
wykonanym ze złota pierścieniem, na tyle dużym, by dorosły mężczyzna mógł nosić go na przegubie dłoni.
Miast klejnotów jednak wprawiono weń niemowlęce czaszki. Artefakt znajdował się w rękach wielu łotrów.
Moce: Na codzień bransoleta wydaje się być jedynie ekscentrycznym wytworem szalonego artysty, nie mniej w
rękach demona, ożywieńca, parającego się mroczną magią czarownika, zdrajcy lub mordercy ożywa. Osoba taka
nosząc przedmiot otrzymuje dodatkowe 5 punktów do swego pancerza.
299) Naszyjnik duszenia:
To kolejne dzieło Abarlyka, szalonego, krasnoludzkiego czarnoksiężnika i kowala. Nie wiadomo, w
jakim celu stworzył on coś tak niebezpiecznego i nieprzydatnego, ani co nim kierowało, gdy wypuścił swe
dzieło w świat. Pewnym jest natomiast, że stworzony przezeń naszyjnik zebrał gigantyczne żniwo śmierci.
Moce: przy pierwszym spojrzeniu nic nie wskazuje na to, by przedmiot ten posiadał jakiekolwiek, magiczne
cechy. Nie mniej jednak założony na szyje natychmiast ożywa, zaciskając się na karku ofiary jak garota.
Podobnie jak garotę da się go przeciąć, ratując życie ofiary.
300) Naszyjnik magii:
Naszyjnik magii to niewielkie dzieło jakiegoś bezimiennego czarownika. Przedmioty takie jak ten są
dość typowymi, użytecznymi narzędziami, tworzonymi i używanymi przez wielu adeptów magii – zwłaszcza
tych pomniejszych. Ten akurat artefakt pochodzi z Allam, którego nigdy nie opuścił. Jest na tyle pięknie
wykonany, że pewna rodzina rycerska przekazuje go w linii damskiej jako ozdobę, nie będąc świadoma jego
mocy.
Moce: Moce naszyjnika magii nie są bardzo potężne. Nosząca go osoba otrzymuje dodatkowe 5 punktów
czarów ponad swój limit.
Biżuteria niezwykłej jakości:
301)Bransoleta przyjaźni:

Ten wyraźnie elfi bibelot ponoć jest naprawdę starożytny. Miał stanowić symbol przyjaźni między
klanem ludzi – najemników, a ich elfimi panami. Ponoć w starożytności istniały dwa takie obiekty, lecz wydaje
się, że do dziś przetrwał tylko jeden. Niestety jego lokalizacja nie jest znana. Prawdopodobnie znajduje się w
rękach jakiegoś kolekcjonera sztuki.
Moce: Osoba nosząca tą bransoletkę otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Charyzmy mających na celu
przekonanie innych osób o jej przyjaznym nastawieniu.
302) Broszka chodzenia po wodzie
Broszka ta – wykonana ze srebra i pereł – pochodzi z umęczonej wojnami Wyspy Mieczy. Jeden z
lokalnych czarodziejów wykonał ją w sobie tylko znanym celu – choć bezsprzecznie artefakt jest użyteczny.
Przedmiot został zagarnięty podczas jednej z wojen, jakie unicestwiły ten kraj i wywieziony do Kaal Mordhe,
gdzie przeleżał w jakimś skarbcu dobre kilkadziesiąt lat, nim został sprzedany. Obecnie zdobi płaszcz jakiegoś
urzędnika, który absolutnie nie wykorzystuje jego mocy.
Moce: Broszka chodzenia po wodzie posiada 10 ładunków zaklęcia „chodzenie po wodzie”. Odnowienie
jednego ładunku kosztuje tyle, co rzucenie tego czaru.
Nawet wyczerpawszy ładunki broszka zwiększa wyporność posiadającej ją osoby, sprawiając, że nosząca ja
osoba wykonuje testy Pływania z modyfikatorem +10.
Osobną, ciekawą cechom przedmiotu jest to, że rzucony na wodę – mimo, że wykonany jest z metalu – nie tonie.
303) Złoty łańcuch przywództwa:
To ciężki, wykonany ze złota łańcuch, podobny do tych, jakie noszą urzędnicy. Pochodzi najpewniej z
Wielkiej Łąki, choć nie jest to pewne, gdzie został zaklęty na życzenie (podparte zapewne workiem złota)
potężnego urzędnika i możnowładcy, by zwiększyć jego autorytet.
Moce: Osoba zakładająca na szyję Łańcuch Przywództwa niemal natychmiast znajduje się pod wpływem jego
błogosławionych mocy. Otrzymuje ona modyfikator +20 do wszystkich testów Charyzmy związanych z
wydawaniem rozkazów i poleceń.
304) Obręcz intelektu:
Przedmiot ten jest charakterystyczną, miedzianą obręczą, należącą do tego samego rodzaju, jakie noszą
Haugowie na swych szyjach. Prawdopodobnie jest dziełem jednej z ich czarownic lub – co również
prawdopodobne – druida. Prawdopodobnie używana była przez jednego z tych mężów jako symbol godności i
jednocześnie potężny amulet zwiększający jego moc. Dziś znajduje się ukryty w jakimś rodowym skarbcu na
terenie Dun – Mak.
Moce: Osoba, która założy Obręcz intelektu natychmiast niemal otrzyma premię + 10 do wszystkich testów
Inteligencji i Mądrości.
305) Obręcz mowy zwierząt:
To kolejna, podobna do haugijskiego torques, zakładana na szyję obręcz. Została wykonana przez
druidkę Ashane Szarą, by ułatwić jej komunikację ze zwierzętami. Ashana była kobietą zimną i okrutną, a
jednocześnie z całego serca oddaną Danu. Zarządzane przez nią daniny i ofiary na rzecz bogini po dziś dzień
wspominane są z niechęcią. By je wymusić od ciemnego chłopstwa kobieta zsyłała na ich głowy klęski za
sprawą swej magii. W pewnym momencie jednak lud nie miał już sił, by oddawać bliskich i swe dobra na rzecz
bogini i zbuntował się. Ashana i inni druidzi z kręgu zostali wręcz rozerwani przez wzburzony motłoch.
Moce: Osoba, która założy na szyję tą obręcz zyskuje zdolność porozumiewania się ze zwierzętami tak, jakby
mogły one mówić. Zwierzęta nie są przyzwyczajone do rozmów i dla większości z nich jest to dziwne przeżycie.
Nie rozumieją też części skomplikowanego słownictwa oraz bardziej abstrakcyjnych idei. Zdolność rozmowy ze
zwierzętami nie daje też nagłej władzy nad nimi, nie sprawia też, że zmienią swe zachowanie względem
właściciela przedmiotu.
306) Insygnia misji:
Insygnia misji są rodzajem medalu lub medalionu, noszonego czasem przez rycerzy i oficerów na znak
uczestnictwa w działaniach bojowych, lub wykonywania ważnego zadania na rzecz swego feudała. Po
zakończeniu takiej misji zwykle traktowane są jako honorowe odznaczenie i noszone nadal w widocznym
miejscu. Te insygnia mają dobre sto – dwieście lat i na skutek szacunku, jakim zostały otoczone nabrały
magicznej mocy. Pierwotnie nosił je rycerz Teodoryk Szary, który podjął się zadania zniszczenia smoka Zofara.
Podołał misji, lecz niestety za cenę utraty własnego życia. Jego poświęcenie i pośmiertna wdzięczność
ocalonych od gniwu bestii ludzi sprawiły, że w Insygniach obudziła się moc.
Moce: Jeśli noszący insygnia złoży przysięgę wykonania jakiejś misji np. zabicia ogra prześladującego okolice
w insygniach budzi się moc. Od tego momentu każde jego działanie prowadzące bezpośrednio do realizacji tego

zadania (np. wspinanie się na górę, na której żyje stwór, lub walka z nim, ale nie walka z przypadkowo
napotkanymi bandytami) wykonywane są z premią +10.
Osoby o zaletach i wadach typu „Misja”, „Zobowiązanie” realizując je automatycznie korzystają z mocy
artefaktu.
Jeśli zadania, których podejmuje się właściciel przedmiotu są zbyt trywialne (np. przysięgam naprawić ten dach,
przysięgam nabrać wody ze studni, przysięgam przepłynąć tą głęboką na pół metra rzekę) otrzymuje on 1 punkt
nadużycia.
307) Biżuteria urody
Biżuteria urody była dziełem czarownicy Alhimy z Troy. Kobieta ta nie była szczególnie wybitną
adeptką sztuki czarnoksięskiej. Wykorzystywała czary bezwzględnie, ale głównie jako metodę napełnienia sobie
kieszeni i ułatwienie życia – czasem kosztem życia i dobrobytu innych. Czarodziejka zasłynęła zwłaszcza po
sposobie, w jaki wyswatała swe córki za bogatych mężów. Ten artefakt, w który wyposażyła jedną z nich dobrą
płentą opowieści.
Moce: Każdy, kto założy na szyję ten zdawałoby się piękny amulet natychmiast staje się – przynajmniej w
oczach innych – piękniejszy i otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Wdzięku.
308) Broszka pajęczego jedwabiu:
Broszka ta została wykonana przez wspaniałego, gnomiego rzemieślnika i zaklęta mocą przez jego
kuzyna – maga. Przedmiot w zamyśle miał być zarówno użytecznym narzędziem, jak i potężną bronią. Gnomy
są raczej pokojowym ludem, rozwijającym się spokojnie i rzadko produkującym broń – zwłaszcza magiczną. Ta
broszka miała za zadanie uwolnić ich wioskę od finansowych tarapatów i została stworzona na sprzedaż.
Zadanie to spełniła z nawiązką.
Moce: Broszka pajęczego jedwabiu jest potężnym artefaktem. Ten misternie wykonany przedmiot kryje w sobie
następujące moce:
- Może stworzyć długą na 100 metrów, wytrzymałą linę i wystrzelić ją na podobny dystans
- Może na podobny dystans wypuścić podobną do pajęczej sieci substancje, która oplącze cel, unieruchamiając
go. Pajęczyna traktowana jest jak zaklęcie o formie pocisku, linę wystarczy przeciąć (1 atak) by uwolnić ofiarę.
- Może właściciela otoczyć kokonem pajęczych sieci, zapewniając mu 5p.pancerza
Użycie każdej z tych mocy kosztuje 1 ładunek. W przedmiocie jest ich dwanaście, uzupełnienie każdego z nich
kosztuje 5p. czarów.
Dodatkowo noszący przedmiot otrzymuje premię +10 do testów obrony przed wszystkimi atakami pająkowatych
potworów.
309) Naszyjnik błyskawic
Naszyjnik błyskawic to niewielki topaz oprawiony w złoto. Wokół tego lśniącego naszyjnika wyczuwa
się nieprzyjemną, elektryzującą aurę. Pokryty jest runami i tajemniczymi symbolami o nieznanym znaczeniu.
Przedmiot ten stanowił dzieło czarodziejki Eleonory Szarej, czarodziejki z Równiny Traw, która używała go
jako uzupełnienie stroju oraz narzędzie obrony w chwilach, gdy znalazła się w sytuacji zagrożenia. Nie
wiadomo, czy jego moc została kiedykolwiek użyta.
Moce: W naszyjniku błyskawic znajduje się 12 ładunków. Użycie każdego z nich wymaga wydania jednego
ataku. Powoduje to natychmiastowe rzucenie czaru „błyskawica” na wskazany obiekt. Koszt odnowienia
ładunku jest taki sam, jak rzucenia tego czaru.
310) Naszyjnik kwasowych pereł
Naszyjnik kwasowych pereł został podarowany piratowi Alteranowi Krwawemu przez żywiołaka wody
Gloriona żyjącego w zatoce Karas (na południowy – wschód od Dom – Kar) za pokonanie zagrażającej jego
interesom kongregacji magów. Artefakt sprawił, że wcześniej groźny pirat stał się jeszcze niebezpieczniejszym
człowiekiem, bowiem poparł swe okrucieństwo dodatkowo mocą magii. Jego kariera trwała jeszcze dziesiątki
lat, nim nie zakończyła jej sprawna obława.
Moce: W naszyjniku tym znajduje się siedem jadowicie zielonych, podobnych do pereł klejnotów. Są raczej
brzydkie i szpecące, niż piękne. Wyrwanie którejkolwiek z nich i ciśnięcie zajmuje jeden atak i wymaga testu
Strzelectwa. Trafiająca perła zadaje 6k6 ran od kwasu. Naszyjnik w ciągu 24 godzin wytwarza nową perłę na jej
miejsce.
311) Naszyjnik wolnej woli
Naszyjnik wolnej woli jest zdawałoby się dość prostą, metalową ozdobą, którą posiadać mógłby w
zasadzie każdy. W rzeczywistości drzemią w nim jednak potężne, mistyczne moce. Artefakt ten należał do
żywiołaka Egera Płomienistego, który przez dłuższy czas pozostawał w niewoli druidów. Gdy się z niej

wydostał poprzysiągł nigdy więcej nie popaść w ten stan i stworzył ten przedmiot. Targany gniewem przez
długie lata poszukiwał i zabijał wszelkiej maści czarowników, aż został zniszczony.
Moce: Każda nosząca ten naszyjnik istota otrzymuje premię +30 do rzutów przeciwko wszelkim próbą kontroli
jej postępowania lub zachowania podejmowanych za pomocą dowolnej magii.
312) Naszyjnik demonów:
Ten wykonany z czarnej stali zdobionej granatami naszyjnik został wydobyty z grobowca nieznanego
czarnoksiężnika na Wielkiej Łące przez poszukiwaczy skarbów. Nie odważyli się go użyć, lecz sprzedali
świątyni, która obiecała go zniszczyć. Nigdy tak się nie stało, przełożony zakonu użył bowiem artefaktu do
walki ze swymi politycznymi konkurentami.
Moce: Właściciel tego artefaktu może – wydając jeden atak – wezwać demonicznego sługę. Akcja taka zużywa
jeden ładunek przedmiotu. Przedmiot posiada 7 ładunków. Odnowienie każdego z nich kosztuje 25 p. czarów.
313) Torques Driady:
Torques – używana przez Haugów ozdoba szyi będąca znakiem wielkiej odwagi – ten powstał wiele lat
temu. Haugowie z Dun-Mak sprzymierzeni z driadami i licznymi innymi mieszkańcami puszczy walczyli
podówczas z wallatarskim księciem pragnącym podporządkować sobie ich kraj. Jedną z walczących po ich
stronie wojowniczek była driada Altho’loth. Wsławiła się wielkimi czynami, lecz niestety w jednej z potyczek
odniosła śmiertelne rany. Jako, że nienawidziła przeciwnika, z którym przyszło jej walczyć zażądała, by druidzi
przenieśli jej jaźń w ten przedmiot, by nadal mogła kontynuować walkę.
Moce: Osoba nosząca ten przedmiot otrzymuje premię +10 do testów Celności, Ukrywania się i Tropienia.
Wynikają one z podpowiedzi, jakie do jej umysłu kieruje driada. Jeśli jednak w jej obecności znajdzie się osoba
pochodząca z Wallatar musi wykonać test Opanowania, inaczej atakuje ją. Osoba nosząca ten przedmiot
otrzymuje premię +10 do wszystkich ataków i testów obrony przeciwko Wallatarczykom.
Biżuteria legendarnej jakości:
314) Naszyjnik nieskończoności:
Naszyjnik nieskończoności to jeden z cudów magii Laruzji, choć niekoniecznie z powodu swego
efektownego wyglądu, czy potężnej mocy. Wygląda, jak umieszczona na rzemieniu, wykonana z topazów kulka.
Topazów jest trzydzieści, zostały one zespolone ze sobą złotem. Według legend każdy z kamieni został
wydobyty w innym świecie, w którym świeci inne słońce i dopiero po tym napełniony magią. Dokonać tego miał
podróżnik, towarzyszący magom, bogom i demonom w jakiejś niezwykłej, niepojętej wojnie. Nie wiadomo, czy
to prawda, lecz powiązane z naszyjnikiem legendy są zbyt fantastyczne, by mogłyby być dziełem jednego tylko
umysłu.
Moce: Osoba koncentrująca się na naszyjniku może – wykonując test Mądrości – obudzić jego moc i otworzyć
międzywymiarowe przejście. Nikt nie wie, dokąd będzie ono prowadzić. Może ono wessać do dziesięciu
znajdujących się nie dalej niż 10 metrów od właściciela przedmiotu istot i wyrzucić je gdzieś…
Prawdopodobieństwo, że jeszcze się z nimi spotkasz jest zerowe. Bronią się one przed tym atakiem testem Siły
Woli.
Koncentrując się na artefakcie możesz spowodować otwarcie stabilnego przejścia do dowolnego światu lub
wymiaru, przez które możesz przejść. Wymaga to udanego testu Mądrości, którego niepowodzenie oznacza, że
zostałeś przerzucony gdzieś, nie wiadomo gdzie i nie możesz powrócić…
Więcej informacji na temat innych światów i wymiarów znajdziecie w dodatku „Zaświaty Laruzji”.
315) Naszyjnik zniszczenia:
Naszyjnik zniszczenia był własnością demona Azagara, odpowiedzialnego za niewyobrażalny ogrom zniszczeń i
ludzkiej śmierci. Stwór nie należał do szczególnie okrutnych – jak na swój gatunek – ani nawet bardzo
ruchliwych. Nie mniej jednak łatwo wpadał w gniew, miewał też wygórowane ambicje. Jego los nie był jednak
godny pozazdroszczenia, podczas sporu z boginią Hakite, gdy zagroził jej mocą swego amuletu został zabity, a
jego duch reinkarnował w ciele chrząszcza – gnojaka, na żywot, w których skazany jest na tysiąc lat. Amulet po
tym wydarzeniu przepadł, prawdopodobnie przywłaszczyła go sobie bogini, lecz wedle innych teorii dostał się w
ręce śmiertelników.
Moce: Naszyjnik zniszczenia posiada tylko jedną, za to potężną moc. Po trwającej minutę (12 tur) koncentracji
jego właściciel może spowodować wybuch o promieniu stu metrów, który zadaje 10k6 ran wszystkim istotą w
polu rażenia i burzy lub poważnie uszkadza budynki. Moc ta możliwa jest do użycia tylko raz w tygodniu
Biżuteria nadludzkiej jakości:
316) Naszyjnik ze smoczych zębów

Naszyjnik ten miał rzekomo nosić na swej szyi bóg Krolm, wyznawany przez Haugów. Wieki temu, gdy świat
był jeszcze młody miał rzekomo zapragnąć bogactw nagromadzonych przez smoki i zażądać ich oddania. Część
gadów – oburzona jego żądaniem – wypowiedziała mu bój. Krolm przyjął bitwę i zwyciężył, lecz został ranny i
osłabł na tyle, że nie był zdolnym wyegzekwować swych żądań. Nie mniej jednak – na postrach smokom – z
zębów ich poległych wykonał ten czarodziejski naszyjnik.
Nie wiadomo, jak dostał się on w ręce ludzi, prawdopodobnie został podarowany. Ponoć znajduje się wśród
druidów Dun – Mak.
Moce: Osoba nosząca ten przedmiot otrzymuje karę -30 do wszystkich kontaktów ze Smokami i Smokowcami.
Nie mniej jednak ciało osoby tej zyskuje ochronę przed magią, analogiczną do tej, jaką posiadają smoki.
Pierścienie:
Pierścienie w Laruzji to – podobnie jak inne formy biżuterii – nie tylko ozdoba. Oczywiście znaczna
część z nich posiada i taką funkcję, wiele osób nosi je głównie jako dekorację. W prawdzie najczęściej są to
proste obrączki z miedzi lub nawet żelaza, ale wcale nie tak mało osób – nawet zamożniejszych chłopów – może
pozwolić sobie na ich wersję wykonaną ze srebra lub złota. Najwyżej ceni się te, które ozdobione są
szlachetnymi kamieniami, a podarowanie jednego lub dwóch takich uważa się za niemal królewski dar.
Wykonane z kruszców przedmioty stanowią bowiem sposób gromadzenia gotówki i w razie potrzeby są
sprzedawane za dość duże ceny. Dotyczy to właśnie głównie klejnotów, które mimo niewielkich rozmiarów
potrafią osiągać oszałamiające ceny.
Wiele z pierścieni wyróżnia się w inny sposób. Niektóre z nich posiadają znaczenie symboliczne –
pomijając zaklęte pierścienie czarowników chyba najprostszym przykładem są ślubne obrączki. Symbolizują one
więź, jaka została zawarta między dwoma osobami oraz nierozerwalność ich związku. Innym przykładem mogą
być szlacheckie lub królewskie sygnety – z wyrytymi nań herbami i pieczęciami – stanowiące znak
rozpoznawczy, odznakę, mówiącą, że osoba taka pełni jakąś funkcję, lub wygodne narzędzie przydatne przy
wystawianiu dokumentów.
Pierścień dobrej jakości:
317) Pierścień cechy:
Niezwykłe pierścienie podnoszące siłę fizyczną, zręczność, inteligencję czy spostrzegawczość są
popularnym motywem laruzyjskich baśni i podań. W prawdzie wielu ludzi powątpiewa w ich istnienie,
wyśmiewając się z nich, lecz zarówno przesądni, jak i wykształceni w magii wiedzą, że artefakty takie istnieją.
Jest ich bardzo wiele, tworzone były na przestrzeni wieków praktycznie przez wszystkie, posługujące się magią
istoty na kontynencie.
Moce: Pierścienie te w rzeczywistości należą do różnych kategorii jakościowych. Łączy je jedna, wspólna cecha
– każdy podnosi jedną, wskazaną przez Mistrza Gry statystykę, o jakąś wartość. Zwykle jest to:
- dobrej jakości: +2
- wysokiej jakości: +5
- niezwykłej jakości: +10
- legendarnej jakości: +20
- nadludzkiej jakości: +30
318) Pierścień ochrony:
Pierścienie czyniące osobę, która je nosi niepodatnymi na zranienia są równie częstym motywem
baśniowym, jak pierścienie cechy. Są niezwykle poszukiwanym towarem, zwłaszcza wśród żołnierzy i
wojowników. Wielu z nich nosi takowe – lub też wierzy, że takowe nosi, bowiem większość z dostępnych na
rynku to ordynarne podróbki sprzedawane przez oszustów i szarlatanów łatwowiernym. Jest to interes o tyleż
intratny, co ryzykowny, bowiem często zdarza się, że rozwścieczeni kompani poległych, którzy zbyt zaufali w
posiadane przez siebie amulety dokonują w ich imieniu zemsty na sprzedawcach. Chyba najgłośniejszy był
przypadek młodego giermka Helmuta z Hargon, który zginął testując fałszywy pierścień zastrzelony z kusz
przez własnych kompanów. Nie mniej jednak przed głupotą nawet magia nie może ocalić.
Moce: Pierścienie ochrony należą do wszystkich kategorii jakościowych. Poniżej znajduje się typowa wartość
gwarantowanego przezeń pancerza:
- dobrej jakości: +1
- wysokiej jakości: +3
- niezwykłej jakości: +5
- legendarnej jakości: +7
- nadludzkiej jakości: +10
319) Pierścień mocy:

Stale noszony na palcu pierścień ma wiele zalet – przede wszystkim trudno go zgubić, jest wygodny i
nie zawadza, ponadto stanowi swego rodzaju symbol statusu, a ozdobiony odpowiednimi runami – także znak
rozpoznawczy. Dlatego wielu czarowników wybiera je na swe amulety i wzmacniacze magii. Takich artefaktów
jest niezwykle dużo, choć mają różną moc, zależną zwykle od tego, jak potężny adept magicznych kunsztów je
stworzył.
Moce: Moce tego pierścienia zależne są od jego jakości jego wykonania. Oto najbardziej typowe z nich:
- dobrej jakości: +3p. czarów
- wysokiej jakości: +5p. czarów
- niezwykłej jakości: +10p. czarów
- legendarnej jakości: +20p. czarów
- nadludzkiej jakości: +30p. czarów
Pierścienie wysokiej jakości:
320) Pierścień szaleństwa:
Pierścień szaleństwa jest artefaktem nieznanego pochodzenia, który swego czasu pojawił się w Zigarze.
Wywołał duże szkody, lecz został zidentyfikowany, jako niebezpieczny i zapieczętowany w świątyni. Przeleżał
w jej skarbcu, w oddzielnej skrzyni dwadzieścia lat, lecz niestety został skradziony podczas ataku piratów na
przybytek. Obecny los artefaktu nie jest znany.
Moce: Pierścień szaleństwa to najprawdopodobniej przedmiot złośliwej zemsty. Każda zakładająca go istota
otrzymuje 1k6 punktów obłędu, które nie znikają po zdjęciu go. Co więcej z każdym miesiącem noszenia go
otrzymuje 1 dodatkowy punkt pogłębiając chorobę.
321) Pierścień niezręczności:
Magiczne pierścienie mają też inne aspekty, niż jedynie pozytywne. Wiele z nich jest obarczonych
straszliwymi, budzącymi wręcz grozę klątwami. Ten należy do tej właśnie kategorii. Pierścień ten – a jego
pochodzenie nie jest znane – podrzucono wiecznemu wojownikowi elfów Landarowi Szkarłatnemu na czas
pojedynku z rycerzem Samaelem Nieprawym. Obciążony takim balastem musiał polec na polu walki.
Moce: Pierścień ten obniża zręczność noszącej go osoby o 20 punktów. Co więcej automatycznie zaciska się na
jej palcu tak, że niemożliwym jest jego zdjęcie.
322) Pierścień wzmocnienia bólu:
Ten zaklęty artefakt znaleziono w wierzy nekromanty Sathara Boloka wraz z innymi dziełami niecnych
sztuk magicznych. Prawdopodobnie powinien zostać zapieczętowany w świątyni lub zniszczony, nie mniej
jednak łowcy czarownic, którzy go przechwycili podeszli do zagadnienia trochę inaczej. Artefakt obecnie
znajduje się na wyposażeniu któregoś z nich wybitnie pomagając mu w śledztwach.
Moce: Założony na palec pierścień nie może być zdjęty bez pomocy osoby z zewnątrz, lub bez odcinania palca.
Każde doznanie bólu, jakie odczuje nosząca go osoba jest wielokroć intensywniejsze, niż w normalnych
warunkach. Na potrzeby mechaniki osoba nosząca przedmiot otrzymuje karę -20 do Wytrzymałości we
wszystkich sytuacjach, w których odczuwa ból.
323) Pierścień petryfikacji:
Ten zaklęty pierścień jest dowodem na to, jak niebezpieczną dziedziną ludzkiej działalności jest magia.
Jest właśnie wypadkiem, jaki zaszedł podczas czarów. Po dziś dzień tkwi na palcu pierwszego właściciela w
jakiejś zrujnowanej pracowni.
Moce: Osoba zakładająca ten pierścień na palec musi automatycznie wykonać test Siły Woli o trudności 100.
Jeśli jej się nie powiedzie zostaje zamieniona w głaz.
324) Pierścień umysłowej tarczy
Ten artefakt powstał na życzenie pochodzącego z Erthenroth szlachcica mającego dobre kontakty z
elfami i często wysyłanego do Cudoziemia jako dyplomata. Praca zlecona została szkole magii w Guarnum,
bowiem elficcy magowie mieli zwyczaj podglądania myśli posłów, co sprawiało, że mieli ogromną przewagę
podczas negocjacji. Z pomocą magii ochronnej rozmowy stały się łatwiejsze, lecz nie na długo. Używający
pierścienia poseł zginął w zasadzce goblinów i artefakt zniknął wraz z resztą jego dobytku.
Moce: Pierścień ten posiada dziesięć ładunków. Użycie każdego z nich kosztuje jeden atak i wymaga
wypowiedzenia prostego hasła. Dzięki niemu można – na czas jednej godziny – osłonić umysł swój lub
znajdującej się nie dalej niż 20 metrów osoby. Osłonięcie umysłu powoduje otrzymanie 20p. Siły Woli
przeciwko czarom starającym się poznać lub wpłynąć na myśli albo emocje. Oznacza też otrzymanie 20p.
pancerza przeciwko zaklęciom atakującym umysł (nawet, jeśli nie powstrzymuje ich zwykły pancerz) i tylko
takim.

325) Pierścień telekinezy:
Pierścień telekinezy stworzył mag Erenold Szary dla swego syna. Dzieci, jak to dzieci nie należą do
istot kierujących się rozsądkiem nawet, jeśli uch rodzicami są magowie i miewają liczne wypadki. W tym akurat
przypadku chłopiec miał dużego pecha, złamawszy rękę tak nieszczęśliwie, że nie zrosła się ona w sposób
prawidłowy i dzieciak do końca życia pozostał kaleką. By zrekompensować mu brak sprawnej kończyny ojciec
zaklął ten pierścień.
Moce: Magia zawarta w tym pierścieniu pozwala siłą woli poruszyć obiekt nie cięższy jak Siła Woli / 2.
Szybkość ruchu nie jest oszałamiająca, lecz wystarczająca do większości potrzeb, lecz ruchome przedmioty nie
mają na tyle rozpędu, by komuś zaszkodzić. Zasięg oddziaływania pierścienia to 10 metrów.
326) Pierścień regeneracji:
Ten przedmiot jest dziełem leśnych elfów z Illien. Stworzony został w jednej osad na potrzeby jej
mieszkańców, którzy wielokrotnie odnosili poważne rany podczas walk, polowań czy choćby pracy. Założony
na palec sprawiał, że pacjenci znacznie szybciej niż normalnie odzyskiwali zdrowie. Artefakt zaginął,
najpewniej został skradziony przez rządne jego mocy osoby.
Moce: Magia tego przedmiotu sprawia, że zakładająca go na palec istota co godzinę odzyskuje jeden utracony
punkt ran, znacznie przyśpieszając swe procesy samoleczenia. Artefakt wpływa jedynie na obrażenia i
uszkodzenia tkanki, lecz nie na efekty chorób i zatruć.
327) Pierścień skakania
Pierścień skakania został wykonany na życzenie nadwornego akrobaty króla Wallatar kilkaset lat temu,
który pragnął zwiększyć swój kunszt. Był majętnym człowiekiem i za jego wykonanie zapłacić ogromne
pieniądze. Przez krótki czas jego skoki i hołubce nie miały sobie równych, lecz niestety później kilkoro magów
dowiedziało się o tym, jak wykorzystuje niemal świętą dla nich magię i w zemście za tak niepoważne
traktowanie Sztuki uśmierciło go czarami.
Moce: Każda osoba zakładająca pierścień skoków na palec zyskuje umiejętność wykonywania dłuższych o 1
metr (lub wyższych o 0,5m) skoków oraz premię +10 do wszystkich związanych z nimi testów.
328) Pierścień pływania:
Pierścień pływania spoczywa w domu jakiegoś chłopa na południu, absolutnie zresztą nie znającego
jego mocy. Nie wiadomo, kto jest jego twórcą, a jego znana historia jest bardzo krótka. Kilka lat temu jego
obecny właściciel znalazł na plaży nieprzytomnego elfa. Mimo, że zabrał go do domu i zaopiekował się nim
podtopiona i wyziębiona, naznaczona licznymi ranami istota zmarła nie odzyskawszy świadomości, a jej
opiekun – jako rekompensatę – zachował jej skromny dobytek.
Moce: Pierścień ten sprawia, że – gdy tylko zanurzy się w wodzie – noszącego przepaja nowa energia i nowe
siły, dzięki czemu otrzymuje premię +10 do wszystkich testów pływania.
329) Pierścień ciepła:
Pierścień ciepła jest dziełem krasnoludzkiego czarownika Gorga Krnąbrnego. Zimy na ziemiach
krasnoludów są srogie i mroźne i każda siła, która pozwala je przetrwać jest potrzebna. Artefakt ten nie
prezentuje, więc sobą dużej mocy, nie mniej jednak jest nad wyraz pożyteczny.
Moce: Każda nosząca pierścień istota otaczana jest przyjemną, ciepłą aurą. Nie sprawia ona, że staje się odporny
na magię lodu, nie mniej jednak jest na tyle mocna, by właściciel mógł wyjść nago na najtęższy mróz i nie
cierpieć z tego powodu żadnych konsekwencji.
330) Pierścień mniejszej odporności:
Pierścień mniejszej odporności czarownicy z Illad podarowali swego czasu jednemu ze swych władców
z okazji jego wstąpienia w wiek męski. Służył mu dobrze, lecz dzisiaj jest już nieużywany, spoczywa w
pamiątkowym skarbcu przechowującym relikwie dawno zmarłych władców, jako dziedzictwo wielkiego
wojownika.
Moce: Każda nosząca ten przedmiot osoba otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Wytrzymałości
przeciwko czynnikom nie wywołanym przez magię.
331) Pierścień ochrony przed żywiołem
Pierścieni takich wykonano bardzo wiele i każdy z nich ma własną historię, odmienny wygląd i nieco
odmienne właściwości.
Moce: Każdy pierścień ochrony przed żywiołami chroni przed innym żywiołem. Mają one różną moc, lecz
omawiane tutaj zmniejszają o 33% (zaokrąglane w górę) obrażenia od jegnego, wybranego przez Mistrza Gry
żywiołu.

332) Pierścień cieni:
Pierścień Cieni narodził się w Daak’on, niedużym miasteczku na Czarnych Wzgórzach, obecnie już
nieistniejącym. Stworzył go żyjący tam czeladnik magicznych sztuk, którego talenty były zbyt mierne, by
pozwolić mu na życie na takim poziomie, jakiego pragnął, musiał więc pomagać sobie kradzieżami. Pierścień
został zaklęty jako ich narzędzie.
Moce: Każda osoba, która założy pierścień na palec zostaje otoczona aureolą cienia. W świetle dziennym jest
ona niezauważalna, nie mniej jednak w ciemnościach znacznie gęstnieje. Noszący więc otrzymuje premię +10
do ukrywania się w cieniu, nocy i wszelkich ogarniętych półmrokiem miejscach jak np. lasy.
333) Pierścień inteligencji:
Pierścień inteligencji był dość szyderczym darem od świetlistego ducha dla Daarga Mocarnego –
niezbyt rozgarniętego bandyty, który napadał ludzi na jednej z Wallatarskich dróg. Duch chciał przez ten
podarunek zasugerować, że gdyby bandyta miast posługiwać się swymi mięśniami zaczął używać rozumu
wszystkim żyłoby się lepiej, nie mniej jednak aluzja nie została zrozumiana.
Moce: Pierścień inteligencji zwiększa umysłowe zdolności noszącej go osoby podnosząc o 10 Inteligencję, nie
mniej jednak obniża jednocześnie jej zdolności fizyczne zmniejszając o 10 Wytrzymałość.
334) Pierścień ochrony przed pociskami
Magowie rzadko – przynajmniej na dużą skalę – uczestniczą w wojnie. Nie mniej jednak kilka ich
ugrupowań zrobiło wyjątek od tej reguły. Za czasów Imperium masowe bitwy czarowników nie należały do
rzadkości, a nadprzyrodzone moce raniły tak niebo jak i ziemię. Ten przedmiot – stworzony przez Alahane
Tańczącą W Przestworzach, jedną ze słynniejszych czarodziejek skrzydlatych tej epoki jest pamiątką po tamtych
czasach.
Moce: Pierścień ten założony na palec sprawia, że osoba, która go nosi otrzymuje 10 punktów pancerza, które
chronią jedynie przed niemagicznymi pociskami (ale nie zaklęciami przyjmującymi formę pocisków).
335) Pierścień iluzorycznego wyglądu
Jest to dość typowy magiczny przedmiot. Wielu czarowników stworzyło takie, lub podobne, by ukryć
swą tożsamość. Historie tego typu artefaktów znane są, zatem najczęściej tylko nielicznym.
Moce: Założony na palec przedmiot sprawia, że nosząca go osoba wygląda inaczej. Najczęściej przybiera ona
postać, jaką zaplanował dlań twórca artefaktu i od tej reguły nie ma wyjątków. Kazdy pierścień ma własną,
odgórnie zaprogramowaną postać.
Statystyki noszącego nie ulegają zmianie.
336) Pierścień lustrzanej iluzji:
Pierścień ten stanowi jeden z licznych przykładów na pomysłowość czarowników. Stworzył go mag
Alabraz Krik, półelfi adept magii wyszkolony na którymś z szaroelfickich dworów. Prowadził on awanturnicze,
pełne niebezpieczeństw życie, często stawiając swe zdrowie na szali. Z tej przyczyny otaczał się artefaktami,
które mogłyby nieco zwiększyć jego szanse na wyjście w jednym kawałku z każdej opresji. Pierścień ten jest
jednym z jego wytworów.
Moce: Obok istoty, która założyła ten pierścień na palec pojawia się jej druga, iluzoryczna kopia, naśladująca jej
wszystkie słowa, ruchy i gesty tak dokładnie, że nie da się zdecydować, która z nich jest prawdziwa. Każda
osoba zadająca cios użytkownikowi, nawet, jeśli trafi musi wykonać rzut procentowy. Istnieje 50% szans na to,
że cios spadnie na iluzję. Ta wówczas rozwiewa się i przez 24 godziny nie może zostać odtworzona, nie mniej
jednak użytkownikowi pierścienia nie dzieje się żadna krzywda.
337) Pierścień rozmycia:
Pierścień rozmycia to dzieło utalentowanego gnomiego maga, który podarował go młodemu, ludzkiemu
żołnierzowi udającemu się na wojnę. Młodzieniec ten pomógł gnomom uporać się z nawałem pracy, jaką
musiały wykonać by przetrwać, a która – z racji ich niedużych rozmiarów – była bardzo dlań trudna. Dar za
przysługę był iście królewski, lecz naprawdę sprawa była bardzo poważna.
Moce: W pierścieniu tym uwięziono magiczne moce, które chwilą koncentracji i prostym zaklęciem można
uwolnić na świat. Posiada on 10 ładunków zaklęcia „Rozmycie”. Koszty uzupełnienia ładunków równe są
kosztowi rzucenia zaklęcia.
338) Pierścień widzenia w ciemnościach:
Artefakt ten stworzono na życzenie jednego z Trajtońskich książąt i podarowano jego najwierniejszemu
i najbardziej zaufanemu człowiekowi, by pomógł mu w realizacji trudnej i bardzo skomplikowanej misji, której

sekrety nie są znane po dziś dzień. Wiadomo tylko, że artefakt przydał się, lecz nigdy nie został zwrócony
osobie, która go zamówiła. Krąży po dziś dzień po kraju.
Moce: Pierścień widzenia w ciemnościach założony na palec sprawia, że nosząca go osoba postrzega świat
inaczej. Wszystko staje się czerwone, nie mniej jednak wszelkie szczegóły stają się lepiej dostrzegalne, niż w
nocy. Właściciel neguje więc wszelkie kary wynikłe z przebywania w ciemności – nawet całkowitej.
339) Pierścień energii:
Pierścień energii jest bronią powołaną do życia w Rodarii. Stworzył go czarnoksiężnik Buhager Kreeg,
dość podejrzanej proweniencji człowiek, czerpiący krociowe zyski właśnie z tworzenia i obrotu pomniejszej
mocy artefaktami, które sprzedaje wszystkim walczącym tam stroną. Większość z nich pozyskuje z sobie tylko
znanych źródeł, choć kilka sam stworzył – jak ten.
Moce: W pierścieniu energii zawarto niszczące siły. Nosząca go na palcu osoba może wskazać jednego
przeciwnika i wykrzykując słowo rozkazu zużyć jeden ładunek (kosztuje to atak). Ładunków tych jest 10. Każdy
z nich powoduje wystrzelenie pocisku bliżej niezidentyfikowanej energii, który uderza we wskazaną ofiarę
zadając jej 4k6 ran.
340) Pierścień przedłużenia czaru
Pierścień przedłużenia czaru jest artefaktem stworzonym przez nekromantę Gorana Gronda. Człowiek
ten żył w luksusie, zapewnionym sobie dzięki strachowi. Terroryzował okoliczne wioski i możnych mocą swych
czarów zmuszając ich do płacenia różnorakich danin. Nie mniej jednak w dużej mierze zależny był od mocy,
które mógł wezwać na swe rozkazy. Z tej przyczyny szukał coraz to nowszych sposobów na zwiększenie swych
nadprzyrodzonych sił. Ten pierścień stanowi właśnie jeden z takich sposobów.
Moce: Założony na palec pierścień przedłuża czas działania wszystkich rzucanych przez właściciela czarów
działających dłużej niż chwila o 10% (zaokrąglane w górę).
341) Pierścień szczęścia:
Pierścień ten ponoć był darem od dobrych duchów dla jakiejś, bliżej nieznanej, prawdopodobnie młodej
osoby, która spodobała im się ze względu na czystość serca, prawe ideały i odwagę w ich realizowaniu. Legendy
są różne, jedni wskazują na młodego wojownika, który zasłyną odwagą, inni natomiast opowiadają o młodej
dziewczynie ze spalonej w jakimś konflikcie wsi, która – mimo życiowej tragedii – z determinacją starała się
ratować ocalałych z tragedii bliskich. Pierścień splata losy tak, by odegnać wszelkie tragedię z życia noszącej go
osoby.
Moce: Każda osoba, która założy pierścień na palec otrzymuje zaletę „Szczęście” na najniższym poziomie.
Kumuluje się ona ze wszystkimi innymi zaletami szczęście, pochodzącymi z innych źródeł.
342) Pierścień mowy zwierząt:
Pierścień ten stworzono w Wielkim, Zielonym Lesie. Zaklęty został przez elfich magów na prośbę
Tywinna Szarego, jednego z najsłynniejszych treserów zwierząt wśród ich ludu. Znany był z tego, że ćwiczone
przez niego konie, sokoły czy psy nie miały sobie równych pod względem posłuszeństwa i wyszkolenia, choć
jednocześnie słyną też z niezwykłego doboru klientów, których odrzucał lub wybierał kierując się sobie tylko
znanymi pobudkami i niekoniecznie sprzedając im to, co sobie życzyli (jeśli już cokolwiek im sprzedawał). Nie
mniej jednak – jeśli tylko ktoś nie odszedł od niego z pustymi rękoma – zwykłe odchodził zadowolny.
Moce: Osoba, która założy ten pierścień na palec zyskuje zdolność porozumiewania się ze zwierzętami.
Zwierzęta nie są przyzwyczajone do rozmów i dla większości z nich jest to dziwne przeżycie. Nie rozumieją też
części skomplikowanego słownictwa. Zdolność rozmowy ze zwierzętami nie daje też nagłej władzy nad nimi,
nie sprawia też, że zmienią swe zachowanie względem właściciela przedmiotu.
343) Pierścień wzmocnionych doznań:
Pierścień wzmocnienia doznań jest dziełem maga Narcisio z Tyrn, stosunkowo zresztą nowym, nie ma
bowiem więcej niż 50 lat. Czarownik ten – stanowiący interesujący i niebezpieczny rodzaj seksualnego maniaka
– stworzył wiele podobnych przedmiotów. Ten służył mu jakiś czas jako zabawka, potem, gdy mu się już
znudził sprzedany został znacznie potężniejszemu czarownikowi imieniem Kupiec wraz z kilkoma innymi
przedmiotami mocy w zamian za dostęp do znacznie bardziej interesujących go artefaktów. Sam Kupiec
przedmiot swoim zwyczajem upłynnił, oddając go za cudzą moc.
Moce: Wszelkie zmysłowe doznania, które odczuwa istota zakładająca pierścień znacznie się potęgują. Dotyczy
to zarówno wrażeń pochodzących z dotyku, słuchu czy wzroku, ale także przyjemności oraz bólu i dyskomfortu.
Nosząca przedmiot osoba otrzymuje premię +10 do wszystkich testów spostrzegawczości, lecz także otrzymuje
podwójną ilość punktów wyczerpania, a każde otrzymane przez nią obrażenia powodują, że zachowuje się tak,
jakby straciła 25% punktów życia.

Pierścienie niezwykłej jakości:
344) Pierścień odkupienia:
Blisko pięćdziesiąt lat temu pierścień ten stworzył fanatyczny odłam łowców czarownic, przekonany, że
stosowane przez nich środki są niewystarczające do wykonania ich misji. Odłam ten postanowił miast działać
oficjalnie zejść do podziemia i prowadzić tajną wojnę. Działali na południu, głównie na Równinie Traw, lecz ich
agenci docierali i dalej. Przez prawie dziesięć lat prowadzili kampanię skrytobójstw i terroru przeciwko winnym
i niewinnym. Później, wraz z radykalizacją poglądów ruch zaczął używać zakazanej magii i zdobytych na
przeciwnikach środków. Spowodowało to podzielenie się organizacji na kilka grup, które rozpoczęły walkę
między sobą doprowadzając do jej rozbicia. Komórki, które przetrwały w większości zniszczyli Łowcy
Czarownic.
Artefakt ten jest dziełem członków sekty, powierzany był wyruszającym na misję zabójcom.
Moce: Osoba zakładająca ten pierścień otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Cichego Poruszania Się i
Ukrywania. Zadając skrytobójczy atak otrzymuje premię +2k6 do zadawanych obrażeń.
345) Pierścień tarana:
Pochodzenie tego artefaktu nie jest dokładnie znane. Używany był on przez orka Urtha Czerwonego
Pazura, lecz wydaje się prawdopodobne, że przedmiot ten nie został wykonany przez któregoś z orkowych
szamanów lub wiedźmiarzy. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że przedmiot ten jest dziełem jakiegoś,
nieznanego krasnoludzkiego kowala, który stwór znalazł po prostu w ruinach i sobie przywłaszczył.
Moce: Osoba nosząca ten pierścień może trzy razy dziennie wywołać falę uderzeniową o zasięgu 4 metrów i
szerkości 1,5 metra. Wszystkie stworzenia w zasięgu otrzymują 4k6 ran i zostają ciśnięte 1k3 metry do tyłu. Jest
to czar o formie pocisku.
Jeśli na drodze fali znajdują się drzwi lub inny trwały przedmiot traktowane są tak, jakby uderzono je
Lekkim Taranem (patrz. Dodatek o Wojnach).
346) Pierścień mistrzowskiego rzemiosła:
Pierścień ten przypisywany jest krasnoludzkiemu czarownikowi i metalurgowi Urtho Szaremu, acz w
rzeczywistości jest dziełem półelfa Jorga Malarza, iluzjonisty i słynnego artysty. Według najbardziej
prawdopodobnej wersji historii przedmiotu zazdrosny krasnolud po prostu ukradł mu artefakt, by używać go dla
swych prywatnych potrzeb. Krasnoludy natomiast utrzymują, że widziały, jak Urtho pracował nad przedmiotem,
co wydaje się mało prawdopodobne –każeł zwyczajnie nie posiadał nigdy takiej mocy.
Moce: Osoba nosząca ten pierścień na palcu otrzymuje premię +20 do dowolnego testu rzemiosła. Może
zrezygnować z niej, dzięki czemu będzie wykonywać swą pracę o 50% szybciej.
347) Pierścień elfiego pobratymstwa:
W elfiej kulturze bardzo dużą rolę odgrywa uczucie braterstwa i przyjaźni pomiędzy wszystkimi
członkami ich rasy (z wyłączeniem mrocznych elfów), co wydaje się dziwne biorąc pod uwagę zaciętość i
okrucieństwo ich dawnych wojen i masakr. Więzi przyjaźni podkreślane są na różne sposoby, nierzadko także i
magią. Artefakt ten został stworzony właśnie z myślą o takim zastosowaniu. Wyczarował go książę Kariadon
Szary pochodzący z jednej z najznamienitszych rodzin w Lersji i napełnił mocą by podarować na znak
dozgonnej wdzięczności Tymerowi Strzale, dość pospolitemu wojownikowi, który towarzyszył mu podczas
wyprawy przeciwko orkom z Drekmoor i wielokrotnie ocalił mu życie.
Moce: Istnieją dwa identyczne przedmioty. Artefakt ten założony na palec sprawia, że właściciel, jeśli tylko
skupi się – wyczuwa gdzie znajduje się posiadacz drugiego i w jakim jest stanie emocjonalnym. Ponadto
właściciel jednego przedmiotu może uzdrowić do 5 utraconych punktów ran kosztem ran posiadacza drugiego
przedmiotu.
Jeśli właściciel jest przynajmniej półelfem automatycznie wyczuwa też każdą sytuacje, w której przyjaciel
znalazł się w tarapatach i potrzebuje pomocy.
Jeśli właściciel jest elfem może raz dziennie zastąpić na czas 1k6 tur jedną swoją statystyką statystykę
przyjaciela (nawet jeśli on elfem nie jest).
Jeśli przyjaciele znajdują się nie dalej niż 10 metrów od siebie otrzymują premię +10 do Uników.
348) Pierścień nocy:
Pierścień Nocy to działo wampira Geherethu Łowcy. Stwór zaczął budzić prawdziwy lęk, gdy zdarzyło
mu się kilka razy zaatakować w samym środku dnia. Powiadają, że bestia uwielbiała dzienne spacery, przed
którymi większości wampirów ucieka, lubiła też śledzić swe ofiary za dnia, czy udawać, że żyje wraz z nimi.
Stwór został wytropiony przez wynajętych do tego najemników i unicestwiony, a jego dobytek bądź to
rozgrabiono i sprzedano, bądź zakopano na cmentarzu.

Moce: Jeśli pierścień zostanie założony na palce przez wampira, to stworzenie staje się niewrażliwe na dzienne
światło i jego szkodliwe dlań efekty.
Pierścień pozwala widzieć w nocy jak w dzień, zwiększa też zdolności fizyczne – Zręczność i Szybkość
– noszącej go osoby o 10p. pod warunkiem, że noszony jest w astronomicznej nocy (a niekoniecznie w
ciemnościach itd.).
349) Pierścień niepodatności na choroby:
Pierścień ten wykonała bezimienna kapłanka Waileny, bogini życia w tradycji Tyra. Służebnice bogini
bardzo często opiekują się chorymi, pokrzywdzonymi przez los lub rannymi, pomagając im tak fizycznymi
środkami jak i magią i niosąc otuchę. Niestety przebywanie blisko chorych sprawia, że wiele z tych szlachetnych
osób samemu zaraża się i nieraz umiera. Właśnie w celu zapobiegnięcia tego typu sytuacją stworzono ten
pierścień, który ocalił wiele cennych istnień. Obecnie spoczywa on w szkatule, jako relikwia w jednej z
pomniejszych świątyń, lecz w razie konieczności jest wydobywany i powierzany kapłance, która wyrusza z
misją ratowania cierpiących.
Moce: Pierścień chroni noszącą go osobę przed zarażeniem się wszelkimi chorobami, z którymi może mieć ona
kontakt. Noszące go osoby otrzymują premię +20 do wszelkich testów opierania się chorobom.
350) Pierścień wiedźmy:
Ten prosty, wykonany z żelaza pierścień pochodzi z północy Erthenroth. Pierwotnie należał do Agathy
Szarej, żony kowala w jednej z wsi, oraz najbardziej szanowanej osoby w społeczności. Kobieta ta była tak
mądra, jak i okrutna, potrafiła też rzucać uroki i wróżyć, każdy więc się jej słuchał, czy to ze strachu czy to z
szacunku. Pierścień ten stworzyła samodzielnie, by owe uczucia wzmocnić. Mówi, się, że przechowywany jest
w żeńskiej linii jej rodziny po dziś dzień.
Moce: W pierścieniu tym drzemią moce wystarczające, by niejedno serce przyprawić o łomotanie. Znajduje się
w nim dziesięć ładunków zaklęcia „Polimorfia”, które koncentracją woli i kosztem jednego ataku można
wyzwolić.
351) Pierścień prześwietlającego spojrzenia:
Pierścień ten narodził się w luksusowych posiadłościach Miasta Pałacy. Gra polityczna wśród wysokich
elfów jest wiele bardziej kulturalna i cywilizowana, niż ma to miejsce wśród ludzi, a zabójstwa polityczne są
bardzo źle widzianym wyjątkiem, podobnie jak szantaż, trucicielstwo, napaści lub próby uwięzienia
przeciwników. Miast tego rasa ta preferuje raczej szpiegostwo i spiski, od których kotłują się ich stolice.
Artefakt ten zaklął Izander Sele’nethi, wysoko postawiony lord i utalentowany czarodziej poszukujący drogi do
zdobycia jakiejkolwiek przewagi nad swymi rywalami i powierzył go jednemu ze swych sług.
Moce: Założony na palec artefakt ten pozwala widzieć przez nieprzeźroczyste obiekty, pod warunkiem, że nie są
one grubsze niż 20 centymetrów. Nie jest ważne, z jakiego materiału są wykonane. Widzenie jest na tyle
wyraźne, by rozpoznać większość szczegółów.
Artefakt nie wpływa na postrzeganie za pomocą zmysłu słuchu ani na inne niż przeszkody warunki
przeszkadzające w widzeniu jak np. ciemność czy mgła.
352) Pierścień kontrczarowania:
Artefakt ten został stworzony przez Bractwo Szarych magów – jak zresztą wiele innych magicznych
przedmiotów. Miało to miejsce podczas gwałtownego zaostrzenia się tarć między nim, a jego dwoma
siostrzanymi instytucjami. Wykreowany został jako broń i zarazem środek obrony przed ewentualną,
czarnoksięską napaścią. Nie przydał się na wiele, gdyż tym razem tarcia rozwiązano rękoma skrytobójców.
Moce: Pierścień kontrczarowania zawiera w sobie 10 ładunków. Wydając jeden atak właściciel może użyć
jednego z nich. Jeśli właściciel zakończył już swą turę może wykorzystać jeden atak z następnej, nie mniej
jednak musi wykonać test Szybkości. Jeśli rzuca w tym momencie zaklęcie skorzystanie z przedmiotu oznacza
przerwanie czaru.
Ładunek z pierścienia musi zostać użyty w tym samym momencie, w którym na dowolną, nieoddaloną
od niego dalej niż 100 metrów istotę rzucany jest jakiś czar. Jeśli rzucający to zaklęcie nie wykona porównania
Siły Woli z właścicielem pierścienia zaklęcie nie dochodzi do skutku.
Odnowienie jednego ładunku kosztuje 5 punktów czarów.
353) Pierścień czarodziejstwa:
Pierścień czarodziejstwa służył swego czasu zielonemu elfowi Galathrinowi Sokołowi, wędrowcy,
który wraz ze swym plemieniem zwiedził niemal całą Laruzję. W licznych przygodach bardzo często ratowała
go moc magii, którą przyzywał korzystając z artefaktu zaklętego przez plemiennych magów.
Moce: W pierścieniu czarodziejstwa odrobiną koncentracji czarownik może zapisać dowolne, znane sobie
zaklęcie (zajmuje to tyle czasu i kosztuje tyle p. czar, jak normalne rzucenie tego czaru) lub odnowić moc

zaklęcia już wcześniej zapisanego. W pierścieniu mogą jednocześnie znajdować się zaklęcia o łącznej sile 50
punktów.
354) Pierścień zmiany kształtu:
Pierścieni takich jak ten istnieje bardzo dużo. Każdy z nich pozwala przybrać formę innego zwierzęcia.
Moce: Mistrz gry powinien w chwili stworzenia artefaktu określić, w jakie zwierze pozwala przemienić się
pierścień. Przemiana kosztuje 1 atak. Wszystkie fizyczne atrybuty postaci zostają zmienione na atrybuty
zwierzęcia. Mocy artefaktu można użyć tylko raz dziennie.
355) Pierścień kontroli ognia:
Pierścień kontroli ognia należy do kompletu czterech czarodziejskich pierścieni Ellotrila Władcy
Żywiołów. Ten potężny, elficki czarodziej był prawdziwym mistrzem władania żywiołami, błaganym niemal
przez innych czarowników o nauki i pomoc w ich sztukach. Nie wiadomo, po co stworzył ten pierścień, nie
mniej jednak najpewniej, by podkreślić swą moc. Początkowo artefakt miał stanowić część kompletu, który
jednak nigdy nie został ukończony, do dziś istnieją artefakty pozwalające na kontrolę jedynie nad trzema
żywiołami.
Moce: Pierścień kontroli ognia założony na palec powoduje kilka potężnych efektów, chociaż okazuje swą
władzę tylko w rękach czarownika. Po pierwsze każdy rzucony przez właściciela czar ze szkoły ognia jest tańszy
o 1p.czar (nie tańszy niż 1). Po wtóre – używając jednego ataku można spowodować, by magiczny lub zwykły
pożar przesuną się o 1 metr za każde 10 p. Siły Woli (jeżeli nie magiczny ogień nie znajdzie tam paliwa wygasa
po 1k4 turach) lub – ponosząc ten sam koszt – sprawić, by ogień zadał minimum 50% swych obrażeń (tzn.
należy uśrednić wynik i wykonać rzut kostką na obrażenia, jeśli wynik jest mniejszy niż średnia należy użyć
średniej), albo przeciwnie – sprawić, by płomienie osłabły i podzielić zadawane przez nie rany o 50%.
356) Pierścień wyczucia zagrożenia
Pierścień wyczucia zagrożenia podarowany został przez Garagona Granitowego Elortowi Szaremu.
Elort był czterdziestoletnim już kapitanem najemników, do którego zwrócił się wymieniony wyżej żywiołak z
prośbą o pomoc w walce z innym, wrogim mu duchem obiecując zapłatę w magii, klejnotach i łupach. Najemnik
i jego ludzie przystali na to i choć czekała ich niebezpieczna przeprawa i walka zarówno przeciw monstrom jak i
czarom nie żałowali swej decyzji.
Moce: Istota nosząca na palcu pierścień wyczuwa każde grożące jej niebezpieczeństwo. Nie wie, jakiej jest ono
natury, nie mniej jednak zna kierunek, z którego ono nadejdzie, a co więcej wie o nim zawsze na jedną turę
przed tym, nim zagrożenie się objawi. Może wiedzieć, że coś czai się w krzakach, gdy idzie przez las, że coś nie
tak jest z kielichem, z którego pije, albo, że coś złego szykują jego rozmówcy, puki jednak zagrożenie się nie
objawi nie wie, pzed czym musi się chronić.
Moc ta przydaje się bardzo w walce, gdyż właściciel artefaktu może próbować odeprzeć każdy atak,
jaki nań spada, niezależnie od maskujących go czarów, zdolności czy warunków terenowych, nie mniej jednak
modyfikatory do testów obrony wynoszą wówczas -20.
357) Pierścień kontroli ziemi:
To chronologicznie trzeci pierścień Ellotrila Władcy Żywiołów. Podobno wszystkie cztery artefakty
miały – wedle planów swego twórcy – dawać razem jakąś nową, potężną moc. Nie mniej jednak to tylko
domysły, czwarty z artefaktów, bowiem nigdy nie powstał.
Moce: Pierścień kontroli ognia założony na palec powoduje kilka potężnych efektów, chociaż okazuje swą
władzę tylko w rękach czarownika. Po pierwsze każdy rzucony przez właściciela czar ze szkoły ziemii jest
tańszy o 1p.czar (nie tańszy niż 1). Po wtóre – używając jednego ataku można spowodować, by dowolny efekt
zaklęcia ze szkoły Ziemii przesunął się o 1 metr za każde 10 p. Siły lub – ponosząc ten sam koszt – sprawić, by
zadał minimum 50% swych obrażeń (tzn. należy uśrednić wynik i wykonać rzut kostką na obrażenia, jeśli wynik
jest mniejszy niż średnia należy użyć średniej), albo przeciwnie – sprawić, by płomienie osłabły i podzielić
zadawane przez nie rany o 50%.
358) Pierścień kontroli powietrza:
To drugi z nieukończonego zestawu pierścieni Ellotrila Władcy Żywiołów. Został stworzony kilka lat
po pierścieniu ognia, nie mniej jednak warunki i motywy jego powstania były niemal identyczne.
Moce: Chociaż artefakt ten udziela swej mocy jedynie czarownikom jest on potężnym, magicznym amuletem.
Po pierwsze każda osoba, która założy go na palec rzuca czary ze szkoły powietrza o 1 punkt taniej (nie taniej
niż 1 punkt czarów), ponadto wykorzystując 1 atak może przesunąć o 1 metr /10 p. Siły Woli dowolny efekt
zaklęcia ze szkoły Powietrza lub też wywołać lub uciszyć naturalny, niezbyt mocny wiatr. Wiatr trwa 1k20 tur i
najsilniejsze, co może zrobić, to porywać z ziemi pył i ciskać go w oczy przeciwników sprawiając, że otrzymują
oni modyfikator -10 do wszystkich testów Spostrzegawczości (opartych na wzroku) i Zręczności.

359) Elfi pierścień zdrowia:
Pierścień ten stworzony został na polecenie księcia Selentina z Illien. W młodości książę – jak zresztą
wielu elfów – został wygnany ze swej społeczności i błąkał się po włościach ludzi. Gdy wyrok się wyczerpał
powrócił w prawdzie do swego ludu i zaszedł wysoko w jego hierarchii, nie mniej jednak odmieniony. Okres
jego kilkuletniej banicji przypadał bowiem na moment jednej z większych plag, jakie nawiedziły południe. Elf
był świadkiem cierpień, jakie spadły na ludzi i pamięć o tym na zawsze zapadła w jego umyśle. Ponoć do końca
życia panicznie bał się zarażenia jakąkolwiek chorobą i otaczał się medykami. Umarł zatruwszy się zbyt dużą
dawką leków.
Moce: Pierścień ten stworzono z obawy przed niszczącymi skutkami chorób i zaraz. Jeśli założy go na palec
półelf otrzyma premię +10 do testów Wytrzymałości jeśli tylko związane są ze zdrowiem. Jeśli założy go elf
premia ta podwoi się.
Elfy z natury są mniej podatne na choroby od ludzi, więc taki przedmiot wydał im się mocno
ekscentryczny. Czarownicy dodali więc własne moce do artefaktu, ich zdaniem przydatniejsze. Rany noszącej
go istoty goją się o 1 dodatkowy punk na dobę szybciej (niezależnie od wszelkich testów).
360) Pierścień większej odporności:
Pierścień większej odporności powstał w Illad, na życzenie tamtejszego króla, który posiadał podobny,
acz słabszy artefakt. Używany był przez lata z dobrym rezultatem. Nie mniej jednak podczas jednej z
granicznych utarczek władca ten został schwytany i dostał się do niewoli. Za jego uwolnienie naturalnie
wyznaczono okup, który był iście gigantyczny. Jednym z przedmiotów, którymi zapłacono był ten artefakt. Jego
dalszy los nie jest znany.
Moce: Każda nosząca ten przedmiot osoba otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Wytrzymałości
przeciwko czynnikom nie wywołanym przez magię.
361) Pierścień ognistego tańca
Pierścień ognistego tańca orkowi wojownicy znaleźli wśród popiołów Kagamru Pożogi, żywiołaka
płomieni, który przez dłuższy czas stanowił plagę gór ognistych. Stworzenie nie dość, że bardzo łatwo wpadało
w szał, to wręcz uwielbiało wzniecać pożary i żadne dary ani ofiary nie były w stanie go przebłagać. Lokalny
klan wysłał więc swych najlepszych wojowników, by zniszczyli ducha. Wywiązali się oni ze swego zadania, nie
mniej jednak walka była nader trudna i wielu z nich zginęło.
Moce: Osoba zakładająca na palec pierścień zyskuje kontrolę nad ogniem i jego niszczącą mocą. Trzy razy
dziennie może stworzyć wir iskier, wyglądający niezwykle wręcz efektownie. Ma on trzy metry średnicy i sięga
wysoko w niebo. Iskry te nie parzą i nie wzniecają ognia – chyba, że właściciel wyrazi taką wolę. Podówczas
wszystkie łatwopalne przedmioty w zasięgu stają w ogniu, a każda istota otrzymuje 5k6 ran. Efekt trwa 1k20
rund.
Ognia i dymu jest na tyle dużo, że każde zwierze w promieniu 6 metrów od centrum efektu musi
wykonać test Opanowania by nie uciec.
362) Pierścień mowy:
Pierścień mowy został stworzony podczas wyprawy Allathana Obieżdżyświata, elfa dożywotnio
wygnanego z Cudoziemia, a który z racji trudnego charakteru nie potrafił zagrzać życia nigdzie. Przewędrował
on całą Laruzję, dotarł do Arabii, Nod i Nipponu po drodze gromadząc pod swymi skrzydłami innych,
podobnych mu wyrzutków. Artefakt ten prawdopodobnie stworzył jakiś, nieznany z imienia czarownik –
renegat, który przyłączył się do jego wędrówki.
Moce: Osoba nosząca pierścień mowy na palcu rozumie i potrafi odpowiedzieć w języku, którym
porozumiewają się wszyscy jej rozmówcy. Nie znaczy to, że automatycznie posiada umiejętność czytania w tym
języku.
363) Pierścień furii:
To dzieło Gul’kata, wiedźmiarza klanu Szkarłatnego Wołu podarowany Kogmordowi Krwawemu,
jednemu z jego najpotężniejszych wodzów i wojowników. Ork ten zasłynął ze swej brutalności i żądzy walki.
Mimo, że za jego głowę wyznaczono niebagatelne nagrody, a kilka klanów współdziałało z ludźmi celem jego
schwytania przez lata szerzył śmierć i zniszczenie jako najstraszliwszy z berserków, jakich ziemia nosiła.
Moce: Osoba nosząca ten pierścień otrzymuje zdolność Szał Bitewny. Jeśli już takową posiada otrzymuje
dodatkowy atak, a testy obrony przed jej ciosami są trudniejsze o 10. Co więcej – jeśli zdecyduje się wykonać
pełen atak otrzymuje dodatkowe 10 punktów pancerza.
Pierścienie legendarnej jakości:

364) Pierścień dziewięciu żywotów:
Pierścień ten został rzekomo podarowany paladynowi Goriotowi Demonobójcy przez sześcioskrzydłego
świetlistego, wraz z przepowiednią, że umrze po dziesięciokroć w walce z mrokiem. Rzeczywiście paladyn ten
wielokrotnie stawiał czoła demonom, nieumarłym i innym, złowrogim stworom, niejednokrotnie też był
uznawany za martwego, lecz za każdym razem powracał z rzekomego grobu. Jego pierścień obecnie spoczywa
jako pamiątka w jednej ze świątyń Świętego Miasta.
Moce: Gdy właściciel przedmiotu odniesie obrażenia i jego Punkty Ran spadną do 0 uruchamia się moc
artefaktu. Wówczas to wszystkie rany zostają natychmiast wyleczone. Efekt ten pojawia się tylko 9 razy dla
jednej istoty, po czym wygasa i osoba ta nie ma żadnych korzyści z posiadania pierścienia.
365) Pierścień odbijania czarów
Artefakt ten znajdował się w rękach demona Werxorona Bluźniercy, sługi Sagadara Szarego. Istota nie
zasłynęła ze szczególnego okrucieństwa, nie mniej jednak wraz z kilkoma innymi, podobnymi stworami
uczestniczyła w ataku na Siedem Jezior. Demony zaatakowały miasto prawdopodobnie celem pochwycenia
niewolników oraz zagrabienia znajdujących się w nim artefaktów, nie mniej jednak zostały odparte i wiele z nich
zginęło.
Moce: Każdy czar trudności mniejszej niż 50, rzucony na właściciela tego artefaktu o zostaje automatycznie
odbity pod kątem 45 stopni (rzuć 1k6, wynik parzysty – wprawo, nieparzysty w lewo). Podąża on w tym
kierunku dopóki nie skończy mu się zasięg lub nie trafi w jakąś przeszkodę.
366) Pierścień wielu kształtów:
Pierścień wielu kształtów został stworzony przez Bractwo Białych Magów zbiorowym wysiłkiem. Nie
był właściwie potrzebny czarownikom, posłużył jednak do wymiany z Bractwem Szarych Magów, które w
zamian za ten (i kilka drobniejszych) artefaktów zgodziło się oddać część cennych księgozbiorów i skopiować
kilka rzadkich pozycji ze swych zasobów. Obecnie pierścień znajduje się albo w skarbcach bractwa, albo w
rękach któregoś z jego członków.
Moce: Pierścień wielu kształtów pozwala 6 razy dziennie, wydając jeden atak przybrać inny kształt. Dostępne
kształty to:
- sokół
- wiewiórka
- zając
- wilk
- niedźwiedź
- jeleń lub łania
- piękne dziewczę lub przystojny młodzieniec (60 wdzk)
- starzec lub staruszka
- lodowy bądź ognisty żmij
- tygrys
Kosztem 3 przemian można dodatkowo przybrać postać Chimery.
Każda przemiana może trwać najdłużej godzinę.
367) Pierścień upadłych gwiazd:
Pierścień upadłych gwiazd powstał po bitwie, jaką żyjący na Czarnych Wzgórzach klan Szarych Elfów
stoczył z eorkami. Bitwa była zwycięska, lecz zginęło podówczas wielu obrońców, a zwiadowcy donosili, że
gromadzą się nowe siły wrogów. Elfy musiały porzucić swe dotychczasowe życia i szukać szczęścia gdzie
indziej. Legendy mówią, że twórca przedmiotu wykreował go z pomocą swych poległych tego dnia towarzyszy,
którzy podzielili się z nim swą mocą, by mógł uratować wiele drogich dlań za życia istnień.
Moce: Wykonując jeden atak właściciel pierścienia może wystrzelić zeń pocisk światła, który zadaje 4k6 ran
każdej istocie, jaką trafi. Zasięg pocisku wynosi 100 metrów. Rany nie są zatrzymywane przez żaden pancerz.
Jeśli chce może sprawić, by zamiast pocisku pierścień wybuchł oślepiającym światłem jak zaklęcie „Oślepiający
Błysk”. Jeśli chce może także unieruchomić pocisk w wybranym miejscu, tak, by wisiał tam, rozświetlając
przestrzeń jak 4 pochodnie. Źródłem podobnej iluminacji właściciel może czynić także siebie.
Z mocy tych można skorzystać tylko raz na turę.
Raz dziennie artefakt może wykreować miecz z podobnej, lśniącej energii. Ma on statystyki miecza
długiego, nie mniej jednak nie może być parowany ani nie liczy się do obrażeń zadawanych przezeń nie
magiczny pancerz. Miecz może trwać najdłużej godzinę.
Pierścienie nadludzkiej jakości:
368) Pierścień trzech życzeń

Pierścień trzech życzeń to potężny artefakt nie do końca wiadomego pochodzenia. Jego pochodzenie
owiane jest tajemnicą, lecz najczęściej sugeruje się, że został on podarowany któremuś z ludzkich lub elfich
władców z czasów Mrocznych Wieków przez bóstwo. Potęga artefaktu jest tak duża, że o władzę nad nim przed
laty toczono okrutne wojny. Nie mniej jednak dziś jest to przedmiot praktycznie zapoznany, wspominają o nim
jedynie rzadkie, starożytne księgi i manuskrypty (większość źródeł na jego temat została z rozmysłem
zniszczona). Pierścień ukryto w krypcie niedużej świątyni w Zielonych Górach, a pilnujący jej kapłani sami do
końca nie wiedzą, czego właściwie strzegą.
Moce: Pierścień zawiera trzy ładunki mocy pozwalającej spełnić dowolne życzenie dzierżącej go osoby.
Generalnie osoba może prosić o cokolwiek, za wyjątkiem rzeczy nazbyt globalnych (nie może np. zarządać
zostania bogiem, władzy nad światem czy zburzenia miasta). Wskrzeszenie nawet kilkudziesięciu umarłych,
wzywanie potworów, katastrofy naturalne w posaci np. powodzi czy trzęsień ziemi, burzenie murów miast i
pojedynczych budynków, zabicie istoty poniżej 100 p. Siły Woli, artefakty magiczne (do Niezwykłej Jakości)
przedmioty (do Legendarnej Jakości) czy też góry złota (do 4000 sztuk) jednak jak najbardziej wchodzą w grę.
Jedna osoba może użyć wobec siebie tylko trzech życzeń. Przekroczenie tego limitu grozi jej
unicestwieniem (25% szans).
Odnowienie jednego ładunku pierścienia wymaga 150 p. czarów.
Amulety i talizmany:
Laruzyjczycy – a przynajmniej większość z nich – wierzy w magię. Naturalnie zdarzają się jednostkowe
przypadki myślące inaczej, lecz stanowią one poważną mniejszość. Większość z nich wierzy też w przedmioty
gromadzące w sobie magię i zalicza do nich amulety i talizmany. Uważa się po prostu, że zostały one wykonane
specjalnie po to, by gromadzić magiczną moc i jako takie czynią to w sposób szczególnie skuteczny.
Warto stwierdzić, że większość mieszkańców kontynentu, opierając się najczęściej na bogatej, ustnej
tradycji sumującej ludzkie doświadczenia kilku tysięcy lat przekonana jest, że prawdziwe, skuteczne amulety i
talizmany stworzyć może jedynie doświadczony czarownik. Nie mniej jednak przedmioty te – mające postać
zawieszonych za pomocą rzemienia na szyi, przegubie dłoni czy np. na broni blaszek, kamieni, skrawków
papieru lub pergaminu oznaczonych magicznymi ideogramami i literami mocy czy nawet piór lub fragmentów
zwierzęcych kości – znacznie więcej osób niż mogłoby wskazywać na to prawdopodobieństwo. Co ciekawe
większość z nich zdaje sobie sprawę, że posiadają podróbki, a korzystają z nich bo poprawia im to
samopoczucie, daje nadzieje oraz dlatego, że inni robią podobnie.
Amulety i talizmany dobrej jakości:
369) Amulet ochrony:
Tego typu przedmiotów powstało prawie tyle samo, co żyje czarowników zdolnych je stworzyć.
Czarodziejski chroniący przed nieszczęściem amulet jest rzeczą wyjątkowo przydatną w zasiedlonej przez
potwory, szarpanej wojnami Laruzji i dla wielu stanowi marzenie oraz gwarant bezpieczeństwa.
Moce: Amulety ochrony należą do różnych kategorii jakościowych. Generalnie ich rola polega na zapewnieniu
magicznego pancerza chroniącego przed ranami. Jego wartość to najczęściej:
- dobrej jakości: +1
- wysokiej jakości: +3
- niezwykłej jakości: +5
- legendarnej jakości: +7
- nadludzkiej jakości: +10
370) Amulet cechy:
Wielu Laruzyjczyków nosi amulety – lub raczej podobne do nich z wyglądu przedmioty – w nadziei, że
zwiększą one ich cechy i fizyczne możliwości. Co ciekawe niektóre z nich – i jest to bardzo duży odsetek –
rzeczywiście posiadają taką moc.
Moce: Tego typu przedmioty podnoszą o pewną wartość jedną cechę noszącej je osoby. Która cecha jest
podnoszona zależy od decyzji Mistrza Gry, którą podjął oddając przedmiot w ręce graczy. Wartość premii
zależna jest od wysiłku, jaki twórca włożył w wyczarowanie przedmiotu i zwykle wynosi ona:
- dobrej jakości: +2
- wysokiej jakości: +5
- niezwykłej jakości: +10
- legendarnej jakości: +20
- nadludzkiej jakości: +30
371) Demoniczny amulet:

Tego typu amulety to dzieła demonów, zwykle mające złowieszcze kształty i niepokojący wygląd. Od
innych tego typu artefaktów odróżniają się tym, że nie nadają się do użytku dla śmiertelników ani innych
nieśmiertelnych. Niektóre posiadają niebezpieczne dla ludzi właściwości, nie mniej jednak większość z nich
może być noszona bez żadnych złych efektów.
Moce: Amulety tego typu nie nadają się do użytku dla śmiertelników. Posiadając zdolność „używanie
magicznych przedmiotów” można w prawdzie uruchomić ich moce, nie mniej jednak kosztem wyładowania
negatywnej energii zadającej 2k6 ran każdej istocie w promieniu 3 metrów (rany nie są zatrzymywane przez
żaden pancerz) i otrzymaniu 1k10 p. nadużycia. W rękach demona tego typu przedmioty mają znacznie
pożyteczniejsze właściwości.
Rzuć 1k10 lub wybierz, by powiedzieć jakie:
1 - Amulet ochrony niezwykłej jakości:
2 – Amulet czaru niezwykłej jakości
3 – Amulet cechy niezwykłej jakości
4 – Amulet walki
5 – Amulet czujności
6 – Amulet powrotu
7 – Talizman uników
8 – Amulet ochrony przed magią
9 – Amulet teleportacji
10 – Amulet przerażenia
Podarowanie takiego amuletu demonowi oznacza premię +20 do Charyzmy dla paktującej z nim osoby.
372) Amulet czaru:
Amulety i talizmany bardzo często więżą w sobie magiczne moce, które za pomocą odpowiednich słów
mogą zostać wydobyte na światło dzienne i posłużyć czarownikom. Takich przedmiotów powstało bardzo dużo,
nazywane są więc jednym, zbiorczym mianem – amuletów czarów.
Moce: W amulecie czaru znajduje się zawsze siedem ładunków jednego zaklęcia. Jakie jest to zaklęcie decyduje
Mistrz Gry, choć polecałbym stosowanie poniższego wzoru. Użycie zaklęcia zawsze kosztuje jeden atak, a
wyczerpanie zużytego ładunku tyle Punktów Czarów, co rzucenie oryginalnego czaru.
Zwykle amulet zawiera zaklęcia o Trudności:
- dobrej jakości: 5
- wysokiej jakości: 35
- niezwykłej jakości: 55
- legendarnej jakości: 75
- nadludzkiej jakości: 100 (choć istnieją i potężniejsze)
373) Amulet ochrony przed magią:
Magia stanowi siłę, zarówno godną podziwu jak i strachu. Nie ma Laruzyjczyka, który nie pragnąłby
zdobyć jej nieco dla siebie i jednocześnie nie ma takiego, który by się jej nie obawiał. Nawet najpotężniejsi
magowie drżą przed jej potęgą, dlatego też powstaje wiele amuletów i talizmanów, których główną, jeśli nie
jedyną funkcją jest obrona przed czarami.
Moce: Chroniące przed magią talizmany mają różny zakres mocy, zależący głównie od tego, jak potężni
magowie je stworzyli. Nie mniej jednak zawsze istnieje szansa, że na noszącego jeden z tych przedmiotów nie
zadziała rzucony nań czar o negatywnym efekcie. Szansa ta wynosi:
- dobrej jakości: 10%
- wysokiej jakości: 25%
- niezwykłej jakości: 33%
- legendarnej jakości: 50%
- nadludzkiej jakości: 75%
374) Amulet ochrony przed nadużyciem:
Wielu laruzyjskich czarowników tworzy amulety takie jak ten lub podobne, aby obronić się przed
nieporządanymi skutkami używania magii i przykrymi chorobami zawodowymi. Spotyka się różnej mocy
przedmioty tego typu, a ich skuteczność zależy głównie od zdolności ich twórcy. Najczęściej wygląda ona w
następujący sposób:
Moce: Amulety tego typu zwiększają ilość punktów nadużycia, które musi nazbierać mag, by wywołać efekt o
następującą ilość:
- dobrej jakości: 3
- wysokiej jakości: 5
- niezwykłej jakości: 10

- legendarnej jakości: 20
- nadludzkiej jakości: 40
Amulety i talizmany wysokiej jakości:
375) Amulet niewidzialności:
Amulet niewidzialności jest niedużym, zawieszonym na rzemieniu kryształem, pochodzącym z lasów
Illien. Leśne elfy z tej krainy wielokrotnie walczyły przeciwko orkom i ludziom z Lodowych Gór,
wykorzystując przeciwko nim najczęściej zasadzki i ataki z zaskoczenia. Amulet został stworzony przez ich
magów dla jednego z wojowników, pełniącego rolę zwiadowcy, dzięki któremu jego efektywność znacznie się
podniosła.
Moce: Amulet niewidzialności pozwala noszącej go osobie pozostawać pod działaniem Niewidzialności przez
okres do godziny dziennie. Jeśli noszący amulet w tym czasie zaatakuje lub wykona jakieś inne, demaskujące go
działanie czar pryska.
376) Amulet widzenia:
Amulet widzenia jest dość potężnym, czarodziejskim przedmiotem, którego moc przydaje się każdemu,
kto zechce walczyć z nadprzyrodzonymi siłami. Ten wykreowany został w jednej ze świątyń Tyra i powierzony
Łowcy Czarownic, choć najpewniej istnieją też inne egzemplarze przedmiotów o podobnej mocy.
Moce: Nosząca amulet osoba widzi osoby z różnych powodów niewidzialne (lecz nie dostrzega osób ukrytych)
widzenie nie jest kompletne, umykają różne szczegóły (-20 do Celności i Spostrzegawczości) nie mniej jednak
jest trwałe i wystarczające.
377) Amulet energii:
Amulet energii – dzieło Denethora Bazariana – jest zaczarowanym krążkiem srebra z wyrytymi nań
kabalistycznymi symbolami. Kumuluje w sobie magiczną moc, wykreowaną magią Denethora – uczonego i
czarownika, który poświęcił jej badaniom całe swe życie. Jego dzieło służyło jako narzędzie naukowe i jako
takie w większości swych funkcji nie służyło do niczego prócz wzbogacania literackiego dorobku twórcy.
Moce: Nosząca amulet osoba może trzy razy dziennie wytworzyć wyładowanie energii zadające 6k6 ran
dowolnie wskazanej istocie w promieniu 50 metrów. Użycie przedmiotu wymaga wydania jednego ataku.
378) Amulet tarczy:
Amulet tarczy stworzony został w Wichrowej Wierzy, lub w którymś z okolicznych warownych miast.
Okolica tych regionów wystawiona jest na ciągłe ataki orków i goblinów, a mieszkańcy obeznani są ze sztuką
posługiwania się bronią, bowiem ich życia każdego dnia narażone są na zniszczenie. Także czarownicy drżą
każdej nocy kładąc się spać. W rezultacie tej nerwowej atmosfery narodził się ten jak i wiele innych artefaktów
magii defensywnej i ofensywnej.
Moce: Amulet tarczy zawiera 10 ładunków. Użycie każdego z nich kosztuje jeden atak i powoduje wytworzenie
ochronnego pola energii działającego na dowolną istotę w promieniu 50 metrów. Pole to zapewnia 5 punktów
Klasy Pancerza. Istota, na którą nałożono kilka pól ochronnych nie odnosi z tego faktu żadnych korzyści.
Odnowienie jednego ładunku kosztuje 5p. czarów.
379) Amulet pewnego głosu:
Amulet pewnego głosu zaklął bard Sagharin Pięknoduch jedną ze swych najtrudniejszych i najbardziej
skomplikowanych pieśni jako narzędzie swego kunsztu. Służył mu długo i dobrze.
Moce: Ten ozdobny, wykonany z granatów kamień sprawia, że nosząca go osoba podwaja swój zasięg i siłę
głosu.
380) Amulet spokoju:
Amulet spokoju według opowieści pochodzi ze świątyni któregoś boga, najprawdopodobniej Noltora,
Waileny lub elfickiej Mornei. Został zaklęty mocą zaklęć któregoś z kapłanów tych ceniących pokój bóstw i
przez dłuższy czas znajdował się w ich przybytkach jako dar wotywny. Został jednak ukradziony w momencie,
gdy na świątynię napadnięto.
Moce: Amulet ten może zostać trzy razy dziennie (każdorazowo kosztem jednego ataku) użyty przez noszącą go
osobę celem wytłumienia targających nią lub dowolnym stworzeniem w promieniu 100 metrów emocji –
gniewu, strachu, pożądania lub jakiejkolwiek innej. Pryska ona natychmiast wraz ze wszystkimi negatywnymi
efektami, a na cel magii spada błogi spokój. Neguje on efekty wszystkich, opartych na emocjach wad, zalet i
zdolności jak np. Berserkerski Atak czy Manipulacja Emocjami.
381) Amulet piorunów:

Amulet piorunów pochodzi od wczesnego bractwa magów, z czasów, zanim rozpadło się na trzy
konkurujące organizacje. Zaczarowany został przez kilku adeptów, których imiona nie zachowały się, a którzy w
przyszłości stali się adeptami każdego z trzech zakonów. Konflikt, jaki stoczyli między sobą o przedmiot
sprawił, że wszyscy zginęli w wyładowaniu nadużycia, lub na skutek magii wrogów, a ich imiona okryły się taką
hańbą, że wykreślono ich ze wszystkich ksiąg.
Moce: Amulet piorunów wykonano z niezwykłej substancji, bowiem stworzony jest z kostki lodu, którą
uwieczniono i utwardzono magią. Nosząca go osoba rzucając dowolny czar ze szkoły Błyskawic zwiększa o
10% zadawane przezeń obrażenia.
Z oczywistych przyczyn amulet ma zastosowanie tylko dla czarowników.
382) Amulet śnienia:
Amulet śnienia to kolejne dzieło magii. Jest niedużą, szklaną kulką, w której wiruje amorficzna,
wielobarwna substancja, rzekomo uwięziony sen. Amulet ten został podarowany Agatanowi Szaremu, poecie
zafascynowanemu senną, oniryczną atmosferą przez potężnego ducha zafascynowanego jego twórczością. Nigdy
nie był używany przez pierwszego właściciela do czarów.
Moce: Amulet śnienia wpływa na magię iluzji wzmacniając czas trwania i obrażenia zadawane przez większość
jej efektów wykorzystywanych przez właściciela o 20%. Jego ubocznym efektem jest zwiększenie potrzeby snu
o 2 godziny.
383) Amulet przezorności:
Amulet przezorności wygląda jak przydrożny kamień, na którym wyryto tajemniczą literę mocy.
Stworzony został ponoć przez maga Saladrana Białego, dość oderwanego od rzeczywistości akademika, który
przypadkowo spędził sześć miesięcy swego życia na wsi i uległ fascynacji ogromem chłopskiej, potocznej
wiedzy.
Moce: Amulet przezorności zapewnia premię +10 do Mądrości, gdy jakiś problem może zostać rozwiązany przy
pomocy potocznej, zdroworozsądkowej wiedzy.
384) Amulet nauki:
Amulet nauki ma postać niedużego krążka miedzi, na którym wyryto symbol otwartej księgi i kilka liter
mocy. Rzekomo pochodzi ze świątyni Rawy, nie mniej jednak wiele wskazuje na to, że stanowi dzieło któregoś
z magów, możliwe, że Szarego Zakonu. Okoliczności jego powstania nie są jasne.
Moce: Amulet ten sprawia, że jego właściciel wyciąga więcej wniosków i nauki z nowych, nieznanych mu do tej
porty sytuacji. Otrzymuje on dodatkowe 10 p. doświadczenia za każdym razem, gdy spotyka się z nowym sobie
doświadczeniem.
385) Amulet nieugiętości:
Amulet nieugiętości mieli ponoć stworzyć kapłani Thaliona dla rycerza Aramira Walecznego, który w
idealny sposób obrazował ideały głoszone przez ich boga. Przez jakiś czas amulet przekazywany był w księstwie
Tyrn jako znak szacunku, nie mniej jednak później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
Moce: Moc amuletu działa tylko wtedy, gdy nosząca go osoba musi testować Opanowanie. Jeśli test się jej
powiedzie przez następne 15 minut otrzymuje premię +10 do wszystkich testów wymierzonych przeciwko temu
zjawisku, które wymogło ten test.
386) Amulet walki:
Amulet walki zaklął krasnoludzki mag Kogomord i napełnił esencją waleczności. To rzelazna, w
skomplikowany sposób ozdobiona i udekorowana licznymi runami płytka. Zaklęta została dla klanu Gorgort, by
wzmocnić ich wojowników, nie mniej jednak nigdy nie dotarła doń. Prawdopodobnie została skradziona po
drodze, podczas transportu.
Moce: Amulet walki zapewnia noszącej go osobie premię +10 do Celności zadawanych przez noszącą go osobę
ciosów.
387) Kalejdoskopowe oko:
Ten zawieszony na rzemieniu, piękny klejnot wygląda jak mieniące się tysiącem kolorów oko. Barwy
odbijające się w fasetach kamienia zmieniają się zależnie od tego, pod jakim kątem się nań patrzy. Stworzony
został przez znanego z zamiłowania do piękna i drogich kamieni maga gnomów Gamalaga Skąpca. Artefakt ten
miał mu posłużyć do przepędzania wszystkich, którzy jego zdaniem chcieliby odebrać mu nagromadzone w
domu skarby. Jego skuteczność była na tyle duża, że gnom skończył życie jako samotny starzec, którego
wszyscy unikali z oddali, nie mniej jednak nagromadzone przezeń złoto było bezpieczne – co wystarczyło, by
był szczęśliwy.

Moce: Kalejdoskopowe Oko zawiera w sobie 10 ładunków zaklęcia „kryształowy pocisk”. Wydanie jednego
ataku powoduje ciśnięcie tego czaru na wskazany obiekt. Uzupełnienie jednego ładunku kosztuje 5p. czarów.
388) Amulet czujności:
Amulet czujności powstał dawno temu w którymś z miast Czarnych Wzgórz, niebezpiecznych ziem
wystawionych cały czas na napady orków. Ludność tych terenów żyje w ciągłym strachu i gotowości do obrony,
bowiem nie wiadomo, kiedy ze wzgórz zejdą zieloni najeźdźcy. Podejmowane są różne środki ostrożności, by
się przed nimi obronić. Amulet Czujności – podarowany przez czarodzieja Filarda Troskliwego kapitanowi
straży jednego z miast należał do właśnie takich, nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Można w zasadzie
przyjąć, że spełnił on swe zadanie, lecz niestety nie na długo. Kapitan ów zdołał w porę dostrzec zbliżających się
nieprzyjaciół i ostrzec miasto, lecz sam zginął w trakcie jego obrony.
Moce: Osoba nosząca ten amulet staje się czujniejsza i ostrożniejsza niż zwykle. Otrzymuje premię +10 do
spostrzegawczości w trakcie wypatrywania mogącego ją spotkać zagrożenia, nie ważne, jakiej jest ono natury.
389) Amulet odegnania nieumarłych:
Amulet ten ma postać cienkiego krążka blach, na którym wygrawerowano srebrnego kruka i
narysowano kilka liter mocy. Z całą pewnością pochodzi z jednej ze świątyń Noltora, ludzkiego boga śmierci i
wroga nieumarłych. Trudno powiedzieć, kto go stworzył, lecz najczęściej przypisywany jest Gardowi Cichemu,
owianemu tajemnicą, lecz mimo to niemal legendarnemu już cudotwórcy na usługach tegoż bóstwa.
Moce: Amulet ten wzbudza strach u nieumarłych. Każdy stwór tego rodzaju, który podejdzie na tyle blisko, by
rozpoznać szczegóły przedmiotu (około 10 metrów) musi wykonać test Opanowania inaczej ucieknie ze strachu
przed przedmiotem. Strach odczuwają także istoty, które normalnie są niewrażliwe na tą emocję.
390) Amulet pamięci:
Amulet ten ponoć został podarowany magowi Korganowi Sklerotycznemu - legendarnemu wręcz z
powodu swego roztargnienia - przez jego ucznia Bezela Ubogiego. Stary czarownik otrzymawszy ten dar wpadł
w taką wściekłość i poczuł się tak obrażony, że wyrzucił swego czeladnika z domu.
Moce: Amulet pamięci jest niedużą blaszką z narysowanymi nań kilkoma znakami mocy. Pamięć noszącej go
osoby zostaje niebagatelnie zwiększona, tak, że otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Mądrości i
Inteligencji, gdy przychodzi coś sobie przypomnieć.
391) Amulet powrotu:
Amulet powrotu jest potężnym dziełem magii, stworzonym przez dawno zapomnianego czarownika.
Dla większości magów posiada jedynie znaczenie symboliczne, nie znają oni jego prawdziwej mocy. Nie mniej
jednak to użyteczne narzędzie podczas podróży do obcych światów.
Moce: Amulet powrotu jest prostym, ozdobionym literami mocy, ołowianym krążkiem. Kiedyś ponoć był
posrebrzony, nie mniej jednak wandale zeskrobali całą warstewkę cennego metalu. Amulet pozwala w ciągu
chwili opuścić dowolny kieszonkowy wymiar, świat równoległy albo inną płaszczyznę egzystencji istniejącą tak
realnie jak i duchowo i powrócić do Laruzji.
Jeśli osoba jest uwięziona na nowym planie musi wykonać test Siły Woli z osobą więżącą ją tam, jeśli
jej się powiedzie powrót jest możliwy.
392) Zielony, świecący amulet:
To dzieło magii mieszkańcy Gorothor w Trizani znaleźli pewnego dnia w pracowni maga Elzethera
Mędrca wraz z jego poszarpanymi i nadpalonymi zwłokami, gdy zbiegli się do jego domu zaalarmowani
eksplozją, którą dało się słyszeć w całym mieście. Przedmiot został uznany za przeklęty i zakopany na
cmentarzu, nie mniej jednak jeszcze tej samej nocy chciwi złodzieje wydobyli go z mogiły.
Moce: Zielony świecący amulet to kulka przejrzystej, trwałej, nieznanej w Laruzji substancji, która płonie
własnym, zielonym światłem. Jest ona z całą pewnością wynikiem bardzo groźnej katastrofy podczas czynienia
czarów. Jeśli na posługującą się nim istotę zostanie rzucony dowolny czar ta może spróbować użyć talizmanu.
Rzuć 1k6. Wynik 3+ oznacza, że czar został całkowicie zanegowany. Pozostałe wyniki oznaczają, że amulet
eksplodował zadając 10k6 ran każdemu w promieniu 3 metrów. Obrażenia pochodzą od ognia.
Wybuchy z jakiegoś powodu nie zagrażają samemu amuletowi.
393) Amulet ochrony przed potworami:
Amulet ochrony przed potworami wykonany został dla Taladryna Leśnika, znanego ze swych
umiejętności myśliwego, łowcy i tropiciela, prawdopodobnie półelfa lub przynajmniej człowieka mającego
dobre koneksje wśród elfów. Taladryn i jego kompani wyspecjalizowali się w polowaniu i zabijaniu grasujących
w laruzyjskich puszczach bestii. Było to zadanie niebezpieczne, a przy tym często wymagające magicznego

wsparcia, dlatego otaczali się wręcz czarodziejskimi przedmiotami mającymi zapewnić im bezpieczny powrót.
Praca była jednak na tyle popłatna, że nie rezygnowali.
Moce: Amulet ten ma tylko jedną, za to potężną moc. Każdy potwór, który pragnie zaatakować jego właściciela
musi wykonać test Opanowania. Jeśli mu się to nie powiedzie rezygnuje z ataku na noszącego amulet i szuka
innego celu. Jeśli takowego nie ma odchodzi, a zaatakowany próbuje uciekać.
394) Amulet skazy:
Ten przedmiot jest w wyraźny sposób powiązany z ciemnymi mocami. Według przekazów źródłowych
był to ongiś chroniący przed złem talizman, który w eksperymencie nekromanty Argona Strupieszałego został
wypaczony i naznaczony mrocznymi znamionami. Obecnie amulet znajduje się w jednej ze świątyń Świętego
Miasta, starannie zabezpieczony.
Moce: Amulet skazy zapewnia noszącej go osobie 10 punktów pancerza. Nie mniej jednak za każdym razem,
gdy nosząca go osoba walczy musi wykonać na początku starcia dodatkowy rzut 1k10. Wynik 10 oznacza, że
przebudziła się nikczemna część amuletu i noszący otrzymuje 6k6 ran nie powstrzymywanych przez żaden
pancerz oraz 1k6 punków nadużycia kierowanych w Zmiany Mutacyjne.
395) Talizman uników:
Talizman uników był jednym z darów poczynionych przez demony dla renegackiego wysokiego elfa
Gwyliona Sathora, potężnego wojownika słynnego z faktu, że paktował z ciemnymi mocami. Gwylion uczynił
to, jak sam utrzymywał w interesie całego swego ludu, walcząc z wielkim najazdem orków, nie mniej jednak
wiele wskazuje na to, że jego krok nie był potrzebny – przeciwnie, podyktowany był chęcią zdobycia władzy i
politycznych wpływów poprzez wykazanie się na polu bitwy.
Mimo, że amulet posiada demoniczne pochodzenie nie wydaje się być szczególnie niebezpieczny czy
podstępny. Naturalnie to może być pozór, który myli.
Moce: Każda nosząca ten przedmiot na szyi istota otrzymuje premię +10 do testów Uników kumulującą się z
innymi tego typu premiami.
396) Mniejszy / większy amulet balsamiczny:
Przedmioty te znaleziono po jednej z bitew toczonych z nieumarłymi, którzy zeszli z Czarnego Szczytu.
Kilka sztuk tych amuletów zwisało z szyj zombie. Przedmioty zebrano i oddano kapłanom Noltora, którzy
zabezpieczyli je w lochach jednej ze swych świątyń.
Moce: To dwa odrębne typy amuletów. Pierwszy z nich posiada bardzo prostą moc – założony na martwe ciało
powoduje, że wszystkie efekty rozkładu ulegają zatrzymaniu, a ciało ulega zakonserwowaniu na dowolnie długi
okres.
Drugi nadaje niezwykłą wytrzymałość tkankom i jeśli nosi go nieumarły posiadający jeszcze ciało (np.
wampir, zombie) otrzymuje dodatkowe 5 punktów życia.
397) Amulet choroby:
Przedmiot ten był dziełem młodej wiedźmy Olwen Szarej, która wykonała go z gniewu, skupiając złą
magię po to, by pomścić wstyd i chańbę, jakich doznała, gdy zgwałcił ją młody szlachcic. Gotowy przedmiot
podrzuciła swemu krzywdzicielowi, z nadzieją, że umrze.
Moce: Nosząca amulet osoba codziennie musi wykonać test Wytrzymałości, inaczej zachoruje. Choroba objawia
się wysoką gorączką (-20 do wszystkich testów) i paskudnymi wrzodami. Codziennie chory musi wykonać test
Wytrzymałości inaczej otrzymuje 1k4 punkty ran, których nie da się wyleczyć, dopóki nie wyzdrowieje. By
wyzdrowieć musi pozbyć się amuletu i wykonać pod rząd trzy udane testy Wytrzymałości.
398) Serce gniewu:
Serce gniewu jest kryształem wielkości pięści o anatomicznym kształcie serca, „ozdobionym”
miedzianymi wyobrażeniami tętnic i oprawionym w srebro. Założone na szyję ożywa i zaczyna tętnić własnym,
wewnętrznym światłem w rytm uderzeń serca właściciela. Artefakt pochodzi prawdopodobnie z Puszczy Cieni,
został wykonany przez bliżej nieznanego czarownika ciemnych elfów. Nie mniej jednak dawno temu wyszedł z
ich posiadania. Krąży na południu Laruzji przechodząc z rąk do rąk.
Moce: Serce gniewu noszone na szyi nie powoduje żadnych magicznych efektów, nie mniej jednak amulet
szybko ożywa, gromadząc w sobie moc, która ujawnia się, gdy nosząca go osoba odniesie śmiertelne obrażenia.
Powoduje on ogromną, ognistą eksplozję pochłaniającą wszystkie stworzenia w promieniu 3metrów i zadającą
im 10k10 ran.
399) Amulet ochrony przed koszmarnymi snami:

To stosunkowo młody magiczny artefakt, który kapłanka Luna stworzyła dla jednego ze znajdujących
się pod jej opieką dzieci z sierocińca. Dziecko to było światkiem śmierci własnej rodziny w pożarze, a przeżycia
te wracały do niego w koszmarnych snach.
Moce: Artefakt ten powoduje, że nosząca go osoba nie śni koszmarnych snów, więc, póki jest noszony neguje
wadę „Koszmary senne”. Jako efekt uboczny zapewnia też premię +10 do obrony przed wszystkimi czarami i
mocami opartymi na śnie.
Amulety i talizmany niezwykłej jakości:
400) Amulet mgły:
Amulet mgły to nieduża, oprawiona w delikatnie zdobione srebro szklana bańka. Wypełniona jest
mlecznym, kotłującym się oparem. Wokół noszącej go osoby zbiera się gęsty, mglisty opar, co powoduje, że
łatwo ją rozpoznać jako użytkownika magii. Amulet pochodzi najpewniej z północnych krańców Puszczy
Tarrox, gdzie został stworzony przez jakiś wojowniczy odłam szarych elfów.
Moce: Amulet mgły wytwarza wokół noszącej go osoby gęsty obłok mlecznej mgły. Z jednej strony ułatwia on
jej lokalizację, z drugiej chmura mgły może być wzięta za zjawisko naturalne. Opar ma promień trzech metrów,
a każdy znajdujący się w nim obiekt – łącznie z samym właścicielem – zdaje się zamazany i niewyraźny,
otrzymuje więc premię +10 do uników i ukrywania się. Noszący amulet może modyfikować kształt mgły, tak, by
niektóre wchodzące w obszar mgły obiekty (np. wrogowie) byli znacznie łatwiejsi do dostrzeżenia.
401) „Oko czasu”:
Oko czasu jest nawleczonym na rzemień kryształem, całkowicie przeźroczystym, jeśli nie licząc
błękitnej kulki znajdującej się w jego środku, przywodzącej na myśl oko. Jego pochodzenie jest nieznane,
amulet znaleziono blisko dwieście lat temu w ruinach opuszczonego obecnie, elfiego miasta sukcesywnie
plądrowanego przez łowców skarbów.
Moce: Oko czasu posiada władzę nad czasem. Dowolną ilość razy dziennie właściciel artefaktu może wyłączyć
się z biegu czasu, powodując, że – chociaż dla niego nie upłynie nawet sekunda – na świecie miną godziny, dni,
tygodnie lub lata. Prócz tej mocy artefakt pozwala przesuwać w czasie obiekty. Kosztem jednego ładunku Oko
Czasu może spowodować, że dowolna żywa istota zostanie przesunięta do swej starości lub wczesnego
dzieciństwa (50% na starość), a jej ciało przybierze odpowiedni kształt. Wszystkie jej cechy – z racji na
postępujący lub niedojrzały wiek – ulegają degradacji spadając o 20p. Zmiany ustępują po 1k20 rundach, można
się bronić przed nimi porównaniem Siły Woli. Postarzanie nie działa na elfy i inne, nie mające górnej granicy
wiekowej istoty.
Artefakt posiada 12 ładunków, a koszt odnowienia każdego to 10 p. czarów.
402) Fiolka magii:
To nieduży, szklany flakonik zawieszany na szyi noszącej go osoby. Był przekazywany z pokolenia na
pokolenie w rodzie trizańskich czarownic, do momentu, aż nie został oddany niezbyt uczciwemu łowcy wiedźm
w zamian za okazanie łaski jednej z nich. Dalszy los nie jest znany, najpewniej artefakt został sprzedany i
zaginął lub ukryto go w skarbcu jakiejś świątyni.
Moce: Fiolka posiada jedną, lecz dość potężną moc, która pojawia się jedynie w chwili, gdy buteleczka zostanie
wypełniona czarodziejskim eliksirem, a następnie zawieszona na szyi użytkownika. Nosząca go osoba może 3
razy sprawić, że magiczna substancja zacznie na nią działać. Jest to akcja natychmiastowa.
403) Amulet wody:
Amulet wody jest prostym otoczakiem wydobytym z dna rzeki, ozdobionym zespołem czarodziejskich
ideogramów oraz liter mocy i wreszcie natchnionym magią. W dotyku zawsze zdaje się być mokrym. Artefakt
ten to z całą pewnością dzieło jednego z licznych ongiś Trajtońskich lub Wallatarskich druidów, powstał na
terenie Zielonych Gór, lecz niestety wraz z zanikiem tradycji druidycznej także i on popadł w zapomnienie.
Artefakt prawdopodobnie znajduje się w skarbcu jakiejś dawno już opuszczonej świątyni.
Moce: Noszony na szyi amulet powoduje, że wszystkie efekty związane z wodą działają na właściciela 25%
krócej i zadają tyle samo mniej obrażeń. Jeśli jest on czarownikiem traktowany jest, jakby posiadał specjalizację
w szkole Woda. Może jednak rzucać czary ze szkół przeciwnych, ale ich trudność rośnie o 10 a koszt o 1.
Jeśli artefakt wejdzie w posiadanie żywiołaka wody lub innego, powiązanego z tym żywiołem
nieśmiertelnego istota taka staje się odporna na wszystkie czary wymierzone w nieśmiertelnych.
404) Amulet ognia:
Amulet ognia jest wynikiem pracy druidów z północnego Trajton, od pokoleń przekazywanymw ich
kręgach. Początkowo znajdował się w świątyni z okolic Słodkich Wód, z czasem jednak został przeniesiony na

północ do kamiennego kręgu z Puszczy Tarrox, bliżej okolic Murheim, gdyż tamtejszy odłam druidów był po
prostu liczniejszy. W chwili obecnej służy jednemu z przywódców sekty.
Ma postać kawałka poczerniałej od ognia cegły, wydobytej ponoć ze spalonego domu.
Moce: Noszony na szyi amulet powoduje, że wszystkie efekty związane z ogniem działają na właściciela 25%
krócej i zadają tyle samo mniej obrażeń. Jeśli jest on czarownikiem traktowany jest, jakby posiadał specjalizację
w szkole Ogień. Może jednak rzucać czary ze szkół przeciwnych, ale ich trudność rośnie o 10 a koszt o 1.
Jeśli artefakt wejdzie w posiadanie żywiołaka ognia lub innego, powiązanego z tym żywiołem
nieśmiertelnego istota taka staje się odporna na wszystkie czary wymierzone w nieśmiertelnych.
405) Amulet ziemi:
Amulet ziemi pochodzi z odległych zakamarków Hungaru, gdzie stworzyli go druidzi czczący
kreatywne aspekty płodnej marki ziemi. Noszony jest przez jednego z członków ich bractwa jako święta relikwia
i jednocześnie oznaka wielkiego statusu i tajemnej, głębokiej mądrości niedostępnej zwykłym śmiertelnikom.
Opowiada się jednak, że artefakt niekoniecznie przypada temu, kto najbardziej nań zasłużył, bowiem został
ponoć skradziony przez pyszałkowatego adepta prawdziwym mistrzom.
Moce: Noszony na szyi amulet powoduje, że wszystkie efekty związane z ziemią działają na właściciela 25%
krócej i zadają tyle samo mniej obrażeń. Jeśli jest on czarownikiem traktowany jest, jakby posiadał specjalizację
w szkole Ziemia. Może jednak rzucać czary ze szkół przeciwnych, ale ich trudność rośnie o 10 a koszt o 1.
Jeśli artefakt wejdzie w posiadanie żywiołaka ziemi lub innego, powiązanego z tym żywiołem
nieśmiertelnego istota taka staje się odporna na wszystkie czary wymierzone w nieśmiertelnych.
406) Amulet powietrza:
Amulet ten był dziełem żywiołaka Hagara Oddechopijcy, dość zdegenerowanego ducha, który zabawiał
się zabijaniem śmiertelników. Nie mniej jednak nie była to jedyna negatywna cecha stworzenia. Oddechopijca
przez długie lata znajdował się w niewoli śmiertelnego czarownika i trudno powiedzieć, by lata te wspominał
miło i z rozrzewnieniem. Wiele swego wysiłku wkładał, więc w to, żeby z jednej strony zemścić się na swym
dawnym panie, a z drugiej by upewnić się, że nigdy więcej nie znajdzie się w niczyjej niewoli.
Moce: Noszony na szyi amulet powoduje, że wszystkie efekty związane z powietrzem działają na właściciela
25% krócej i zadają tyle samo mniej obrażeń. Jeśli jest on czarownikiem traktowany jest, jakby posiadał
specjalizację w szkole Powietrze. Może jednak rzucać czary ze szkół przeciwnych, ale ich trudność rośnie o 10 a
koszt o 1.
Jeśli artefakt wejdzie w posiadanie żywiołaka powietrza lub innego, powiązanego z tym żywiołem
nieśmiertelnego istota taka staje się odporna na wszystkie czary wymierzone w nieśmiertelnych.
407) Amulet nieugiętości:
Wykonanie tego amuletu zlecił sir Hagen Czarny, słynący z uporu i twardej głowy rycerz z Białych
Wzgórz dla swego syna, który zdawał mu się miękkim i niewystarczająco dbającym, by postawić na swoim.
Teoretycznie artefakt miał zmieniać sposób myślenia i uczynić noszącą go osobę upartym trepem, lecz na
szczęście wykonujący go czarodziej miał więcej rozumu, niż zleceniodawca.
Moce: Założony na szyję amulet sprawia, że opanowanie noszącej go osoby wzrasta o 20 punktów. Jeśli osoba
taka była zmuszona była wykonać test Strachu lub podobny i test ten jej się powiódł otrzymuje premię +10 do
wszystkich testów obrony.
408) Amulet z nefrytem:
W ten delikatny, złoty amulet wprawiono pięknie oszlifowany nefryt, na którym następnie zręczni
jubilerzy wyżłobili znaki magicznej mocy. Tak piękne dzieło, które teoretycznie winno wyjść z pod ręki
krasnoludów lub elfów w rzeczywistości wykonane zostało przez skrzydlatego Ikariusa Tańczącego Na Wichrze,
potężnego maga, słynnego z licznych cudów mocy. Amulet – z racji jego piękna i widocznej na pierwszy rzut
oka drogocenności zrabowano podczas wojny, lub któregoś z licznych późniejszych najazdów. Jego obecny los
nie jest znany.
Moce: Założony na szyję amulet sprawia, że nosząca go osoba otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Siły
Woli przeciwko magii Uroków. Ponadto osoba usiłująca rzucić na nią taki czar dodatkowo traci 1k6 punktów
czarów.
409) Amulet bariery:
Amulet bariery jest prostym dyskiem z miedzi, na którym nakreślono kilka czarodziejskich diagramów.
Narodził się jako użyteczne, pomocne przy ryzykownych zajęciach narzędzie w jednym z Awkońskich miast
(najpewniej w Elmirne) stworzony przez ambitnego maga – badacza. Nie mniej jednak posiada także inne,
potężniejsze i przydatniejsze moce, nie pomyślane jedynie jako pomoc w badaniach.

Moce: Amulet bariery powoduje powstanie wokół noszącej go osoby ochronnej tarczy, która zapewnia jej +2
punkty pancerza. Ponadto, kosztem jednego ataku pozwala wytworzyć magiczną barierę o kształcie kwadratu
długiego i wysokiego na 3 metry. Przedostanie się przez tą barierę wymaga testu Siły o trudności 50. Tarcza ta
zatrzymuje wszelkie pociski i czary o formie pocisku (te ostatnie trafiwszy w nią wybuchają), zapewniając
stojącym za nią istotom 20 p. pancerza przeciwko nim i – jeśli bariera znajduje się bezpośrednio między dwoma
walczącymi istotami – przeciwko ciosom bronią białą.
Uwaga! Bariera nie jest półprzepuszczalna i premia ta dotyczy istot znajdujących się po obydwu jej
stronach.
410) Amulet ochrony przed złem:
Nie wiadomo, gdzie po raz pierwszy powstał taki amulet, nie mniej jednak z całą pewnością wykonano
ich kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Trudzili się nad tym magowie, kapłani, czarodzieje, członkowie Białego
Bractwa czy wreszcie druidzi w różnych częściach świata. Ich dzieła – mimo znaczących różnic w wyglądzie –
działają w podobny sposób.
Moce: Amulet ochrony przed złem zapewnia premię +10 do wszystkich porównań Siły woli przeciwko mocom i
czarom rzucanym przez Demony, Ożywieńców i Potwory oraz wywodzącym się od magii nekromantycznej, a
także premię +10 do pancerza przeciwko obrażeniom wywoływanym przez te źródła (nawet pomijającym
normalnie pancerz).
Żadna z wymienionych istot nie może trzymać artefaktu w dłoniach ani go nosić. Jeśli to czyni w każdej
turze musi wykonać test Wytrzymałości. Niepowodzenie oznacza utratę 1k6 punktów ran bez względu na zbroję
i pancerz naturalny
411) Amulet ochrony przed trucizną:
Ten amulet to dyskretna blaszka pokryta magicznymi ideogramami, którą powinno się nosić na
łańcuszku lub rzemieniu na szyi lub przegubie dłoni. Stworzona została przez Algariona Szarego, czarownika i
medyka na dworze jednego feudałów Illad. Jej twórca wykonał ją z myślą o zabezpieczeniu swego pana i
dobroczyńcy przed trucicielskim zamachem skrytobójczym. Trudno oceniać, czy zamysł ten się powiódł,
bowiem zleceniodawca zginął podczas turnieju, nieszczęśliwie strącony z konia.
Moce: Amulet ten posiada dwie funkcje. Jeśli zachodzi groźba, że jego właściciel zostanie zatruty (niezależnie,
czy poprzez wdychanie powietrza, jedzenie, picie, dotknięcie trucizny dotykowej itd.) artefakt wysyła mentalny
impuls do jego głowy, który ostrzega go przed obecnością i źródłem zagrożenia.
Jeśli mimo to zagrożenie nadal istnieje jest szansa 25%, że mimo wszystko trucizna nie zadziała na
noszącego przedmiot.
412) Amulet blokowania czarów:
Amulet ten został stworzony przez Goldorana Czarnego, czarnoksiężnika o znacznej, mrocznej mocy,
awanturnika i łowcę skarbów penetrującego rozsiane po całej Laruzji ruiny, miejsca złych mocy i leża potworów
w poszukiwaniu ukrytych tam skarbów. Czarnoksiężnik i jego towarzysze wielokrotnie musieli mierzyć się z
mrocznymi mocami, dlatego też potrzebowali silnych amuletów chroniących przed wpływem czarów.
Moce: Założenie tego amuletu powoduje, że nosząca go osoba zyskuje znaczącą odporność na czary. Istnieje
szansa 25% że rzucone na nią zaklęcie w ogóle nie zadziała. Ponadto tak zabezpieczona istota otrzymuje premię
do porównań Siły Woli i testów Obrony chroniących przed czarami.
413) Amulet mocy:
To dzieło niesławnej nekromantki Kruelli ma niewiele wspólnego z ciemnymi mocami. Przeciwnie –
jest to jeden z licznych, choć potężnych artefaktów magicznych wzmacniających osobistą moc właściciela. Jego
twórczyni nie słynęła jednak z tworzenia tego rodzaju przedmiotów. Znana srała się raczej z przebiegłych
uroków uosabiających okrucieństwo i wyrachowanie, o jakich nikomu wcześniej się nie śniło.
Moce: Założenie tego splecionego z czarnego, lśniącego metalu, delikatnego i bardzo eleganckiego amuletu
sprawia, że moc magiczna noszącego znacznie wzrasta. Odkrywa on, że potrafi szybciej rzucać czary (o jeden
atak / 5 sekund, nie szybciej jednak niż 1 at /5 sekund). Ponadto rośnie jego odporność na magię – dzięki czemu
istnieje 20% szans, że rzucony na niego czar nie zadziała.
414) Amulet nieskończoności:
Amulet nieskończoności – bryłka nieznanego, niebieskiego minerału wielkości pięści, w którym zdają
się połyskiwać gwiazdy – jest potężnym, czarodziejskim amuletem. Stanowi dzieło dawnych, elfich magów,
którzy podobno wydobyli zagospodarowali potężną, wewnętrzną moc artefaktu nieznanego pochodzenia. Przez
lata znajdował się w rękach wpierw wysokich, a później szarych elfów, lecz dziś jego los nie jest znany.
Prawdopodobnie artefakt zaginął i przepadł.

Moce: Amulet nieskończoności jest bardzo potężnym źródłem magii. Nosząca go osoba zawsze posiada jeden
punkt czarów, który natychmiast zostaje odnowiony. Co więcej jeśli rzuci jakieś zaklęcie, to jego losując jego
czas działania i zadawane obrażenia może – jeśli jest niezadowolona z wyniku na kostkach – zastąpić go połową
maksymalnego możliwego do uzyskania wyniku.
415) Amulet przypomnienia:
Amulet przypomnienia to dzieło czarodzieja Gorarda Starca, który – w brew złośliwym plotkom –
bynajmniej nie był sklerotykiem. Przeciwnie – mimo zaawansowanego wieku i magii niewystarczającej, by
starzenie powstrzymać zasłynął z bystrości umysłu, którą czary jedynie wzmogły.
Moce: Osoba nosząca na szyi ten amulet zyskuje niesłychaną pamięć, zdolną pomieścić każdy, nawet
najdrobniejszy szczegół, jakby posiadała zaletę Eideryczna Pamięć.
416) Amulet szybkości geparda:
Amulet ten stworzyła Tiass Szara, półelfia, pomniejsza czarodziejka i najemniczka zarabiająca na życie
mieczem. Twarda, lecz ponoć piękna kobieta potrzebowała czegoś, co wzmocni jej zdolności bojowe,
wyczarowała więc ten przedmiot. Wedle innych źródeł artefakt wcale nie jest jej dziełem, a pochodzi z dalekich
ziem bajkowych, czarnych ludzi, a czarodziejka jedynie go zagarnęła.
Moce: Nosząca amulet istota otrzymuje premię +1 do Szybkości oraz jeden dodatkowy atak, który może użyć
jedynie w walce wręcz.
417) Talizman bezpieczeństwa:
Amulet bezpieczeństwa to potężny, magiczny przedmiot ochronny. Został podarowany Alamie
Szaropiórej dwieście lat temu przez elfich magów z Lersji w szczytowym okresie walki pomiędzy Imperium a
Skrzydlatymi. Ta ponoć legendarnie piękna kobieta dowodziła jednym ze szwadronów Wojowników Wichru,
którzy mierzyli się z Białą Pięścią – owianymi złą sławą, imperialnymi czarownikami. Dar ten wręczono
skrzydlatej prawdopodobnie dlatego, że elfy chciały doprowadzić do wzajemnego wyniszczenia się wrogów, tak,
by ci nie zagrozili ich ziemiom.
Moce: W promieniu 3 metrów od noszącej go istoty nie działa żadna magia, magiczne przedmioty, zaklęcia,
eliksiry, zioła, moce itd. Wszystkie ich efekty – przynajmniej tak długo, jak długo osoby z nich nie korzystające
nie opuszczą tej strefy – wygasają. Z oczywistych powodów nosząca amulet istota nie może posługiwać się inną
magią.
Istota magiczna, posiadające jakiekolwiek umiejętności czarodziejskie, która założyła na szyję ten
przedmiot po jego zdjęciu z szyi nie może korzystać z magii przez okres równy długości noszenia talizmanu x2.
418) Amulet oszukania śmierci:
To dość typowe dzieło nekromancji, stworzone przez wiedźmę Rachel Szczerbatą, a następnie
powielone kilkakrotnie przez jej ucznia Dagatona Gnijącego Za Życia. Ponoć dzięki tym artefaktom obojgu
czarownikom wielokrotnie udało się ujść śmierci, zyskać sławę w światku adeptów ciemnych sztuk i wreszcie
znacznie się wzbogacić. Trudno jednak powiedzieć, czy to prawda. Dagaton na pewno zapłacił straszną cenę za
swe mroczne moce – wiadomo powszechnie, że zgnił za życia zarażony magiczną chorobą, przez długie lata
targany nieuleczalnym bólem.
Moce: Gdy nosząca amulet istota zostanie śmiertelnie ranna umiera, lecz odradza się – w pełni żywa i z jednym
Punktem Ran - najczęściej nadal w ciężkim stanie – wraz z nastaniem następnego wieczora. Jeśli jej ciało
zostało zbyt dotkliwie zniszczone (na przykład poćwiartowane, spalone itd.) lub nadal zachodzą okoliczności,
które je zabiły (np. noszący utonął i jego ciało – nie wyłowione – nadal spoczywa na dnie morza) magia nie
działa i amulet zużywa się niepotrzebnie.
Moc jednego amuletu tego typu działa dla jednej istoty tylko jeden raz.
419) Amulet przywołania:
Amulet ten jest potężnym dziełem magii, stworzonym przez Algatora Mędrca, nadwornego maga
Rodanii na krótko przed jej dzielnicowym rozbiciem. Czarownik ten swą moc opierał nie tylko na niezwykle
rozwiniętych, magicznych umiejętnościach, oraz zastępie utrzymywanych przez siebie sług, którzy zawsze byli
gotowi wyciągnąć go z opresji lub spełnić każdą jego zachciankę. Tłum lojalnych wasali i nadprzyrodzona moc
– to były potężne połączenia.
Moce: Amulet może przetransportować do 12 dowolnych osób znajdujących się w dowolnym miejscu planety
(ale nie w innym wymiarze) do użytkownika. Nie podporządkowuje sobie jednak ich woli, nie mniej jednak,
jeśli są to osoby lojalne, to będą posłuszne jego rozkazom. Aby móc przetransportować daną osobę musi być
spełniona następująca procedura: osoba ta musi ucałować amulet i przysiąść posłuszeństwo właścicielowi.
Amuletu można użyć raz na dobę.

420) Amulet teleportacji:
Wymieniany już Algator Mędrzec był magiem skupiającym swe wysiłki na dwuch dziedzinach –
wróżbach i teleportacji. Trzecią działalnością, na której skupiał swe wysiłki była edukacja nieprawego syna
króla – Hattona, ale to nie jest ważne z punktu widzenia tego przedmiotu… Artefakt ten stworzył, by
zademonstrować władcy swą moc i zdolności oraz pokazać mu swe dokonania. Król używał go z wielką chęcią,
popisując się przed dworzanami swą mocą.
Moce: Wykorzystując jeden atak i jeden ładunek przedmiotu właściciel artefaktu może teleportować się w
dowolnej miejsce w swym zasięgu wzroku. Jeśli istota ta siedzi na jakimś wierzchowcu lub trzyma za rękę
jedną, inną osobę (względnie zachodzą obie te okoliczności) to istoty te również zostają przeniesione.
Odnowienie jednego ładunku amuletu kosztuje 7p. czarów,
421) Amulet przerażenia:
Amulet przerażenia to dzieło Korgodha Szkaradnego czarnoksiężnika orków z Ognistych Gór. Nosił go,
by wzbudzić lęk tak wśród swych pobratymców, jak i wrogów z innych szczepów i ludzkich ziem. Moc
magicznego strachu jednak okazała się nie wystarczająco silna. Czarownika pokonała grupa orkowych i ludzkich
wojowników, którzy mieli dość jego zuchwałości i zdecydowali się uderzyć nań i uśmiercić za dokonane na nich
okrucieństwa.
Moce: Artefakt posiada 13 ładunków. Wykorzystanie każdego z nich kosztuje 1 atak. Celem magii mogą być
dowolne istoty w zasięgu wzroku rzucającego. Wykonują one wspólny test porównawczy Siły Woli. Jeśli się on
nie powiedzie, to wszystkie istoty zaczynają odczuwać paraliżujący strach, który sprawia, że uciekają jak
najdalej od użytkownika amuletu. Odnowienie jednego ładunku kosztuje 5 punktów czarów.
422) Bursztynowy amulet robactwa:
Sądząc po wyglądzie artefaktu jest to dzieło druida, najpewniej pochodzącego z okolic Trajtonu, gdyż
właśnie na wybrzeżu tej krainy pozyskiwane są największe ilości tego cennego kamienia. Nie mniej jednak ten
artefakt dawno opuścił ręce swych twórców, podróżując od jednego kupca handlującego kuriozami do drugiego.
Moce: W tym dużym bursztynie spoczywa zatopiony owad, co samo w sobie podpowiada, jakie są moce
artefaktu. Kamień zawiera 10 ładunków, których wykorzystanie kosztuje jeden atak. Każdy ładunek pozwala
wezwać rój owadów, gotowych rzucić się na wskazaną istotą. Rój nie rozprasza się przez 1k10 rund, atakując
cel. Kąsające i gryzące owady wciskają się pod pancerz i w najdrobniejsze zakamarki ciała, tak, że chroni przed
nimi jedynie pancerz będący wynikiem czarów. Kąsają one cel zadając 1k4 rany na rundę i rozpraszając
koncentrację. Przed ich atakami nie bronią żadne testy Obrony.
423) Amulet wezwania upiorów:
To narzędzie nekromancji i naczynie mrocznych mocy zostało stworzone przed wielu laty przez
nekromantę Skelosa Szarego, na codzień ciężko pracującego kupca, który za pomocą czarnej magii zwalczał
konkurencję i znajdował nowych klientów, z których nie wszyscy byli ludźmi (ani podobnymi istotami) i którzy
często kupowali lub sprzedawali bardzo dziwne towary. Ten akurat artefakt stał się jego bronią zarówno
przeciwko konkurencji jak i rozbójnikom, a kiedy jego proceder wzbudził podejrzenia – także łowcą czarownic.
Moce: Ta, wykonana ze złota gwiazda, wewnątrz której wprawiono czarny opal posiada 10 ładunków. Użycie
każdego z nich wymaga poświęcenia 5 ataków i dość skomplikowanego zaklęcia – rozkazu. Na skutek
wypowiedzenia czaru na ziemi pojawia się przypominający pentagram wzór, z którego wyłania się upiór
wojownika. Upiór będzie posłuszny użytkownikowi amuletu, jeśli wykona on przeciwko mu porównanie swej
Siły Woli +10 (i dodatkowo +20 za każdy dodatkowo wydany ładunek). Duch odejdzie po godzinie.
Odnowienie każdego ładunku kosztuje 20 punktów czarów.
424) Amulet ochrony przed umarłymi:
Amulet ten pochodzi z Wallatar, z okolic Czarnego Szczytu, wykonany został w kilku sztukach przez
słynnego kapłana Goranda Treska, by chronił noszące go osoby przed złem z góry. W kilku wypadkach
sprawdził się dobrze, niestety większość jego właścicieli nie miała szczęścia – złe siły były zbyt potężne, by się
przed nimi ustrzec nawet magią.
Moce: Amulet ochrony przed umarłymi jest potężnym artefaktem broniącym przed złym wpływem nieumarłych.
Nosząca go osoba otrzymuje 10 punktów pancerza przeciko wszystkim – nawet nie powstrzymywanymi zwykłą
zbroją – atakamom tych istot.
Żaden nieumarły nie może dotykać amuletu. Jeśli to uczyni otrzymuje 1k4 rany nie powstrzymywane
przez zwykły i naturalny pancerz co turę, dopóki go nie wypuści. Nosząca przedmiot osoba nie może zostać
zmieniona w nieumarłego w żaden sposób, tak długo, jak długo ma przy sobie talizman.
425) Lalka odwrócenia:

Szamańskie lalki przyjmujące na siebie obrażenia właściciela są obecne w wielu wierzeniach
Laruzyjczyków. Nic dziwnego, że liczni orkowi i goblińscy szamani czy ludzkie wiedźmy mając tak bogate
źródło inspiracji wykonały liczne tego rodzaju artefakty. Można je spotkać bardzo – jak na magiczny przedmiot
– często.
Moce: Lalka odwrócenia – zwykle prymitywna, drewniana, woskowa lub szmaciana kukiełka – posiada 10
punktów ran. Noszona blisko ciała powoduje, że obrażenia spadające na noszącego przechodzą na lalkę. Jeśli
przekroczą ten próg artefakt wyczerpuje swą moc. Jest ona możliwa do odtworzenia odpowiednimi czarami,
kosztem 3p. czar za jeden p. ran lalki.
426) Amulet potęgowania mocy:
To dwie obręcze z mosiądzu, które powinno nosić się w formie bransoletek na nadgarstkach. Wykonane
zostały w głębinach Mrocznej Puszczy przez czarnoksiężnika mrocznych elfów. W obręcze wprawiono
szkarłatne klejnoty, które mają być jakoby zakrzepłą krwią demonów. Od lat przedmiot ten krąży wśród
czarowników – jego właściciel sprzedał go bowiem za zawrotną sumę w złocie – a jego właściciele słyną z
dokonywania niesamowitych cudów.
Moce: Amulet posiada 13 ładunków. Wykorzystanie jednego z nich przedłuża o 2 ataki czas rzucania
wskazanego zaklęcia. Nie mniej jednak wynik na wszystkich użytych do losowania zadawanych przez czar
obrażeń i jego długości działania będzie maksymalny. Odnowienie każdego ładunku kosztuje 5 punktów czarów.
427) Amulet uzdrowienia:
Ta osadzona w miedzianym krążku gwiazda z kwarcu została natchniona potężną, magiczną mocą w
świątyni Iliris Uzdrowicielki. Początkowo artefakt był potężną, choć lokalną relikwią powierzaną kapłankom,
nie mniej jednak został on skradziony i prawdopodobnie sprzedany. Obecnie nie wiadomo, gdzie się znajduje.
Moce: Amulet posiada 12 ładunków. Każdy z nich jest równorzędny zaklęciu Leczenie Średnich Ran.
Amulety i talizmany legendarnej jakości:
428) Amulet z Wendoru:
Wendor wedle legend był miastem w Is, w czasach, w których to państwo jeszcze istniało. Nawet na
dzisiejsze, Laruzyjskie standardy była to dziura, w której świnie i kury przechadzały się po ulicach na równi z
ludźmi. Słynął jednak z dwóch czynników – sporej biblioteki i związanej z nią kolonii czarowników. Magowie
ci zdołali przekształcić nędzny, posiadający w połowie wiejski charakter zaścianek w prawdziwe miasto cudów,
lśniące magią i potęgą. Jednym z ich największych osiągnięć był właśnie ten amulet. Ponoć on – i niektóre inne
artefakty – przetrwał upadek krainy, wywieziony przez ratujących się adeptów magii.
Moce: Amulet ten to potężne narzędzie w rękach każdego rzucającego czary. Właściciel otrzymuje premię + 20
do Mistyki i Magii, oraz dwa dodatkowe ataki, których może użyć jedynie do rzucania zaklęć.
429) Amulet Tambo – Rina:
Niewiadomo skąd pochodzi nazwa tego artefaktu, prawdopodobnie jest to zniekształcone słowo o
znaczeniu, którego zatarł czas. Artefakt ten spoczywa obecnie gdzieś na równinie skał, w porzuconych murach
rozpadającej się ze starości świątyni. Przed wiekami był oznaką mocy i relikwią, której oddawano cześć, nie
mniej jednak dziś nikt już nie pamięta o roli, jaką niegdyś odgrywał. Czeka na kogoś, kto zechce go odnaleźć i
wydobyć.
Moce: Ten potężny, acz zapoznany artefakt był swego czasu amuletem bohaterów walczących przeciwko złym
mocą, darem od bogów i inspiracją. Nosząca go postać posiada 25% szans na to, że nie zadziała rzucone na nią
zaklęcie (35% jeśli jest to zaklęcie nekromantyczne) ponadto uzyskuje dodatkowy atak i premię do ataku +10
jeśli walczy przeciwko magicznej istocie.
430) Amulet ochrony przed metalem:
To potężne dzieło magów wysokich elfów, stworzono jak się zdaje z niebagatelną pomocą
nieśmiertelnych, a być może nawet samych bogów. Wykonane zostało z odłamka kamienia, o którym twierdzi
się, że jest skamieniałym w prehistorii drewnem. Przedmiot ten posiadał niebagatelne znaczenie, podarowany
został jednemu z elfickich Mieczów Magii jako potężna, czarodziejska broń w niebagatelny sposób zwiększająca
jego wartość bojową. Dzięki pomocy tego wojownika wygrano wiele potyczek, nie mniej jednak zbytnie
przekonanie o własnej niezwyciężoności nie okazało się dla niego niczym dobrym. Wedle jednych źródeł
Golthoril Butny – bo tak się nazywał – poniósł śmierć na Czarnych Wzgórzach, rozszarpany przez wywernę,
inni wskazują na orka, wiedźmiarza lub szamana, który uśmiercił go zaklęciem, lub wojownika mającego rozbić
mu głowę kamieniem. Jeszcze inni opowiadają, że obraził on wojownika wichru, który udusił go gołymi rękoma.
Moce: Osoba nosząca ten amulet jest niewrażliwa na ciosy zadawane metalową bronią. Nie staje się jednak
niewrażliwa na żadne inne formy obrażeń.

431) Amulet ochrony przed drewnem:
Ten amulet podarowany został przez emisariusza grupy demonów Seredowi Mścicielowi. Sered był
drwalem, którego wioska rozgniewała enty z pobliskiego lasu. Stwory obróciły ją więc w perzynę, zabijając
większość drwali i ich rodzin. Większość z tych którzy przeżyli rozproszyła się po świecie, nie mniej jednak
niektórzy postanowili szukać zemsty, w tym Sered. Początkowo nie wydawali się groźni, później jednak nabrali
wprawy w walce z leśnymi stworami, tak, że okazali się przydatni dla demonów. Nie mniej jednak, gdy już
wykonali swe zadanie ich sprzymierzeńcy odwrócili się od nich i zabili do jednego. Ponoć amulet w trakcie tej
walki wpadł do rzeki, co sprawiło, że uniosła go woda i zaginął nigdy nie odzyskany przez demony.
Moce: Osoba nosząca ten amulet jest niewrażliwa na obrażenia zdawane drewnem. Nie staje się jednak dzięki
temu niewrażliwa na żadne inne formy obrażeń.
432) Amulet ochrony przed kamieniem:
Amulet ten jest dziełem krasnoludzkich mędrców, kapłanów i magów, którzy połączyli siły, by
stworzyć ten artefakt dla Kurgana Z Czeluści, jednego z największych wojowników, jakich wydała ta rasa.
Został on wysłany w głębiny ziemi po tym, jak górnicy rozgniewali mieszkające tam duchy nadmiernie
eksploatując złoża. Kurgan został wysłany w głębiny, by – zgodnie z typowym, krasnoludzkim myśleniem –
uspokoić je oraz pomścić tych, którzy zginęli. Naturalnie preferowanym sposobem pacyfikacji było użycie
broni.
Legendy milczą na temat tego, czy misja się powiodła.
Moce: Osoba nosząca ten amulet jest niewrażliwa na obrażenia zdawane kamieniem. Nie staje się jednak dzięki
temu niewrażliwa na żadne inne formy obrażeń.
433) Amulet świetlistych sił:
Amulet świetlistych sił został wyczarowany przez magów Białego Bractwa z pomocą wezwanych
przezeń świetlistych jeszcze w czasach, zanim ogłosili oni swą doktrynę pacyfizmu. Gromadzi potężne moce
światła, które przechodzą na rzucającego. Amulet nie znajdował się długo w rękach bractwa, niestety szybko
został stracony. Ukradła go grupa bezczelnych złodziei, która włamała się do wierzy czarowników.
Moce: Osoba nosząca amulet na szyi otrzymuje 10 punktów pancerza przeciwko wszystkim – nawet nie
powstrzymywanych przez zwykły pancerz – atakom demonów, ożywieńców i potworów oraz czarom magii
nekromantycznej. Wzbudza też strach u tego rodzaju istot.
Losując czas lub siłę działania każdego czaru o pozytywnym efekcie właściciel amuletu może
przerzucić wynik. Drugi wynik musi jednak zaakceptować.
433) Amulet mrocznych mocy:
Amulet ten nigdy nie został zaklęty. To krążek żelaza wykonany ze stali pobranej z serca Gorgonta
Żelaznego – stalowego demona zniszczonego wiele wieków temu. Serce stwora przetopiono w niewielki krążek,
z nadzieją, że zostanie z niego stworzony potężny amulet. Nadzieja taka została zrealizowana, nie mniej jednak
była ona próżna. Obecnie przedmiot leży zagrzebany pod stosem gruzów w mieście, które go zrodziło, czekając
na kolejnych naiwnych, którzy zechcą go zdobyć.
Moce: Każda biorąca do rąk przedmiot osoba otrzymuje automatycznie jeden punkt Mrocznej Skazy
ukierunkowany na amulet i jeden punkt obłędu. Podobnie skażone zostają wszystkie istoty znajdujące się dłużej
niż 24 godziny w promieniu 10 metrów od przedmiotu. Amulet nie posiada własnej woli, lecz przepełnia go
chciwość i żądza niszczenia, tak, że doprowadza do masakr i walk między sąsiadami. Wraz z każdym dniem
osoby znajdujące się w zasięgu odziaływania przedmiotu otrzymują kolejne punty skazy.
Amulet zapewnia premię +30 do trzech najbardziej pożądanych przez właściciela statystyk.
Jego mroczna magia wyczuwalna jest przez każdego, kto ma choćby śladowe, nadprzyrodzone
zdolności.
434) „Pięść zniszczenia”:
Ta złota płytka, na której wyrysowano ideogram zaciśniętej pięści została przed wiekami znaleziona na
Czarnych Wzgózach przez poszukiwaczy przygód w ruinach elfickiej czy krasnoludzkiej fortecy.
Prawdopodobnie pochodzi jeszcze z czasów wojny między tymi dwoma rasami. Zasłynęła jednak dwieście lat
temu, gdy Trajton wykorzystywał ją przeciwko Wallatarskim najeźdźcą jako broń. Po upadku królestwa
imperator wszczął zakrojone na szeroką skalę poszukiwania przedmiotu, nie mniej jednak zakończyły się one
niepowodzeniem. Nie wiadomo, gdzie trajtońscy czarownicy ukryli artefakt.
Moce: Pięść zniszczenia posiada jeden ładunek. Wyzwala się go trwającą 10 minut inkantacją. Po jej
wypowiedzeniu wystrzeliwuje promień energii o zasięgu do 500 metrów. Promień trafiwszy w cel powoduje
eksplozje o promieniu 15 metrów zadającą 20k10 ran wszystkim istotom w zasięgu i niszczącą budynki.

435) Ankh reinkarnacji:
Amulet ten pochodzi z dalekich krain leżących za Pustynią Siedmiu Kamieni zwanej Stygią, rzekomej
kolebki ludzkości. Stygijczycy byli ludem magów czczących śmierć. Zakonserwowane zwłoki swych władców
chowali w gigantycznych grobowcach, tworzyli też liczne amulety mające przedłużyć ich życie. Ten klejnot jest
jednym z nich. Nie wiadomo, czy został wykonany bezpośrednio przez Stygijczyków, czy też jest darem od
któregoś z ich władców. Do Laruzji dotarł bowiem za pośrednictwem arabskiego kupca.
Moce: Ankh reinkarnacji jest potężnym, magicznym artefaktem, za który wielu gotowych byłoby oddać życie.
Ten zloty klejnot w kształcie krzyża faraonów zapewnia automatyczne odrodzenie się w ciągu 5 minut po
śmierci. Jedynym sposobem na przerwanie tego procesu jest natychmiastowe pozbawienie zabitego amuletu.
Każde użycie przedmiotu zapewnia jednak 10p. nadużycia.
Amulet nie wskrzesza zabitych na skutek wyładowania się nadużycia.
436) Glif oczyszczenia:
Glif oczyszczenia to potężny artefakt stworzony przez sojusz czarowników: druidów, szare elfy i grupę
leśnych duchów krótko po wojnie między Trajtonem a Imperium. Trajtończycy rozpętali w jej trakcie potężne,
złowieszcze moce, które nadal trawią tą krainę, a Wallatarczycy nie byli im dłużni. Zniszczone wsie i
pomordowani ludzie byli niczym przy zarazach toczących nawet roślinność i samą ziemię, oraz wałęsających się
wszędzie demonach, żywych trupach i potworach. Nietypowe czasy wymogły nietypowe sojusze. Istoty i
społeczności, które nie uczestniczyły w działaniach teraz odczuły potrzebę zjednoczenia się celem likwidacji
ubocznych skutków wojny. Dzięki ich magii powołano do istnienia potężny artefakt, który wydatnie przyczynił
się do przywrócenia choć częściowej normalności w krainie.
Moce: Glif oczyszczenia to nieduża, terakotowa płytka, na której wyrzeźbiono kilka ogamów i religijnych
piktogamów. Jest bardzo niepozorny. Nie mniej jednak skrywa potężną moc. Uaktywniony odpowiednią
inwokacją (trwającą około 10 minut) wytwarza potężną, magiczną moc. Rozprasza ona wszystkie magiczne
efekty (porównanie Siły Woli z każdym z osobna) w promieniu kilometra, leczy chore (także na magiczne
choroby) i dotknięte pasożytami rośliny i zwierzęta. Glif likwiduje też Mroczną Skazę w łącznej liczbie 100
punktów. Glifu można użyć raz na miesiąc.
Amulety i talizmany nadludzkiej jakości:
437) Amulet światła:
Amulet światła jest okrągłym, zdobionym licznymi płaskorzeźbami dyskiem wykonanym ze złota. Jest
zbyt duży i ciężki, by ktokolwiek zdolny był go unieść – chyba, że prawdziwy olbrzym. Stanowi dar od bogini –
ponoć samej Solares – dla jednego z pomniejszych miast Równiny Skał. Spoczywa na eksponowanym miejscu,
w widocznym dla wszystkich ołtarzu największej świątyni. Artefakt strzeże obszaru miasta przed wpływem
złych sił i złych mocy.
Moce: Amulet światła wytwarza strefę ochronną o promieniu 20 kilometrów. Jest ona wyczuwalna dla
wszystkich demonów, ożywieńców, potworów i pokrewnych istot oraz adeptów nekromancji. Jeśli którakolwiek
z istot z tej kategorii znajdzie się w strefie oddziaływania artefaktu co godzinę będzie tracić jeden punkt ran.
Adepci nekromancji tracą jeden punkt czarów (efekty kumulują się). Dopóki nie opuszczą strefy działania
artefaktu wszystkie naturalne sposoby odzyskiwania punktów ran / czarów (odpoczynek, moc regeneracja itd.)
dla tych istot są zablokowane.
Z każdymi odebranymi w ten sposób 10 punktami artefakt otrzymuje jeden punkt nadużycia. Gdy
zbierze ich 10000 eksploduje wyładowując całą nagromadzoną w sobie złą moc, która w pierwszej kolejności
zapewne zabije wszystko, z czym się zetknie, a okolicę przemieni w kolebkę złych mocy i siedlisko monstrów.
Wypowiadając odpowiednia inkantację można swobodnie wypuścić zło z artefaktu. Jest to konieczne
raz na około 20 lat, a opiekujący się artefaktem kapłani czynią to zwykle odbywszy pielgrzymkę w jakieś
ustronne, oddalone miejsce.
Różdżki i laski;
Laski, a konkretnie posochy – długie, zwykle ludzkiej wysokości kije zakończone głowicą – są w
Laruzji dość częstym widokiem. Wywodzą się z pradawnych czasów, gdy używane były głównie przez pasterzy
do doglądania swych stad, obrony ich przed drapieżnikami i walki z bandytami. Mimo, że do dziś pozostały
częstą bronią chłopstwa – niegroźną dla uzbrojonego człowieka, lecz wystarczającą by porachować kości
złodziejowi – to obecnie stały się symbolem statusu wśród mędrców, kapłanów, czarowników i starców. Mimo,
że ci ostatni najczęściej posługują się obecnie krótkimi, eleganckimi laseczkami, to czarownicy i kapłani
pozostali przy tradycyjnych pastorałach, często bogato zdobionych. W prawdzie zatraciły one już swą bojową
funkcję, lecz nadal są pomocą przy chodzeniu i pozwalają łatwo wyróżnić ich z tłumu. Ponadto przyrżnięcie taką
nadal jest bolesne i niebezpieczne.

Różdżki prawdopodobnie ewoluowały tą samą drogą, co laski dla starców, ulegając skróceniu, lecz
możliwe, że w przeszłości stanowiły inny rodzaj narzędzia. Nie mniej jednak w tej chwili stanowią tylko
narzędzie przy rzucaniu czarów.
Oba przedmioty obecnie stanowią głównie atrybut czarowników, rzadko są wykorzystywane przez
kogoś, kto nie ma do czynienia z mocami magii.
Mechanika:
Jeśli nie napisano inaczej każda laska traktowana jest jako Kostur.
Jeśli nie napisano inaczaj przedmiotów tych mogą używać tylko osoby o zdolności Rzucanie Czarów.
Różdżki i laski dobrej jakości:
438) Różdżka czaru:
Różdżka czaru nie jest pojedynczym, magicznym przedmiotem, co raczej jego typem. Zostały
stworzone w wielu różnych wariantach, przez licznych czarowników. Każda z nich zawiera 10 ładunków
wybranego zaklęcia.
Moce: W każdej różdżce czarów znajduje się 10 ładunków z góry przygotowanego zaklęcia. Trudność zaklęcia
jest różna, zależy głównie od jakości wykonania różdżki. Mniej – więcej wygląda ona tak:
- dobrej jakości: 5
- wysokiej jakości: 35
- niezwykłej jakości: 55
- legendarnej jakości: 75
- nadludzkiej jakości: 100 (choć istnieją i potężniejsze)
Jeśli nie napisano inaczej różdżek czarów używać mogą tylko czarownicy.
439) Różdżka mocy:
Ten rodzaj przedmiotów jest ciekawym i potężnym narzędziem czarowników. Służy on do zwiększania
mocy czarów, a dokładniej ilości p. czarów użytkowników. Jej moc zależy głównie od jakości wykonania. Ta
prezentuje się zwykle następująco:
Moce: Różdżka mocy dodaje właścicielowi następującą ilość punktów czarów:
- dobrej jakości: +3p. czarów
- wysokiej jakości: +5p. czarów
- niezwykłej jakości: +10p. czarów
- legendarnej jakości: +20p. czarów
- nadludzkiej jakości: +30p. czarów
Różdżki i laski wysokiej jakości:
440) Różdżka odnajdywania potworów:
Nie jest to różdżka sensu stricte – a przynajmniej w niczym nie przypomina „batuty” używanej przez
czarowników, a raczej typowe dla radiestetów narzędzie, użytkowane do odnajdywania wody lub złóż
szlachetnych metali. Wykonał ją Golor Thamp, trzeciorzędny czarownik służący w oddziale najemnych
żołnierzy. On i jego towarzysze broni częstokroć stawali przeciwko nadprzyrodzonym istotom, wynajmowani
celem ich niszczenia. Różdżka stała się narzędziem przydatnym przy ich niszczeniu.
Moce: Różdżka delikatnie drga, gdy jest kierowana w stronę potwora, przy czym siła drgań zależna jest głównie
od odległości, jaka dzieli właściciela od stwora. Dzięki temu pozwala na w miarę precyzyjne odnalezienie
miejsca przebywania najbliższej bestii.
441) Laska czaszki:
Na końcu tego długiego kija wiedźma Elgeriza Chora umieściła ludzką czaszkę, by straszyć w ten
sposób swych wrogów. Natomiast by ustrzec się ich pułapek tchnęła w artefakt moc i złowrogie życie, które
trwa do dziś, mimo, że od jej śmierci upłynęły dziesięciolecia.
Moce: Czaszka na szczycie tej laski nie jest tylko ozdobą. W jej pustych oczodołach płonie złowrogi blask, a
ślepe oczy z uwagą obserwują otoczenie. Laska posiada Spostrzegawczość równą 40p. Gdy dostrzeże
jakiekolwiek oznaki niebezpieczeństwa natychmiast oznajmia o tym swemu właścicielowi. Artefaktowi można
nakazać poszukiwać dowolnych innych niż tylko wrogowie obiektów.
442) Kostur dobrej jagody:

Kostur dobrej jagody to dzieło druidów, prawdopodobnie z Białych Wzgórz, lecz nie wiadomo tego na
pewno. Używany był przez wędrownych uzdrowicieli wywodzących się z tej grupy zarówno, jako użyteczne
narzędzie wędrowców, jak i przyrząd do leczenia chorych i słabych.
Moce: Po wypowiedzeniu rozkazu z kostura wyrastają zielone, kwitnące pędy, na których natychmiast pojawiają
się jagody. W ten sposób manifestuje się czar Dobrej Jagody, zawarty w kosturze w liczbie 10 ładunków.
Kostur może być użyty tylko przez osobę, która posiada zdolność Rzucania Czarów.
443) Laska dysleksji:
Ten przedmiot to wynik starcia czarowników Logana Lodowego i Drago Czarnego Serca. Obaj
magowie konkurowali o pozycję nadwornego czarodzieja Wallatar. Pozycję tą zdobył Logan podrzucając swemu
przeciwnikowi stworzoną przez siebie laskę. Nie mniej jednak nie cieszył się długo zaszczytami. Gdy tylko
drugi czarownik zorientował się, że padł ofiarą spisku (a wystarczyło do tego zauważenie, że posiada w domu
dwie wyglądające identycznie, czarodziejskie laski, z których jedna emanuje złą magią) zemścił się na swym
konkurencie i zabił go zaklęciem.
Moce: Każdy, kto weźmie do rąk tą laskę natychmiast zaczyna cierpieć na silną dysleksję. Traci umiejętność
poprawnego pisania i czytania, jeśli taką posiadał. Zdjęcie klątwy wymaga odpowiedniego zaklęcia (zob.
Klątwy), a trudność porównania Siły Woli wynosi 30.
444) Różdżka listowia:
Różdżka listowia została wykonana przez szare elfy z Illad. Posiada sporą moc powiązaną z lasem,
manifestującą się tym, że podczas każdej próby użycia przedmiotu wyrastają z jej drewna zielone liście.
Różdżka przez pewien czas służyła któremuś z elfickich magów jako narzędzie pracy, ale gdy uznał to za
korzystne została sprzedana ludzkiemu czarownikowi.
Moce: Różdżka posiada 10 ładunków dość specyficznej mocy. Mogą one być wykorzystane – kosztem jednego
ataku na dowolne drzewa lub krzewy znajdujące się nie dalej niż 10 metrów od rzucającego. Zaczynają się one
bardzo szybko rozrastać, tworząc splątany, nie dający się w żaden sposób przekroczyć gąszcz. Tak powstała
zapora nie może mieć więcej, niż 10 metrów długości.
Różdżka może być używana tylko przez postać posiadającą zdolność Rzucanie Zaklęć.
445) Kostur podróży:
To dzieło wędrownego maga Ultara Białobrodego, mędrca, lekarza, wróżbity i czarownika, który
zapewne z jednej strony znajdował przyjemność w podróżowaniu, a z drugiej lubił pomagać ludziom i czerpał z
tego korzyści. Zwiedzał on świata, raz zaglądając do ubogich wiosek, drugi raz do zamków, kiedy indziej
bywając u krasnoludów lub w elfickich pałacach. Posiadał licznych przyjaciół – głównie ludzi, którym pomógł –
na których gościnę mógł liczyć. Kostur podróży zaklął, by szybciej przemieszczać się w niegościnnym świecie.
Moce: Osoba posiadająca kostur nie otrzymuje punktów wyczerpania, gdy podróżuje na piechotę, niezależnie
jak trudny teren pokonuje. Warunkiem działania przedmiotu jest jednak ciągłe trzymanie go w ręce.
446) Kostur ocalenia:
Kostur ocalenia to drewniana laska wysokości człowieka, pozbawiona zdobień, jeśli nie liczyć
liliowego kryształu na jej czubku. Kryształ ten emituje światło w chwili, gdy budzona jest moc artefaktu.
Przedmiot stworzył Brayath Tchórz, mimo nieprzyjemnego przydomku potężny mag bitewny słynny z tego, że
zawsze potrafił opuścić żywy pole walki, nie zawsze jednak patrząc na los swych towarzyszy broni.
Moce: Kostura można użyć raz dziennie wykonując jeden atak i uderzając nim w ziemię właściciel przedmiotu
uruchamia jego moc. Osoba trzymająca w rękach kostur natychmiast zostaje teleportowana w najbliższe,
bezpieczne dlań miejsce, w którym nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo.
447) Różdżka wiatru:
Różdżka wiatru to dzieło Dedalusa Gniewnego, jednego z magów – skrzydlatych. Poczucie gatunkowej
wyższości i rasowa mania na punkcie powietrza, jakie trawią skrzydlatych dość szybko ukierunkowały jego
zainteresowania na jedną tylko dziedzinę magii. Dedalus zasłynął jako mistrz w panowaniu nad żywiołem
powietrza, a ta różdżka jest tylko jednym z pomniejszych jego dzieł.
Moce: Różdżka wiatru posiada 10 ładunków dość potężnej mocy. Tworzą one niezwykłej siły zawirowanie
powietrza, które – jeśli ofiara nie zdąży wykonać przed nim uniku – porywa ją w górę i utrzymuje na szczycie
niedużej trąby powietrznej na wysokości kilku metrów. Ofiara kręci się wokół własnej osi, nie mogąc nic
przedsięwziąć. Moc ta po upływie 1k20 tur wyczerpuje się i cel różdżki łagodnie ląduje na ziemi.
Odnowienie jednego ładunku różdżki kosztuje 5 p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
448) Różdżka kradzieży mocy:

Różdżka kradzieży mocy to dzieło nieznanego z imienia miecza magii, a być może czarnego miecza.
Wojownicy – magowie częstokroć stają przeciwko podobnym sobie adeptom magii, dlatego też stworzyli
rozliczne środki radzenia sobie z takimi przeciwnikami. Różdżka kradzieży mocy jest jednym z tego rodzaju
artefaktów.
Moce: Używając jednego ataku właściciel różdżki może wystrzelić wiązkę magicznej energii, która uderza w
cel. Jeśli ten się nie ochroni przed nią unikiem traci 1k10 punktów czarów, które są dodawane do puli
użytkownika różdżki.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
449) Różdżka zapomnienia:
Różdżka zapomnienia jest dziełem Lysetha Władcy Dusz, czarnoksiężnika z mrocznej puszczy, jednego
z licznych czarowników mrocznych elfów. Słynął on głównie ze swej zdolności kontrolowania umysłów swych
ofiar, którą doprowadził może nie do perfekcji, ale z pewnością do niezwykłego, rzadko spotykanego poziomu.
Dzięki swym mocom pokonał licznych magów i wojowników, otworzył też wrota kilku miast. Różdżka ta była
jego bronią przeciwko innym czarownikom.
Moce: Różdżka ta może być użyta kosztem jednego ataku tylko przeciwko innemu czarownikowi. Może on się
bronić porównaniem Siły Woli. Jeśli to się nie powiedzie zapomina jedno, losowo wybrane zaklęcie, które
ulatuje z jego głowy. Różdżka posiada 20 ładunków. Odnowienie każdego z nich kosztuje 3 punkty czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
450) Laska uroków:
Laska uroków to dzieło goblińskiego czarownika, uwielbiającego mącić ludziom w głowach i
przywodzić ich do złych czynów. Mimo, że potworek traktował to raczej jako zabawę, rzadko korzystając z
pragmatycznego zastosowania artefaktu, to jednak wiele ludzkich wiosek przez ten przedmiot wpadło w łapska
jego krewniaków.
Moce: Laska uroków sprawia, że noszącą ją osoba otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Siły Woli
powodowanych przez rzucane przez nią czary należące do dziedziny uroków.
451) Laska przemieszczenia:
Laska przemieszczenia to dzieło Thanosa z Wart, podróżnika, wędrownego mędrca i czarownika. Jak
wiele podobnych przedmiotów stworzona została celem obrony swego właściciela przed grożącymi mu
niebezpieczeństwami: ochrony przed bandytami, odganiania psów i dzikich zwierząt itd.
Moce: Laska przemieszczenia trzymana w ręce sprawia, że jej właściciel zdaje się znajdować kilka centymetrów
w bok od swej prawdziwej lokacji. Otrzymuje on więc premię +10 do wszystkich testów uników.
452) Berło – żmija:
To potężne, wykonane z miedzi berło, którego główkę ozdobiono wyobrażeniem głowy węża. Stworzył
je Hagen Czarny, czarnoksiężnik o złowrogich umiejętnościach zamieszkujący swego czasu Równinę Traw.
Przez krótki okres był jednym z jej władców, który wykroił sobie jej połać mieczem. Tyranizował swych
poddanych i wrogów trzymał w szachu strachem przed swą mocą. Nie mniej jednak jego polityka szybko
doprowadziła do wyniszczenia kraju, a jego ludność podniosła bunt, w wyniku, którego został zgładzony.
Moce: Zadając cios berłem (jest ono bronią improwizowaną) noszący może rozkazać mu pogryźć napastnika.
Jeśli trafi i zada obrażenia wstrzykuje do krwi ofiary jad. Przez 1k10 tur ofiara musi wykonać, co turę test
wytrzymałości inaczej otrzyma 1k6 ran nie powstrzymywanych przez żadną zbroję.
453) Laska wędrowca:
Laska wędrowca jest dziełem elfiego maga Ilitira Niespokojnego. Pochodził on z Lersji, nie mniej
jednak w domu spędzał on niewiele czasu. Większość swego życia skupił na przemierzaniu świata, rozmowach z
szarymi elfami i badaniach ruin pozostałych po Seelie. Wysokie elfy zawdzięczają mu ocalenie licznych dzieł
sztuki i artefaktów swej kultury oraz ponowne odkrycie wielu sekretów magii. Laskę tą podobno stworzył, by
szybciej przemieszczać się z miejsca na miejsce, choć wedle innych świadków po prostu znalazł ją w jakichś
zapuszczonych ruinach.
Moce: Laska wędrowca pozwala przemieszczać się szybciej. Używająca ją osoba jest w stanie przejść na
piechotę 30 a nie 20 kilometrów dziennie.
454) Różdżka wydłużenia czarów:
Różdżka wydłużenia czarów została podarowana Hugonowi Mędrcowi w zamian za pomoc przez
wdzięcznego ducha lasu, który posłużył się mocą maga do swych celów. Hugon zgodził się przegnać z lasu
innego czarownika, który eksperymentował w nim ze złą magią zagrażając przy tym jego mieszkańcom.
Moce: Każdy rzucony z pomocą tej różdżki czar automatycznie trwa o 25% dłużej.

455) Różdżka poszerzenia czarów:
Różdżkę tą dzierżył Kagu Głodny, wojowniczy demon, który często rzucał wyzwania innym
nieśmiertelnym i odbierał im moce oraz domeny. Nie mniej jednak – mimo kilku spektakularnych zwycięstw –
na dłuższą metę nie zdołał nic osiągnąć. Został zabity rękoma śmiertelnych przez sojusz duchów, które obawiały
się wzrostu jego siły i znaczenia.
Moce: Różdżka ta zwiększa obszar działania czaru, który został rzucony za jej pomocą o 50%. Nie zwiększa
jednak zasięgu czarów.
456) Różdżki szkół:
Różdżki szkół to zestaw identycznych artefaktów stworzonych przez gromadę adeptów magii
rozrzuconych tak w czasie jak i w przestrzeni. Osoby te posiadały podobny pomysł, lecz zgoła odmienne
zainteresowania. Mimo, że są to niezbyt potężne narzędzia, to ich przydatność dla czarowników jest
niewątpliwa. Niestety los tak różdżek, jak i ich mistrzów był różny. Wiele z nich przepadło lub trafiło w ręce
profanów, jak na przykład różdżka iluzji, którą ogr Kogor używa do dłubania w zębach.
Moce: Każda różdżka szkoły dostosowana jest do jednej szkoły magii. Władający tą szkołą czarownik rzuca
należące do niej czary o jeden atak / 5 sekund szybciej (lecz nie szybciej niż 1 atak).
457) Różdżka snu:
Różdżka snu była dziełem maga Eliasa Błękitnego, lecz prawdopodobnie nie zdołał on jej użyć ani raz.
Przedmiot, bowiem został skradziony przez jego ucznia Wiriona Łotra, który postanowił porzucić magię na
rzecz zyskowniejszego zajęcia. Za pomocą różdżki czeladnik ten usypiał mieszkańców domów, które okradał.
Wpadł, gdy przeoczył jednego z domowników, który zarąbał go mieczem.
Moce: Różdżka zawiera w sobie 10 ładunków zaklęcia Sen. Wykorzystanie każdego kosztuje jeden atak.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
458) Różdżka szukania pułapek:
Różdżka ta została wykonana przez kapłanów Płaczącego Boga w Illien na czas jakiś przed tym, jak
leśne elfy zdobyły ruiny kompleksu świątynnego przez dłuższy czas pozostającego w rękach leśnych goblinów.
Artefakt miał pomóc wojownikom w oczyszczeniu go z pułapek i niebezpieczeństw, jakimi mogły naszpikować
go stwory.
Moce: Różdżka zawiera 10 ładunków. Wykorzystanie każdego z nich sprawia, że dotknięta nią osoba otrzymuje
zdolność intuicyjnego wyczuwania wszelkich mechanicznych i magicznych pułapek, na jakie może się natknąć.
Zdolność ta trwa 15 minut. Odnowienie jednego ładunku kosztuje 7 p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
459) Różdżka lodu:
Różdżka lodu została wykonana przez wiedźmę z Lodowych Pustkowi, która podporządkowała sobie
jeden z klanów Nordów. Kobieta ta – nazywana królową – otaczana była uwielbieniem i przepychem, a jej
wojownicy zamienili jej chatę w prawdziwy pałac, pełen zrabowanych dóbr. Jednocześnie jednak obawiano się
jej i każdy jej rozkaz spełniany był ze strachem w oczach. Spowodowane to było jej ogromną władzą nad tym,
co na północy wzbudza największy strach: zimnem.
Moce: Różdżka lodu pozwala kosztem jednego ataku wypuścić z siebie szeroki na 3 metry strumień lodowatego
powietrza, śniegu i lodowych odłamków. Uderza on w pierwsze istoty w zasięgu, stojące za ich plecami na
szczęście oszczędzając i zadając im 5k6 ran. Różdżka posiada 10 ładunków, a odnowienie każdego z nich
kosztuje 7p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
460) Różdżka maga:
Przedmiot ten został podarowany Elrickowi Czarownikowi, królowi Erthenroth, znanemu z
ufundowania Szkoły Czarodziejów przez elfich posłów z Cudoziemia. Wiedzieli oni, że władca zafascynowany
jest sztuką magiczną i łatwo go – wręczając mu artefakty – nagiąć do swej woli. Różdżka szybko stała się jego
ulubionym przedmiotem, Elrick głęboko uwierzył, że obdarza go ona magiczną mocą i czyni prawdziwym
czarownikiem. Usiłował za jej pomocą rzucać zaklęcia i nader często interpretował późniejsze, losowe
wydarzenia jako wynik swej magii.
Moce: Różdżka sprawia, że każdy test (włącznie z porównaniem Siły Woli) wykonywany w celu ochrony przed
czarem rzucanym przez jej właściciela jest trudniejszy o 5 do wykonania.
461) Różdżka strachu:

Artefakt ten używany był przez Lysetha Czarnego, władającego dodatkowo magią wojownika
Ciemnych Elfów, który wraz z towarzyszami zapuszczał się w granice chyba wszystkich otaczających Las
Cienia ziem. Budził postrach, a jego okrucieństwo sprawiło, że nawet wśród swoich był renegatem. Na szczęście
krasnolud Gildi Rubaszny w końcu zdołał rozłupać mu głowę swym młotem bojowym.
Moce: Różdżka posiada w sobie 10 ładunków zaklęcia Strach. Użycie każdego z nich kosztuje 1 atak.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
462) Różdżka pancerza:
Różdżka pancerza była używana przez maga Kagana Starca w jakiejś pomniejszej wojnie na Wyspie
Skał. By wesprzeć jednego z lokalnych książąt przeciwko Nordom Kagan zebrał i wystawił nieduży odział
zbrojnych, którym osobiście dowodził. Różdżka ta została stworzona w charakterze cennej broni dla owego
oddziału. Na nieszczęście maga jeden z jego ludzi uznał ją za bardzo wartościową, po zakończeniu walk zabił
więc maga i ukradł przedmiot.
Moce: Różdżka posiada 10 ładunków. Wydanie jednego z nich i jednego ataku na dotknięcie nią wybranej
osoby na godzinę zapewnia jej 4p. pancerza. Odnowienie ładunku kosztuje 3p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
463) Różdżka łańcucha błyskawic:
Imiona twórców tego artefaktu nie są znane. Został on wydobyty z jakiejś starożytnej krypty przez
grupę awanturników, specjalizujących się w ograbianiu ruin i sprzedawaniu wydobytych z nich skarbów.
Moce: Różdżka posiada 10 ładunków potężnego czaru. Aktywacja go wymaga jednego ataku. Powoduje to
wyładowanie elektryczne, które zadaje 6k6 raz wskazanej istocie w zasięgu 50 metrów, następnie „przeskakuje”
na najbliższy obiekt zadając mu 4k6 ran i uderza w następny, najbliższy obiekt zadając mu 2k6 ran. Przed
porażeniem chroni udany test uniku.
Jeśli brak innych obiektów porażony zostanie czarownik. Jeśli różdżka zostanie użyta w pojedynku
następnie ładunek uderzy znów w cel zaklęcia. Obrażeń nie zatrzymuje żaden metalowy pancerz.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
464) Laska zbirów:
Laska zbirów została wykonana przez Alathisa Smytha, pozbawionego skrupułów czarownika, który
został wygnany z Lersji za liczne przestępstwa. Wraz z grupą innych, podobnych sobie banitów tułał się po
Trajton. Los jego grupy był łatwy do przewidzenia – większość jego „przyjaciół” tak jak on była mordercami i
złodziejami, więc nic dziwnego, że na wygnaniu kontynuowała swój proceder. Elfy terroryzowały Trajton
prawie sto lat, nim zostały wybite w trakcie konfliktu z inną bandą, której przywódca zaczął używać tej laski
jako oznaki władzy.
Moce: Laska zbirów trzymana w dłoni sprawia, że nosząca ją osoba zdaje się stapiać z otoczeniem, a jej kroki
nie wywołują dźwięków. Nosząc przedmiot otrzymuje się więc premię +10 do wszystkich testów ukrywania się i
skradania.
465) Różdżka tęczy:
Różdżka tęczy pochodzi od duszków w dużych ilościach zamieszkujących laruzyjskie lasy. Posiadają
one magiczne moce, więc nie należy dziwić się, że otaczają się magicznymi przedmiotami. Większość z nich jest
jednak błaha i drobna, jak ich twórcy. Różdżka tęczy używana była przez jedną z królowych duszków, póki ta
się nią nie znudziła i z dziecinnym kaprysem nie wyrzuciła.
Moce: Ta nieduża, emitująca tęczowe światło różdżka używana jest jako wzmacniacz czarów. Każde zaklęcie
wywołujące pozytywny efekt rzucone z jej pomocą jest tańsze o 1 p. czarów lecz nie tańsze niż 1.
466) Laska wiatrów:
Laska wiatrów jest artefaktem stworzonym przez Medagora Białego, pochodzącego z Wyspy Sokołów
maga. Według jednych opowieści stworzył on sam ten przedmiot napełniając go swą mocą, wedle innych –
uczestniczył w napadzie na okręt Morskich Elfów, a laska stała się jego udziałem w łupach. Nikt nie wie
dokładnie, jaka jest prawda.
Moce: Laska wiatrów umożliwia – przez godzinę dziennie – kontrolować naturalne prądy powietrza. Generalnie
może wytwarzać słabe podmuchy znacznie dłużej, nie mniej jednak w ten sposób wytwarza wicher na tyle silny,
by mógł dąć w żagle niewielkiego stateczku przełamując ciszę morską, lub wiejąc pod wiatr.
Zamiast powyższej mocy raz dziennie laska może wywołać podmuch wichru na tyle silny, by wywrócić
1k6 wskazanych istot i jeśli nie wykonają testu uniku -10 cisnąć je o 1k20 metrów w tył.
Laska może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
467) Różdżka odrzucenia:

Różdżka odrzucenia to dzieło efiego czarodzieja Lithiasa Twynna, słynnego głównie z tego, że na
własną rękę polował na adeptów mrocznej magii, potwory i demony. W myśl wysnutych przez siebie teorii
uznał on, że istoty te zaburzają naturalny porządek rzeczy i nie ma na świecie dlań miejsca. Jego polowania
znacznie zmniejszyły ilość oddanych ciemnym mocom stworzeń w Cudoziemiu i okolicach, lecz zakończyły się
dlań tragedią w chwili konfrontacji z grupą czarownic, których umiejętności przerosły po prostu jego
oczekiwania.
Moce: Różdżka odrzucenia pozwala odbijać zaklęcia na analogicznych zasadach, jak dzięki zdolności Odbicie
Czaru. Wystarczy tylko trzymać ją w dłoni...
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
468) Wężowa różdżka:
To na pierwszy rzut oka prosta, delikatna różdżka z drewna. Wokół niej owija się bardzo ściśle (na tyle,
że nie daje się oderwać) śpiący wąż. Gad wydaje się być martwy, lecz czasem ożywa, zmieniając pozycję lub
sycząc. Różdżka ta jest dziełem druida, gdyż dla tego bractwa węże są święte, choć niektórzy sugerują, że mogła
być stworzona przez kapłankę Sanris bogini węży. Przez czas jakiś przekazywana była w bractwie, lecz obecnie
zaginęła.
Moce: Artefakt ten jest jednocześnie druidycznym symbolem wiedzy i mądrości. Nosząca go osoba otrzymuje
premię +5 do Magii i Mistyki. Jeśli artefakt opuści jej ręce na dłużej niż 24 godziny właściciel traci tą premię.
469) Berło opętania:
Berło to oryginalnie należało do Dargarotha Tyrana, Pana Nocy, Wilka Wśród Wilków, Księcia
Demonów zgładzonego przez Thaliona po wystąpieniu przeciwko bogom. Prawdopodobnie przedmiot
oryginalnie nie posiadał magicznej mocy, nie mniej jednak z czasem, na skutek długotrwałego przebywania w
bliskości potężnego demona i silnej magii z nim związanej oraz funkcji, jaką pełniło nabrało czarnoksięskich
cech.
Moce: Berło jest symbolem dajacym pewną władzę nad złymi duchami. Za jego pomocą – kosztem jednego
ataku – można przyzwać demona, który wkracza w ciało właściciela przedmiotu. Demon posiada 1k100
punktów Siły Woli. Jeśli użytkownik artefaktu wykona porównanie Siły Woli jest w stanie kontrolować swe
poczynania, jeśli mu się ono nie powiedzie – traci na czas działania przedmiotu kontrolę nad sobą (a demon
realizuje swe cele i pragnienia na jego rachunek). Wzywający otrzymuje premię +20 do Siły, Zręczności i
Wytrzymałości na czas opętania. To trwa 30 minut.
Niezależnie od rezultatu testu Siły Woli właściciel artefaktu musi wykonać test Opanowania.
Niepowodzenie oznacza otrzymanie 1p. Obłędu.
Różdżki i laski niezwykłej jakości:
470) Wiązowa różdżka:
Ta różdżka została wykonana z drewna wiązu przez elfiego czarodzieja Dragothlina Dwornego,
słynnego ze śmiesznej niemal uprzejmości maga z Illien. Różdżka jest silnie powiązana z siłami natury i
przepływającą przez świat magiczną i życiową energią, z której czerpanie ma rzekomo umożliwiać. Uważana
jest za potężny i przydatny artefakt magiczny.
Moce: Właściciel różdżki poświęcając turę na koncentrację może zaczerpnąć energii z otoczenia. Jeśli znajduje
się w miejscu. Różdżka nie działa w miejscu pozbawionym życia i roślinności, a jej efekty na otwartych łąkach i
polach są nieduże – właściciel otrzymuje 1k10 punktów czarów. Na terenach pokrytych bujną roślinnością
otrzymuje ich 1k20.
Bezpiecznie można użyć różdżki raz dziennie, nie mniej jednak możliwe jest jej częstsze wykorzystanie
– kosztem 1k4 punktów nadużycia.
471) Różdżka zabójczej chmury:
Różdżka ta została stworzona przez niesławnego czarnoksiężnika Kagarona Dragatha, oddanego sługę
mrocznych mocy i demonów bez wahania realizującego ich zamysły. Czarnoksiężnik zamieszkiwał prywatną,
strzeżoną przez złe moce fortece i terroryzował leżące w jej pobliżu ziemie, żądając danin z pieniędzy, zwłok,
oraz porywając dziewczęta dla siebie i swych sług. Kilkakrotnie organizowano przeciwko niemu wyprawy, które
miały go unicestwić, ale dopiero ostatnia – wsparta przez magów Białej Szkoły zdołała przełamać jego mroczne
moce i zwyciężyć w bitwie.
Moce: Różdżka ta posiada 10 ładunków. Kosztem jednego z nich i jednego ataku użytkownik tworzy chmurę
trującej substancji o promieniu 3 metrów. Wszystkie istoty mające mniej niż 20 p. Wytrzymałości, które wejdą
w jej obręb natychmiast umierają na skutek zatrucia. Pozostałe stworzenia muszą w każdej turze przebywania w
niej wykonać test Wytrzymałości. Niepowodzenie oznacza otrzymanie 1k10 ran, niepowodzenie krytyczne –
śmierć. Chmura częściowo ogranicza widoczność (-20 do Spostrzegawczości).

Odnowienie jednego ładunku kosztuje 20p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
472) Laska wizji:
Laska wizji używana była przez Kalaha Mędrca, słynnego druida z Hungaru, doradce tamtejszych
barbarzyńskich królów, słynnego wróżbitę i mędrca. Po jego śmierci została zagarnięta przez jednego z jego
uczniów, który jednak nie potrafił jej prawidłowo użyć i nie zyskał takiej sławy, jak jego mistrz. Obecny los
przedmiotu nie jest znany.
Moce: Właściciel tego przedmiotu może trzy razy dziennie przywołać trwającą do pół godziny wizję jakiegoś
miejsca lub przedmiotu. Wizja obejmuje jedynie teraźniejszość, nie pozwala oglądać przeszłości ani przyszłości.
473) Laska wieszcza:
Laska ta była przez jakiś czas oznaką godności wieszcza w dość słynnej z wróżb wyroczni w Trajton.
Nie mniej jednak podczas licznych zawieruch dziejowych znaczenie tej świątyni znacznie zmalało i z czasem
zupełnie o niej zapomniano. Zawarte w niej skarby i artefakty kapłani zanieśli do innych przybytków, a o
zadbaniu o niektóre wręcz zapomniano. Nie wiadomo dokładnie, jaki los przypadł tej niepozornej lasce.
Możliwe, że spoczywa w wewnętrznym sanktuarium jakiejś świątyni, albo wręcz nadal znajduje się w swym
pierwotnym miejscu.
Moce: Laska wieszcza posiada dwie moce. Przedewszystkim używająca jej osoba ma o 10% większą szansę
poprawnej wróżby. Po drugie osoba taka otrzymuje moce Jasnowidzenie i Wewnętrzne Oko.
474) Laska skrybów:
Laska ta powstała w klasztorze wznoszącym się bezpośrednio nad pionowym urwiskiem Ściany
Eltarnoth. Przybytek ów słynny był ze swego księgozbioru, a zamieszkujący go mnisi byli utalentowanymi i
cenionymi skrybami. Laskę stworzył jeden z najbardziej cenionych z nich – Gawain Mędrzec, nie tylko wielki
znawca i kopista ksiąg, ale równocześnie i cieszący się wielką łaską bogów teurg, gdy był już zbyt stary, by
samodzielnie przepisywać księgi. Laska pozwoliła mu kontynuować pracę jeszcze długo.
Moce: Dzierżąca laskę osoba jest w stanie odczytać każdy tekst, na jaki spojrzy – niezależnie od języka i
alfabetu, w jakim został zapisany oraz kodu, jakim się posłużono oraz niezależnie od jakości zapisu. Musi jednak
widzieć litery. Ponadto odczytuje znaczenie literalnie i ewentualne zagadki lub metafory musi rozwikływać
samemu. Laska pozwala też pisać (i rysować) bez uwagi na zapas tuszu, a także raz dziennie stworzyć z niczego
do 10 arkuszów papieru lub pergaminu i wreszcie w ciągu sekund skopiować tekst liczący do tysiąca znaków.
475) Laska otwartych drzwi:
Istnienie innych wymiarów i obcych światów jest jedynie hipotezą, co do której różni magowie i uczeni
wiodą spory nie od dziś. Wzmianki o nich i ich opisy znajdują się w wielu księgach, ponadto można spotkać
bardzo wielu śmiałków, którzy twierdzą, że odwiedzili owe nieznane krainy, nie mniej jednak wiele osób wciaż
burzy się i nie akceptuje tych historii traktując je jako zmyślenia. Laska otwartych drzwi była w posiadaniu
Saliasa Szarego, odmieńca i awanturnika, mającego zwyczaj znikania w nieznane miejsce i powrotów z
kieszeniami pełnymi niezwykłych, niespotykanych, cennych kamieni i innych drobiazgów. Utrzymywał on, że
dzięki tej lasce podróżuje on między światami.
Moce: Laska ta ma zastosowanie jedynie w wypadku natrafienia na zamknięty portal międzywymiarowy lub
zwykły, lub w miejscu, gdzie nie dalej niż godzinę temu taki otwarto, rzucono dowolne zaklęcie teleportacyjne
lub przyzywające. Wykorzystanie jednego ładunku z 10 jakie posiada laska (zajmuje to 3 tury) pozwala
wykreować portal prowadzący do tego samego punktu, w jakie odbyła się podróż, z którą miano ostatnio do
czynienia. Przejście istnieje 1k20 tur, przez które możliwa jest podróż w obydwie strony.
Poświęcając czas do laski można się dwukrotnie dostroić. Każdorazowo umożliwia to otwarcie
przejścia na dodatkowe 1k20 rund.
Odnowienie jednego ładunku zawartego w lasce kosztuje 20 p. czarów.
Laska może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
476) Laska pokoju:
Laska pokoju pochodzi ze świątyni Waileny w Tyrn. Przez dłuższy czas należała do świętych
artefaktów i relikwii przybytku powierzanych kapłankom i kapłanom wyruszającym na ważne i niebezpieczne
misje w ogarnięte wojną regiony. Obecnie Laska prawdopodobnie nadal znajduje się w Tyrn, mimo, że
tamtejsza świątynia dawno temu upadła.
Moce: Laska posiada 10 ładunków. Użycie każdego z nich powoduje stworzenie strefy o promieniu 3 metrów
trwającej 20 minut. Wewnątrz tej strefy żadna istota nie jest w stanie nawet pomyśleć o użyciu przemocy (lecz
znajdujące się poza nią jak najbardziej mogą atakować znajdujące się w niej istoty. Tylko demony są odporne na
działanie czaru (półdemony mają 50% szans na oparcie się mocy laski, diabelstwa 25%).

Odnowienie jednego ładunku kosztuje 10p. czarów.
Laska może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
477) Różdżka zmierzchu:
Różdżka zmierzchu jest tworem czarnych elfów z Mrocznej Puszczy. Zaklęta została jako potężne
narzędzie mrocznej mocy, wzmacniające złe czary i uroki, nie mniej jednak nie znajdowała się w ich rękach
wiecznie. Przejęta przez ich kuzynów z Illien została nieco zmodyfikowana, a jej moc odrobinę zmieniono, tak,
że przestała być tak złowieszcza, jak dawniej. Obecnie używana jest przez któregoś z magów Illien.
Moce: Różdżka zmierzchu jest potężnym, magicznym artefaktem. Stworzona została z myślą o szerzeniu
destrukcji i jako taka się sprawdza (używająca ją istota rzuca wszystkie czary o negatywnym efekcie taniej o 1p.
lecz nie taniej niż 1p. czarów). Ponadto czerpie z mocy ciemności i nocy. Wraz z zachodem słońca jej właściciel
odzyskuje automatycznie 1k6 punktów czarów.
478) Różdżka kontroli żywiołaków:
Ta wykonana z dębowego drewna, ozdobiona gałką z kości i pokryta rzędami ogam różdżka pochodzi z
Hungaru. Została stworzona przez zgromadzenie druidów mając im pomóc w obronie ich sanktuarium. Nie
mniej jednak jej bardzo duża moc szybko skusiła świętych mężów i poczęli oni używać jej jako narzędzie
nacisku i przemocy, co w końcu sprowadziło na nich gniew możnych tak śmiertelnych jak i nieśmiertelnych.
Druidyczny krąg został zniszczony przez natarcie połączonych sił Haugów, Ogrów, rycerzy z Awkon i
nieśmiertelnych. Różdżkę przywłaszczył sobie mag z tego ostatniego stronnictwa i od tego momentu jej los nie
jest znany.
Moce: Różdżka ta ma zastosowanie tylko wobec żywiołaków. Trzymająca ją osoba może – wypowiadając
trwającą 3 tury inkantację – próbować przejąć kontrolę na dowolnym, widzianym przez siebie żywiołakiem.
Jeśli powiedzie się jej porównanie Siły Woli + 20 ze stworem zyskuje nad nim władzę. Żywiołak kosztuje
normalną ilość Punktów Kontroli.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
479) Różdżka nawałnicy:
Różdżka nawałnicy została zaklęta przez maga Lothorisa Genthyra w wiosce szarych elfów w
Ertheroth, a następnie sprzedana innych czarownikom za bajońską sumę. Nie wiadomo, jaki był dokładnie jej
późniejszy los nie mniej jednak prawdopodobnie krąży gdzieś w magicznym półświatku.
Moce: Różdżka posiada 10 ładunków. Każdy z nich można aktywować kosztem jednego ataku. Powoduje on
sprowadzenie 1k6 błyskawic trafiających we wskazane cele i zadających 6k6 ran z pominięciem Pancerza
wynikającego z noszenia metalowych zbroi. W każdego wroga może uderzyć tylko jedna błyskawica, mają one
formę pocisku. Ładunki elektryczne, które nie trafiły w nic konkretnego uziemiają się w okolicy.
Odnowienie jednego ładunku kosztuje 5p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
480) Różdżka przyzwania drzew:
Różdżka ta jest kolejnym dziełem elfa, tym razem Maiven Zielony Liść z Illien, samorodnej mistrzyni
sztuk tajemnych i wielkiej miłośniczki dzikiej przyrody. Artefakt ten używany był jako magiczna broń
kształtująca otoczenie podczas obrony wioski Maiven, oraz podobno pomagał jej przy kreowaniu jej własnego,
prywatnego ogrodu. Z czasem ponoć go sprzedała. Jego dokładny los nie jest znany, nie mniej jednak złośliwa
plotka głosi, że trafił w ręce drwali.
Moce: Różdżka posiada 10 ładunków. Użycie każdego z nich zajmuje 3 tury koncentracji. W efekcie we
wskazanym miejscu wyrasta pojedyncze drzewo lub ich splątana kępa o średnicy około 4 metrów. Rośliny
pozostaną tam tak długo, aż ktoś ich nie zetnie. Da się przez nie bez problemu przejść.
Odnowienie jednego ładunku różdżki kosztuje 20 punktów czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
481) Berło panowania:
Artefakt ten to dzieło Theriona Samozwańca, potężnego maga i – jak niektórzy przypuszczają –
czarnoksiężnika kontrolującego swego czasu jedno z Trajtońskich miast. Zmuszał on do posłuszeństwa
mieszczan kontrolując ich umysły i czyniąc ich zupełnie poddanych swej woli. Jak wielu podobnych łotrów
przed nim i po nim zginął dość marnie w wyniku wybuchu zamieszek, które miały miejsce w chwili, gdy
opuściła go moc.
Moce: Berło panowania zawiera 10 ładunków zaklęcia Dominacja. Użycie każdego z nich kosztuje jeden atak, a
ofiara testuje swą Siłę Woli z modyfikatorem -10.
Odnowienie każdego ładunku kosztuje punktów czarów 15p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.

482) Laska bezpieczeństwa:
Laska bezpieczeństwa to dzieło Loseth Paranoicznej czarodziejki – samouka przekonanej o swej
niezwyklości (i o tym, że każdy zazdrości jej mocy i pragnie ją z niej ograbić), twórczyni wielu artefaktów –
pułapek i chroniących przed niebezpieczeństwem. Większość z jej dzieł albo zakopano głęboko na cmentarzu
albo sprzedano innym czarownikom po tym, jak czarodziejka zginęła rozerwana przez jedną z własnych min.
Moce: Laska bezpieczeństwa pozwala raz dziennie zamknąć się w nieprzeniknionej dla żadnej magii ani
substancji strefie posiadającej własny wymiennik powietrza. Strefa utrzymuje swe istnienie przez dwie godziny i
– jeżeli nie zostanie rozproszona – uniemożliwia jakikolwiek zewnętrzny wpływ na zamkniętą w niej istotę, jak i
odwrotnie, jej wpływ na otoczenie.
483) Berło niszczenia magicznych przedmiotów:
Artefakt ten zaklęli kapłani Tyra na potrzeby łowców czarownic. Początkowo miał służyć do
unicestwiania złych artefaktów, lecz szybko opuścił ręce kapłanów i stał się narzędziem Izadora Fanatycznego
do rozprawiania się z każdym przejawem magii, na jaki natrafił. Berło zaginęło po tym, jak łowca zniszczył
jeden z artefaktów świątyni Solares… Został wówczas oskarżony o herezję i niemal natychmiast rozerwany
przez wściekły tłum. Wedle relacji jednego ze świadków łowcę i wszystko, co miał przy sobie ciśnięto do
kloacznego dołu. Wedle innych – cały jego dobytek sprzedano, a pieniądze ofiarowano świątyni, by odegnać
gniew bogini.
Moce: Uderzając berłem w wybrany przedmiot magiczny (jeśli jest on noszony przez jakąś istotę to wymaga on
testu ataku -10, jeśli celem jest tarcza, broń lub zbroja przeciwnika to – kolejno – udane blokowanie, parowanie
berła lub berłem lub trafienie przeciwnika jest liczone jako uderzenie weń) można trwale pozbawić go mocy.
Jest ona już nie do odzyskania, chyba, że ponownie zaklnie się przedmiot.
Berło jest bronią improwizowaną. Może nim posługiwać się dowolna osoba.
484) Berło negacji:
Berło negacji to potężny artefakt będący swego czasu w posiadaniu księcia Alary. Umożliwiał on
złamanie każdego uroku i czynił swego właściciela odpornym na magię i czary. Książęta kożystali z niego
bardzo często, głównie zresztą w wojnach z innymi ludami. Podczas jednej z takich wypraw książę został ciężko
ranny i zmuszony został do ucieczki, w trakcie której zgubił artefakt. Do dziś go nie odnaleziono.
Moce: Uderzenie lub dotknięcie berłem istoty lub przedmiotu oznacza rzucenie nań zaklęcia „rozproszenie
magii”. Nie mniej jednak właściciel artefaktu może wybrać, jakie zaklęcia i moce rozprasza, pozostawiając te,
które z różnych powodów są dla niego wygodne.
Berło jest bronią improwizowaną. Może nim posługiwać się dowolna osoba.
485) Różdżka przekleństw:
Różdżka ta jest dziełem półorkowej czarownicy Khagis, nienawidzącej ludzi i szkodzącej ich z całych
swych sił. Jej moce zwracane były często przeciwko przypadkowym, niewinnym ludziom, nie mniej jednak w
rzeczywistości prowadziła skomplikowaną wendettę przeciwko zatruwającym jej życie ludziom z rodzinnej
wioski. Różdżka ta była jednym z narzędzi jej zemsty.
Moce: Artefakt ten posiada 10 ładunków. Każdy z nich można użyć kosztem jednego ataku przeciwko dowolnej
ofierze w promieniu 100 metrów. Jeśli nie obroni się ona porównaniem Siły Woli traci zdolność widzenia,
słyszenie i mówienia na 1k20x5minut.
Jeśli użytkownik różdżki zada sobie ranę, która pozostanie niezagojona przez rok i jeden dzień
(niezależnie od zastosowanych środków) o wartości 5p. czarów efekt ten staje się permanentny.
Odnowienie każdego ładunku kosztuje punktów czarów 20p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.
486) Kostur dowodzenia:
Kostur dowodzenia to dzieło Lohorona Charyzmatycznego, podstarzałego kapitana najemników, który
cieszył się opinią niemal cudotwórcy. Uważano, że jego skuteczność na polu bitwy wynika z nadprzyrodzonych
mocy, nie mniej jednak w rzeczywistości w jego czynach nie było nic specjalnego, ani nadprzyrodzonego – z
jednej strony był on po prostu genialnym taktykiem, a z drugiej – niebagatelnej skali człowiekiem, za którym
żołnierze byli gotowi iść zawsze i wszędzie. Kostur, którym się na starość wspierał jest jednym z nielicznych
przypadków spontanicznego umagicznienia się przedmiotu. Prawdopodobnie doszło do tego podczas ostatniej
bitwy Lohorona, gdy powiódł swą kompanie na pewną śmierć przełamując jednak tym samym szyki Wiecznych
Wojowników z Mrocznej Puszczy.
Moce: Berło panowania zawiera 10 ładunków zaklęcia Dominacja.
Odnowienie każdego ładunku kosztuje 15p. czarów.
Różdżka może być używana jedynie przez osoby posiadające zdolność Rzucanie Zaklęć.

Dodatkowo – niezależnie od powyższej mocy i od tego, jakie zdolności posiada właściciel dzięki
kosturowi otrzymuje on premię +10 do Charyzmy.
487) Berło uderzeń:
Berło uderzeń stworzono w Strormring na polecenie księcia i podarowano rycerzowi Kurgowi Zabójcy
Kamieni. Miało ono być broniom przeciwko golemom Hattona i rzeczywiście przyczyniło się do zniszczenia
kilkunastu z nich. Nie mniej jednak jego posiadacz zaginął w nurtach Rzeki Stopionego Lodu podczas zasadzki
ludzi z Kil – Kurag, a artefakt przepadł wraz z nim.
Moce: Każdy golem – niezależnie od rodzaju – uderzony tym berłem musi wykonać test Wytrzymałości – 30.
Jeśli mu się to nie powiedzie natychmiast się rozpada i przestaje istnieć.
Berło jest bronią improwizowaną. Przedmiot ten może używać każdy, niezależnie od posiadanych
zdolności.
488) Berło absorpcji:
Ten przedmiot jest potężnym artefaktem chroniącym przed magią. Stworzony został w Szkarłatnych
Wierzycach przez krwawe elfy, które słyną z tego, iż kradną magię innym nacją i najprawdopodobniej nadal
pozostaje w ich rękach.
Moce: Jeśli na osobę noszącą ten artefakt zostanie rzucone jakiekolwiek zaklęcie, to automatycznie zyskuje ona
50% (zaokrąglane w dół) wykorzystanych do niego punktów czarów. Ponadto istnieje szansa 15%, że czar ten
zwyczajnie nie zadziała.
489) Berło dostojnej potęgi:
Berło to w dawnych czasach dzierżone było przez potężnego maga i króla zarazem żyjącego jakoby w
Mrocznych Wiekach. Nie wiadomo jednak dokładnie, czy ta legenda jest prawdziwa, czy też stanowi też
wymysł jakiegoś chcącego podbudować swą reputację maga.
Moce: Osoba dzierżąca berło otrzymuje premię + 10 do swej Charyzmy. Dodatkowo nosząca przedmiot osoba
otrzymuje dodatkowe 10 punktów czarów, a obrona przed jej czarami oddziałującymi na Umysł i Emocje jest
trudniejsza o -10.
490) Kostur ognia:
Kostur ognia należał do Geroda Rudobrodego: druida ognia z Erthenroth. Gerod bez wątpienia był
mędrcem, mistrzem magii i świętym mężem Danu, nie mniej jednak jego oddanie bogini było zbyt duże. Prawie
co sezon składał krwawą ofiarę, pozbawiając wielu ludzi życia. Nie mniej jednak okoliczna ludność, ani władze
nie śmiały nic uczynić tak potężnemu i kochanemu przez bogów czarownikowi.
Moce: Głownia tego kostura wyrzeźbiona jest w kształt smoczej paszczy. Po wydaniu jednego ataku może ona
zionąć ogniem, wykorzystując jeden zawarty w przedmiocie ładunek czaru „stożek ognia”. Ponadto używająca
magii ognia osoba korzystająca z tego przedmiotu rzuca wszystkie czary o 20% taniej (zaokrąglane w gół).
491) Kostur powietrza:
Kostur powietrza znajdował się w rękach Haldira Błękinowłosego, brata Geroda Rudobrodego, druida,
wróżbity i lekarza o nieszkodliwym, marzycielskim charakterze, totalnego przeciwieństwa brata. Haldir słynny
był z tego, że nie skrzywdził nawet mrówki, protestował przeciw krwi przelewanej w imię Danu i pomagał
ludziom. Mimo to darzył ogromną życzliwością brata.
Moce: Kostur powietrza pozwala zyskać dużą władzę nad tym żywiołem. Bardzo łatwo go poznać, bowiem
sprawia, że w jego otoczeniu zawsze obecne są wyczuwalne prądy powietrza tak, że nawet pomieszczenie, w
którym jest przechowywany zdaje się być pełne przeciągów.
Nie mniej jednak prawdziwa moc kostura polega na czymś innym. Zwiększa on bowiem władzę
noszącej go osoby nad żywiołem. Wszystkie rzucane przez właściciela czary powietrza są o 2p. czar tańsze i o 1
atak / 5 sekund krótsze (nie tańsze niż 1p. czar i nie krótsze niż 1at / 5 sekund.
492) Różdżka przywołania potworów:
Artefakt ten wykonała Wiedźma Tomoe, jedna z mieszkanek Tyrnu, słynąca ze swych zimnych,
wyrafinowanych i obcych manier czarownica przybyła ponoć z dalekiego wschodu. Tomoe zasłynęła też ze
swego zimnego i wyrachowanego okrucieństwa, z jakim traktowała wrogów, służbę i nielicznych sojuszników.
By przetrwać w świecie, który odpłacał jej taką samą niechęcią dokonała wielu niesamowitych czarów, w
większości równie pięknych i okrutnych jak zima.
Moce: Różdżka ta pozwala wezwać potwora. Wykorzystanie jej zajmuje minutę (12 ataków) i pochłania jeden z
10 ładunków artefaktu. Przybywający potwór ustalany jest rzutem kostką 1k10.
1 – Gryf
2 – Ognioptak

3 – Mniejsza Salamandra
4 – Większa Salamandra
5 – Gigantyczny wąż
6 – Chimera
7 – Mantikora
8 – Olbrzymi nietoperz
9 – Leśna bestia
10 – Charpia
By kontrolować stwora użytkownik musi wykonać przeciw niemu porównanie Siły Woli. Jeśli to się nie
powiedzie bestia pozostaje wolna i atakuje najbliższą sobie istotę. Potwór po godzinie znika powracając w
miejsce, z którego został zabrany.
Odnowienie jednego ładunku różdżki kosztuje 30p. czarów.
Różdżki używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Czarów.
493) Laska burz:
Laska burz jest dziełem Og’Droga Czarnego, plemiennego szamana jednego z klanów orków z
Czarnych Wzgórz. Stanowiła jego narzędzie mocy, broń, talizman i jednocześnie symbol pozycji. Mimo, że był
na wpół ślepym starcem, orkowie – nawet najwięksi wojownicy – żywili do niego ogromny szacunek i nieraz
brali na swe wyprawy.
Moce: Laska burzy zapewnia władzę nad porywistym wichrem i piorunami. Zawarte jest w niej 20 ładunków.
Używając jednego z nich można:
-cisnąć w oczy wrogów wichrem wiejącym 1k20 rund na obszarze długim na 30 metrów i szerokim na 5,
sprawiając, że wszyscy znajdujący się w nim otrzymują karę – 20 do Zręczności i Szybkości.
- otoczyć wskazany obszar o promieniu 3 metrów wichrem, sprawiającym, że Obrona przed wszystkimi
pociskami (lecz nie czarami) jest łatwiejsza o 20.
- sprowadzić z jasnego nieba błyskawicę zadającą 1k10 obrażeń nie zatrzymywanych przez żaden pancerz ran
(moc działa tylko na otwartej przestrzeni i uaktywnia się po 1k4 turach).
Każdego ładunku można użyć tylko raz na turę, kosztuje to 1 atak. Koszta odnowienia każdego z nich
to 15p. czarów.
Laski używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Czarów.
494) Trójząb władania rybami:
Trójząb ten jest podobno okupem, jaki syreny oddały rybakowi Eolowi, gdy schwytał jedną z nich w
sieć. W zamian za uwolnienie istoty zażądał ogromnych skarbów i – w tej czy innej postaci – je otrzymał. Nie
mniej jednak jednocześnie naraził się na gniew morskiego ludu, który zapałał do niego niezwykłą nienawiścią.
Ponoć Eol nigdy nie skorzystał z artefaktu, bo podczas swego pierwszego połowu został wciągnięty do wody i
utopiony przez mściwe mieszkanki mórz.
Moce: Trójząb – kosztem minuty koncentracji – pozwala na kontrolę najbliższych ryb. Trzymająca go istota jest
mniej – więcej świadoma ile i jakich ryb (oraz innych morskich stworzeń) znajduje się w promieniu kilometra od
niej i jest w stanie je sprowadzić. Podporządkowanie sobie ich wymaga porównania Siły Woli (normalna ryba
ma 1p. Siły Woli), przy czym możliwe jest wydawanie rozkazów zarówno morskim potworom jak i stadom
normalnych ryb, które wykonają każde polecenie – włącznie z wpłynięciem w sieć. Mocy tej można użyć tylko
raz dziennie.
495) Różdżka polimorfi:
Przedmiot ten pochodzi z Trizanii, gdzie używany był ongiś przez jednego z nadwornych magów króla.
Było to dzieło może nie porażające mocą, ale wystarczające by olśnić władcę i przekonać go, że ma do czynienia
z mistrzem czarów i powinien łożyć na jego utrzymanie. Dzięki niemu jeden z czarowników miał zapewniony
dostatni żywot, przynajmniej tak długo, aż królestwo naprawdę nie potrzebowało potężnej magii.
Moce: Różdżka zawiera w sobie 10 ładunków zaklęcia Pilmorfia. Wykorzystanie każdego z nich zabiera 1 atak.
Kosztem użycia 3 ładunków można zmusić przedmiot do rzucenia czaru Większa Polimorfia.
Różdżki używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Czarów.
496) Różdżka chmur:
Różdżka chmur jest dziełem wyznawców Doraty, którzy często zanoszą modły do swej bogini o zmianę
pogody, deszcz lub słońce. Kapłani – uzyskawszy do tego łaskę bogini – stworzyli tą różdżkę, by móc łatwiej
spełniać tego typu proźby. Mimo, że artefakt jest daleki od doskonałości pozwolił on przynieść dobrobyt całemu
regionowi i zapewnić bogactwo kluczowi wiosek.
Moce: Różdżka chmur zapewnia swemu właścicielowi pewną władzę nad pogodą. Może on konkretnie
zgromadzić lub rozproszyć chmury nad daną okolicą. Zmiana pogody o jeden stopień (chmury deszczowe ->

zachmurzenie -> gęste chmury -> chmurne niebo -> lekkie zachmurzenie -> czyste niebo) zajmuje godzinę. O ile
rozproszenie chmur deszczowych automatycznie anuluje deszcz, to zgromadzenie ich nie zapewnia opadów
(istnieje jednak szansa 60%, że się zaczną). Każdorazowo używając laski istnieje szansa, że coś pójdzie nie tak i
dojdzie do katastrofy (urwania chmury, gradobicia, trąby powietrznej, opadów śniegu w lipcu itd.)
Różdżka posiada 10 ładunków, odnowienie każdego z nich kosztuje 40p. czarów, a użycie zajmuje 15
minut.
Różdżki używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Czarów.
497) Czarna laska:
Czarna laska to dzieło Kahama Czarnego, nekromanty i czarnoksiężnika z Trish, obecnie już martwego
(uśmierconego podczas walk nekromantów). W głębokiej przeszłości była potężnym amuletem mocy i ciemnych
sił, lecz na szczęście dziś mało kto o niej pamięta. Niestety – co gorsze – nikt nie wie też, gdzie się znajduje i
jakiemu diabłowi może obecnie służyć.
Moce: Czarna laska jest kosturem z drewna Drzewa Śmierci wysokiej jakości (zdobienia).
Czarna laska ogniskuje w sobie moce śmierci. Jej właściciel na potrzeby władania nieumarłymi
otrzymuje +20% punktów kontroli.
Właściciel artefaktu rzuca czary ze szkoły nekromancji o 1 punkt taniej (nie taniej niż 1 punkt) niż
zwykle.
498) Laska bluźnierstw:
Laska bluźnierstw została wykonana przez demona rytualnej nieczystości, Guldaga Wulgarnego, który
podarował ją grupie swych śmiertelnych sług, ludzi, którzy z bluźnierstwa uczynili swój styl życia. Trudno
powiedzieć, czy dar ten nie zmarnował się, bowiem jego wyznawcy zostali bardzo szybko rozbici przez łowców
czarownic i uśmierceni. Łowcy niestety zlekceważyli laskę, której kultyści nie zdążyli użyć i uznali ją za
bezwartościowy przedmiot.
Moce: Artefakt ten jest długim, czarnym kosturem wykonanym z drewna Drzewa Śmierci (zobacz: Podręcznik
Podstawowy). Wypowiedziawszy słowo rozkazu i wydawszy jeden atak tworzy sferę rytualnego skażenia o
promieniu 3 metrów, ulokowaną w dowolnym miejscu w promieniu 100 metrów. Każda przebywająca w jej
wnętrzu istota używająca magii kapłańskiej i każdy Świetlisty otrzymują karę -10 do wszystkich akcji z powodu
wyczerpania, a ponadto rzucenie dowolnego zaklęcia teurgicznego w jej obrębie wymaga zapłacenia podwójnej
ilości punktów czarów.
499) Berło zguby świetlistych:
Berło to jest czarnoksięską bronią wykonaną przez demona Hagharthaga Krwiożerczego, potężnego
wojownika piekieł, słynnego z tego, że uczestniczył w każdej walce nieśmiertelnych, w jakiej miał tylko szansę
się znaleźć. Rozlew krwi i zabijanie było jego ulubionymi hobby. Artefakt ten był jednym z kilku potężnych
broni, jakie stworzył.
Moce: Berło to jest maczugą niskiej jakości – i to – o zgrozo – przez zdobienia, jakimi jest pokryte, które
utrudniają jego sensowne użycie. Nie mniej jednak uderzenie nim dowolnego Świetlistego sprawia, że ten musi
wykonać test Wytrzymałości. Jego niepowodzenie oznacza, że otrzymuje on podwójne obrażenia.
Różdżki i laski legendarnej jakości:
500) Różdżka permanencji:
Ten potężny artefakt kupili członkowie Czarnego Bractwa od demonów za cenę gigantycznych
poświęceń i rytualnych ofiar i choć sami uznają, że był on tego warty, to cena, jaką zapłacili prawdopodobnie
byłaby zdolna odstraszyć każdego normalnego człowieka. Różdżka permamencji do tej pory znajduje się w
rękach jednego z nich, jako potężne narzędzie bardzo pożytecznej magii.
Moce: Jeśli podczas rzucania zaklęcia zaklinany obiekt zostanie dotknięty różdżką czar rzucony nań natychmiast
staje się trwały. Efekt nie dotyczy zaklęć o czasie działania „Chwila” lub już trwałych. Różdżki można użyć
tylko jeden raz na dzień.
501) Kostur ziemi:
Kostur ziemi to dzieło druidów z Erthenroth. Został ponoć podarowany im przez samą Doratę i
przechowywany przez bractwo przez lata, jako jedna z najświętszych relikwii wręczanych jedynie uznanym
mędrcom i przywódcą druidów. Nie mniej jednak na skutek wydarzeń mających miejsce 100 lat temu w
Erthenroth druidzi zostali z kraju wygnani i dużą część ich skarbów skonfiskowano, lub porzucono. Nie
wiadomo, co dokładnie stało się z tym kosturem, nie mniej jednak przepadł. Mimo, że obecnie druidzi powoli
wracają do kraju (zresztą nigdy tak naprawdę wszyscy go nie opuścili), to rzaden z nich nie wie, gdzie artefakt
się znajduje.

Moce: Kostur ziemi jest potężnym wzmacniaczem magii. Dzierżąca go istota rzuca czary żywiołu Ziemi o 2
punkty taniej (nie taniej niż 1). Ponadto posiada on 12 ładunków mocy pozwalającej na przyzwanie Żywiołaka
Ziemii. Uruchomienie tej mocy zajmuje 12 ataków (jedną minutę), po upływie której duch wyłania się z ziemii i
podporządkowuje się dzierżycielowi artefaktu, jeśli uda mu się wykonać test porównawczy Siły Woli. Jeśli test
się nie powiedzie, zachowuje się normalnie, jak w takich wypadkach.
502) Większa różdżka przywołania potworów:
Artefakt ten ponoć stanowił wzór dla tego, co stworzyła Tomoe. Dzierżyć miał go sam Darogan
dokonując rajdu przeciwko Tyrmowi i za jego pomocą rzekomo przełamywał obronę miasta. Nie wiadomo, czy
Darogan stworzył samodzielnie ten artefakt, czy też wszedł w jego posiadanie na skutek transakcji, szczęścia czy
długich poszukiwań. W rzeczywistości nie wiadomo nawet, czy ta broń naprawdę istnieje.
Moce: Różdżka ta pozwala wezwać potwora. Wykorzystanie jej zajmuje minutę (12 ataków) i pochłania jeden z
10 ładunków artefaktu. Przybywający potwór ustalany jest rzutem kostką 1k10.
1 – Wielki żmij
2 – 1k20 Latających Węży
3 – 1k4 Kuroliszki
4 – Bazyliszek
5 – Skalny smok
6 – Olbrzymi skorpion
7 – Pustynna bestia
8 – 1k20 Olbrzymich nietoperzy
9 – 1k20 Leśnych besti
10 – 1k10 Charpii
By kontrolować stwora użytkownik musi wykonać przeciw niemu porównanie Siły Woli. Jeśli to się nie
powiedzie bestia pozostaje wolna i atakuje najbliższą sobie istotę. Potwór po godzinie znika powracając w
miejsce, z którego został zabrany.
Odnowienie jednego ładunku różdżki kosztuje 50p. czarów.
Różdżki używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Czarów.
Różdżki i laski nadludzkiej jakości:
503) Trójząb władzy nad wodą:
Trójząb ten jest potężnym artefaktem należącym ongiś do potężnego, wodnego bóstwa, smoka lub jak
chcą niektórzy króla nieznanej, morskiej rasy. Stworzenie to miało ongiś konsolidować kilkanaście lub może
nawet więcej podwodnych plemion wokół swej osoby, lecz po dziś dzień niewiele zostało z tej władzy. W
trakcie jakiejś, niezrozumiałej dla śmiertelników, podwodnej wojny zostało uśmiercone, jego władza przepadła,
a artefakt, który był źródłem jego mocy czarami przeniesiono na ląd, by nikt nie był w stanie ponownie z niego
skorzystać.
Moce: Prawdopodobnie moce tego artefaktu osłabły na skutek długotrwałego przebywania na suchym lądzie,
bardzo możliwe, że posiada też moce, które są zwyczajnie niezrozumiałe dla zwykłych ludzi,
nieprzyzwyczajonych do myślenia kategoriami istot z głębin.
Trójząb posiada 10 ładunków. Użycie każdego z nich kosztuje 1 atak, pozwala spiętrzyć o metr wodę w
promieniu 50 metrów od właściciela. Jeśli podniesie się ona zbyt wysoko, zalewa okolicę. Spiętrzenie jej
zajmuje 1 minutę, w trakcie której wszelkie stworzenia w okolicy zorientują się, co się dzieje i być może zdołają
uciec. Proces ten wymaga znalezienia źródła wody.
Trójząb trzy razy dziennie niezależnie od tamtej mocy pozwala rzucić czar „Ożywienie Wody” kosztem
jednego ataku.
Trójząb trzy razy dziennie pozwala użyć zaklęcia „Fala”.
Jeśli taka jest wola właściciela trójząb otacza go liczącą 3 metry średnicy bańką powietrzną,
nieprzepuszczalna dla wody i posiadającą własny system wymiany tlenu. Stworzenia wodne mogą otoczyć się
analogiczną bańką wody.
Odnowienie każdego ładunku laski kosztuje 15p. czarów.
Trójzębu używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Czarów.
504) Laska zakłócenia pogody
To broń nieznanego, dawnego konfliktu, który gorzał na tych ziemiach na długo przed czasami, do
których sięgają najdalsze kroniki. Po zakończeniu działań podobno zapieczętowano go na długie lata, lecz
później kilkakrotnie wydobywano, za każdym razem z opłakanymi skutkami i ukrywano ponownie. Nie
wiadomo dokładnie, gdzie obecnie znajduje się artefakt, lecz najpewniej został ukryty gdzieś daleko i głęboko,
by nie spoczął nań wzrok niepowołanych.

Moce: Laska ta posiada 12 ładunków. Użycie każdego z nich zajmuje 10 minut specjalnych zaklęć. W ciągu
kwadransa od ich wypowiedzenia w okolicy dochodzi do niezrozumiałego i niszczącego załamania pogody,
rzadko bezpośrednio niebezpiecznego dla ludzi, nie mniej jednak rujnującego dla okolicy i wszelkiego dobytku.
Gwałtowne wichury i burze, gradobicia, śnieżyce w środku lata, urwania chmury, nagłe skoki temperatury do 40
stopni w środku grudnia – to część możliwości tej laski.
Odnowienie każdego ładunku laski kosztuje 40p. czarów.
Laski używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Czarów.
505) Laska wielkiej magii:
Laska ta powstała przed długimi wiekami w siedzibie Bractwa Magów, stworzona przez jego
założyciela, arcymaga Arachnona jako symbol mocy i władzy, mający posłużyć jako przyszły znak
rozpoznawczy głowy wszystkich magów i czarowników świata. Przez chwilę rzeczywiście pełniła pokładane w
niej nadzieje, lecz w chwili, gdy Bractwo podzieliło się i rozpadło laska stała się przedmiotem pożądania, kłótni
i intryg, jak rzadko który, inny przedmiot. Artefakt początkowo pozostał w Szarej Gildii, następnie przeszedł do
rąk Białej skąd trafił w ręce Lalltriel w zamian za liczne zaklęcia i inne, mniej potężne artefakty.
Moce: Różdżka ta posiada ogromne, magiczne moce, co sprawia, że jest obiektem pożądania chyba każdego, kto
włada choć odrobiną magii. Jej właściciel otrzymuje dodatkowe +30 punktów czarów do swoich zasobów,
ponadto artefakt jest wzmacniaczem magii, zwiększającym o 10% długość i siłę rzucanych przy jego pomocy
zaklęć. Ponadto czas rzucania każdego zaklęcia za jej pomocą skraca się o 1 atak / 5 sekund (nie mniej niż jeden
atak / 5 sekund), a jego koszt zmniejsza się o 2p. czar (nie mniej, niż jeden).
Nie jest to jedyna moc przedmiotu. Właściciel laski otrzymuje dodatkowo premię +10 do Inteligencji,
Mądrości, Mistyki i Siły Woli.
Instrumenty Muzyczne:
Laruzyjczycy, mimo trudów życia i licznych niebezpieczeństw, jakie nawiedzają ich świat – a może
raczej właśnie z ich powodu – nie wiodą jedynie surowego, smutnego życia. Spędzają wiele czasu na zabawach,
jedząc, ucztując, śpiewając i słuchając muzyki. Odgania ona smutki, pozwala odpocząć po całych dniach
spędzonych na ciężkiej pracy i narażaniu życia, ochłonąć i rozładować nagromadzony stres. Nie mniej jednak
nie jest to jej jedyna rola: w pieśniach gromadzona jest wiedza, zasady prawa zwyczajowego, legendy, historia
oraz opowieści o ludziach i bogach, całość akumulowanej przez wieki mądrości. Mimo, że niektórzy dzisiejsi
uczeni śmieją się z nich i przeklinają je, to wielu możnych magów i kapłanów chyli przed nimi i ich
wykonawcami czoła.
Instrumenty muzyczne, ani też muzycy nie są, więc w Laruzji traktowane jako coś bezwartościowego.
Przeciwnie – u ogólnie posiadających niewiele przedmiotów Laruzyjczyków są wielkim skarbem, a muzycy
osobami jeszcze wartościowszymi. Jako, że nie ma na świecie dwóch identycznych instrumentów – każdy
posiada jakieś odmienne, wynikające z wad budowy, technik zastosowanych przez mistrza, różnic w lokalnej
tradycji itd. indywidualne cechy można łatwo odgadnąć, wiele z nich poważnie wyróżnia się od innych tak
wydawanym z siebie dźwiękiem, jak i wyglądem i brzmieniem. Z tej przyczyny wielu z nich przypisano
magiczne, niezwykłe cechy, a inne z całą pewnością takie posiadają.
Mechanika:
Jeśli nie napisano inaczej aby użyć dowolnego, magicznego instrumentu muzycznego należy posiadać
zdolność „Gra” na odpowiednim jego typu.
Instrumenty muzyczne dobrej jakości:
506) Samogrające instrumenty:
To dość częsty wynik wysiłków magów i czarowników. Są to instrumenty – chyba najczęściej harfy –
potrafiące wydawać z siebie dźwięki bez muzyka potrącającego ich struny. Budzą sensację i pewien podziw
wśród nieopatrzonych z takimi cudami ludzi, nie mniej jednak nie posiadają żadnego większego zastosowania.
Moce: tego rodzaju artefakt potrafi samodzielnie wykonywać 1k20 utworów różnego rodzaju i o różnych
nastrojach.
507) Niezapomniana harfa:
Artefakt ten zamówił minstrel Elethor Żebrak płacąc czarownikowi niebywałe pieniądze w nadziei, że
przedmiot uczyni go słynnym. Jak się okazało rzeczywiście artefakt sprowadził nań coś w rodzaju sławy. W
ciągu kilku miesięcy muzyk stał się postacią słynną w całej Równinie Traw, Zielonym Kraju oraz Erthenroth. W
każdym miasteczku znano go i pamiętano, stał się powszechnym obiektem kpin, wkrótce też przestano go
zapraszać na jakiekolwiek występy i przyjęcia. Mimo, że zmarł w nędzy jego postać jest nadal obecna jest w
folklorze jako synonim głupka.

Moce: Osoba grająca na tym instrumencie nigdy nie zostanie zapomniana przez swoich słuchaczy. Ma to zalety
– jeśli muzyk zostanie zapamiętany pozytywnie. Jeśli nie ma takiego szczęścia, to niestety przetrwają o nim jak
najgorsze wspomnienia.
Instrumenty Muzyczne wysokiej jakości:
508) Róg strachu:
Ten róg pochodzi z głowy jednego z nielicznych już dziś turów, został jednak oprawiony srebrem i
ołowiem, oraz wydrążony wewnątrz tak, by wydawał dźwięki. Przez długie lata służył krasnoludzkiemu
wodzowi Horganowi Młotowi, który podarował go Swenowi Mądremu, kapłanowi swego klanu. Stary krasnolud
natchnął instrument mocą, by uczynić go pożyteczniejszym dla siebie.
Moce: Zadęcie w ten róg powoduje doniosły, czysty dźwięk, który wywołuje przemożne uczucie strachu w 1k6
najbliższych, wrogo nastawionych istotach. Jeśli nie wykonają one testu Opanowania natychmiast uciekną.
509) Dudy zagłady:
Wbrew pozorom i często gburowatemu zachowaniu krasnoludy uwielbiają muzykę, choć doceniają inne
style, niż elfy i pozostający pod wpływem ich mody ludzie. Instrument ten należał do jednego z nich, Hagana
Czarnobrodego, muzyka wojsk jednego z klanów, za pomocą melodii instrumentu wyznaczającego rytm marszu.
Hagan zasłynął w bitwie pod Szarym Potokiem, gdy zmierzyły się siły Wallatar i jego pobratymców. Jego
regiment został zaszarżowany przez rycerzy i niemal całkowicie odcięty. Mimo, że skazane na pewną śmierć
krasnoludy nie poddały się, stawiając opór do końca i przesądzając o zwycięstwie. Siła ich bohaterskiej śmierci
była tak duża, że przeżyła w części posiadanego przez nie ekwipunku, między innymi tej kobzie.
Moce: Osoba grająca na tej kobzie (przynajmniej 1 turę) wywołuje strach u 1k8 najbliższych, wrogo lub
neutralnie nastawionych zwierząt, które muszą wykonać test Opanowania. Jeśli im się nie powiedzie uciekają.
510) Wietrzne dzwonki plagi:
To dzieło nekromanty Hagena Suchotliwego, nieprzyjemnego czarownika zafascynowanego plagami i
chorobami. Jego eksperymenty i czary pożarły przynajmniej dziesiątki ludzkich istnień, w tym samgo Hagena,
który zaraził się jedną ze stworzonych przez siebie chorób i skonał po latach cierpień, nie mniej jednak nie
powstrzymało go to przed ich kontynuowaniem.
Moce: Te dzwonki to zestaw matowych, czarnych, metalowych płytek i niedużych, wyrzeźbionych w kształt
miniaturowych czaszek ozdób nawleczonych na nici. Powstało ich w szczytowym okresie działalności
czarownika kilkanaście zestawów, potem on i jego uczniowie stworzyli jeszcze kilka. Zawieszone na drzewie
lub u progu domu lub innego budynku, potrącane przez wiat wydają z siebie nieprzyjemne, depresyjne dźwięki.
Każda przechodząca w promieniu 3 metrów od dzwonków osoba musi wykonać test Wytrzymałości +20. Jeśli
jej się nie powiedzie zapada na chorobę. Otrzymuje modyfikator -10 do wszystkich akcji oraz codziennie traci
jeden punkt ran. Choroba utrzyma się, dopóki chory nie wykona trzy razy pod rząd udanego testu
Wytrzymałości (rzut może wykonać każdego dnia rano).
Dzwonków może używać każdy, niezależnie od posiadanych zdolności.
511) Harfa zauroczenia:
Artefakt ten pochodzi ze wschodniego Awkon, gdzie pośród lasów ukryte jest wiele elfich miast i
wiosek, tak nienaruszonych i żywych po dziś dzień, jak i nawiedzonych ruin. Mimo, że niewielu ludzi wie, gdzie
znajdują się elfickie osady, to ponoć podczas wędrówek nietrudno spotkać elfy, lub znaleźć ślady ich pobytu.
Nieludzcy goście często odwiedzają ludzkie osiedla, choć nieraz pozostają nierozpoznani. Jednym ze
szczególnie często widywanych elfów był Aetholith Pieśniarz, rzekomo najzdolniejszy bard wśród elfów (choć
prawdopodobnie miał licznych, nieraz bardziej utalentowanych konkurentów). Faktem pozostaje, że był na tyle
dobrym, by występować na książęcych i królewskich dworach. Niektórzy powiadają, że na jego harfie ciążył
urok, który sprawiał, że jego słuchaczom bardziej przypadała do gustu jego muzyka, nie mniej jednak inni
przypisują niezwykłą popularność barda jego osobistym umiejętnością.
Moce: Wydając 5 ataków i koncentrując się na jednym lub więcej słuchaczach osoba grająca na tym
instrumencie może podporządkować ich swej woli. Wymaga to porównania Siły Woli ze wszystkimi
zaczarowywanymi słuchaczami. Jeśli rzut się powiedzie zmieniają oni swe nastawienie na przyjazne (choć nie
staną w czynnej obronie muzyka, lecz mogą np. słownie powstrzymać swych kompanów przed atakiem), a
muzyk otrzymuje wobec nich premię +10 do testów Charyzmy.
512) Fletnia strachu:
Fletnia strachu należała do satyra Irka Leniwego, niezbyt znanego osobnika, bynajmniej nie słynącego z
odwagi, wojowniczości czy potężnej magii. Stworzenie wolało wylegiwać się całymi dniami, spędzając jakiś
czas co najwyżej na zaspokajaniu swego głodu i niewiele myśląc o problemach doczesnych. Fletnię tą satyr

wykonał, by móc bronić się przed niebezpieczeństwem, lecz nawet do wymyślenia czegoś oryginalnego nie
przyłożył wiele wysiłku, bowiem pomysł należy do typowych dzieł magii satyrów.
Moce: Nosząca ten instrument osoba wydając jeden atak i koncentrując się na wybranym przeciwniku lub ich
grupie powinna wykonać porównanie Siły Woli. Jeśli rzut się powiedzie słuchacze odczuwają przed nią strach i
jeśli nie wykonają kolejnego testu – tym razem Opanowania – natychmiast uciekną.
513) Fletnia bólu:
Fletnia ta pochodzi z Mrocznej Puszczy, gdzie osiadły elfy Unseelie. Odchodząc z czasem od swych
tradycji zaczęły eksperymentować poniżając i niewoląc inne rasy, tak żelazem i sznurami, jak i mroczną, złą
magią. Artefakt ten jest dziełem jednego z nich, czarownika Lotholtasa Ciernia. Nie wiadomo dokładnie po co
był mu potrzebny taki instrument, nie mniej jednak wydawane przez lutnie dźwięki sprawiają prawdziwy,
fizyczny ból słuchającym jej osobom.
Moce: Wydając jeden atak właściciel tej fletni może wykonać nań krótką melodię. Już pojedyncze dźwięki
wystarczą, by wskazana osoba odczuła bardzo potężny, przenikliwy ból. Jeśli nie wykona testu Wytrzymałości
przez następne 1k6 tur będzie posiadać ujemny modyfikator – 20 do wszystkich statystyk.
514) Dzwonek irytacji:
To nieduży, miedziany dzwoneczek, który prawdopodobnie nie zwróciłby niczyjej uwagi, gdyby nie
fakt, że został dość mocno naładowany mocą. Czary odprawił nad nim Gnosh Goblin, złośliwy gnom,
przezywany tak z powodu swego wypaczonego poczucia humoru. Twórca artefaktu nosił go przywiązanego do
czapki, bawiąc się graniem na nerwach ludziom. Artefakt zaginął, gdy pewnego dnia rozwścieczony tłum
dokonał na nim samosądu.
Moce: Dzwonek potrząśnięty (jeden atak) wydaje wibrujący, wprost nieznośnie irytujący dźwięk. Dźwięczy on
do następnej tury właściciela w uszach wszystkich istot w promieniu 3 metrów od niego. Otrzymują one karę -10
do wszystkich testów.
Dzwonka może używać każdy, niezależnie od posiadanych zdolności.
515) Róg ciszy:
Ten artefakt jest potężnym, czarodziejskim przedmiotem wykonanym przez leśne elfy ze słoniowego
kła sprowadzonego z dalekiego południa. Używany był przez jednego z ich zwiadowców Elthrana Cichego,
którego oddział zasłynął z tego, że potrafił podejść nawet najczujniejszego przeciwnika bez zwracania na siebie
jakiejkolwiek uwagi. Róg prawdopodobnie po dziś dzień pozostaje w rękach elfów.
Moce: Gdy zadmie się w Róg Ciszy (jeden atak) nie dobywa się z niego żaden dźwięk. Przeciwnie – wszystko w
okolicy milknie i staje się wyciszone. Zaklęte w ten sposób osoby – jeśli nie mówią i nie czynią innych,
hałaśliwych rzeczy – poruszają się całkowicie niesłyszalne.
516) Wężowy flet:
Ten przedmiot przywieźli kupcy z Arabii, którzy sprzedali go w Laruzji za imponującą cenę.
Kilkakrotnie przechodził drogą kupna i sprzedaży z rąk do rąk, prawdopodobnie po dziś dzień krążąc po
antykwariatach i sklepach z magią.
Moce: Zagranie nawet prostej melodii na tym flecie (2 ataki) hipnotyzuje węże. Stworzenia robią się ospałe,
poruszają się w drgający, osłupiały sposób, tracąc całą swą agresję. Jeśli nie zostaną zaatakowane lub w inny
sposób rozdrażnione nie poruszają się i nie walczą. Skuteczne użycie artefaktu wymaga porównania Siły Woli
między użytkownikiem artefaktu, a gadami, które chce zahipnotyzować.
517) Róg zapału:
Ten instrumen wykonano zaledwie z krowiego rogu, niemniej jednak prawie natychmiast zaklęto go
dość potężną magią, o czym świadczą runiczne inskrypcje na okuwającym go metalu. Krasnoludzcy kowale,
którzy tego dokonali mieli zamiar stworzyć potężną, magiczną broń, która umożliwi im zwycięstwo w licznych,
toczonych przez ich rasę bojach. W dużej mierze zamiar ten się powiódł. Artefakt ten – mimo, że poznaczony
wojennymi szramami – po dziś dzień spoczywa w skarbcu któregoś z klanów.
Moce: Róg – gdy weń zadąć – wydaje z siebie potężny dźwięk oddziałujący na ciała i umysły wszystkich
sprzymierzeńców w promieniu 3 metrów od właściciela. Do końca swej tury otrzymują oni premię + 10 do
wszystkich testów Ataku i Obrony.
518) Struny czaru:
Nie jest to w zasadzie instrument, a same struny, napełnione magiczną mocą i potężnym urokiem.
Stworzyli je elfi bardowie w dość dużej ilości, nie mniej jednak dziś trudno znaleźć więcej niż kilka. Może
wydawać się to dziwne, ale pasują one w praktyce do każdego rodzaju instrumentu strunowego. Od czasu do
czasu spotyka się barda lub minstrela posługującego się którąś z nich.

Moce: Struny same w sobie nie mają mocy magicznej. Muszą zostać nią napełnione przez czarownika, który
tchnąłby w nie zaklęcie. Nie może ono przekraczać Trudności 35, nie mniej jednak może zostać wprowadzone w
struny wielokrotnie (lecz maksymalnie jeden artefakt może mieścić 35 punktów czarów). Jeśli właścicielowi
przyjdzie taka ochota może zastąpić czar innym. Czar aktywowany jest poprzez koncentrację i grę na
instrumencie przez czas równy dwukrotnemu Czasowi Rzucania oryginalnego czaru.
519) Dzwonek alarmu
To nieduży, wykonany z miedzi dzwonek zaczarowany przez maga Aleriona Twirna jako pożyteczne
narzędzie. Czarownik ten – jak wielu przedstawicieli jego fachu – zgromadził w swej siedzibie liczne,
czarodziejskie i naturalne przedmioty, które mogły skusić niejednego do kradzieży. Dzwonek z założenia miał
być zabezpieczeniem dla właściciela.
Moce: Jeśli w promieniu 30 metrów od właściciela dzwonku znajdzie się jakaś istota o nieprzyjaznych
zamiarach (lub zwyczajnie nieproszona) dzwonek wydaje ciche, lecz wyraźne dźwięki ostrzegające o
zagrożeniu. Celem zostania właścicielem przedmiotu należy wpierw zestroić się z przedmiotem, co wymaga
godzinnej medytacji.
Dzwonku może używać każdy, niezależnie od posiadanych zdolności.
Instrumenty Muzyczne niezwykłej jakości:
520) Róg kontroli bestii:
To poroże z głowy tura zostało napełnione magią przez druidów i podarowane Gornowi
Czerwonolicemu, królowi Haugów z regionów dzisiejszego Wallatar. Słynął on ze swej waleczności, lecz nie
ona była jego głównym talentem. Przede wszystkim był on niezwykle zdolnym, wprawnym myśliwym, któremu
nikt nie był w stanie dorównać. Mrożące krew w żyłach legendy z zamierzchłej przeszłości opowiadają o
prowadzonych przez niego polowaniach tak na bestie jak i na ludzi, zwłaszcza schwytanych jeńców.
Moce: Osoba dmąca w róg może zmusić do posłuszeństwa jedną, widzianą przez siebie istotę klasyfikowaną
jako Potwór (wymaga to porównania Siły Woli). Jednorazowo pod kontrolą artefaktu może znajdować się tylko
jedna istota.
521) Rogi ciemności:
Geneza tych artefaktów jest nieznana, nie mniej jednak wydają się być dość częste. Kilka z nich
Laruzyjscy królowie i bohaterowie zdobyli w skutek starć z demonami, często zresztą z dużymi ich grupami.
Wydaje się, że właśnie te istoty są ich twórcami, bowiem często zdarza się, że właśnie one przypasują je sobie
do walki, a inskrypcje na rogach często także na to by wskazywały. Nie wiadomo dokładnie z czego i jak
powstają te artefakty.
Moce: Osoba dmąca w róg sprawia, że wydobywa się z niego potężna fala dźwięku i negatywnej energii. Przez
następne 10 tur wszystkie demony, potwory i ożywieńcy w promieniu 10 metrów otrzymują premię +10 do
testów Obrony i Ataku.
522) Skrzypce wydrążonych ludzi:
Skrzypce te znajdowały się w rękach Luthora Szalonego, minstrela, bandyty i zabójcy, który zasłynął z
tego, że wraz z bandą podobnych sobie zbirów terroryzował północne trajton, napadając i ograbiając samotnych
wędrowców, których następnie bestialsko mordował. Wedle legend o każdej ze swych ofiar pisał pieśń, ze
szczegółami opisującą męki i upokorzenia, jakich doznały przed śmiercią. Jego praktykę ukrócił szybko jeden z
baronów, niestety czas jakiś potem duch Luthora powrócił, by dalej kontynuować swe bezbożne praktyki. Został
na szczęście szybko odnaleziony i powtórnie zabity przez łowców czarownic tym razem skutecznie. Skrzypce
zostały zabezpieczone w skarbcu jednej ze świątyń.
Moce: Gra na tym instrumencie przez minutę (12 ataków) pozwala wezwać jeden Cień. Wymaga to poświęcenia
1 punktu życia i porównania Siły Woli z wzywanym upiorem. Cień pozostaje na służbie u wzywającego przez
godzinę, po której odchodzi. Jednocześnie pod kontrolą właściciela artefaktu mogą znajdować się 3 cienie.
523) Bębny strachu:
Kotły tych bębnów orkowi szamani pokryli ludzką skórą i ozdobili prymitywnymi, nie mniej jednak
odrażającymi piktogramami a następnie napełnili mocą. Służyły licznym watażkom jako narzędzie wojny i
zagłady. Nie mniej jednak podczas bitwy w jarze Ban Korga posługująca się nimi horda została rozbita, a bębny
– których mocy nikt nie był świadom – przewieziono do Orgbergu, gdzie zostały umieszczone jako dar wotywny
w jednej z świątyń.
Moce: Osoba grająca na tym instrumencie wzbudza Strach we wszystkich stworzeniach – prócz sojuszników –
znajdujących się w promieniu 12 metrów od niej.

524) Róg lodowego podmuchu:
Róg ten wykonać miały krasnoludy z dalekiego Tham Mod, które prawdopodobnie też tchnęły weń
moc, nie mniej jednak dziś nie znajduje się on w ich rękach. Róg wszedł w posiadanie Nordów, którzy
przewieźli go aż do Wyspy Skał, gdzie po dziś dzień przechowują artefakt w jednej ze swych pirackich osad.
Moce: Osoba, która zadmie w róg (1 atak) wysyła z niego falę zimnego powietrza o szerokości 3 metrów. Ma
ona zasięg 100 metrów i pochłania pierwsze 3 istoty znajdujące się w jej obrębie zadając im 6k6 ran. Artefaktu
można użyć 3 razy dziennie.
525) Róg grzmotu:
Róg grzmotu to dzieło krasnoludów z Szarych Gór, które zostało im wykradzione przez orka Gorbaga
Przebiegłego i obecnie używane jest przez jedną z grasujących na Wrzosownisku Atten band, często
napadających ziemie karłów jak i ludzi. Mimo wysokich nagród nie zdołano nigdy ich schwytać.
Moce: Osoba, która zadęła w róg (1 atak) może wydobyć z niego potężny dźwięk przywodzący na myśl
uderzenie gromu. Największe natężenie dźwięku obecne jest w długim na 100 metrów, szerokim na 3 metry
pasie i uderza w pierwsze 3 istoty. Zadaje im 4k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden niemagiczny pancerz
oraz zmusza do wykonania testu wytrzymałości. Ci, którym się to nie powiedzie głuchną na godzinę. Artefaktu
można użyć trzy razy dziennie.
526) Róg sokołów:
Artefakt ten pochodzi z Illien, krainy, która często toczy walki z zamieszkującymi Lodowe Góry
klanami orków. Czarodzieje leśnych elfów, by powstrzymać rabunkowe wyprawy swych górskich sąsiadów
stworzyli liczne, potężne, magiczne bronie. Jedną z nich jest róg sokołów, który czarodziejka Elthirne
Szczebiotliwa zaklęła z pomocą pewnego żywiołaka powietrza. Z dużym powodzeniem używany był przez elfy
w walkach z jeźdźcami wywern.
Moce: Osoba dmąca w róg oddziałuje na umysły 1k6 wskazanych przez siebie powietrznych istot. Musi
wykonać względem każdej z nich test Charyzmy. Jeśli jej się powiedzie stworzenia te tracą kontrolę nad swym
zachowaniem i lądują na ziemi, z której – niezależnie od sytuacji – nie odlecą nim minie pół godziny.
527) Mithrilowe dzwonki:
Ten zestaw niewielkich dzwoneczków został zaklęty przed wiekami przez gnomiego czarownika
Gnorfa Godborsona, który dysponował niewielkim zestawem mitrilowych dzwoneczków ukształtowanych w ten
sposób przez krasnoludy dokonujące tezauryzacji skarbów. Napełnił je mocą tworząc jednocześnie wspaniałe
dzieło sztuki jak i potężną, czarnoksięską broń.
Moce: Oryginalnie dzwonków było siedem. Każdy z nich można użyć raz dziennie, energicznie potrząsając lub
– jeszcze skuteczniej – rzucając (z punktu widzenia mechaniki jak kamieniem). Dzwonek wydaje z siebie
potężny dźwięk zadający 4k6 nie powstrzymywanych przez żaden nie magiczny pancerz ran od dźwięku
wszystkim istotom w promieniu 3 metrów za wyjątkiem użytkownika.
Dzwonków może używać każdy, niezależnie od posiadanych zdolności.
528) Instrument wiatrów:
Instrument wiatrów na pierwszy rzut oka sprawia dziwne wrażenie. Z całą pewnością należy on do
rodziny instrumentów smyczkowych, lecz niestety trudno szukać dlań jakiegoś odpowiednika. Podobno należał
do Thiulu Pylistego, możnego ducha powietrza, który oddał go śmiertelnemu bardowi, gdy tamten zwyciężył go
w turnieju improwizowanych pieśni. Trudno powiedzieć, czy historia ta zawiera choćby ziarno prawdy, nie
mniej jednak byłoby to pewnym wyjaśnieniem dziwacznego wyglądu przedmiotu.
Moce: Na instrumencie wiatrów może grać każda osoba potrafiąca grać jak na dowolnym innym instrumencie
strunowym (choć z modyfikatorem – 10). Grając turę może wywołać ciszę (pod warunkiem, że wicher jest
umiarkowanej siły), lub wiatr ewentualnie zmienić jego kierunek. Grając dwie tury może wywołać silniejszy
podmuch wiatru, zmieniający poważnie kierunek wichru i powodujący, że wszystkie istoty w promieniu 25
metrów od wskazanego miejsca (a więc i sprzymierzeńcy) otrzymują karę -10 do wszystkich testów związanych
z ruchem i strzelaniem z broni miotającej. Wreszcie grając 3 tury można raz dziennie wywołać podmuch
uderzający z siłą 6k6 we wskazane miejsce i wszystkie istoty w promieniu 3 metrów od niego.
Pierwszy i drugi efekt utrzymają się tak długo, jak długo muzyk gra na swym instrumencie.
Czas gry nie kumuluje się. Tzn. grając odpowiednio długo efekt pierwszy nie otrzyma się efektu
drugiego ani trzeciego. Każdy z nich wymaga, bowiem innej melodii.
529) Bębny gromów:
Bębny gromów powstały w cieniu Ognistych Gór, napełnione mocą przez jednego z orkowych
czarnoksiężników prawdopodobnie z pomocą służebnych demonów. Ludzie długo nie byli świadomi ich
istnienia, orkowie wykorzystywali je bowiem najczęściej we własnych, plemiennych walkach. Dopiero sto lat

temu klan Kruka przekroczywszy Stalową Rzekę użył ich w walce z rycerzami Allam. Od tego momentu bębny
gromów słyną jako jeden z groźniejszych artefaktów zielonoskórych.
Moce: Osoba wybijająca rytm na bębnach zyskuje potężną władzę nad pogodą, pozwalającą jej trzy razy
dziennie sprowadzić z nieba (nawet czystego) błyskawicę (jak w wypadku czaru „Wezwanie błyskawic”). Trzy
razy dziennie może wywołać też potężny, ogłuszający hut, który usłyszą wszystkie istoty w promieniu 10
metrów od wskazanego miejsca. Muszą one wykonać test Wytrzymałości, inaczej zostaną oszołomione i
otrzymają modyfikator – 10 do wszystkich akcji.
Instrumenty Muzyczne legendarnej jakości:
530) Róg wielkich łowów:
Róg pochodzi z Wielkiego Zielonego Lasu, lecz oryginalnie nie był dziełem elfów. Początkowo
znajdował się w rękach Łowcy, boga lub potężnego demona, niekiedy utożsamianego z Krolmem lub którymś
jego awatarem. Stwór uwielbiał polowania na żywe istoty, najchętniej inteligentne. Dla swej zabawy zabił wielu
elfów, co sprawiło, że liczni magowie, łowcy i wojownicy wyruszyli, by mu się przeciwstawić – zarówno z
pośród elfów leśnych jak i mrocznych. W prawdzie w końcu sytuacja się odwróciła i stworzenie zostało
pokonane, nie mniej jednak nim to nastąpiło upłynęły lata, a walki kosztowały życie dziesiątek elfów. Obecnie
róg przechowywany jest w pałacu leśnych elfów, co jest przyczyną ich sporu z mrocznymi kuzynami.
Moce: Osoba dmąca w róg (jeden atak) wydaje zeń potężny odgłos. Wszyscy słyszący go sprzymierzeńcy
znajdujący się w promieniu 10 metrów od właściciela otrzymują jeden, dodatkowy atak oraz premię +10 do
testów Łucznictwa na czas jednej tury.
Osoba dzierżąca przy sobie róg otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Tropienia oraz bardzo
czuły węch.
531) Lutnia „Pieśń syreny”:
Wedle legend lutnia ta została podarowana przez syreny jednemu z minstreli lub bardów Trisanii, który
zauroczył je swą pieśnią. Wygląd artefaktu i posiadany przezeń zasób mocy jednak wskazuje na to, że został on
wykonany przez któregoś ducha wody. Nie wiadomo też, czy stworzenie naprawdę zrzekło się go po dobroci –
przeciwnie gwałtowna śmierć wielu posiadaczy przedmiotu wskazuje na to, że istota jest bardzo niezadowolona
z tego, że artefakt jest używany przez śmiertelnych. Stworzyło to legendę o mściwym duchu oceanu szukającym
po dziś dzień swej własności.
Moce: Osoba grająca na tej lutni powinna wykonać test Wdzięku wobec każdej istoty w promieniu 25 metrów.
Jeśli test się powiedzie słuchacz zostaje zahipnotyzowany na czas 1 godziny. Wykonuje każdy rozkaz
właściciela artefaktu (choć otrzymuje modyfikator – 20 do wszystkich testów), nie mniej jednak nie posłucha
rozkazu samobójstwa, a próba ataku na kontrolowaną w ten sposób istotę kończy się otrząśnięciem jej z tego
stanu.
532) Święty dzwon z Gaan:
Dzwon z Gaan, niewielkiego miasteczka otaczającego klasztor na południowym zachodzie
Suchoziemia, w bezpośredniej bliskości Leju Piekieł został stworzony podczas strasznej nocy. Podówczas
demony i inne ciemne siły zbierające się w Leju opuściły swą siedzibę i zaatakowały Gaan, prawdopodobnie dla
zabawy. Mordowały ludzi, ucztowały na ich ciałach i grabiły mienie. Pobożni mnisi i mieszczanie próbowali z
nimi walczyć, lecz zarówno magia jak i żelazo okazały się nieskuteczne. W akcie ostatecznej desperacji trzech
mnichów i przeor zakonu popełnili rytualne samobójstwo, poświęcając własną krwią dzwon. Od tego momentu
jego bicie stało się nieznośne dla wszystkich stworzeń ciemności.
Moce: Święty dzwon z Gaan, jeśli zostaje uderzony zadaje 1k4 rany każdemu słyszącemu go demonowi,
potworowi i ożywieńcowi, a jego dźwięki wywołują w tych istotach strach. Dzwon jest zbyt ciężki, by usunąć go
z klasztornej dzwonnicy.
Dzwonu może używać każdy (za wyjątkiem potworów, demonów, ożywieńców, osób parających się
magią nekromantyczną i im podobnych), niezależnie od posiadanych zdolności.
533) Flet nocy:
Flet ten według legend miał należeć nie do kogo innego, jak do samej bogini Ghirdy. Jest to wspaniały
instrument muzyczny, nawet bez swych magicznych mocy warty całe worki złota. Wedle opowieści pewnego
dnia znudzone bóstwo cisnęło artefakt na ziemię, by obserwować jak śmiertelnicy walczą o jego potęgę. Trudno
powiedzieć ile jest prawdy w tych słowach, nie mniej jednak faktem jest, że za sprawą tego przedmiotu setki
ludzi straciły życie.
Moce: Flet nocy jest przedmiotem niezwykłej jakości (4p, wszystkie w ułatwienie testu), choć dość
niepozornym z wyglądu. Wzięty do rąk przez osobę czułą na takie rzeczy wydaje się nienaturalnie zimny, a w
ciemnościach emanuje delikatnym blaskiem.

Osoba posiadająca przy sobie artefakt widzi w ciemnościach, jakby miała zdolność Widzenie w
Ciemnościach.
Artefakt ten promieniuje silną negatywną energią. Osoba parająca się magią nekromantyczną może
użyć go jako amuletu, dzięki któremu rzuca wszystkie czary taniej o jeden punkt. Nie mniej jednak wszystkie
potwory w promieniu stu metrów z tej samej przyczyny wyczuwają artefakt. Oddziałuje on na ich umysły jak
zaproszenie, przyciągając je w stronę właściciela. Demony i ożywieńcy również wyczuwają artefakt, lecz nie
czują przymusu podążania w jego kierunku.
Grający na przedmiocie może zmusić jednego potwora w promieniu 1000 metrów od siebie do
podążania w kierunku artefaktu. Nie mniej jednak automatycznie właściciel przedmiotu sygnalizuje swą
obecność wszystkim bestiom w zasięgu. Tak zwabioną bestię można zauroczyć grając 1k6 tur bez przerwy i
wykonując test Wdzięku -20. Staje się ona wówczas posłuszna każdemu rozkazowi wydanemu przez muzyka.
Artefakt może jednocześnie kontrolować do trzech potworów.
534) Dzwon przywołania:
Dzwon przywołania to dzieło dawnych magów dziś już zapomnianych tak z imienia jak i z czynów.
Dzwon od zawsze znajduje się w Tyrnie, lecz niestety wszystkie notatki na temat jego historii uległy zniszczeniu
podczas katastrofy, jaka spadła na miasto i spłonęły. Los nie oszczędził także i samego artefaktu, bowiem
dzwonnica, na której miał się znajdować zapadła się w trakcie pożaru mającego miejsce po tym samym
wydarzeniu i pogrzebała go pod swymi gruzami. Mieszkańcy miasta mieli pilniejsze sprawy na głowie, niż
wydobywanie artefaktu, dlatego też prawdopodobnie po dziś dzień znajduje się on na dnie zabudowanego
nowymi domami gruzowiska.
Moce: Dzwon przywołania pozwala raz dziennie przyzwać – uderzając weń – stworzenie dowolnego gatunku
(lecz niestety nie konkretne stworzenie). Istota ta pojawia się natychmiast, a użytkownik artefaktu może
spróbować przejąć nad nią kontrolę zwykłym sposobem. Jeśli jednak porównanie Siły Woli się nie powiedzie
wezwana istota natychmiast atakuje maga.
Dzwonku może używać każdy, niezależnie od posiadanych zdolności.
Dzieła sztuki:
Pomimo dość surowego życia – a może właśnie dzięki niemu – mieszkańcy Laruzji cenią piękno pod
każdą postacią. Nic dziwnego więc, że wielu z nich kocha otaczać się zbytkownymi przedmiotami – od chłopów
poczynając na królach kończąc. Naturalnie nie każdy jest zdolny w równym stopniu zaspokajać swe potrzeby
piękna i gdy królowie oraz książęta otaczają się kosztownymi arrasami, marmurowymi rzeźbami,
wielobarwnymi obrazami oprawionymi w kipiące od złota i klejnotów ramy, to większość ludzi musi zadowolić
się wiele prymitywniejszymi dziełami lokalnych rzemieślników, wykonanymi nierzadko z terakoty posążkami i
schematycznymi obrazkami. Naturalnie wśród lokalnych artystów znajdują się ludzie różnego pokroju i jeśli
niektórzy są bardzo kiepskimi wykonawcami, to innym nie sposób odmówić talentu.
Nie mniej jednak dzieła sztuki pełnią również inne funkcje prócz estetycznej. Przede wszystkim są
sposobem przenoszenia informacji – bardzo ważnym w świecie, gdzie większość ludzi jest niepiśmienna.
Przedstawiane na freskach i płaskorzeźbach oraz pomnikach wydarzenia i postacie zastępują prostaczkom księgi,
pozwalając im zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami religijnymi, historycznymi czy mitologicznymi.
Nie jest to jednak jedyna ich funkcja – znaki graficzne w postaci szyldów informują przechodniów o działaniu w
danym miejscu rzemieślników jakiegoś fachu lub zastępują numery domostw w miastach. Prymitywne (lub
doskonałe) portrety i ilustracje wreszcie służą bogatym – lub w danej chwili tego potrzebującym – jako rodzaj
zdjęć. Mają po prawdzie różną jakość, zależną głównie od mistrza, który je wykonał, czas ich powstawania jest
długi, a cena niemała, nie mniej jednak jest to jedyna metoda uwiecznienia drogiej sobie osoby lub ważnego
wydarzenia.
Po drugie wiele artystycznych przedstawień ma znaczenie religijne. Niemal w każdym domu znajduje
się niewielka kapliczka, w której właściciele przechowują posążki i figurki swych bożków, opiekujących się
nimi i światem. Często są to przedstawienia tych samych istot, których posągi można znaleźć w świątyniach.
Laruzyjczycy wierzą, że wszędzie tam, gdzie jeden z tego typu posążków się znajduje przebywa też bóstwo,
otoczone szacunkiem i luksusem, nawet najmarniejsze z nich otaczają, więc czcią.
Wreszcie w świecie prawie pozbawionym banków sztuka jest formą przechowywania dóbr. Tak miasta,
jak i możni – od kupców zaczynając na królach kończąc – chętnie używa swych dóbr do wykonania dzieł sztuki
– nie rzadko posągów przedstawiających bóstwa, bohaterów lub ich samych, często wyjątkowo pięknych po to
tylko, by zagospodarować jakoś kruszec. W chwili, gdy nie jest on potrzebny stanowi ozdobę, lecz w momencie,
gdy zachodzi potrzeba użycia go zdumiewające nieraz arcydzieła są przetapiane i częstokroć przekuwane na
monety.
Dzieła sztuki dobrej jakości:

535) Magiczny obraz:
Niektórzy magowie także miewają hedonistyczne, lub artystyczne zapędy. Efekty ich prac bywają
różne, bowiem talent malarski nie idzie w parze ze zdolnościami magicznymi. Obok koszmarnych kiczów
powstają jednak i prawdziwe dzieła sztuki. Co więcej wielu czarowników – by dodać swym dziełom
niesamowitości, powabu i uczynić je bardziej dramatycznymi – zaczarowało je. Mimo to najczęstsze formy
zaklętych obrazów – jak ta – nie mają olśniewających mocy.
Moce: Przedstawiona na obrazie tego typu scena jest ruchoma. Ucztująca grupa porusza się, namalowane
drzewa pochylają się na skutek wiatru, słońce wschodzi i zachodzi zgodnie z normalnym, dziennym cyklem.
Prócz estetycznej funkcji nie posiada to żadnych zastosowań praktycznych.
536) Gadający posążek:
Czarownicy – w charakterze ćwiczeń, eksperymentów lub ekscentrycznych zabawek – tworzą czasem
dziwne, magiczne przedmioty, które nie posiadają realnego zastosowania. Jednym z tego typu eksperymentów są
tego rozdzaju posążki.
Moce: Gadające posążki – dość zresztą liczne – są zdolne do mowy, nie mniej jednak – zależnie od talentów
czarownika, który je stworzył - w różnym stopniu. Niektóre z nich potrafią wypowiedzieć tylko kilka zdań
mechanicznym głosem, z innymi można wdać się w mniej lub bardziej interesujące rozmowy, mają też
dostosowane do swego wyglądu głosy. Posążki jednak nie posiadają jakichkolwiek zdolności umysłowych, a
rozmowa z nimi może być najwyżej krótką krotochwilą.
Zwykle posążkowi można nakazać zapamiętanie jakiegoś zwrotu lub wiadomości (nie dłuższej jednak
niż 50 słów), którą przekaże wskazanym osobom.
Dzieła sztuki wysokiej jakości:
537) Statuetka wojownika:
Ta statuetka to nieduży posążek o religijnym znaczeniu, przedstawiający boga Thaliona, patrona honoru
i odwagi. Nie do końca wiadomo, czy została zaczarowana przez jego kapłanów czy też rzeczywiście posiada
cudowną moc wypływającą z boskiej interwencji. Statuetka była ongiś przekazywana z pokolenia na pokolenie
w jednym z rycerskich rodów z Zamku Mgieł, nie mniej jednak zaginęła. Szkielet jej ostatniego właściciela
bieleje gdzieś na Wrzosowisku Atten.
Moce: Posążek ten najlepiej nosić przy sobie, w niedużej, płóciennej sakiewce. Osoba mająca go ze sobą
otrzymuje zaletę „Bóstwo opiekuńcze”. Jeśli już posiada taką zaletę jej ataki są trudniejsze do obronienia o 10.
538) Gliniana statuetka:
To nieduży, stosunkowo prosty posążek z terakoty, jakich biedni używają jako wyobrażeń swych
bóstw. Ten konkretnie przedstawia Iliris, patronkę lekarzy. Podobno był własnością chorego dziecka, które tak
żarliwie modliło się do bogini, że ta zstąpiła z niebios i uzdrowiła je swą mocą.
Moce: Posążek ten najlepiej nosić przy sobie, w niedużej, płóciennej sakiewce. Osoba mająca go ze sobą
otrzymuje zaletę „Bóstwo opiekuńcze”. Ponadto otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Leczenia. Jeśli już
posiada wzmiankowaną wcześniej zaletę premia ta wynosi +20.
539) Figurka kobry:
Posążek ten z całą pewnością nie pochodzi z Laruzji, co daje się stwierdzić po tym, że w krainie tej
kobry nie są znanym wężem, a najpewniej został przywieziony z zewnątrz, najprawdopodobniej za
pośrednictwem kupców arabskich. Mawia się, że jest to dzieło wielkiego nekromanty ze wschodu, który używał
artefaktu jako broni przeciwko swym wrogom w celu dokonywania nagłych, skrytobójczych ataków.
Moce: Raz dziennie na rozkaz swego właściciela posążek może ożyć przybrawszy postać prawdziwego, żywego
węża. Ma on statystyki małego zwierzęcia, nie mniej jednak jest bardzo jadowity. Osoba pogryziona przez węża
musi wykonać test Wytrzymałości co godzinę przez 1k12 godzin, inaczej otrzyma 1k6 ran.
Wąż wykonuje wszystkie rozkazy swego właściciela.
540) Figurka humanoida:
Ta nieforemna figurka ulepiona z wosku przedstawia jakieś, bliżej nieokreślone stworzenie.
Prawdopodobnie jest ono imaginacją autora, a nie żadnym, realnie istniejącym stworem. Artefakt stworzył Gael
Przebiegły, uczeń Hroghtara Pięknoducha na jego polecenie. Teoretycznie miało być to ćwiczenie, nie mniej
jednak Gael wykonał przedmiot wiele potężniejszy, niż chciał jego mistrz i spróbował go użyć, by uśmiercić
nauczyciela i wykraść jego wiedzę. Sztuka dla tego drugiego na szczęście nie udała się, a krnąbrny czeladnik
został wydalony z nauki.
Moce: Raz dziennie na rozkaz właściciela (1 atak) figurka może przybrać postać humanoidalnego potwora. Jego
statystyki są następujące:

Cechy: sił:30, p.ran:30 zr:15 szyb:15 int:15 mądr:15 mist:0 mag:0 sił.wol:15 spost:15 szcz:15 wyt:30 op:15 char:
15 wdzk:15 w.wręcz:3
Liczba ataków: 1 Inteligencja: automatyczna.
Stworzenie klasyfikowane jest jako konstrukt i wykona każdy atak osoby, która użyła przedmiotu. Nie posiada
żadnych zdolności.
541) Figurka żuka szpiega:
To duże, wykonane z drewna przedstawienie żuka wykonał elfi czarodziej Elethir Mądry zaangażowany
zarówno w intrygi na elfim dworze, jak i zewnętrzne waśnie z ludźmi oraz tępienie goblinów i orków. Zasłynął
on głównie z tego, że zawsze wiedział, jakie decyzje podejmie jego przeciwnik i uprzedzał jego ruchy. Nie
wiadomo czy informacje te zdobywał samemu, za sprawą swej magii, czy też dysponując zespołem zdolnych
szpiegów.
Moce: Po wypowiedzeniu słowa – rozkazu (1 atak) figurka ożywa. Każdorazowo jej 10 minutowa aktywność
kosztuje właściciela 1 punkt wyczerpania. Osoba, która wypowiedziała hasło wpada w rodzaj transu, sterując
swymi myślami żukiem i jednocześnie odbierając wszystko to, co rejestrują jego zmysły. Żuk ma statystyki
małego stworzenia.
542) Czarna lalka:
Ta wykonana z porcelany, ubrana w czarne ubranko lalka została sporządzona przez czarnego elfa
Galathira Przebiegłego i za pomocą jego agentów podrzucona córce niewygodnego dlań barona z zachodu
Allam. Zła moc zawarta w lalce opanowała umysł i ciało dziecka, które wznieciło pożar zabijając całą swą
rodzinę i pozostałych domowników posłuszne rozkazom przedmiotu.
Moce: Czarna lalka wprost emanuje falami negatywnej energii. Każda istota wystawiona na 15 minut na jej
działanie musi wykonac test Wytrzymałości inaczej otrzymuje punkt Mrocznej Skazy. Lalka raz na godzinę
próbuje przejąć kontrolę nad ofiarą testując jej Siłę Woli przeciwko nagromadzonym punktom Skazy. Jeśli jej
się uda ofiara otrzymuje dodatkowy punkt i wykonuje rozkazy przedmiotu. Wola przedmiotu jest prosta – dąży
on do uśmiercenia wszystkich żywych istot w swym zasięgu.
543) Skarabeusz śmierci:
Skarabeusz był świętym owadem bóstw czczonych przed wiekami w dawnej Arabii. Obecnie ich kult
zamarł, a świątynie przysypał piasek, mało kto o nich pamięta. Jedyne osoby, które odwiedzają ich przybytki to
rabusie. Najprawdopodobniej właśnie przedstawiciele owego fachu wydobyli skarabeusza z grobowców i
dostarczyli do Laruzji. Nie wiadomo jak duże straty żuk poczynił, nim dotarł do rąk Hattona, który wysłał go
jako prezent konkurującego z nim do władzy nad Suchoziemiem księcia 50 lat temu. Od tego czasu Skarabeusz
krąży w obydwie strony po całym, dawnym królestwie jako broń w rękach skrytobójców.
Moce: Ta wykonana z emaliowanego złota figurka jest – mimo swego pięknego wyglądu i wyraźnej
drogocenności – niesamowicie groźnym przedmiotem. Wzięty do ręki i ogrzany ciepłem ludzkiego ciała
skarabeusz niemal natychmiast ożywa (ma statystyki małego stworzenia) i wpełznąwszy pod pancerz oraz
ubranie kieruje się ku sercu ofiary. Gdy tam dotrze wgryza się w klatkę piersiową i uśmiercając go niemal
natychmiast.
544) Posążek duszącej winorośli:
Ta niewielka figurka przedstawiająca oplecionego winoroślą człowieczka została najpewniej wykonana
przez druida Ogmiosa Zielarza, który zasłynął ze swej fascynacji ziołami i roślinami – tak leczniczymi jak i
śmiercionośnymi. Prawdopodobnie ten posążek był jakiegoś rodzaju czarodziejską bronią, mającą uchronić
druida przed czychającymi w lasach niebezpieczeństwami i zagrożeniami, choć trudno powiedzieć, czy nie krył
się za tym inny, bardziej złowieszczy cel.
Moce: Posążek zawiera w sobie 3 ładunki zaklęcia „Dusząca winorośl” każdy z nich można uaktywnić chwilą
koncentracji na artefakcie i wydaniem jednego ataku.
Dzieła sztuki niezwykłej jakości:
545) Kamienny koń:
Kamienny koń to nieduży posążek wykonany z czarnego, śliskiego kamienia. Pierwotnie stanowił
własność żywiołaka Xandu Kamiennego, nie mniej jednak już wiele lat temu opuścił on ręce nieśmiertelnego.
Nie wiadomo jak dokładnie stwór stracił artefakt, według niektórych zwyczajnie go zgubił – wedle innych –
wykradł mu go sprytny złodziej. Nie mniej jednak od jakiegoś czasu przedmiot krąży wśród kupców
wyspecjalizowanych w czarach.
Moce: Po wypowiedzeniu słowa rozkazu kamienna figurka ożywa przybierając postać rumaka. Można nań
jeździć jak na zwykłym koniu, zachowuje się też jak normalny, nie szkolony do walki wierzchowiec. Rumak

może biec bez zmęczenia przez 8 godzin, po których zmienia się z powrotem w figurkę (przedmiotu można użyć
raz dziennie). Nie da się go też zranić zwykłą bronią. Rumak nie męczy się, nie potrzebuje paszy ani żywności,
nie mniej jednak w stosunku do zwykłego konia jest o 20 wolniejszy.
546) Idol Danu:
Ta gliniana figurka przedstawia Danu w jej aspekcie matki. Jest naprawdę starożytna, wedle niektórych
druidów pochodzi jeszcze z przed czasów Seelie. Nie mniej jednak jej współczesna historia jest wiele krótsza.
Figurka przez wiele wieków leżała zagrzebana w jakimś kurhanie, z którego wydobyli ją dopiero rabusie
grobów. Rzekomo była własnością haugijskiego króla lub druida. Pewne jest, że figurka przedstawia Danu w
jednym z jej aspektów i posiada moc, podobnie jak ta bogini bardzo kapryśną.
Moce: Osoba nosząca idol przy sobie, w niedużym, płóciennym worku zawieszonym na szyi wkrada się w łaski
bogini. Wyczuwa każde grożące jej niebezpieczeństwo nim stanie się rzeczywistością, tak, że otrzymuje premię
+10 do wszystkich testów związanych z próbą uniknięcia go. Niestety jednocześnie staje się też zabawką bogini.
Każdorazowo, gdy wykonuje tego typu test istnieje szansa 10%, że postać zostanie opętana przez bóstwo, które
odejdzie znudzone po godzinie. Nie odbija się to na jej statystykach, nie mniej jednak gracz traci kontrolę nad
bohaterem na rzecz Mistrza Gry. Trudno powiedzieć, jakie będzie zachowanie opętanego, lecz nierzadko jest
ono nieadekwatne do sytuacji, lub wrogie.
547) Statuetka orła:
Ta statuetka przedstawia drapieżnego ptaka naturalnej wielkości. Podobno ongiś był to prawdziwy
orzeł, lecz niestety jego pech polegał na tym, że wpadł w oko Rubenowi Szaremu, znanemu z zamiłowania do
piękna czarownikowi. By uroda ptaka nigdy nie przepadła mag zmienił go w kamienną statuetkę. Po latach
jednak przypomniał sobie o wyglądzie ptaka podczas lotu i uznał, że statyczna forma, jaką mu nadał jest jednak
niewłaściwą i uszczupla piękno stworzenia. Umożliwił mu więc także i zdolność latania.
Moce: Statuetka ta raz dziennie na okres do 8 godzin może przybrać postać prawdziwego, żywego orła, o
charakterystykach małego stworzenia, posłusznego właścicielowi artefaktu. Proces zabiera jeden atak.
Istnieje magiczna formułę można ptaku zwrócić wolność, nie mniej jednak odbędzie się to kosztem
utraty artefaktu.
548) Statuetka pantery:
Statuetka pochodzi z Zielonego Kraju i przedstawia modnego na południu jak i potwornie drogiego
lamparta myśliwskiego. Według niektórych jest ona dziełem arabskiego maga Jafara Wielkiego, nieprzyjemnego
i raczej nieprzyjaznego czarownika z południa, wedle innych stworzył ją jakiś lokalny czarownik – człowiek,
mroczny elf lub półelf – rozgoryczony faktem, że nie może posiadać żywego zwierzęcia.
Moce: Wydając posążkowi słowo rozkazu i poświęcając jeden atak można zmusić go do przybrania postaci
prawdziwego, drapieżnego kota bojowego. Ma on statystyki Rysia i wykona każdy rozkaz właściciela.
549) Posążek smoczego oddechu:
Ta nieduża statuetka przedstawiająca smoka mieści się w dłoni jednej ręki. Wykonana jest z
wulkanicznego obsydianu. Przedmiot ten – oraz wiele innych, równie cennych – oddał magowi Aramanowi
Krezusowi żywiołak ognia Sergeran Wulkaniczny w zamian za zwrócenie wolności i zwolnienie ze służby.
Wystarczyły one, by – po sprzedaniu - uczynić maga bogaczem. Cieszył on się zamożnością przez wiele lat, nie
mniej jednak jego majątek prześladowały serie tajemniczych pożarów.
Moce: Posążek ten posiada 10 ładunków. Skierowany paszczą w stronę wrogów zionie ogniem jak prawdzwy
smok (kosztuje to jeden atak).
Odnowienie zużytego ładunku kosztuje 15 punktów czarów.
550) Czarny skoczek:
Czarne skoczki – bowiem istnieją dwa takie przedmioty – z założenia miały należeć do zestawu
szachów Omnibusa Ekscentrycznego, wielkiego maga i słynnego mistrza szachów. Pragną on wykonać
cudowny, magiczny zestaw czarodziejskich szachów, tak potężny, jak i efektowny. Udało mu się wyprodukować
jednak jedynie te dwie figury, które i tak rozdzielił los. Ich twórca nie zdołał dokończyć dzieła, zmarł podczas
zarazy, kilka dni przed zakończeniem prac nad pierwszym, białym skoczkiem.
Moce: Czarny skoczek posiada 6 ładunków. Użycie każdego z nich kosztuje jeden atak. W jego wyniku skoczek
przybiera postać odzianego w czarną zbroję rycerza. Ma on następujące charakterystyki:
Rycerz 3 poziomu:
Cechy: sił:28, p.ran:45 zr:22 szyb:22 int:50 mądr:23 mist:0 mag:0 sił.wol:12 spost:32 szcz:10 wyt:38 op:47
char:32 wdzk:28 Miecze: 5, Topory: 1 Włócznie: 4, W. Wręcz: 0
Liczba ataków: 1 Inteligencja: ludzka

Zdolności: Wysportowany, Łowiectwo, Walka konna, Jeździectwo koń, Etykieta, Szarża, Fechtunek, Honor,
Finta, Finanse, Specjalna broń- kopia, Wiedza: heraldyka, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Celny cios, Drugi
atak, Pełne furii ataki, Ripostowanie, Rozbrajanie, Parowanie
Inwentarz: Zbroja płytowa, długi miecz, tarcza
Rycerz wykona każdy rozkaz, jaki otrzyma.
Odnowienie jednego ładunku artefaktu kosztuje 30 punktów czarów.
551) Figurka czarnego pająka:
Ta wykonana z połyskującej, czarnej kości figurka przedstawiająca pająka pochodzi z Mrocznej
Puszczy. Niemal z całkowitą pewnością została wykonana przez magów mrocznych elfów, którzy tchnęli weń
złowieszczą moc. Podobno używano jej do skrytobójstw zarówno wśród orków, ludzi jak i samych mrocznych
elfów. Nie mniej jednak jej ostatni posiadacz zupełnie niepotrzebnie wdał się w bójkę z grupą pijanych
najemników w którymś z pogranicznych miasteczek podczas wykonywania swej misji. Kosztowało go to życie,
a cały jego dobytek został rozprzedany za bezcen. Także ten artefakt trafił na targ, do jakiegoś zupełnie
nieświadomego, co posiada sprzedawcy kuriozów.
Moce: Figurka posiada 6 ładunków. Wykorzystanie któregoś z nich wymaga wydania jednego ataku, powoduje,
że pająk ożywa pod postacią Gigantycznego Pająka i atakuje każdego, kto zostanie mu wskazany.
Przedmiotu używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Czarów.
Odnowienie jednego ładunku artefaktu kosztuje 30 punktów czarów.
Dzieła sztuki legendarnej jakości:
552) Obsydianowy smok z Karamonu:
Ten artefakt spoczywający w jednej ze świątyń Karamonu – niewielkiego miasteczka na południu
Równiny traw – powstał jeszcze za czasów Seelie, podczas ostatecznej rozprawy Wojen Bratobójców, gdy
czarownicy tych, którzy stać się mieli w przyszłości Mrocznymi Elfami tchnęli w wykonaną z obsydianu figurę
czarnego węża swą złowrogą moc. Artefakt ten miał przesądzić o losie bitwy. Nie wiadomo do końca czy tak się
stało… Wiele lat po jego ostatnim użyciu przedmiot odnaleźli haugijscy najemnicy, których plemiona elfi
władcy osiedlali na Równinie Traw. Haugowie po prostu orali pole, od czasu do czasu wydobywając resztki
pancerza lub broni, gdy nagle natrafili na kamienny posąg węża. Ich druidzi szybko odkryli spoczywający w
artefakcie potencjał, tak, że niemal natychmiast stał on się klanową relikwią, towarzyszącą ich ludowi na wojnie.
Z czasem rola artefaktu stopniowo spadała, a jego złowieszcza moc budziła coraz większy lęk. Zamknięto go w
świątyni zapomniawszy o jego potędze i wydobywając jedynie w celu uczestnictwa w procesjach, a potem
pamięć o nim całkowicie zanikła.
Moce: Smok może być ożywiony kosztem poświęcenia jednego ataku i 20 punktów czarów lub punktów ran.
Ma on statystyki golema, zdolność Latanie (0-20metrów) oraz zieje ogniem jak Smok. Istnieje 40% szans, że
rzucone na niego zaklęcie nie zadziała. Po każdorazowym użyciu smok musi przebywać przez tydzień w letargu
nieaktywny. Podówczas zwyczajnie śpi. Może zostać przebudzony przed upływem tego terminu, lecz otrzyma
karę -20 do wszystkich współczynników.
Przedmiotu używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie.
553) Figurka gladiatora:
Figurka ta stworzona została przez ciemne elfy z Lasu Cienia pod wpływem walk gladiatorów
toczących się na jednej ze zorganizowanych przez tą rasę aren. Figurkę zamówił ktoś z bardzo wysokiej
szlachty, lecz najprawdopodobniej nigdy nie trafiła w jego ręce stając się niepodważalnej mocy artefaktem i
jednym z potężniejszych talizmanów znajdujących się w rękach magów ciemnych elfów. Według niektórych
legend w figurce uwięziono ducha nieznanego z imienia mistrza areny, niewolnika który wierzył, że wywalczy
sobie wolność dzięki swej odwadze, lecz został zwiedziony u oszukany przez swych właścicieli, lecz opowieść
ta – mimo swej dramatyczności – nie wydaje się być prawdziwa.
Moce: Używając tego artefaktu (jeden atak) czarownik zmienia swą postać, przybierając kształt muskularnego
młodzieńca. Jego profesja zmienia się na Wojownika. Za pierwszym razem, gdy dokonuje przemiany może
zdecydować się ponownie rozdysponować punkty Cech i zakupić nowe Zdolności za posiadane punkty wiedzy.
Rasa ani płeć czarownika nie ulega zmianie, a jego wygląd – mimo, że ulega przeobrażeniu – nadal nosi
wyraźne cechy podobieństwa do pierwowzoru.
Artefakt zawiera w sobie 6 ładunków. Odnowienie każdego z nich kosztuje 40 p. czarów.
Przedmiotu używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie.
554) Figurka demona:
Ta nieduża statuetka wykonana ze srebra i ołowiu wyobraża mackowatego, rogatego demona z
Otchłani, dzierżącego bicz i trójząb. Wedle jednej z opowieści pochodzi ze świątyni Gewyn, zaginionej gdzieś

wśród stepów południa, wedle innej stworzył ją wielki nekromanta i demonolog Torgan Czarny. Zasłynął on z
tego, że żył w luksusie, wysługując się setkami demonicznych istot, które spełniały każdą jego zachciankę i co
gorsza nieraz ingerował w interesy innych istot. Podobno poruszał się na wielkiej, pływającej wyspie, na środku
której wzniósł pałac z obsydianu i czarnego szkła, był bogaty niczym król i zepsuty niczym najgorszy ze swych
podkomendnych. Nie mniej jednak jak na każdego przyszedł nań koniec. Torgan miał wezwać potężnego
demona, być może nawet demonicznego władcę, który rozwścieczony tą bezczelnością zabił maga i roztrzaskał
jego wyspę tak, że zatonęła w odmętach wraz z całym jego dorobkiem. Tylko nieliczne artefakty przetrwały to
wydarenie.
Moce: Z figurką związany jest pomniejszy demon. Osoba, która jej użyje może wezwać stworzenie, które
wypełni każdy jej rozkaz. Wezwanie zajmuje jedną turę i pochłania jeden ładunek (przedmiot zawiera ich 13).
Niestety demon nie jest wytworem artefaktu, a niezależnym bytem. Jeśli zginie nie pojawi się już więcej.
Odnowienie każdego ładunku kosztuje 40 p. czarów.
Przedmiotu używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Zaklęć.
555) Obrazy światów:
Według prac niektórych uczonych i magów, a także opowieści części bardów i kapłanów
potwierdzonych przez niektórych z pośród nieśmiertelnych Laruzja nie jest jedynym światem we wszechświecie.
Co więcej niektórzy czarownicy i podróżnicy zaklinają się nawet, że zdarzyło im się odwiedzić inne, nieznane
wymiary i miejsca, po kontynencie krążą nawet pejzaże wyobrażające egzotyczne, nieznane plenery oraz osoby
podające się za przybyszów z innych planów. Niektóre z tych ilustracji są rzeczywiście zadziwiające i choć
większość z nich najprawdopodobniej jest jedynie rezultatem dzikiej wyobraźni artystów, to o innych
czarownicy twierdzą, że są jak najbardziej prawdziwe. Co więcej część z tych ostatnich posiada niezwykłe,
magiczne moce pozwalające przeniknąć do wnętrza pejzażu.
Moce: Tego typu obrazy są w rzeczywistości bramami międzywymiarowymi. Za ich pomocą można dostać się
do innych światów i wszechświatów (patrz dodatek „Zaświaty Laruzji”). Niektóre z nich to gigantyczne
przestrzenie, identyczne jak sama Laruzja inne to niewielkie, sięgające kilkunastu mil, drobne przestrzenie.
Zwykle jeden obraz stanowi bramę do jednego świata.
Meble:
Przeciętni Laruzyjczycy nie posiadają w swych domach wiele mebli. Zwykle jest to łóżko lub dwa,
kilka ław lub stołków, stół i może jedna lub dwie półki, ewentualnie kołki, na których wiesza się sprzęty.
Ubrania trzyma się w skrzyni, choć bogatsi posiadają szafy, w których odzież niszczy się w mniejszym stopniu.
Centrum izby zajmuje palenisko, które służy do przygotowywania posiłków i ogrzewa domostwo swym ciepłem,
choć w wielu regionach jego rolę przyjęły znacznie wydajniejsze piece. Biedni nie mają nawet tego, choć
naturalnie są i bogatsi, którzy otaczają się znacznie większą ilością mebli, tak, że u mieszczan, bogatych
chłopów czy nawet poślednich rycerzy można znaleźć znacznie więcej ułatwiających życie sprzętów. U
bogatego rycerstwa i zamożnych kupców naturalnie umeblowanie jest znacznie bogatsze, obejmuje zawieszane
na ścianach arrasy i drogie dywany rozpościerane na podłogach (gdy biedni – a nawet panowie wielkich
zamków – muszą zadowolić się zwykłym sianem). Najbogatsi rozkazują ozdabiać swój dobytek płaskorzeźbami,
malowidłami lub złoceniami, tak, że najdroższe meble są zarazem dziełem sztuki jak i fortuną samą w sobie.
Meble dobrej jakości:
556) Krzesło wygody:
Krzesło to najpewniej jest dziełem elfa, może gnoma, lecz pomysł był naśladowany tak, że ogólnie tego
typu przedmiotów jest wiele. Prawdopodobnie u podstaw ich istnienia leży fakt, że magowie spędzają swój
żywot głównie w postaci siedzącej, rzadziej półleżącej, z nosem w książkach, co może prowadzić do bólu
pleców i na pewno wymaga posiadania porządnego, wygodnego siedziska.
Moce: Krzesło wygody jest – jak sama nazwa wskazuje – bardzo wygodne, mimo, że nie zawsze wskazywałby
to jego kształt. Na tym wyczerpują się jego moce… Tak, ten efekt dałoby się uzyskać bez uciekania się do
czarów.
Meble wysokiej jakości:
557) „Powitalny” dywan:
Ten artefakt to dzieło Kurga Samotnika, ekscentrycznego czarownika, który ongiś należał do rasy
ludzkiej, lecz na skutek swych eksperymentów odszedł bardzo daleko od swej przynależności gatunkowej. Kurg
nie lubił – wręcz nienawidził – innych ludzi. Nie naprzykrzał się im zbytnio, nie mniej jednak nie trawił ich
obecności w swym otoczeniu, wolał raczej izolować się przed nimi, zresztą bez namysłu i żalu eliminując
intruzów lub używając ich do swych eksperymentów. Powitalne dywany były jedną z pułapek, jakie stosował.

Moce: Powitalny dywan – na rozkaz swego właściciela – może nagle zwinąć się, totalnie oplątując dowolną
stojącą na nim, lub znajdującą się nie dalej niż 4 metry od niego istotę (ewentualnie – jeśli dostanie takie
polecenie – oplącze pierwsze obce stworzenie, które nań stanie). Ofiara broni się testem Uniku -20.
Niepowodzenie oznacza unieruchomienie ofiary. Dywan ma jedną, poważną wadę: wykonany jest z materiału,
więc w razie największej potrzeby może zostać rozcięty jednym ciosem miecza. Nie mniej jednak wymaga to
testu Zręczności -20, inaczej zostanie zraniona także uwięziona ofiara.
558) Pudełko duplikacji:
To nieduże, mające jakieś 20 centymetrów sześciennych pudełko jest dziełem elfów z Tir Manethi, we
wschodniej Lersji. Zamieszkujący je czarodzieje tchnęli weń czarodziejskie moce, tworząc niezwykle użyteczne
narzędzie. Zostało ono podarowane – wraz z wieloma innymi przedmiotami – królowi Rodari w zamian za
szereg przywilejów dla wysokich elfów wkraczających na jego ziemie.
Moce: Użycie pudełka duplikacji jest bardzo proste. Należy zamknąć w nim dowolny, nieożywiony przedmiot
(artefakt nie działa na żywe istoty), a następnie po upływie dziesięciu minut wyjąć go ponownie. Zostanie on
powielony. Pudełko duplikuje wszystkie fizyczne cechy przedmiotu, lecz jego moc jest zbyt mała by skopiować
jego właściwości magiczne. Co więcej klejnoty i im podobne przedmioty posiadają często znaczne braki, które
każdy specjalista natychmiast rozpozna. Wszelkie duplikowane przedmioty znikają po upływie doby.
559) Najzwyklejsze puzderko:
To małe pudełeczko podarował czarodziej Tresh Melancholiczny damie swego serca, by mogła w nim
przechowywać swe kosztowności. Na jego nieszczęście – mimo, że bezsprzecznie przedmiot jest dziełem mocy
– jego wybranka nie zrozumiała subtelności działania artefaktu i wyśmiała go, całkowicie ignorując jego
tłumaczenie się.
Moce: To nieduże pudełeczko o objętości 30 centymetrów sześciennych chroni bardzo potężna i subtelna moc.
Sprawia ona, że wszystkie osoby, które spojrzą na przedmiot uznają go za niegodny swej uwagi,
bezwartościowy, pusty i niemal natychmiast o nim zapominają. Nawet, jeśli jest ono otwarte i pełne biżuterii
złodzieje uznają je za bezwartościowe. By uniknąć tego efektu należy wykonać test porównania Siły Woli z
wartością 50.
560) Niewidzialne puzderko:
To nieduże, ozdobne pudełeczko zostało stworzone przez elfią czarodziejkę Twisk Wyniosłą, by
chronić jej biżuterię przed złodziejami i osobami zazdrosnymi. Przez dobre sto lat idealnie spełniało swą rolę,
nie mniej jednak pewnego dnia beztroska dziewczyna położyła je gdzieś i potem nie potrafiła znaleźć. Plotki
milczą o tym, jaki był ostateczny rezultat całej przygody. Wedle niektórych elfka po latach przypadkiem
odnalazła artefakt i opróżniwszy go z kosztowności wyrzuciła na śmietnik. Wedle innych pełen złota i czarów
kuferek ciągle czeka na swego znalazcę.
Moce: Moc tego przedmiotu objawia się, gdy zostanie zamknięty, po kilku sekundach budzi wówczas się jego
magia i czyni go niewidzialnym dla ludzkich oczu. Zaklęcie to rozwiewa się dopiero w chwili, gdy zostaje
otwarty ponownie.
561) Stół świeżości
Stół ten – znajdujący się obecnie w głównej sali Zamczyska w Erhenroth był darem dla króla od
czarodziejki Skierki, która chciała w ten sposób wyjednać sobie od władcy zgodę i pomoc w kilku
przedsięwzięciach. Jako, że artefakt nadal zajmuje swoje miejsce można założyć, że jej misja dyplomatyczna
powiodła się.
Moce: Stół – a w zasadzie kilka stołów dających się połączyć w jeden mebel – został obłożony może nie bardzo
potężnymi, ale na pewno przydatnymi zaklęciami. Każda żywność, która zostanie nań położona pozostaje
świeża, niezależnie od tego, jak długo leży. Co więcej nie traci nic ze swego ciepła, smaku, zapachu czy
aromatu. Niestety, po usunięciu jej ze stołu zacznie podlegać normalnemu upływowi czasu.
Meble niezwykłej jakości:
562) Latający dywan:
Dywan ten to dzieło półelfa Meredina, który światu znany jest bardziej pod imieniem Abdula ibn
Hasana, szalonego maga z Baghdadu. Czarownik ten, będący jednocześnie kupcem z Zielonego Kraju niemal
pół życia spędził w Arabi, handlując z tym lądem i wymieniając się wiedzą z tamtejszymi magami. Wiele czasu
spędził też na poszukiwaniu cudownych środków transportu, które umożliwiłyby mu szybszą wymianę dóbr
wyprzedzających konkurencję. Dywan ten jest jednym z jego projektów. Mimo, że twórca nigdy nie był zeń do
końca zadowolony, to jednak artefakt spełnił swoje zadanie.

Moce: Dywan ten – po usłyszeniu magicznego rozkazu – unosi się w powietrzu. Może latać z prędkością 0-20
metrów.
563) Niezniszczalne puzderko:
Pudełko to zostało powierzone jednemu z imperialnych posłów podczas wojny przeciwko skrzydlatym
200 lat temu. Podówczas umieszczono weń tajne rozkazy sztabu. Nigdy nie dotarły one do swego celu, gdyż
szpiedzy skrzydlatych zdołali pochwycić posłańca i przejąć pudełko, nie mniej jednak nigdy nie odczytali
zawartości. Zwyczajnie nie udało im się na czas otworzyć pudełka.
Moce: To z pozoru dość zwyczajne, drewniane pudełko może być otwarte tylko przez osobę, która je zamknęła,
wskazane przez nie istoty, lub odpowiednimi zaklęciami, które przełamią Siłę Woli o wartości 80. Wszelkie inne
próby otwarcia go – włącznie z próbą zniszczenia – kończą się niepowodzeniem. Skrzydlaci ponoć – w akcie
desperacji – położyli je na kowadle i przez dobę kuli młotem, co nie zostawiło na artefakcie najmniejszej rysy.
564) Stół bezpiecznego posiłku
Stół ten jest dziełem maga Korgona Szerna, a wykonany został na potrzeby thana krasnoludów Thorina
Srebrnobrodego. Należał do darów, jakie mag złożył jego klanowi, by zjednać sobie ich przychylność i zapewnić
pomoc zbrojną i finansową w toczonej przez siebie, prywatnej wojnie. Zdołał to wszystko zyskać, nie mniej
jednak prędko obraził swym sposobem bycia nader podejrzliwego thana, który od początku mu nie ufał i pomoc
została błyskawicznie wycofana, co wydatnie przyczyniło się do klęski czarownika.
Moce: Żywność położona na tym stole – nawet jeśli jest zepsuta, zatruta lub zaklęta – nie stanowi żadnego
zagrożenia dla osoby ją spożywającej. Nie znaczy to, że magia neutralizuje trucizny. Zabranie żywności ze stołu
spowoduje, że odzyska swe groźne właściwości.
565) Stół wykarmienia:
To dzieło Thilla Sławnego, maga i króla Tir Karnos, osady szarych elfów z wschodniego Wallatar. Po
części przedmiot służy zadaniom praktycznym, zapewniając pokarm i żywność, po części zaś jest dziełem
sztuki, które służyło do oszołomienia i zadziwienia osób odwiedzających tak elfa jak i jego osadę.
Moce: Ten niewielki stolik zdolny jest pomieścić przy sobie cztery osoby. Raz dziennie może stworzyć ilość
żywności i napojów wystarczających do zaspokojenia ich dziennych potrzeb. Żywność nie należy do rzeczy,
które zwykły wojak przywykł jeść, składa się prawie wyłącznie z olśniewających tak wyglądem, jak i rzadkością
oraz smakiem potraw, które podane mogłyby być na królewskim dworze.
Meble legendarnej jakości:
566) Tron Azagotha:
Ten wykonany z marmuru tron spoczywa obecnie w ruinach zamku Kagaroth, dawnej siedzibie
Azagotha, potężnego maga i czarnoksiężnika, który ongiś nań zasiadał. Dysponował on na tyle wielką mocą, że
nawet książęta i królowie musieli liczyć się z jego zdaniem, co skrzętnie wykorzystywał sięgając po coraz to
większą i większą władzę. Nie przebierał w środkach, a ci, którzy go spotkali mówili, że jest wyrachowanym,
zimnym człowiekiem. Poświęcenie niewinnego dla swych celów nie było dlań ani niczym złym, ani nowy tak,
że jego zbrodnią nie było końca. W końcu miara się przebrała i ludzie zamieszkujący w pobliżu jego warowni
zbuntowali się. Książe Elmirne skorzystał z okazji i wysłał wojska, które zdobyły twierdzę, uśmierciły
czarownika i obróciły umocnienia jego siedziby w ruinę.
Moce: Tron Azagotha – na który nikt w całym zamieszaniu nie zwrócił uwagi – jest potężnym dziełem magii,
które czarownik miał otrzymać w darze od demonów. Osoba zasiadająca na tronie otrzymuje premię +30 do
Mistyki, Magii i Siły Woli. Wadą artefaktu jest fakt, że dzięki materiałowi, z jakiego został wykonany i swemu
rozmiarowi waży dobre pół tony, co utrudnia jego wykorzystanie.
Zwierciadła:
Dobre lustra w Laruzji są rzadkością. W prawdzie wykonane z polerowanego żelaza, brązu lub miedzi,
niewyraźne i mgliste zwierciadełka posiadać może każdy, kto zechce wydać kilka srebrników to prawdziwe
lustra, dające wyraźne odbicie są rzadkością. Muszą one być wytwarzane ze srebra lub szkła (choć te pierwsze są
nawet bardziej pożądane) niezwykle dobrej jakości, co znacznie podnosi ich cenę. Podarunek takiego
przedmiotu jest iście rycerskim darem, zobaczyć takie można jedynie w domach bogaczy. Z powodu tej
rzadkości – oraz fascynacji odbiciem, nieprawdziwym obrazem i złudzeniem – lustra przesądni uważają za
magiczne i groźne. Wyobrażenie to dodatkowo pogłębia fakt, że wielu czarowników umieściło swą moc w tych
artefaktach, zapewne kierując się fascynującą symboliką zwierciadeł.
Zwierciadła wysokiej jakości:

567) Zwierciadło myśli:
Zwierciadło myśli to dzieło kapłanów Rawy, bogini wiedzy. Umieszczone zostało w dziale prochibitów
w jednej z ich największych klasztornych świątyń, a specjalnie wyznaczony kapłan – wróżbita za jego pomocą
interpretował zamiary kożystających z ksiąg i w zależności od wyniku badań dopuszczał ich lub zakazywał im
dostępu do księgozbioru. Niestety kilkadziesiąt lat temu złodzieje okradli bibliotekę zabierając wiele
najcenniejszych i najgroźniejszych ksiąg oraz właśnie ten artefakt. Od tego czasu kapłan sprawdza zamiary
czytelników zadając im kilka pytań mających za zadanie sprawdzić ich nastawienie etyczne.
Moce: Osoba patrząca w to lustro może próbować dostrzec w nim wizualizowane myśli odbijającej się weń
istoty. Niestety myśli umykają tak oczywistemu przekazaniu w formie odbicia, dlatego też obraz jest mętny,
bardzo symboliczny i pełny niedopowiedzeń. Patrzący musi więc wykonać test Mądrości, a jeśli mu się on nie
powiedzie źle interpretuje widziany obraz.
568) Zwierciadło przyjemnych wizji:
Zwierciadło to jest dziełem czarodzieja Algarana, który nie zdołał dorobić się ani przydomku, ani sławy
ani bogactwa. Jego jedynym, wielkim dziełem magii było właśnie to zwierciadło, które wyprodukował dla
własnej przyjemności. Z czasem kozystał z niego coraz częściej, aż w ogóle zapomniał o jakichkolwiek innych
czynnościach. Algaran ponoć zmarł z wycieńczenia, w pełni wyposażonym, choć skromnym i zaniedbanym
domu, cały czas patrząc się w to zwierciadło.
Moce: Osoba patrząca w to zwierciadło doznaje przyjemnych wizji roztaczających się przed nią perspektyw lub
też właśnie spotykających ją przyjemności. Widok ten jest bardzo relaksujący, tak, że przez każdą minutę
patrzenia się odzyskuje ona jeden punkt Wyczerpania. Nie mniej jednak z każdą minutą trudniej się od patrzenia
oderwać. Osoba patrząca w zwierciadło próbująca przestać musi wykonać porównanie Siły Woli z wartością
równą liczbie minut spędzonych przed artefaktem.
Zwierciadła niezwykłej jakości:
569) Srebrne zwierciadełko:
Zwierciadło to jest dziełem niesławnej Shaili Czarnej, czarownicy, która zasłynęła głównie z tego, że
polowała na innych adeptów magii, by obedrzeć ich z dobytku i magii. Lusterko to było jedną z jej głównych
broni za sprawą swej groźnej dla czarowników mocy. Shaila zginęła z rąk jednej ze swych niedoszłych ofiar,
miecza magii, który zwyczajnie zabił ją ciosem topora.
Moce: To nieduże, mieszczące się w dłoni zwierciadełko cztery razy dziennie może rozbłysnąć potężnym
snopem światła. Użycie tej mocy zajmuje 1 atak. Błysk ten jest równoznaczny z rzuceniem zaklęcia
Rozproszenie Magii. Dodatkowo czarownik, który rzucił rozpraszane zaklęcie otrzymuje 3k6 ran.
Omawiana moc może być użyta na potrzeby zdolności „Odbicie Zaklęcia”
Przedmiotu używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Zaklęć.
570) Zwierciadło jasnowidzenia:
Zwierciadło to miało należeć do Sybilli Wielkiej, żyjącej niemal trzy stulecia temu czarodziejki słynnej
ze swego talentu do jasnowidzenia. Podobno było jednym z jej narzędzi, za pomocą których odprawiała swe
wróżby, które spisała w szeregu tomów. Zwierciadło opuściło jej ręce, gdy Sybilla została ścięta z polecenia
króla Cudoziemia, którego czymś rozgniewała. Od tego czasu przechodziło z rąk do rąk, trafiając do różnych
czarowników.
Moce: Raz dziennie właściciel artefaktu może zadać mu pytanie dotyczące teraźniejszości, przeszłości lub
przyszłości, a następnie rzucić 1k6. Parzysty wynik oznacza, że dozna wizji dotyczącej pytania, nieparzysty – to
samo, z tym, że wizja będzie błędna. Mistrz Gry opisuje mu, co zobaczył, nie mniej jednak musi pamiętać o tym,
by ograniczyć się tylko i wyłącznie do obrazu.
571) Zwierciadło iluzji:
Zwierciadło to należało do Karana Oszusta – słynnego iluzjonisty i potężnego maga, który jednak nie
zasłynął nigdy na świecie. Większość ludzi, którzy go spotkali uważali go za notorycznego łgarza i groźnego
łotra, lecz mało który choćby podejrzewał, że ma do czynienia z prawdziwym czarownikiem biegły był w swej
sztuce. Wykorzystywał ją zresztą głównie do omotywania swych ofiar i odbierania im majątku. Nie wiadomo,
jaki był ostateczny los Karana, wiadomo, że w pewnym momencie zniknął, a część z jego dobytku (także
zrabowanego ofiarom) pojawiła się w różnych częściach Larzuji. Zwierciadło to – jeden z zalążków jego potęgi
– prawdopodobnie nie zostało przez niego stworzone, a wyłudzone od innego czarownika.
Moce: Zwierciadło zawiera w sobie 50 punktów czarów. Kosztem jednego ataku można użyć go do rzucenia
dowolnego czaru Iluzji dowolnej Szkoły, wyczerpuje to jednak zasoby zwierciadła. Gdy artefakt straci wszystkie
posiadane punkty magii staje się bezużyteczny.

Czarownik może odnowić jego zasoby mocy, nie mniej jednak odbywa się to w koszcie 1 punkt czarów
zwierciadła za 3 p. czarów odnawiającego.
Przedmiotu używać może jedynie osoba o zdolności Rzucanie Zaklęć.
572) Lustro maga:
Lustro to pochodzi z Tir Cewenti, jednej ze zniszczonych przez ludzkich rabusiów osad szarych elfów.
Imię jego twórcy ani właścicieli nie jest znane, podobnie jak ich czyny. Nie wiadomo dokładnie też, czy – oraz
ile – podobnych luster stworzyły elfy.
Moce: Lustro może zostać użyte trzy razy dziennie. Każdorazowo właściciel powinien wybrać inne, podobne
lustro, o którym wie, że istnieje. Podówczas artefakt zaczyna odbijać to, co znajduje się po drugiej stronie (oraz
odwrotnie – wybrane lustro odbija to, co znajduje się po stronie maga), przenosi też dźwięki. Długość połączenia
nie może trwać dłużej niż 30 minut.
Zwierciadła legendarnej jakości:
573) Zwierciadło bramy:
Zwierciadło bramy ponoć należało do potężnego nieśmiertelnego Biegnącego Po Krawędzi, mającego
rzekomo przemierzać setki światów. Ponoć był on ich opiekunem, osobom dbającą o równowagę w nich i
dysponującą mocą równą – jeśli nie większą – od bogów. Mimo, że imię Biegnącego Po Krawędzi pojawia się
niekiedy w powtarzanych z ust do ust legendach i niektórych zapiskach uczonych, to nie wiadomo kim
dokładnie była ta postać i niektórzy badacze wysuwają tezę, że jest to istota mityczna. Nie mniej jednak
przypisywane jej artefakty i cechy zawsze kojarzone są z wędrówkami między światami.
Moce: Po wypowiedzeniu słowa rozkazu (trwa to cztery tury) zwierciadło może otworzyć przejście – w obie
strony – do wybranego, obcego świata. Więcej szczegółów znajdzie się w dodatku „Zaświaty Laruzji”.
574) Czarne zwierciadło:
Czarne zwierciadło było darem od Melkarta dla mieszkańców Is i jednym z pieczętujących ich układ
symboli. Większość ludzi wierzy, że zostało zatopione wieki temu, wraz z całą krainą, w rzeczywistości jednak
artefakt podnieśli z dna morza wysłannicy Czarnego Szlaku, którzy przetransportowali go do swej siedziby i
używają do swych własnych, sobie tylko znanych celów.
Moce: Czarne zwierciadło pozwala na kontakt z nieśmiertelnymi. Porównując swą Siłę Woli z podaną poniżej
trudnością można nawiązać kontakt z jedną ze wskazanych przez siebie, znanych z imienia istot. Trudność
wygląda następująco:
- 1: duchowy plankton
- 25: umarli, zwykli śmiertelnicy
- 35: pośledni nieśmiertelni (np. demoniczni słudzy), możni umarli (np. lokalny bohater, pomniejszy czarownik)
- 50: zwykli nieśmiertelni (np. pomniejsze demony, żywiołaki), bardzo znaczący umarli (np. królowie, wielcy
herosi i magowie)
- 75: możni nieśmiertelni (np. większe demony)
- 100: bardzo możni nieśmiertelni (np. demoniczni lordowie), pomniejsze bóstwa
- 150+: bogowie
Istota, z którą się kontaktujesz zachowa się zgodnie ze swą naturą. Nie oznacza to, że musi być przyjaźnie
nastawiona: przeciwnie wiele z nich może być zirytowanych tym, że śmiertelnicy w ogóle ośmielają się zakłócać
ich spokój.
Nieudane porównanie siły woli oznacza, że nawiązujesz kontakt z inną istotą, niż tego chciałeś (MG
wybiera jaką), co nie gwarantuje bezpieczeństwa.
575) Zwierciadło uwięzienia życia:
Zwierciadło to stanowiło swego czasu broń potężnego nieśmiertelnego Kiliona Gorga, jednego z
demonów wojny. Wraz z całym swym oddziałem obłąkanych duchów rzezi uczestniczył on w każdej wojnie
między nieśmiertelnymi, w jakiej miał tylko szanse się znaleźć. Jego ostatnia potyczka była zleconą mu przez
bogów eksterminacją jednego z Erthenrodzkich hrabstw, które w jakiś sposób ich obraziło. Kilion nie zdołał
jednak wykonać swej misji, bowiem został zabity przez Dewina Niewielkiego, który uwolnił wszystkie istoty
więzione w lustrze. Nie był to najlepszy z jego pomysłów, bowiem z artefaktu zbiegło wiele monstrów i złych
duchów.
Moce: Wypowiadając słowo rozkazu można raz dziennie sprawić, by wskazana istota została uwięziona
wewnątrz lustra. Staje się podówczas zastygłym na jego powierzchni cieniem. Proces zajmuje całą turę, a ofiara
może bronić się porównaniem Siły Woli przeciwko swemu przeciwnikowi. Lustro jednocześnie może pomieścić
20 uwięzionych istot żywych.
Użytkownik, w procesie odwrotnym może wypuścić jednego z więźniów na wolność.

576) Zwierciadło prawdy:
Wedle legend artefakt ten był darem od boga Thaliona dla legendarnego króla – herosa i legendarnego
założyciela Traiton: Gimala I Prawdomównego. Thalion – zachwycony ideałami władcy - miał wielokrotnie
pomagać mu i interweniować w kluczowych dla jego losów momentach. Nie mniej jednak wraz z upływem
czasu władcy Trajton coraz mniej czasu poświęcali pamięci o swych pierwotnych cnotach, a coraz więcej
dbałości o luksus i doraźne korzyści. Ostatni z nich sprzedał lustro i wiele innych pamiątek z dawnych czasów
orkom i ciemnym mocom w zamian za pomoc w wojnie z Wallatar. Losy artefaktu były różne, nie mniej jednak
ostatecznie trafiło on do rąk zakonu Prawych Rycerzy Thaliona, którzy opiekują się nim obecnie.
Moce: Jeśli osoba odbijająca się w lustrze wypowie kłamstwo jej odbicie znika. Jeśli właściciel przedmiotu
sobie tego zażyczy, może dostrzec w lustrze, jak wyglądała prawda.
Naczynia:
W Laruzji na stołach używa się głównie glinianych, cynowych lub drewnianych kubków i wykonanych
z tych samych surowców płytkich oraz głębokich talerzy. Takie same sprzęty można zastać zarówno wśród
bogaczy jak i biedaków, choć naturalnie najmożniejsi nie zadowalają się zwykłym drewnem lub wypaloną gliną.
Wolą raczej srebro, szkło i elfią porcelanę. Piją natomiast z kielichów ze srebra lub złota, zdobionych licznymi
klejnotami. Elfy – a za nimi niektóre inne istoty – cenią sobie bardziej delikatne, szklane kieliszki. Także dzikie
ludy oraz orkowie nie używają podobnych naczyń. Jednak wśród ceniących sobie siłę społeczeństw
najpopularniejsze są zwierzęce rogi – lub – jak wśród Nordów i niektórych klanów orków – czaszki zabitych
wrogów.
Potrawy przyrządzane są najczęściej w glinianych, głębokich garnkach i bardzo często w takich samych
podawane. Metalowe naczynia są jednak dość popularne, zwłaszcza patelnie. Wymyślone przez niziołki, mimo,
że są stosunkowo nowym wynalazkiem, rozpowszechniły się szybko po całym, ludzkim świecie. Nie mniej
jednak w biedniejszych domach wiele gospodyń nadal smaży potrawy bezpośrenio na blatach pieców.
Żywność i napoje przechowywane są najczęściej w grubych, dębowych beczkach mieszczących w sobie
często hektolitry wina, piwa lub kiszonej kapusty, ewentualnie w ich mniejszych odpowiednikach, aż po
niewielkie antałki, wystarczająco wygodne, by postawić je na stole w karczmie. Wodę nosi się w glinianych
dzbanach, podobnie jak niektóre napoje zbyt cenne, by handlować nimi na beczki. Nie mniej jednak dzbany są
znacznie mniej wytrzymałe niźli beczki i łatwo niszczą się w trakcie transportu.
Jedynie magiczne eliksyry i drogie napoje przechowuje się w butelkach ze szkła.
Naczynia dobrej jakości:
577) Słoik przypraw:
Słoik przypraw jest dziełem nieznanego z imienia, lecz zapewne hedonistycznego maga, który
prawdopodobnie używał go głównie we własnej kuchni. Przedmiot ten – mimo, że bardzo praktyczny – ma
niezwykle ograniczoną moc. Nie wiadomo, jak długo artefakt pozostał nieznany, póki anonimowy uczeń
czarodzieja nie wygrzebał go na wozie jakiegoś druciarza.
Moce: Osoba sięgająca do słoiku przypraw może znaleźć w nim szczyptę dowolnej przyprawy. Znika ona po 5
minutach, chyba, że zostanie użyta do jakiejś potrawy. Zawartość słoika nie ma żadnych czarodziejskich
właściwości! Nie nadaje się nawet, by użyć jej do produkcji eliksirów.
578) Pękająca butelka:
Pękające butelki – całą górę – znaleźli swego czasu mieszkańcy Agaru, niedużego miasteczka leżącego
blisko Siedmiu Jezior – na wysypisku śmieci. Zainteresowali się nimi, bowiem szkło jest rzadkie i drogie w tych
okolicach, a po umyciu nadawały się świetnie do użytku. Wkrótce potem odkryto ich czarodziejskie moce.
Powszechnie uważa się, że artefakty te powstały w wyniku pomyłki lub błędu w czarodziejskiej sztuce.
Moce: Butelki te na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe, szklane butle. Jednak po wypowiedzeniu
odpowiedniego, czarodziejskiego słowa pękają na dziesiątki tysięcy kawałków rozchlapując na wiele metrów
swą zawartość.
579) Naczynia bezpieczeństwa:
To dość popularny – i przy tym łatwy – wyrób czarowników. Wielu arystokratów posiada takowe w
swych domach, czy to odziedziczone po przodkach, czy też otrzymane w prezencie, czy zamówione przez siebie
samego. Większość ich twórców nie jest nawet znana z imienia.
Moce: Naczynia bezpieczeństwa zostały stworzone po to, by chronić korzystające z nich osoby przed
truciznami. Jeśli nalany do nich napój / podana w nich potrawa jest zatruta natychmiast przybiera nieestetyczną,
burą barwę.

Naczynia wysokiej jakości:
580) Krwawy kielich:
Kielich ten stanowił swego czasu własność Leonida Potępionego, wampira z Trish, który długo rządził
niedużą baronią zaginioną wśród lasów Illad. Osiemdziesiąt lat temu z niewyjaśnionych powodów stworzenie
nagle straciło na aktywności z nieznanych podwodów – wedle niektórych zapadło w sen. Podczas przedłużającej
się absencji feudała jego zamek został okradziony przez osobników nazywających się „poszukiwaczami
przygód”, a dobytek rozprzedany. Wśród zrabowanych dóbr znajdował się ten kielich, którego mocy nikt nie
podejrzewał.
Moce: Kielich napełniony dowolnym napojem – niekoniecznie krwią, choć ta jest preferowana – natychmiast
nabiera magicznych mocy. Wypicie z niego leczy 6k6 ran dowolnego wampira. Proces ten jest możliwy trzy
razy dziennie i nie działa na inne stworzenia.
581) Nieczysty kielich:
Kielich ten był rytualnym przedmiotem Czarnych Rycerzy Zakonu Melkarta. Nie wiadomo, czy został
przez nich napełniony mocą, czy też w wyniku ich odrażających rytuałów został przeklęty, nie mniej jednak z
całą pewnością jest on arefaktem ciemności. Podczas pierwszego zniszczenia zakonu artefakt zaginął, obecnie
nie wiadomo, co dokładnie się stało.
Moce: Pijąca z kielicha istota powiązana z ciemnością zostaje wypełniona jej mocą. Otrzymuje na czas jednej
godziny premię +10 do ataku. Jeśli potrafi rzucać czary nekromantyczne lub jest kapłanem mrocznego bóstwa
odzyskuje 1k10 punktów czarów. Mocy artefaktu można użyć 3 razy dziennie.
582) Butelka wiecznego dymu:
Ta szklana, zakorkowana butelka wypełniona jest dziwnym oparem. Została zaklęta przez gnomiego
maga Gorfa Jednookiego, jako narzędzie walki, choć nie było to jej jedyne zastosowanie. Gnomy używały jej
głównie do odstraszania dzikich zwierząt, raz czy dwa użyły jej do wykurzenia goblinów z ich nor, ale
generalnie był to jedyny z niej użytek, jaki zrobiły. Sprzedały ją dość tanio handlarzowi kuriozami.
Moce: Odkorkowana butelka wytwarza chmurę dymu. Przez turę rośnie ona o promień jednego metra, by w
końcu osiągnąć finalny rozmiar i promień 6 metrów. Dym jest bardzo gęsty, na tyle, by nie dało się w nim
zobaczyć żadnego obiektu, a przy tym duszący i mdlący. Unosić się będzie nad tym obszarem, dopóki ktoś nie
znajdzie i nie zakorkuje butelki czyli – potencjalnie – przez całą wieczność.
583) Róg żywności:
Róg ten – stworzony na podobieństwo rogu noszonego przez wyznawanego w Trajton bożka dobrobytu
– był przez dłuższy czas świętą relikwią Miasta Wzgórz, nie mniej jednak opuścił mury tej metropolii niemal 30
lat temu podarowany na znak sojuszu przeciwko Tyrnowi mieszkańcom Orlich Wierzyc. Mimo przymierza i
wojny Tyrnu nie udało się zniszczyć. Od tego czasu kolejne poselstwa wyruszające do Orlich Wierzyc żądają
zwrotu artefaktu, jak do tej pory bezskutecznie.
Moce: Róg żywności – podobny do haugijskich rogów do picia napojów, lecz znacznie większy – raz dziennie
może wypełnić się żywnością. Wystarcza ona do zaspokojenia potrzeb jednej osoby.
584) Dzban dusz:
Dzban dusz to wynalazek wiedźmy Hegerte, która używała go do kontrolowania swych ofiar. Za jego
pomocą sprowadziła wiele nieszczęść na niewinnych ludzi, których wykorzystała do swych podłych planów i
wielokrotnie pozbawiła majątku. Na swe nieszczęście nie kryła się ona za bardzo ze swymi niecnymi zamiarami
i pewnego dnia, gdy używała właśnie swej mocy, ludzie nie wytrzymali i rozwścieczeni dokonali nań samosądu.
Moce: Artefakt ten pozwala pochłonąć dusze jednej, wskazanej przez właściciela istoty. Zabiera to jeden atak, a
ofiara broni się porównaniem Siły Woli. Jeśli test skończy się korzystnie dla czarownika jaźń ofiary zostaje
zamknięta w pojemniku, a jej ciało staje się mu posłuszne. Przybiera ono statystyki Zombie (lecz nie jest
traktowane jako ożywieniec).
Ciało posłuszne jest tak długo, aż użytkownik artefaktu nie odkorkuje go lub słój nie zostanie rozbity.
Naczynia niezwykłej jakości:
585) Potworny dzban:
Ten gliniany, pokryty odrażającymi malowidłami mackowatych demonów dzban miał ukraść mityczny
złodziej Alberion jednemu z demonów otchłani przekonany, że kryje w sobie niezwykłe bogactwa. Stwór, który
wypełzł z wnętrza przedmiotu rozerwał jednak złodzieja na strzępy. Przez wieki artefakt przechowywano jako
bardzo niebezpieczną relikwię w jednej ze świątyń Równiny Traw, lecz kilka lat temu ponownie została
skradziona na polecenie maga Balmunda Szczodrego, przekonanego o tym, że zdoła opanować jej moc. W

prawdzie rozszarpane i częściowo nadjedzone szczątki czarownika odnaleziono dość szybko, jednak artefakt
zaginął. Od tego czasu łowcy czarownic poszukują go cały czas.
Moce: Potworny dzban zawsze powinien pozostawać zamknięty. Jeśli ktoś pokusi się na jego otwarcie
automatycznie wpada w nieliche kłopoty. Z wnętrza naczynia wypełza bowiem odrażające monstrum, które
atakuje najbliższą osobę (zwykle zaskoczonego użytkownika).
Dzban może działać w nieskończoność, lecz za każdym użyciem sam się pieczętuje. Potwora Mistrz
Gry może wybrać samemu, lub też wylosować na poniższej tabeli:
Rzuć 1k10
1) Gigantyczny szczur
2) Gigantyczny wąż
3) Skrzydlaty wąż
4) Leśna bestia
5) Mantikora
6) Plazmoid
7) Viper
8) Ghul
9) Gargulec
10) Cienisty kot
586) Misa medytacji:
Misa ta należała swego czasu do wróżbitki jednej z pomniejszych świątyń Świętego Miasta, która
zdołała jednak znaleźć sobie poparcie ludności. Los kapłana, który odprawiał swe rytuały nie był szczególnie
ciekawy – prawie całe swe życie spędził w przedsionku świątyni, a gdy zestarzał się i umarł pochowano go pod
jej progiem. Nikt inny nie zajął się kultywowaniem wróżebnych tradycji świątyni, a artefakt przeniesiono do jej
skarbca.
Moce: Misa medytacji jest potężnym narzędziem wróżb. Korzystająca z niej osoba otrzymuje +25% szans na
poprawną interpretacje przepowiedni.
587) Czarodziejskie alembiki:
Alembiki te są dziełem niesławnego maga i alchemika Gwyliona Truciciela, który przez wiele lat
pracował jako aptekarz w jednym z miast Wielkiej Łąki. Słynął z bardzo skutecznych – choć też bajecznie
drogich – leków i rzadkich eliksirów, które rzędami stały na jego pułkach. Większość jego dobytku jednak
skonfiskowano i zamknięto po tym, jak jeden z pobliskich hrabiów skonał w mękach po wypiciu kupionego u
Gwyliona eliksiru nieśmiertelności.
Moce: Te alembiki na pierwszy rzut oka są całkiem zwykłymi, alchemicznymi przyborami. Nie mniej jednak
każdy przygotowywany przy ich pomocy eliksir po wypiciu zawsze posiada maksymalną moc. Oznacza to, że
wynik każdego rzutu traktowany jest jakby na kostkach wypadła maksymalna liczba oczek.
588) Bukłak władcy wichrów:
Ten dość prosty, skórzany bukłak miał zostać podarowany przez żywiołaka powietrza (według jednych
źródeł) lub morskiego elfa Korydowi Szybkiemu, żeglarzowi z Wyspy Syren. Artefakt niestety bardzo szybko
zaginął, bowiem podczas ciszy żeglarze użyli go, doprowadzając do zatopienia swego okrętu.
Moce: Bukłak władcy wichrów raz dziennie można otworzyć, by wypuścić uwięziony w nim wiatr. By go
kontrolować należy odpowiednio szeroko otworzyć jego wylot.
- lekko rozchylony: lekki wietrzyk trwający do godziny
- nieco mocniej: wichura trwająca do 15 miut, każda osoba w odległości do 100 metrów otrzymuje modyfikator 10 do wszystkich czynności związanych z ruchem
- mocno rozchylony: strumień sprężonego powietrza (można urzyć tej mocy 3 razy dziennie) zadający 5k6 ran
pierwszej wskazanej istocie. Trafione stworzenie musi wykonać test Zręczności inaczej zostanie przewrócone.
- w pełni rozchylony: trwające jedną turę tornado podnoszące w powietrze na dużą wysokość wszystkie
przedmioty w promieniu 30 metrów. Każda istota w zasięgu działania otrzymuje 8k6 ran od upadku lub na
skutek zderzeń z innymi, latającymi przedmiotami.
589) Czaszka Galdana:
Galdan był legendarnym wodzem orków klanu Smoczego Pazura żyjącego w głębi Wzgórz Ruin. On i
jego pobratymcy toczyli wojnę z klanem Zimowego Wilka i przez lata nawet wygrywali. Po wielu przegranych
bitwach i upokorzeniach wydawało się w końcu, że klan Zimowego Wilka w końcu zaprzestanie agresji na ich
ziemię. Jego wodzowie pragnęli przeprowadzić rokowania i w tym celu – jak powiedzieli ich posłowie –
zaprosili Galdara i jego najwierniejszych wojowników i doradców na ucztę. Niestety okazali się oni
najzwyklejszymi zdrajcami i gdy ich goście upili się winem poderznęli im gardła, a następnie przeszli

stanowiącą granicę rzekę i wyrżnęli wszystkich członków klanu Smoczego Pazura. Z czaszki Galdara wódz
zwycięzców ponoć uczynił puchar i wierzył, że pijąc z niej spożywa cząstkę siły pokonanego.
Moce: Z mocy tego makabrycznego pucharu można skorzystać raz dziennie. Spożyty z niego napój –
niezależnie, czym jest – traktowany jest jako eliksir siły.
Naczynia legendarnej jakości:
590) Misa władania żywiołakami wody
Misa ta ponoć uczestniczyła w uczcie, jaką Solares wydała na cześć Arwika, pragnąc by ten zatopił
wodami swych mórz Is (choć wedle innej wersji tego samego mitu krainę tą zatopiły łzy płaczącej po stracie
córki bogini). Rzekomo po uczcie artefakt ten został podarowany królowi Wallatar, który ze swej strony miał
ukryć go w świątyni na Wyspie Skał, gdzie znajduje się po dziś dzień. Ilość niespójności i niedopowiedzeń
zawartych w tej opowieści każe twierdzić, że historia ta nie zawiera w sobie ani ziarnka prawdy, a jest jedynie
opowieścią stworzoną na potrzeby pielgrzymów i literacką fikcją. Nie mniej jednak misa jest potężnym
artefaktem o najpewniej boskiej proweniencji.
Moce: Raz dziennie za sprawą tej misy można wezwać żywiołaka wody. Duch pojawia się po 1k12 minutach
(minuta = 12 tur). Wykona każdy rozkaz przyzywającego, jeśli ten wykona test Charyzmy.
591) Słój nocy:
Słój nocy jest dziełem jednego z nekromantów Królestwa Robaków. W trakcie jednej z nich niestety
(czy może raczej: na szczęście) artefakt nie został prawidłowo użyty, jego właściciel zginął, a spam przedmiot
od jakiegoś czasu stanowi narzędzie potężnego czarownika orków.
Moce: Artefakt ten może zostać użyty przez swego właściciela do schwytania duszy jednej umierającej istoty.
Warunkiem działania przedmiotu jest posiadanie przez cel duszy. Zamknięta w przedmiocie dusza zostaje
poddana długiemu, trwającemu 6 miesięcy procesowi, w trakcie którego zostanie obleczona w nowe ciało i
wskrzeszona. Niestety nowo powstały stwór traktowany jest jako Nieumarły, ponadto dusza źle znosi śmierć i
uwięzienie, otrzymuje więc 1k10 punktów obłędu.
Kamienie i kryształy:
Kamienie i kryształy cenione są przez Laruzyjczyków głównie za ich wygląd i ozdobną funkcję, nie
mniej jednak także – jak na przykład marmur – jako surowiec idealnie nadający się do pracy w nim. Fascynacja
kolorem, rzadkością, trudnością do zdobycia sprawiły, że wielu z nim przypisywano magiczne moce. Wielu
szlachciców i czarowników wierzy (często bez radnych podstaw), że szlachetne kamienie są potężnymi,
magicznymi amuletami. Nie mniej jednak faktem jest, że ziemia w swych trzewiach zdołała stworzyć i
czarodziejskie, posiadające naprawdę magiczne właściwości klejnoty, choć nie wszystkie z nich wyglądają na
takie na pierwszy rzut oka.
Kamienie i kryształy dobrej jakości:
592) Klejnot czaru:
Kamienie takie są czasem znajdywane w głębokich kopalniach, a magowie i inni czarownicy cenią je
sobie bardzo wysoko. Na tyle, że nauczyli się wytwarzać artefakty o podobnym im działaniu, co sprawia, że
przedmiotów tego typu można w Laruzji spotkać naprawdę sporo.
Moce: Klejnot czaru może pomieścić w sobie jedno zaklęcie, które następnie – kosztem jednego ataku – może
zostać użyte. Zależnie od naturalnej mocy klejnotu (lub wysiłku, jaki w jego stworzenie włożył czarownik) czar
może mieć zróżnicowaną trudność. Zwykle waha się ona w następujących przedziałach:
- dobrej jakości: 5
- wysokiej jakości: 35
- niezwykłej jakości: 55
- legendarnej jakości: 75
- nadludzkiej jakości: 100 (choć istnieją i potężniejsze)
593) Świetlisty kryształ:
Kryształy tego rodzaju są bardzo częstym wytworem magów i innego rodzaju czarowników.
Relatywnie często można je ujrzeć w handlu, a podobno bywają w Laruzji ekscentrycy, którzy uczynili z nich
główne źródło oświetlenia w swych posiadłościach. Nie mniej jednak większość Laruzyjczyków tego typu
źródło światła traktuje najczęściej jak potencjalnie niebezpieczne, nadmiernie droga zabawki, jeśli nie fanaberie.
Mimo to pewne ilości tego typu światełek są tworzone, zwłaszcza, że nie trzeba do tego potężnych
czarowników.

Moce: Świetlisty kryształ emituje ilość światła identyczną, jak żarówka stówatowa. Niestety jego działanie jest
permanentne i nie da się go zgasić.
Kamienie i kryształy wysokiej jakości:
594) Kryształ mrozu:
Ten kryształ przeźroczystego kwarcu przypomina wyglądem płatek śniegu. Został on napełniony mocą
magiczną przez elfa Jagala Białego, miecz magii i wiecznego wojownika z zachodniej Lersji, słynnego z udziału
w wielu zimowych kampaniach wojennych oraz zainteresowania pięknem. Kamień służył mu jako talizman.
Moce: Czarownik dzierżący ten kryształ rzuca wszystkie czary lodu taniej o 1 p. czarów.
Ponadto artefakt zawiera trzy ładunki zaklęcia Zamrożenie. Użycie każdego z nich zajmuje jeden atak, a
odnowienie kosztuje 8 p. czarów.
595) Klejnot bólu:
Ten klejnot w ciemnoliliowym, poznaczonym szkarłatnymi żyłkami kolorze jest dziełem potężnych,
złych mocy. Wedle legend i nigdy nie potwierdzonych opowieści jest to wręcz esencja cierpienia, która została
wydobyta i zmuszona do przybrania materialnej, stałej formy przez nekromantę Galdera Szkarłatnego podczas
jakiegoś plugawego i niezrpzumiałego eksperymentu.
Moce: Klejnot bólu zawiera w sobie 10 ładunków zaklęcia Ból. Użycie każdego z nich kosztuje jeden atak.
Dodatkowo właściciel przedmiotu może – zamiast jednego – spożytkować dwa ładunki celem wywołania
potężnego wstrząsu w organizmie ofiary. Jeśli do tego dojdzie cel magii musi wykonać test Wytrzymałości, jeśli
mu się nie powiedzie otrzymuje 2k6 ran nie zatrzymywanych przez żaden pancerz.
596) Kamień ognia:
Kamień ognia cały czas pozostaje ciepły, a położony na lodzie lub śniegu sprawia, że te błyskawicznie
topnieją. Jest czerwony, a w jego wnętrzu zdają się płonąć iskry. Wedle niektórych artefakt ten został
podarowany orkowym szamanom przez płomienne żywiołaki opiekujące się wulkanami w Ognistych Górach
jako znak przychylności niebios wobec zielonoskórych plemion. Sądząc po mocy artefaktu wydaje się jednak
słuszniejszym twierdzić, że został on napełniony mocą przez któregoś z czarowników, a jego zabobonni
podwładni dorobili legendę później.
Moce: Klejnot ten pozwala rzucać zaklęcia ognia taniej o jeden punkt czarów.
597) Perła mocy:
Perła mocy to prawdopodobnie twór naturalny. Podobno miała zostać wyłowiona przez poławiaczy z
Wyspy Sokołów (lub wedle innych badaczy tematu: Kaal Mordhe), którzy wydobyli ją z niezwykle wielkiego
perłopława (wedle innej wersji – z brzucha rekina – ludojada). Nie jest ona zbyt piękna, ale lokalny czarownik
zapłacił za nią wystarczająco dużo, by byli zadowoleni.
Moce: Osoba nosząca przy sobie tą perłę otrzymuje dodatkowe 5 punktów czarów. Dodatkowo rzucając na
odzyskiwanie mocy po odpoczynku dodaje 1 do wyniku rzutu.
598) Kamień orlego wzroku:
Kamień orlego wzroku to pospolicie wyglądający kawałek górskiego kwarcu, z którego jakiś zielony elf
postanowił sobie najpierw zrobić pamiątkę, a następnie uznać go za talizman przynoszący szczęście. Nie
wiadomo, czy przedmiot ten tak przenikał jego osobą, został na jego prośbę zaklęty, czy też zawsze odznaczał
się czarodziejskimi mocami. Nie mniej jednak pewne pozostaje, że jest to amulet, który warto mieć przy sobie.
Moce: Klejnot ten sprawia, że wzrok noszącej go osoby wyraźnie się wyostrza. Otrzymuje ona premię +10 do
wszystkich opartych na tym zmyśle testów spostrzegawczości.
599) Czarna perła nieszczęść:
Czarna perła nieszczęść jest od pokoleń własnością rodu szlacheckiego Gordów, skupiającego swe
majątki na wschód od Winzen. Perła została kupiona przez jego członków niemal sto lat temu. Od tego czasu
znajdowała się w rękach kilku osób, z których wszystkie zginęły tragiczną, przypadkową śmiercią. Po zgonie
ostatniego z właścicieli, który zmarł przygnieciony drzewem w lesie przechowywany jest w skarbcu rodziny pod
osobną strażą i uważany za pechowy.
Moce: Jak sama nazwa wskazuje Czarna Perła Nieszczęść z bliżej nieznanych powodów przynosi pecha. Każda
nosząca ją osoba otrzymuje wadę: Pech na najwyższym stopniu.
600) Perła syren:

Perła syren była darem od trytona Kumira dla jednego z ludzkich poławiaczy pereł, jaki ów otrzymał w
zamian za pomoc stworzeniu w ucieczce z rąk morskiego potwora. Ponoć poławiacz wykorzystał artefakt
głównie w swym zawodzie, do odnajdywania i wydobywania z wody najcenniejszych perłopławów.
Moce: Perła syren umożliwia swemu posiadaczowi obywanie się bez dostępu do powietrza przez pół godziny
dziennie. Moc artefaktu działa jednak jedynie w wodzie.
601) Kryształ ognia:
Kryształ ten jest półprzeźroczystą, podobną do kwarcu substancją gorejącą wewnętrznym blaskiem.
Zawsze pozostaje rozgrzany do takiej temperatury, że nie da się go dłużej trzymać w niechronionej dłoni, a
oblany wodą syczy i paruje. Klejnot ten został napełniony mocą przez potężną czarodziejkę używającą imienia
Skierka w początkowej fazie jej kariery, a moc artefaktu była dla niej narzędziem. Wydaje się, że Skierka dawno
już straciła zainteresowanie tym amuletem, bowiem czas jakiś temu zwyczajnie go wyrzuciła robiąc porządek w
szufladzie.
Moce: Kryształ ognia zawiera w sobie 10 punktów czarów. Mogą one zostać użyte tylko do rzucenia zaklęcia
ognia. Artefakt odzyskuje punkty czarów, jak czarownik 1 poziomu.
Dodatkowo przedmiot ten jest doskonałym krzesiwem
602) Kamień morale:
Kamień ten – na pierwszy rzut oka kawałek marmuru, z niezrozumiałych powodów oprawiony w złoto
– pochodzi ze świątyni Solares w Orgbergu. Podczas jednego z licznych najazdów miasto zostało spalone, a
wszystkie budynki, które nie zostały zburzone ograbili orkowie. Świątynia także nie uniknęła tego losu, a posąg
bogini rozbito. Jeden z oddanych jej rycerzy i paladynów zebrał jednak wokół siebie garstkę niedobitków i na jej
czele nękał powracające w góry stwory, odbijając wielu z wziętych do niewoli jeńców i wozów pełnych
zagrabionych skarbów. Rycerz ten – jak później opowiadał – wziął ze zniszczonej świątyni jeden z odłamków
strzaskanego posągu. Bliskość kamienia zawsze jak twierdził dodawała mu odwagi i pewności siebie.
Moce: Kamień ten najprawdopodobniej został pobłogosławiony przez Solares, bowiem jest to chyba jedyne
wytłumaczenie faktu, że w jego wnętrzu śpi uśpiona, magiczna moc. Każda osoba, która będzie go nosić przy
sobie otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Opanowania przeciwko strachowi.
603) Klejnot energii:
Klejnot energii powstał w katedrze Magii i Alchemii wallatarskiego uniwersytetu, jako wynik jednego z
doświadczeń. W artefakt ten tchnięto moc, by uczeni mężowie mogli sprawdzić kilka ze swych teorii, a później
zapomniano o nim, odkładając do szuflady. Prawdopodobnie pozostałby w niej na wieki, gdyby nie sprytni
studenci, którzy wynieśli go na zewnątrz i wymienili u kupca kuriozami na beczkę piwa. Obecny los artefaktu
nie jest znany.
Moce: Klejnot energii sprawia, że nosząca go istota otrzymuje premię +10 do swojej Magii. Dodatkowo –
poświęcając jeden punkt czarów i jeden atak – może wystrzelić pocisk o sile 2k6 w dowolny cel w promieniu 50
metrów, nawet, jeśli nie jest czarownikiem.
604) Klejnot pochłaniania dusz:
Klejnoty pochłaniania dusz – bowiem prawie na pewno istnieje ich większa liczba – są dziełem
owianych złą sławą adeptów mrocznej magii ze Szkarłatnych Wierzyc. Są narzędziem Łowców Dusz, które
używają w swym rzemiośle. Wraz z fiaskami niektórych misji tych owianych grozą osobników kilka klejnotów
opuściło ich ręce, nie mniej jednak większość nadal pozostaje w rękach krwawych elfów.
Moce: Klejnot ten może zostać użyty do pochwycenia i uwięzienia duszy jednej istoty. Osoba, której dusza
została pochwycona musi być martwa lub umierająca i może bronić się przed tym zjawiskiem porównaniem Siły
Woli z użytkownikiem artefaktu. Osoba, której duszę skradziono nie może być wskrzeszona, nie może też
reinkarnować, zostać wywołana z zaświatów ani też powrócić jako ożywieniec.
Za pomocą tego artefaktu można schwytać także dusze ożywieńca (nawet, jeśli stwór zachowuje „pełnię
sił”) pod warunkiem jednak, że takową posiada. Jeśli proces się powiedzie stworzenie natychmiast „umiera”.
605) Akwamaryn wydłużenia czaru:
Klejnot ten pochodzi z dawno już wyczerpanych kopalni Wyspy Kupców, które w starożytności stały
się podstawą bogactwa tego handlowego kolosa o glinianych nogach. Obrobiony przez któregoś z magów –
rzemieślników królestwa został sprzedany innym czarownikom za niewyobrażalną sumę. Obecny los przedmiotu
nie jest znany, prawdopodobnie leży gdzieś ukryty, w jakiejś zapomnianej i zrujnowanej siedzibie dawno
zmarłego, bezimiennego maga.
Moce: Klejnot ten powinien być przymocowany do (nawet zaimprowizowanej) różdżki, lub – w ostateczności –
noszony w dłoni. W chwili rzucenia zaklęcia artefakt powoduje zwiększenie jego zasięgu o 50%. Artefakt nie
wpływa na czary o zasięgu dotykowym.

606) Kryształ duszy:
O tym artefakcie mówi się, że jest w rzeczywistości kryształowo czystą duszą nieskażonego żadnym
złem Świetlistego, którą pochwycono okrutnymi zaklęciami i zmuszono do przybrania materialnej postaci
kryształu. Dzięki wielkiej cnocie istoty ponoć możliwe jest zajrzenie w dusze innych stworzeń.
Moce: Właściciel tego artefaktu może wejrzeć w dusze innego stworzenia i poznać targające ją w danej chwili
emocje. Raz dziennie może spróbować też je zmienić wywołując nienawiść, gniew, strach, nagłe zauroczenie,
sympatię i setki innych emocji. Wykorzystanie tej mocy wymaga minuty (12 tur) koncentracji, ma zasięg do 100
metrów, a ofiara broni się przed efektem porównaniem Siły Woli.
607) Kamień szczęścia:
Kamień ten jest zwykłym odłamkiem mlecznego kwarcu nieposiadającym jakiejkolwiek wartości
materialnej. Ozdobiony jest na prędce wyrytą, bliżej niezidentyfikowaną literom mocy. Jego pochodzenie jest
nieznane, jednak posiadane przezeń możliwości dla nikogo posiadającego magiczne zdolności nie pozostawiają
wątpliwości. Kamień od pokoleń przekazywany jest w cieszącej się dużym powodzeniem materialnym rodzinie
kupców – niziołków z Noks.
Moce: Każda osoba posiadająca ten przedmiot otrzymuje zaletę Szczęście na pierwszym stopniu.
608) Kamień bezpieczeństwa:
To nieduży fragment nieznanego minerału (prawdopodobnie magicznie zabarwionego kwarcu)
niebieskiej barwy. Został stworzony przez Korgana Przebiegłego, maga prowadzącego sklep czarodziejski w
Guarnum. Czarownik ten zajmuje się głównie zaopatrywaniem ludzi w upiornie drogie i rzadkie towary –
poczynając od antyków, na artefaktach magicznych kończąc. Zwłaszcza tych ostatnich stworzył bardzo wiele,
różnej mocy – od słabych i niegroźnych, po prawdziwe dzieła czarnoksięskiej potęgi.
Moce: Kamień bezpieczeństwa jest pożytecznym, choć nie najskuteczniejszym artefaktem. Jeśli osoba go
posiadająca otrzyma Punkt Nadużycia powinna rzucić 1k6. Wynik parzysty oznacza, że punkt ten przepada nie
wywołując żadnych groźnych efektów.
609) Kamień złodziejstwa:
Kamień ten to obsydian – ponoć czarny, jak serce maga, który go wykonał – będący amuletem
przynoszącym szczęście w złodziejskim fachu. Mag, który napełnił go mocą – a którego imię ze zrozumiałych
powodów pozostaje nieznane – podarował go swemu uczniowi, by ten mógł ukraść konurentowi księgę zaklęć.
Nie wiadomo jak cała intryga się zakończyła, jednak wydaje się, że dobrze, bowiem artefakt od lat krąży w
półświatku i uważany jest za niezawodny.
Moce: Osoba mająca przy sobie ten kamyk może trzy razy dziennie przyznać sobie premię +10 do testów
Wykrywania i Rozbrajania pułapek, Otwierania zamków lub Cichego poruszania się.
610) Odłamek klejnotu nocy:
Przed długimi wiekami, na północy toczono okrutną wojnę. Od ostrzy mieczy i magii czarowników
ginęły całe rasy i plemiona, dziesiątki miast obrócono w ruiny, poległy tysiące. Wśród setek trupów, na
porzuconych pobojowiskach i wśród poczerniałych ruin demony i potwory nocy pasły się ciałami, duszami i
negatywnymi myślami zabitych, rosnąc w siłę i liczbę, tak, że gdy minął czas walk powracający do
zrujnowanych domów ludzie odkryli, że te mają już nowych lokatorów. Rozpętała się nowa wojna – tym razem
cichsza, dłuższa i nie tak sławna w kronikach, w trakcie której śmiertelni żołnierze, kapłani i czarownicy przed
długie lata ścierali się z istotami mroku walcząc w dziesiątkach tysięcy utarczek. Jedną z bohaterek tego okresu
była kapłanka Mirana, słynna z potęgi swego ducha oraz sprawności ciała. Zabiła lub wygnała ona setki
pomiotów mroku, a jej czyny dotarły nawet do najstraszliwszych, najpotężniejszych demonów. Prawie tysiąc z
nich przygotowało nań zasadzę. Doszło do przerażającej w skutkach bitwy, podczas której uznawana dziś za
świętą kapłanka zginęła, zamykając jednak dusze tysiąca bestii w przygotowanym do tego klejnocie.
Powstały artefakt – promieniujący wyczuwalną, złowrogą aurą – zamknięto w ufortyfikowanej świątyni
i dniem oraz nocą strzeżono, by nie wpadł w ręce złych sił. Nie mniej jednak wielu czarowników i wiele
potworów przyciąganych obietnicą potęgi atakowało świątynię. Sto lat później jednej ze szczególnie
zdecydowanych band zadanie to powiodło się, lecz nie do końca… Gdy przewodzący jej demon kończył rytuał,
który z założenia miał przynieść mu potęgę artefakt eksplodował. Jego odłamki zostały rozrzucone na setki
kilometrów i do dnia dzisiejszego zlokalizowano ich tylko kilka. Podejrzewa się jednak, że większość znajduje
się w rękach jakichś istot o niekoniecznie przyjacielskich zamiarach.
Moce: Szacuje się, że odłamków mogło powstać około setki. Posiadają one silną, negatywną aurę. Każda istota,
która wbije sobie w ciało lub połknie taki przedmiot otrzymuje premię +5 do dowolnej cechy (musi ją wybrać w
trakcie pierwszego użycia przedmiotu). Posiadanie 5 odłamków daje dostęp do jednej Mocy, Zdolności

Gatunkowej, Cechy Organizmu, zdolności Rzucania Zaklęć (dowolnych) lub sprawia, że władająca artefaktem
osoba przestaje się w naturalny sposób starzeć (do wyboru). Moce kolejnych odłamków kumulują się.
Wydaje się, że istnieje sporo osób polujących na odłamki, więc ich posiadanie niekoniecznie jest
bezpieczne.
611) Klejnot jasności:
Klejnot jasności jest odłamkiem kryształu górskiego, w który czarodzieje szarych elfów tchnęli swą
moc. Spowodowało to, że emituje on światło. Artefakt należał do dość pomniejszych talizmanów i jego los po
dzień dzisiejszy pozostaje nieznany. Być może zaginął, być może nadal jest w posiadaniu prawowitych
właścicieli.
Moce: Klejnot ten jest zdolny działać do 24 godzin, po upływie których odzyskuje swą moc. Normalnie, świecąc
z siłą pochodni zdolny jest płonąć przez całą dobę, lecz można zwiększyć natężenie światła (każdorazowo o
połowę skracając czas działania artefaktu). Maksymalne natężenie światła to krótki, acz oślepiający błysk
analogiczny do czaru „Oślepiający błysk”.
612) Księżycowy kamień tajemnych ścieżek:
Ten księżycowy kamień (rodzaj kamienia półszlachetnego) był własnością czarownika zielonych elfów,
podróżnika i szermierza Elmirthiona Ethana, który ponoć zwiedził całą Laruzję – włączając w to najdziksze i
najbardziej niebezpieczne ziemie – nim ostatecznie osiadł w Illien. Ponoć bywał nawet w zamieszkanych przez
demony i orków twierdzach. Sztuki tej dokonać miał dzięki magii i niezwykłej intuicji.
Moce: Osoba posiadająca ten kamień posiada niezwykłą intuicję podczas przemieszczania się w dzikim,
niebezpiecznym i często na pierwszy rzut oka nieprzebytym terenie. Wędrując wśród lasów, pól, bezdroży itd.
podróżuje z taką samą prędkością, jak po utwardzonym szlaku.
613) Kamień prawdziwego widzenia:
Klejnot ten został opracowany przez ludzkiego maga Treska Widzącego prowadzącego prywatną wojnę
z czarnoksiężnikiem Belgorem Zakłamanym, bezwzględnym mistrzem iluzji. Artefakt ten pozwolił sługom
Treska przedrzeć się przez sprowadzające obłęd zasłony iluzja Belgora i zabić maga. Obecny los przedmiotu nie
jest znany… Według niektórych ręce na nim położyli Łowcy Dusz lub Łowcy Czarownic, inni uważają, że
artefakt ten krąży w półświatku, wśród specjalizujących się w obrabowywaniu czarowników przestępców.
Moce: Osoba, która posiada ten kamień równocześnie zyskuje zdolność widzenia prawdy i tylko prawdy. Nie
dostrzega ani efektów halucynacji, ani magii iluzorycznej, dzięki czemu żadne efekty tej ostatniej do niej się nie
odnoszą.
Kamienie i kryształy niezwykłej jakości:
614) Klejnot teleportacji:
Artefakt ten jest dziełem maga Joahima Bunda, nadwornego alchemika i wróżbity jednego z
wallatarskich hrabiów. Joahim utrzymywał się prowadząc badania nad transmutacją ołowiu w złoto i co jakiś
czas zaskakując swojego sponsora niesłychanymi sztuczkami, jakie miały utwierdzić go w przekonaniu, że
proces ten jest wykonalny. Jednocześnie prowadził własne badania i eksperymenty, które w czarnoksięskim
światku przyniosły mu większą sławę. Wynikiem jednego z nich jest ten artefakt. Nie mniej jednak, nim Joahim
zdołał zyskać większą sławę zginął na stosie, spalony w skutek prowadzenia zbyt ożywionej korespondencji z
młodym, utalentowanym adeptem czarów imieniem Alken.
Moce: Jak sama nazwa wskazuje artefakt ten umożliwia swemu właścicielowi teleportowanie się na prawie
dowolne odległości. Zawiera w sobie 12 ładunków. Wykorzystanie jednego z nich kosztuje jeden atak i pozwala
na przemieszczenie się na odległość do jednego kilometra. Poświęcając 12 minut można teleportować się tak, jak
za pomocą zaklęcia Teleportacja, nie mniej jednak wymaga to poświęcenia 4 ładunków.
Odnowienie każdego ładunku kosztuje 10 p. czarów.
615) Serce lodu:
Pochodzenie serca lodu nie jest znane, co sprawia, że niektórzy czarownicy skłonni są twierdzić, że
zostało stworzone w trakcie długotrwałej i pradawnej wojny nieśmiertelnych, którą toczono w okresie
zlodowacenia, na długo przed tym, nim na ziemi pojawiły się istoty inteligentne. Nie mniej jednak nic nie
wskazuje na to, żeby ta opowieść była choć po części prawdziwa. Wydaje się raczej, że artefakt ten jest dziełem
śmiertelnych czarowników, i powiązany jest z drugim, nazywanym sercem ognia.
Moce: Osoba posiadająca ten przywodzący na myśl swym kształtem ludzkie serce kryształ rzuca zaklęcia lodu o
50% taniej, lecz ognia tyle samo drożej. Dodatkowo zaklęcia ognia wywołują na niej słabszy o 25% efekt. Koszt
tych mocy jest jednak duży, ponieważ jej własne serce staje się zimne, jak lód. Właściciel tego artefaktu
otrzymuje wadę Nieczułość.

616) Serce ognia:
Pochodzenie serca ognia nie jest znane, co sprawia, że niektórzy czarownicy skłonni są twierdzić, że
zostało stworzone w trakcie długotrwałej i pradawnej wojny nieśmiertelnych, którą toczono w okresie
zlodowacenia, na długo przed tym, nim na ziemi pojawiły się istoty inteligentne. Nie mniej jednak nic nie
wskazuje na to, żeby ta opowieść była choć po części prawdziwa. Wydaje się raczej, że artefakt ten jest dziełem
śmiertelnych czarowników, i powiązany jest z drugim, nazywanym sercem lodu.
Moce: Osoba posiadająca ten przywodzący na myśl swym kształtem ludzkie serce kryształ rzuca zaklęcia Ognia
o 50% taniej, lecz Lodu tyle samo drożej. Dodatkowo zaklęcia Lodu wywołują na niej słabszy o 25% efekt.
Koszt tych mocy jest jednak duży, ponieważ jej własne serce staje się gorące jak ogień. Właściciel tego artefaktu
otrzymuje wadę Porywczy.
Jeśli w rękach tej samej istoty znajdą się naraz obydwa artefakty dochodzi do eksplozji, która wstrząsa
okolicą zadając 10k6 ran wszystkim w promieniu 3 metrów. Dodatkowo osoba, która popełniła ten błąd
otrzymuje potężny, emocjonalny cios równy posiadaniu 1k20 punktów obłędu.
617) Kryształ magów:
Kryształ ten napełniony został magią przez grupę magów z Ageroni, wielkiego miasta leżącego na
dalekich wyspach Trisani. Miał on dostarczyć im niezwykłej i potężnej mocy, nie mniej jednak okazał się
katastrofalną porażką… Artefakt ten, bowiem okazał się nie funkcjonować tak, jak powinien, co skłoniło jego
twórców do pozbycia się go i zakopania na cmentarzu. Los przedmiotu nie jest znany, zapewne po dziś dzień
spoczywa w ziemi.
Moce: Osoba próbująca użyć artefaktu musi poświęcić turę na koncentrację, a następnie rzucić 1k20 porównując
wynik do tej tabeli:
1 – Klejnot zaczyna wibrować buczącym dźwiękiem i emitować światło o sile świecy
2 – Osoba mająca przy sobie zostaje teleportowana w przypadkowe miejsce w promieniu 1000 metrów. Jeśli
wykona test Mądrości może je wybrać.
3 – Wewnątrz klejnotu pojawiają się dziwaczne i przypadkowe wizje. Jeśli postać wykona test Inteligencji
otrzyma przydatną wskazówkę pozwalającą jej ujść z obecnej sytuacji.
4 – Kryształ zaczyna emitować różnokolorowe światło sprawiając urządzając pokaz stroboskopowy.
5 – Osoba mająca w rękach artefakt regeneruje 3k6 utraconych Punktów Czarów lub Punktów Ran.
6 – Z kryształu wystrzeliwuje struga negatywnej energii uderzając w jedną postać w promieniu 100 metrów i
zadając jej 6k6 ran.
7 – Kryształ gwałtownie się rozjarza rozpraszając jedno zaklęcie w promieniu 100 metrów od maga.
8 – Kryształ wyładowuje swą moc. Posiadająca go osoba może rzucić jedno posiadane zaklęcie za darmo, tak,
jakby nie posiadało cechy Czas Rzucania.
9 – Osoba mająca w rękach kryształ odzyskuje 6k6 P. Czarów lub Ran.
10 – Właściciel artefaktu przeżywa niezwykłą iluminację pozwalającą odkryć mu w sobie nowe talenty na 1k6
godzin zyskuje nową Zdolność (dowolnie wybraną).
11 – Umiejętności czarodzieja w jakiejś dziedzinie gwałtownie rosną. Otrzymuje premię +20 do dowolnej
Cechy.
12 – Artefakt wypluwa z siebie strumienie negatywnej energii zadając 6k6 obrażeń 1k6 wskazanym istotom w
promieniu 100 metrów
13 – Właściciel na 1k20 rund staje się Niematerialny
14 – Nic się nie dzieje
15 – Rzuć dwa razy
16 – Artefakt rozpala się gorącem parząc właściciela, ten otrzymuje 2k6 ran.
17 – Właściciel artefaktu otrzymuje 1k6 p. Nadużycia
18 – Moc artefaktu wyczerpuje się i traci ją na 1k20 dni.
19 – Artefakt rozsypuje się w pył. Zostaje permanentnie zniszczony
20 – Rzuć trzy razy.
618) Rubin prawdy:
Rubin prawdy jest magicznym artefaktem gnomów, stworzonym na rozkaz jednego z ich
możnowładców. Wykorzystywany był w trakcie spisywania traktatów i układów handlowych, nie mniej jednak
jakiś czas temu zrezygnowano z jego obecności zamykając go wraz z innymi, magicznymi i cennymi
przedmiotami w skarbcu.
Moce: Osoba mająca przy sobie rubin w wyraźny sposób słyszy, gdy ktoś w jej obecności wypowiada świadome
kłamstwo. Jest to dla niej równie nieprzyjemne odczucie, jak szelest styropianu… Nie mniej jednak nie jest to
jedyna nieprzyjemność związana z posiadaniem artefaktu. Osoba, która się weń uzbroiła jednocześnie sama nie
może wypowiedzieć świadomego kłamstwa. Jeśli to uczyni otrzymuje 1 punkt nadużycia.

619) Kryształ Anulina:
Kryształ ten pochodzi z Cudoziemia, krainy słynącej zarówno ze swego piękna, jak i uprawianej w niej,
potężnej magii. Stworzony został przez Anulina Przebiegłego, czarownika o tyle słynnego i potężnego, co
lubiącego komfort, a niecierpiącego zawracania sobie głowy niepotrzebnymi problemami. Dzięki temu
artefaktowi nie musiał się – przynajmniej do pewnego stopnia – martwić o własne zasoby mocy, nie mniej
jednak nie zyskał przesadnej popularności w otoczeniu. Zginął wyzwany na pojedynek przez jednego ze swoich
kolegów, który przeszył go mieczem.
Moce: Osoba dzierżąca kryształ może raz dziennie rzucić zaklęcie korzystając z potencjału dowolnej osoby w
promieniu 100 metrów, niezależnie, czy osoba ta zgadza się na to, czy nie... Nie mniej jednak nie może
wykorzystać większej ilości punktów czarów, niż posiada jej ofiara.
620) Kamień negacji:
Kamień negacji jest słynnym artefaktem wykonanym przez czarodziejów skrzydlatych podczas wojny
wiele lat temu. Służył wojownikom wichru do walki z rycerzami magii imperium, nie mniej jednak nie zdołał on
zmienić na ich korzyść losu wojny. Po klęsce, jaka spadła na ich królestwo kamień ten zaginął. Według
niektórych wpadł w ręce ludzkich lub orkowych łupieżców, wedle innych – wraz z wieloma innymi, cennymi
skarbami został wywieziony przez uciekinierów do Lersji, gdzie spoczywa po dziś dzień.
Moce: Kamień negacji posiada silne, przeciwmagiczne właściwości. W promieniu 3 metrów od niego nie działa
żadna magia ani czary – włączając w to moce, magiczne przedmioty, zwoje, zioła itd. niezależnie, czy maja
pozytywny czy negatywny efekt. W tej odległości od klejnotu nie można też rzucać zaklęć.
Każda istota dysponująca jakimikolwiek zdolnościami magicznymi, która dotknęła artefaktu
natychmiast otrzymuje jeden punkt nadużycia. Tak samo dzieje się, jeśli właściciel Kamienia Negacji nosi przy
sobie inne, magiczne przedmioty.
624) Księżycowy kamień:
Klejnot ten pochodzi z Puszczy Cienia. Ponoć tamtejsi magowie wykonali kilka tego typu artefaktów na
potrzeby wojowników i kupców ciemnych elfów, lecz najprawdopodobniej opowieść ta jest jedynie wymysłem
rządnej sensacji gawiedzi. Artefakt ten był przez długie lata wykorzystywany do ataków na bezbronne osady i
chwytania niewolników, nie mniej jednak jego urzytkownik został schwytany i stracony na skutek
przygotowanej nań zasadzki. Obecnie artefakt przechowywany jest w skarbcu księcia Tairi.
Moce: Klejnot ten ma potężną moc, którą można użyć tylko raz w miesiącu. Rzucony w powietrze rośnie
przyjmując kształt czarnej, zasłaniającej słońce chmury. W promieniu 500 metrów od miejsca jego użycia
zapada noc. Jeśli zostanie użyty w nocy zapada absolutna ciemność, w której – bez zewnętrznego źródła światła
– nikt nie jest zdolny zobaczyć czegokolwiek.
625) Klejnot hipnotyzmu:
Klejnot hipnotyzmu jest artefaktem pochodzącym z Trajton. Wykonany został przez jakiegoś równie
chciwego, co bezwzględnego adepta magii, który przy jego pomocy okradał ludzi. Na swe nieszczęście jednak
nie wziął pod uwagę obecności Łowców Czarownic i dość szybko został unicestwiony, a inkwizytorzy
skonfiskowali ten niebezpieczny przedmiot. Ponoć obecnie używany jest podczas przesłuchań.
Moce: Klejnot hipnotyzmu zawiera w sobie 3 ładunki zaklęcia Dominacja. Można ich użyć kosztem jednego
ataku.
Dodatkowo – póki artefakt posiada jakiekolwiek ładunki – można za jego pomocą rzucić czar
„Hipnoza” na dowolną istotę, która będzie przez minutę wpatrywać się w klejnot.
626) Klejnot śmierci:
Klejnot śmierci jest dziełem nekromantów, którzy ongiś zamieszkiwali na Trzęsawiskach Urgoroth,
gdzie zgłębiali mroczne sztuki. Przez wiele lat każdy, kto zapuścił się na te ziemie kończył jako ofiara ich
eksperymentów (jeśli naturalnie nie utopił się w bagnie, nie został zabity przez którąś z licznych tu bestii, nie
umarł zatruwszy się bagiennym gazem ani zepsutą wodą). Nie mniej jednak w końcu choroby, oraz wyprawa
zirytowanej ludności, która w końcu znalazła drogę do ich siedziby położyła kres ich wysiłkom oraz ziemskiej
egzystencji. Większość wytworów złych mocy utopiono w bagnie, nie mniej jednak te, które wyglądały na
nieszkodliwe lub po prostu cenne zrabowano.
Moce: Każda osoba, która nosi przy sobie Klejnot Śmierci stopniowo wysysana jest z sił życiowych, staje się
słaba i chorowita. Otrzymuje karę – 10 do wszystkich testów Wytrzymałości przeciwko zarażeniu się chorobami
i trucizną. Jeśli rzuca zaklęcie magii nekromantycznej z arkanów Nekromancji lub Inkantanci jest ono tańsze o
jeden punkt (nie tańsze niż jeden).

Klejnot jest tak przesycony negatywną energią, że błyskawicznie przenika ono wszystko, co posiada
noszący i przenika falami na inne istoty. Osoba posiadająca klejnot zadaje dodatkowe 1k6 ran od negatywnej
energii zadając cios przeciwnikowi.
627) Kamień – serce mroku:
Kamień ten pochodzi z Mrocznej Puszczy, ale szczegóły jego powstania są nieznane… Niektórzy
mówią, że jest to święta relikwia Mrocznych Elfów, artefakt będący symbolem zawartego przez rasę paktu z
demonami. Wedle innych legend jest to jedynie bryłka Czarnej Skały o niezwykłej mocy, którą elfi
czarnoksiężnicy jeszcze wzmocnili swą mroczną magią. Jak jest naprawdę nie wiadomo, artefakt znaleziono
przy ciele zbiegłego niewolnika, który wyzionął życie z wycieńczenia i ran, gdzieś w dolinie Stalowej Rzeki.
Moce: Kamień nie powinien kontaktować się ze skórą żywej istoty, gdyż dotykając jej powoduje silne
poparzenia (zadaje 1k6 ran). Nie mniej jednak wywołuje szczególne uczucie powinowactwa z wszystkimi
mrocznymi i niebezpiecznymi stworami, zapewniając premię +20 do wszystkich testów Charyzmy i Wdzięku
wobec Potworów, Demonów i Ożywieńców. Dodatkowo nosząca go osoba wydaje się być uosobieniem zła…
Otrzymuje zdolność Zastraszanie, a jeśli taką już posiada dostaje premię +10 do każdego jej zastosowania.
628) Mroczny klejnot przeklętych:
Kamień ten, zachowujący się jak diament, lecz jest lśniąco czarny i emitujący barwne światło pochodzi
ze środkowego pasma Zielonych Gór. Wykonany został przez trajtońskiego arystokratę, wampira i nekromantę
barona Duncana Treska, który uwięził w nim swój wieczny, melancholijny nastrój tworząc – jak mu się zdawało
– dzieło sztuki i magii zarazem. Artefakt przepadł, gdy hrabiego zniszczył Garundel Kruk – prowadzący
prywatną krucjatę przeciw ciemnym siłą mag.
Moce: Każda nosząca ten artefakt istota wypełnia się uczuciem przygnębienia i melancholii otrzymując karę -10
do wszystkich testów Charyzmy, Inteligencji i Mądrości. Nie mniej jednak zaczyna uosabiać sobą wszystko to,
czym wampirowi zdawało się, że był. Nosząca klejnot osoba otrzymuje więc premię +10 do Wdzięku i
Zręczności oraz dodatkową premię +10 do ukrywania się w ciemnościach. Dodatkowo artefakt zapewnia też i
potęgę: premię +10 do Siły i Punktów Ran oraz do Celności ataków lub (wybór właściciela) Magii, Mistyki i
Siły Woli.
Wadą klejnotu jest fakt, że każdy śmiertelnik, który dłużej nosi przy sobie artefakt po śmierci
przekształca się w agresywnego Upiora.
629) Klejnot północy:
Klejnot północy kondensuje w sobie niespotykane ilości złych fluidów i czarnej magii. Podobno został
wykonany przez demony do walki ze świetlistymi, a – gdy już przestał być potrzebny – w zamian za duszę i
liczne przysługi powierzono go śmiertelnemu czarnoksiężnikowi, który miał stałe problemy z natrętnymi
kapłanami i inkwizytorowi. Mimo, że – jak się wydaje – potęga bezimiennego mistrza złej magii zgasła już
dawno, to klejnot nadal przekazywany jest w kręgach czarnych magów.
Moce: Klejnot północy może zostać użyty przeciwko dowolnemu użytkownikowi magii znajdującemu się nie
dalej, niż 100 metrów od maga. Aktywacja klejnotu zajmuje 4 ataki. Wskazana istota broni się porównaniem
Siły Woli. Jeśli jej się nie uda natychmiast zapomina 1k6 zaklęć o pozytywnym efekcie lub skutecznych tylko
przeciwko Ożywieńcom i Demonom (wszystkie zaklęcia Szkoły Nekromancji i kapłanów bóstw z panteonów
Melkarta i Tych, Co Polują W Mroku traktowane są jako zaklęcia o efekcie negatywnym). Za każde zaklęcie,
które zapomniał czarownik otrzymuje 1k4 rany (na skutek wstrząsu psychicznego).
630) Kamień krystalicznego jeziora:
Kamień kryształowego jeziora pochodzi z Lodowych Gór, z czasów, gdy były one jeszcze częścią
Illien. Podobno klejnot ten należał do darów, jakie wymienili ze sobą posłowie elfów i jedna z zamieszkujących
górskie jezioro nimf. Elfy przez dłuższy czas otaczały ten przedmiot niemal boską czcią i trzymały pod pieczą,
lecz – gdy gobliny opanowały północ – utraciły go, co nimfy potraktowała jak osobistą obrazę. Od tego czasu
żywią nienawiść do elfów zawsze starając się je podstępnie je krzywdzić, gdy tylko zbliżą się do jej siedziby.
Moce: Kamień kryształowego jeziora jest potężnym artefaktem spowinowaconym z magią natury i wody. Nie
mniej jednak nie jest to jego jedyna zaleta. Przedewszystkim klejnot jest bardzo ozdobny (należy go traktować
jako biżuterię wysokiej jakości ze wszystkimi punktami przekazanymi w Zdobienia). Prócz tego raz dziennie
umożliwia przebudzenie ducha dowolnego zbiornika wodnego lub dowolnego drzewa i pogawędkę z nim na
zasadach identycznych, jak zaklęcie „Mowa zwierząt”.
631) Perła przypływów i odpływów:
Perła ta została napełniona magiczną mocą przez sojusz czarowników z Wyspy Burz. Wykorzystywali
ją obniżając i podnosząc poziom wody na wybrzeżu w sobie tylko znanym celu. W prawdzie okoliczna ludność
wierzyła, że robią to, by ukryć pod wodą magiczne skarby, jednak prawdziwe zastosowanie perły było inne –

magowie zatrudniali poławiaczy, którzy zbierali dlań z osuszonego dna perłopławy, z których pozyskiwano
klejnoty. Proceder zakończył się, gdy magowie rozporządzający perłą zaczęli wadzić się o podział zysków.
Moce: Używając perły można podnieść – lub obniżyć – poziom wody w promieniu 30 metrów od użytkownika
o łącznie 5 metrów. Całość procesu trwa 5 minut.
632) Perła ochrony przed ogniem:
Ta perła była własnością czarodziejski Skierki, potężnej adeptki magii i córki wiedźmy Nesse. Skierka,
podobnie jak jej matka jest niespokojnym duchem, nie mniej jednak koncentruje się raczej na tułaniu się po tym
i innych światach niż szkodzeniu innym. W trakcie jednej ze swych licznych podróży została zatrzymana przez
grupę magów ognia, którzy zapragnęli odebrać jej moc i na dłużej zmusili do zaprzestania dalszej wędrówki.
Perła ta powstała podczas walk z tymi czarownikami, jako amulet, który miał ochronić ją przed czarami
przeciwników. Okazał się być skuteczny.
Moce: Jeśli na osobę noszącą ten artefakt zostanie rzucone zaklęcie ognia zadaje jej ono tylko połowę
(zaokrąglaną w dół) obrażeń. Trwa też tylko połowę normalnego czasu działania.
633) Odłamek księżyca:
Odłamek księżyca ponoć został sprowadzony przez członków Szarego Bractwa Magów za pomocą
potężnych zaklęć właśnie z księżyca. Już samo to wystarczyło, by pulsował wręcz mocą, a napełniony
dodatkowo zaklęciami stał się potężnym, choć niebezpiecznym artefaktem. Szarzy magowie od jakiegoś czasu
jednak ukrywają artefakt tak przed światem, jak i adeptami swojego bractwa.
Moce: Każde zaklęcie rzucone z pomocą odłamka księżyca trwa o 25% dłużej i zadaje 25% więcej obrażeń, niż
normalnie. Nie mniej jednak artefakt ma pewne wady. Jest on silnie związany z księżycem, przez co oddziałuje
na wrażliwe nań istoty. Wszystkie wilkołaki (i podobne im stwory) w promieniu 100 metrów od przedmiotu
natychmiast zmieniają się na jego widok i wpadają w szał. Podobnie lunatycy śpiący zbyt blisko przedmiotu
kierują się w jego stronę.
634) Zestaw pryzmatów:
Jest to dzieło niewątpliwie utalentowanego czarownika znanego szerszemu światu pod imieniem Kupca,
stworzone, by pobierać moc wprost ze światła słonecznego. W jaki sposób naprawdę działają pryzmaty nie
wiadomo, nie mniej jednak odpowiednio ustawione pozwalają magowi osiągnąć niesamowite rzeczy. Kupiec nie
był z nich zadowolony, odsprzedał je więc innym czarownikom za monety i moc.
Moce: Zestaw pryzmatów ustawiony w odpowiedni sposób (test Mądrości) rozszczepia światło zapewniając
magiczną moc. Cały proces trwa 1k6 tur i możliwy jest raz dziennie. Dostarcza mocy do rzucenia jednego
zaklęcia, które działa całkowicie za darmo.
Artefaktu można użyć tylko w dzień.
Kamienie i kryształy legendarnej jakości:
635) Klejnot ognia:
Klejnot ognia pochodzi z głębokich trzewi ziemi, w których panuje tak wysoka temperatura, że tylko
żywiołaki i salamandry są zdolne tam żyć. Ponoć był dziełem jednego z duchów ognia, który stworzył go dla
piękna reprezentowanego przez płomienie i magiczną potęgę. Nie mniej jednak nie cieszył się nim długo, mimo,
że mieszkańcy podziemnego, ognistego świata padali na twarz przed pięknem i mocą tchniętą w klejnot.
Zazdrośni bogowie powierzchni bowiem wykradli artefakt, a gdy im się znudził porzucili, oddając w ręce
śmiertelników, by bawić się ich poczynaniami.
Moce: Zaklęcia Ognia rzucane przez osobę posiadającą ten artefakt zadają podwójne obrażenia i działają dwa
razy dłużej.
636) Kamień władania żywiołakami ziemi:
Kamień ten rzekomo ma być odłamkiem – jedynym pozostałym zresztą – potężnego monolitu, który
ongiś wznosił się w najgłębszych puszczach obecnego Wallatar. Był on symbolem władzy i świętą relikwią dla
duchów ziemi z tych obszarów oraz dla wyznających je druidów. Nie mniej jednak wkrótce po Wojnie Bogów
żywiołaki wystąpiły przeciw Tyrowi i Solares buntując się przeciwko zatopieniu Is. Bogowie w gniewie
strzaskali artefakt. Kamień ten ma być jego ostatnim fragmentem, który Solares cisnęła w ręce śmiertelników, by
mogli brukać go i hańbić duchy ziemi swą władzą nad nimi.
Moce: Osoba posiadająca ten przedmiot raz dziennie może – wydając 10 ataków – wezwać Żywiołaka Ziemi.
Będzie on posłuszny jej rozkazom. Ponadto artefakt zapewnia właścicielowi premię +10 do charyzmy w
kontaktach z wszystkimi żywiołakami ziemi.
637) Klejnot mocy z Metheos:

Artefakt ten pochodzić ma z na poły legendarnego, elfiego ośrodka magii Metheos. To miasto
czarodziei i magów miało być oświetlone magicznymi lampami, wiecznie zielenić się wiosną i olśniewać
każdego, kto doń się zbliżał. Zostało jednak zburzone w pierwszej fazie Wojen Bratobójczych. Do dzisiaj
pozostało z niego niewiele, po latach zaniedbania i rabunków obróciło się bowiem z zarośniętą lasem perzynę.
Nie mniej jednak nim je doszczętnie ograbiono wydobyto zeń setki skarbów, w tym artefaktów o takiej mocy,
jak ten klejnot.
Moce: Każda osoba dzierżąca przy sobie klejnot mocy natychmiast otrzymuje zdolność Rzucanie Czarów:
Czarnoksięskich oraz 35 punktów Mistyki i Magii. Poznaje też zaklęcia z tej listy: Lewitacja, Błyskawica,
Sztuczka, Iluzoryczny wróg, Prawdziwe Oblicze, Wykrycie Iluzji.
Osoba korzystająca z tego artefaktu może uczyć się nowych zaklęć (lecz nie może rozwijać swej Magii
i Mistyki). Musi jednak pamiętać, że – jeśli straci przedmiot – straci też możliwość rzucania czarów.
Poświęcając rok i jeden dzień na medytacje nad właściwościami przedmiotu (mimimum 8 godzin
dziennie) można się do niego dostroić zwiększając swą Mistykę i Magię o 10. Dostrojenie się jest możliwe
dwukrotnie…
638) Kamień odrodzenia:
Artefakt ten położony na półce, wśród innych, magicznych przedmiotów od razu wzbudza
zainteresowanie. W odróżnieniu od innych artefaktów – wyróżniających się pięknym wykonaniem,
niezwykłością kształtów i surowców, czy choćby odrażających i złowrogich kamień ten jest zupełnie pospolity.
To niewielki, zaokrąglony od wody kamyk, który mieści się w dłoni… Porasta go odrobina mchu i jest wiecznie
lekko wilgotny, lecz to chyba jedyne cechy, które wyróżniają go wśród tysięcy innych. Mało kto podejrzewa, że
kamień ten w rzeczywistości jest potężnym symbolem wiecznej, życiowej siły natury, jej trwania przy życiu i
odradzania się w nieskończoność. Tylko osoby, które włożą wysiłek w magiczne badania odkryją, że ma on
potężne, nadprzyrodzone właściwości.
Moce: Kamień trzymany w ręku przez istotę ranną przyśpiesza jej regenerację sprawiając, że co turę odzyskuje
ona jeden ze swych utraconych Punktów Ran.
Włożony w ręce istoty martwej (która jednak jeszcze nie zaczęła gnić) powoduje jej powrót do życia
(po liczbie tur, która konieczna jest do odzyskania przez zabitego wszystkich ujemnych + 1 Punktów Ran). Nie
mniej jednak kamień nie jest niezawodny. Artefakt nie likwiduje przyczyny śmierci i – jeśli ofiara umarła na
skutek choroby lub płynącej w jej żyłach trucizny – ta nadal pozostaje w ciele i może spowodować zgon.
Po jednym wskrzeszeniu moc Kamienia wyczerpuje się. Odzyskuje on ją jednak podczas następnego
przesilenia wiosennego.
Kamienie i kryształy nadludzkiej jakości:
639) Sirmarile:
Sirmarile to cztery święte, elfie klejnoty. Wedle legendy w czasach, gdy dopiero rodziła się ich rasa
obecność nowych, władających językiem i różnego rodzaju narzędziami oraz bronią istot wzbudziła wielką
konsternację wśród bogów i innych nieśmiertelnych rządzących światem. Niektórych z nich zaciekawiły nowe
istoty, postanowili więc zaopiekować się nimi, inni chcieli uczynić z nich swe sługi, niewolników lub wręcz
zabawki… Wreszcie była niemała ilość duchów, która zlękła się obecności tych istot i postanowiła je zniszczyć
– czy to ze strachu, czy dla samej przyjemności zadawania bólu. Wybuchła pierwsza wojna w dziejach elfów i
zdawało się, że nieśmiertelni unicestwią swych nowych braci. Nie mniej jednak los batalii odwrócił się, gdy
czterech najpotężniejszych, elfich magów zebrało swe siły i oddawszy swą moc stworzyło cztery klejnoty, w
których zaklęło swe dusze. Klejnoty te umieszczono w czterech fortecach na specjalnie przygotowanych ku temu
ołtarzach. W ten sposób wzniesiono potężną tarczę obronną, dzięki której nie dopuszczono do królestwa
żadnych, wrogich sił i kultura elfów miała czas, by się rozwinąć. W trakcie Wojen Bratobójczych klejnoty stały
się ważne dla rozgrywki politycznej… Zdekompletowano je i przez to zniszczono tarcze. Uważa się je za
zaginione.
Moce: Jedyną mocą, jaką posiadają sirmarile jest właściwość pozwalająca im na wznoszenie magicznej tarczy,
jeśli zostaną położone na odpowiednich ołtarzach. Ołtarze znajdują się: w Mieście Pałaców, w górach Ściany,
nieco na północ od Przełęczy Ragusta, w Górach Ściany, w połowie drogi między Ilmanorem, a lejem piekieł i
dokładnie na wysokości Kil Kurag, na Suchoziemiu. Obydwie twierdze w górach są zniszczone, zamieszkane
tylko przez upiory i złe moce. Zarówno forteca na Suchoziemiu jak i w Lersji pełni swą funkcję, będąc
jednocześnie świątynią. Jeśli w każdej z nich zostanie umieszczony Sirmaril stworzą barierę o okrągłym
kształcie. Nie jest przezeń w stanie przejść żadna istota wrogo nastawiona do mieszkańców znajdujących się w
jej obszarze.
Księgi i zwoje:

Pomimo, że piśmiennictwo w Laruzji jest dość rozwinięte, to niestety nadal znajduje się ono na
stosunkowo niskim poziomie. Książki pisze się ręcznie i tak samo przepisuje na twardych, nieprzystępnych
materiałach. Kaligrafuje się podczas tego procesu tak starannie, że często niemożliwym jest odróżnienie
indywidualnego charakteru pisma poszczególnych skrybów. Proces przepisywania jest długi… W wypadku
niektórych, bardzo opasłych, a przy tym nazbyt zdobnych tomów trwać może całymi latami, lub wręcz
pochłonąć całe życie skryby. Z drugiej strony takie tempo produkcji nie wystarczyłoby na pokrycie nawet
Laruzyjskiego, stosunkowo niedużego zapotrzebowania na księgi… Większość uczonych musi więc zadowalać
się szybciej przepisywanymi księgami, które powstają w większym pośpiechu… Najczęściej proces
przepisywania trwa więc kilka do kilkunastu tygodni.
Księgi przepisywane są najczęściej na papierze. Pergamin – mimo, że ważny – stosowany jest w
ostateczności. Wykonywany ze skór zwierzęcych jest bowiem bardzo drogi, a przy tym twardy i nietrwały.
Papier, mimo, że trudniejszy do uzyskania produkowany jest w większych ilościach, a przy tym lepiej nadaje się
do pisania. Co więcej pergaminowe księgi są zdolne przetrwać tylko kilkadziesiąt lat, papierowe – jeśli są
wystarczająco szanowane – przeżywają tysiąclecia.
Książki – oprawiane w okładki – są stosunkowo nowym wynalazkiem, który nie wszyscy stosują.
Wśród elfów i krasnoludów popularniejsze są zwoje, ludzie zdecydowanie wybrali jednak księgi, choć wszystkie
rasy stosują obie formy zamiennie. Zwoje są najczęściej długimi na wiele metrów wstęgami papieru, zdolnymi
pomieścić całe, wielkie utwory literackie.
Mimo, że czytelników jest niewielu, to pisarstwo rozwinęło się we wszystkich możliwych kierunkach –
od sporządzania dokumentacji, przez rozprawy naukowe, poezję w kilkunastu odmianach, dramatopisarstwo, a
na powieściopisarstwie kończąc. Nie mniej jednak zbiór kilkudziesięciu ksiąg jest uznawany za wielką
bibliotekę.
Księgi i zwoje wysokiej jakości:
640) Księga Sekretów:
Księga ta pochodzi z całą pewnością z Tyrnu, jej autorstwo i napełnienie mocą pierwszego egzemplarza
przypisywane jest Narcisio – ekscentrycznemu (i na pewno szalonemu), znanemu z bardzo rozwiązłego,
zdegenerowanego życia, hermafrodytycznego czarnoksiężnika. Nie wiadomo, czy na pewno jest on jej autorem,
czy też przetłumaczył on jedynie dzieło pochodzące z Mrocznej Puszczy, nie mniej jednak to on puścił tą
książkę w obieg. Wedle krążącej plotki foliał wymienił za tuzin młodych niewolnic i tyle samo niewolników,
którzy mieli pomóc mu zaspokoić jego wyrafinowane i nad wyraz rozbujałe żądze, po tym, jak „zużył”
wcześniejszą partię.
Moce: Tematyka tej księgi skupia się głównie na praktykach seksualnych, najczęściej zresztą takich, o których
normalny człowiek ani by nie pomyślał, ani nie byłby doń zdolny z uwagi na brak odpowiedniej ilości magii. Po
wtóre zawiera moc, która – przynajmniej do pewnego stopnia – umożliwia doświadczenie tego, czego
doświadczał Narcizio.
Odczytując inkantację z księgi (jeden atak) można wyczulić swoje ciało na wszelkie bodźce (+20 do
testów Spostrzegawczości, -20 do Wytrzymałości).
Dostrajając się do księgi po miesiącu intensywnych, opisanych weń ćwiczeń (nie są one ani łatwe, ani
estetyczne, ani legalne, a dla większości też przyjemne) można zastosować kolejną inkantację z księgi (3
ataki)… Wywołuje ona podrażnienie części nerwów (działa tylko na istoty posiadające układ nerwowy), a – co
za tym idzie – uczucie dojmującego bólu i przyjemności zarazem. Ofiara otrzymuje 3k6 ran nie zatrzymywanych
przez żaden pancerz. Musi też wykonać test Wytrzymałości, inaczej jej rany zostaną podwojone.
Ostatnią inwokacją, do której otrzymuje się dostęp po kolejnym miesiącu równie ekstremalnych
ćwiczeń jest zdolność dominacji nad jedną osobą. Ofiary bronią się testem Opanowania, inkantacja ta trwa 3
tury.
Każde z zaklęć opisanych w księdze ma zasięg 100 metrów. Księga zawiera 3 ładunki każdego z nich.
Odnowienie ich kosztuje kolejno: 1, 5 i 10 p. czarów.
641) Księga przeklętych
Księga Przeklętych pochodzi z Suchoziemia, z czasów na długo przed rozpadem tej krainy i
długoletniej wojny sukcesyjnej. Spisana została przez nekromantów, którzy przed wiekami prowadzili wojnę z
królami tej krainy, a oprawiono ją w ludzką skórę. Zawiera długie zapisy demonicznych objawień, majaków,
złowróżbnych wizji i wytworów czystego obłędu. Mimo to jest dziełem zadziwiająco spójnym, zawierającym
zimną, wyrachowaną, nie tyle okrutną, co nieczułą, pragmatyczną doktrynę dążenia i sprawowania władzy.
Księga jest poszukiwana przez Łowców Czarownic, którzy dawno temu poprzysięgli ją zniszczyć.
Moce: Księga przeklętych jest przede wszystkim księgą zaklęć. Zawiera 1k10 zaklęć magii nekromantycznej.
Ponadto księga jest potężnym amuletem. Odczytując wersety z niej (3 ataki) można sprowadzić klątwę na

wybraną, słuchającą osobę (broni się ona porównaniem Siły Woli). Przeklęta osoba otrzymuje karę -10 do
wszystkich testów, dopóki klątwa nie zostanie zdjęta.
642) Głodna księga
Jak zwykle w wypadku tego rodzaju artefaktów nie wiadomo, czy jest to wynik czyjejś celowej
złośliwości, czy też wypadek przy pracy jakiegoś maga. Głodna księga trzymana jest w charakterze przestrogi w
siedzibie Bractwa Białych Magów. Została ona wydobyta z cmentarza przez złodziei grobowców, którzy
odkopali trumnę, w której spodziewali się wielkich bogactw. Zastali w niej jedynie tą książkę, którą ktoś dla
bezpieczeństwa pochował w ziemi.
Moce: Zawartość głodnej księgi zdaje się nie być zbyt interesująca. Wydaje się, że jest to dość pospolity traktat
o geometrii, którego naukowe znaczenie jest niewielkie… A na pewno nie na tyle duże, by czytać tą księgę.
Każda osoba, która tego spróbuje zostanie zaatakowana przez tom, któremu nagle wyrosną potężne zębiska…
Księga ma następujące charakterystyki:
Cechy: sił:20, p.ran:20 zr:22 szyb:22 int:10 mądr:13 mist:0 mag:0 sił.wol:22 spost:32 szcz:10 wyt:50 op:50
char:10 wdzk:10 W. Wręcz: 2
Liczba ataków: 1, Ugryzienie: 3k6 ran Inteligencja: automatyczna
Zdolności: Regeneracja
Księgi i zwoje niezwykłej jakości:
643) Księga nieskończonych czarów
Księga nieskończonych czarów jest dość potężnym artefaktem… Wykonał ją jeden z królów
Erthenroth, który fascynował się magią i nad życie pragnął zostać czarownikiem (choć nie miał do tego żadnych
talentów). Nad jej stworzeniem pracowało kilkunastu adeptów magii, którzy całe dnie napełniali strony mocą,
przerywając sobie pracę tylko na czas uczt, hulanek i innych zabaw, których nie szczędził im nader hojny
sponsor. Gdy księga została ukończona król wreszcie mógł pobawić się magią, nie mniej jednak jego skarbiec
świecił pustkami.
Moce: Mocy tej księgi można użyć trzy razy dziennie, rzucając bez kosztów w Punktach Czarów i posiadania
odpowiednich zdolności (pozostałe parametry nie zmieniają się) dowolne z zapisanych weń zaklęć. Księga
zawiera następujące czary: Kula Ognia, Lewitacja, Kruszenie kamieni, Koszmarne wizje, Prawdziwe oblicze,
Stworzenie żywności i wody, Wezwanie ognika, Zaklęta broń, Odwołanie, Telekineza.
644) Pergamin mocy:
Ten pergamin został nasączony mocą w Wichrowej Wierzy, gdzie skrzydlaci od pokoleń walczą z
orkami starającymi się ograbić jedno z ich najświętszych sanktuariów. W jego obronie walczą wszyscy
obywatele – także (a może – nade wszystko) czarownicy. Zwój ten miał być pomocną bronią jednego z nich, nie
mniej jednak zdaje się, że został przezeń utracony na rzecz któregoś z czarnoksiężników orków.
Moce: Artefakt ten pozwala raz dziennie rzucić bez kosztów w Punktach Czarów zapisane na nim zaklęcie.
Zaklęcie może być dowolne, nie mniej jednak musi zastać zapisane nań w normalnym procesie przez
czarownika, musi być też odczytywane przez osobę spełniającą wszystkie inne warunki do rzucenia czaru z tej
grupy.
Jeśli czarownik uzna to za stosowne może wymazać ze zwoju wcześniejszą formułę i zapisać nową. Nie
mniej jednak na zwoju nie mogą znajdować się zaklęcia droższe niż 30 p. czarów.
645) Tom siedmiu wichrów:
Księga ta, pod względem pochodzenia jak i zawartości stanowi zagadkę. Autor tego opasłego tomu
opisuje bowiem kierunki wiatrów, ich powstawanie, wilgotność i szereg związanych z nimi zjawisk nad
powierzchnią kontynentu Laruzji. Nie do końca wiadomo, kto posiadł taką wiedzę, ani tym bardziej do czego
była mu ona potrzebna. Podejrzewa się jednak, że dzieło to spisane zostało przez jakiegoś obłąkanego maga, lub
kierującego się sobie tylko znaną logiką ducha powietrza. Nie mniej jednak artefakt jest ceniony ze względu na
przepełniającą go moc.
Moce: Księga wichrów ma zastosowanie tylko dla czarowników parających się magią pogody. Wszystkie
rzucane przy jej pomocy zaklęcia wpływające na jej zmiany kosztują o 20% taniej, niż normalnie.
646) Tom ognia:
Tom ognia – zawierający sekrety magii płomieni – spisali czarownicy różnych typów pod dyktando
potężnego żywiołaka ognia, dodatkowo uzupełniając jego słowa relacjami innych duchów, własnymi
obserwacjami jak i wreszcie komentarzami. Po zakończeniu dzieła dyktujący je duch tchnął weń moc, która
sprawiła, że dzieło nabrało czarodziejskich właściwości.

Moce: Artefakt ten zawiera łącznie dwadzieścia zaklęć ognia należących jednak do wszystkich szkół. Co więcej
zawiera też doskonalsze, choć niemal niemożliwe dla ludzi do opanowania techniki rzucania czarów. Nie mniej
jednak osoba dzierżąca księgę może spróbować z nich skorzystać. Jeśli wykona test Mądrości rzuca zaklęcia z
dziedziny Ognia tak, jakby miała zdolność Szybkie Rzucanie Zaklęć, Magiczny Kunszt i specjalizację w tej
dziedzinie.
647) Tom wody:
Po sukcesie z tomem ognia ta sama grupa czarowników postanowiła zająć się badaniami nad
opozycyjnym żywiołem. Tą samą techniką tworząc nową księgę poświęconą magii wody. Artefakt udał się
prawie tak samo, a czarownicy podjęli kolejną próbę, tym razem z żywiołakiem ziemii. Istota jednak okazała się
nie być nawet w połowie tak spolegliwa i chętna do współpracy jak jej poprzednicy i – wedle legendy –
magowie zakończyli swój żywot żywcem pogrzebani.
Moce: Artefakt ten zawiera łącznie dwadzieścia zaklęć wody należących jednak do wszystkich szkół. Co więcej
zawiera też doskonalsze, choć niemal niemożliwe dla ludzi do opanowania techniki rzucania czarów. Nie mniej
jednak osoba dzierżąca księgę może spróbować z nich skorzystać. Jeśli wykona test Mądrości rzuca zaklęcia z
dziedziny Wody tak, jakby miała zdolność Szybkie Rzucanie Zaklęć, Magiczny Kunszt i specjalizację w tej
dziedzinie.
648) Tom elfiej wiedzy:
Tom ten jest spisem oraz syntezom traktatów filozoficznych, teorii magicznych i naukowych
dotyczących niemal każdej dziedziny dokonanym prawie tysiąc lat temu odkryć. W dużej części jest on już
przestarzały. Stanowi wynik dwustuletnich wysiłków uczonych Lysandera Mędrca oraz Ilithinis Czarodziejki.
Księga była spóźniona już w chwili ukończenia nad nią prac, nie mniej jednak zyskała dużą aprobatę.
Kilkukrotnie próbowano ją kopiować, nie mniej jednak bez zawartej w niej magii okazało się to niemożliwe.
Moce: Księga napisana jest po elficku, więc jedynie osoby znające ten język mogą z niej korzystać. Dotyczy
informacji z każdej niemal dziedziny, które można odszukać, nie mniej jednak nie wszystkie są aktualne i
sprawdzone. Istnieje więc 50% szans, że korzystająca z niej istota otrzyma premię +20 do dowolnego testu
Mądrości lub Inteligencji.
649) Tom wyczerpania:
Tom wyczerpania jest ciekawym dziełem… Ale jedynie z punktu widzenia czarowników. Zawiera
mętne, niezrozumiałe dywagacje, które – mimo swej zawiłości – zdają się być całkowicie pozbawione sensu.
Czytanie ich – nawet przez chwilę – zdaje się wypalać siły psychiczne i fizyczne czytelnika. W zasadzie nie
wiadomo, skąd pochodzi ten artefakt… Wydaje się być on albo pomyłką w czarach, albo bardzo kosztownym
żartem. Wedle niektórych jest rezultatem pracy żywiołaka wezwanego do stworzenia Księgi Ziemii, który –
zabiwszy przyzywających – sparodiował w ten sposób ich trudy.
Moce: Osoba czytająca na głos ten tom musi wykonać test Charyzmy. Jeśli jej się powiedzie 1k10 słuchaczy
otrzymuje 20 punktów wyczerpania. Jeśli test zakończy się porażką sama otrzymuje 10 punktów wyczerpania.
650) Księga umarłych:
Księga umarłych jest dziełem heretyckich kapłanów Noltora, boga śmierci, którzy – w setkach
duchowych podróży – zwiedzili zaświaty, poznając ich strukturę, geografię, najważniejsze osoby i rządące nimi
prawa, a następnie spisali ją w tej księdze i opatrzyli setkami zaklęć. Wiedza zawarta w księdze jest – z punktu
widzenia śmiertelnika – niepotrzebna. Nie mniej jednak zapisane w niej zaklęcia pozwalają przywołać gości z
zaświatów, którzy staną po stronie posiadacza artefaktu.
Moce: Odczytanie odpowiednich wersetów z tej księgi otwiera raz dziennie przejście do krainy umarłych, z
której przywoływani są słudzy. Całość procesu trwa turę. Na wezwanie lektora przybywa 1k20 Szkieletowych
Wojowników, którzy staną po jego stronie w walce.
Prócz tego Księga Umarłych jest magiczną księgą (nekromantyczną) zawierającą 20 zaklęć.
651) Księga wiedzy:
Księga wiedzy jest artefaktem pochodzącym ze wschodnich regionów Laruzji, prawdopodobnie
powstała gdzieś w okolicach Zielonego Kraju, Puszczy Cienia lub Wielkiego Zielonego Lasu, najpewniej za
sprawą elfich czarowników, choć to nie jest pewne (a zdobienia wskazywałyby raczej na udział krasnoludów w
tym procesie). Nie mniej jednak jej losy były przynajmniej dziwne, bowiem obecnie artefakt przechowywany
jest w jednej z warowni Wyspy Miecza.
Moce: Przeczytana Księga Wiedzy zapewnia osobie, która to uczyniła dodatkowe 10 punktów wiedzy, które
może natychmiast wydać na nowe Zdolności lub Umiejętności. Niestety, musi on stale odnawiać lekturę księgi
poświęcając temu co najmniej 2 godziny dziennie, by utrzymać działanie magii.

652) Księga Astry:
Autorstwo tej księgi przypisywane jest Astrze, a podręcznik skupia się na teorii magii opisując
zależność między czarami, a zachodzącymi na niebie zjawiskami. Już same zawarte w niej doktryny, dotyczące
głównie związku między magią, a ruchami ciał niebieskich mają dużą wartość, podobnie, jak sama księga,
posiadająca potężne, magiczne moce.
Moce: Księga Astry jest traktatem astronomicznym. Każda osoba posiłkująca się nią podczas badań w tej
dziedzinie otrzymuje premię +10 do testu Mądrości.
Księga Astry jest księgą zaklęć. Zawiera 20 zaklęć magii czarnoksięskiej, głównie z dziedziny
Poznania.
Księga jest potężnym amuletem. Rzucając dowolne zaklęcie za jej pomocą należy rzucić dodatkowym
1k6. Jeśli na tej kostce wypadnie 6 wszystkie testy Siły Woli rzucającego je maga są automatycznie zdane.
Księgi i zwoje legendarnej jakości:
653) Zwój płonącego legionu:
Zwój ten jest długą wstęgom pergaminu, zapisaną krwawoczerwonymi rzędami liter mocy układających
się w długie, gardłowe inkantacje. Pochodzi z Równiny Traw, prawdopodobnie okolic Tytana, niegdyś owianych
złą sławą z powodu działających tam ciemnych mocy. Podobno był dziełem czarnoksiężnika, paktującego z
mocami zła i otchłani, na tyle potężnego, że wzywał demony wedle swej woli niemal dowolnie. Podobno
właśnie z pomocą swych demonicznych sług napełnił mocą ten artefakt.
Moce: Osoba, która odczytała inwokacje z tego zwoju (3 tury) może wezwać pomniejszego demona. Istota
przybywa i podporządkowuje się rozkazom wzywającego, jeśli ten wykona przeciw niej porównanie Siły Woli 20. Zwój posiada tylko jeden ładunek. Odnowienie go kosztuje 80 p. czarów.
654) Podręcznik golema:
Podręcznik ten zawiera schematy, porady oraz inkantacje przydatne przy tworzeniu golemów, oraz
wreszcie samo, tworzące je zaklęcie. Pochodzenie artefaktu nie jest znane, nie mniej jednak wydaje się, że jest to
dzieło podgórskich gnomów, bowiem w ich języku zostało spisane. W chwili obecnej jednak jest
wykorzystywany przez magów Lalltriel, jako narzędzie mocy i potężny talizman.
Moce: Podręcznik Golema jest księgą zaklęć zawierającą jedno zaklęcie (stworzenie golema). Ponadto księga
zawiera wiele cennych porad dla osób zajmujących się tym procederem, dzięki czemu mogą one otrzymać
modyfikator +10 do testów rzemiosła podczas przygotowywania ciała golema.
Nie na tym polega jednak jej główna moc. Artefakt posiada potężną moc… Zawiera on w sobie dwa
ładunki, pozwalające – kosztem 3 tur recytowania zaklęć – ożywić wcześniej przygotowane ciało stwora.
Kosztem poświęcenia obydwu ładunków można ożywić golema nawet nie posiadając odpowiedniego
ciała. Nie mniej jednak podówczas nie ma się wpływu na to, jaki golem powstanie. Wykonaj rzut procentowy:
01 – 50 gliniany, 51-80 – golem kamienny, 81-00 – żelazny.
Odnowienie jednego ładunku kosztuje 90 p. czarów.
Księgi i zwoje nadludzkiej jakości:
655) Księga wiedzy ostatecznej
Księga ta jest dziełem połączonych wysiłków Astry, Noltora, Rawy oraz Melkarta, powstałym na długie
lata przed buntem tego ostatniego na wyraźny rozkaz Tyra. Zawiera całą wiedzę, tak magiczną jak i
konwencjonalną, jaka w tym okresie przypadała tak śmiertelnym jak i nieśmiertelnym. Wedle legend księga
miała zostać zniszczona znów na rozkaz Tyra, który obawiał się, że pokonany rywal mógł zatruć ją swymi
słowami i swą mocą. Inne jednak mity głoszą, że bogowie pożałowali straty tak potężnego artefaktu, więc ukryli
go na ziemi, tak, by nikt nie mógł go odnaleźć, a oni sami mogli zeń korzystać.
Moce: Księga wiedzy ostatecznej nie jest magiczna w zwykłym sensie tego słowa… Jej jedyną właściwością
jest moc, która sprawia, że artefakt jest pojemniejszy, niż na pierwszy rzut oka się wydaje (a mimo to do
transportu księgi należałoby używać wozu zaprzężonego w konie). Nie mniej jednak zawarty w niej ogrom
wiedzy jest niesamowity… Korzystająca z niej osoba otrzymuje premię +30 do wszystkich testów Mądrości i
prób odczytania przyszłości. Ponadto księga jest księgą magiczną, zawierającą wszystkie zaklęcia wszystkich
dziedzin.
Narzędzia:
Stosunek Laruzyjczyków do narzędzi jest niemal taki sam, jak do broni. Mimo, że generalnie nie są oni
ludźmi biednymi, a większość żyje na poziomie, który czyni ich egzystencję znośną nie posiadają oni rzeczy,
które mogłyby się zmarnować. Narzędzia i broń stanowią tu przykład szczególny… O ile bowiem ta druga jest
konieczna, by bronić swego życia, tak narzędzia pozwalają na nie zapracować w czasie pokoju. Utrata ich często

wiąże się z niemożliwością wykonywania zawodu, co niestety oznacza nędzę i głód często dla całej rodziny.
Mimo, że w większości wypadków da się tego uniknąć, lub odzyskać utracone przedmioty nikt niefrasobliwie
nimi nie szafuje.
Z tej przyczyny narzędzia zwykle są przechowywane długo i w pełnym szacunku do momentu, aż
zostaną w pełni zużyte (a i wtedy się ich nie wyrzuca, lecz zwykle oddaje kowalowi, by przekuł metal w nowe
przedmioty), często przekazując je z ojca na syna lub z mistrza na ucznia, często opowiadając o
zamieszkujących je duchach poprzednich użytkowników, lub rzekomych albo prawdziwych, nadprzyrodzonych
mocach.
Narzędzia wysokiej jakości:
656) Kompas ludzi:
Ten kompas, wykonany z ołowiu i ozdobiony dość makabrycznymi płaskorzeźbami właściwie w ogóle
nie powinien spełniać swej funkcji, gdyby nie żyjąca weń magia. Przed trzema stuleciami należał do Kabiona
Łowcy, demona podtrzymującego swój byt rzezią i dokonywaniem mordów. Stwór używał artefaktu, by
odnajdywać ludzkie osiedla i pożywiać się na śmierci ich mieszkańców. Został unicestwiony podczas ataku na
osadę, która okazała się pustelnią kapłanów bóstw natury.
Moce: Użytkownik tego artefaktu musi skoncentrować się na wizji dowolnej istoty inteligentnej. Strzałka
kompasu natychmiast wskazuje kierunek do najbliższej osady tego gatunku… Może to być tyleż mylące, co
pomocne, zwłaszcza, jeśli używa się artefaktu w okolicach niezamieszkanych przez daną rasę.
657) Magiczna sieć:
Sieć ta zaklęta została przez ludzkich kapłanów i podarowana łowcom czarownic. Służyła przez długie
lata podczas polowań na wrogów ludzkości – najczęściej na głodne i groźne upiory – do momentu, w którym
jedna z ich wypraw poniosła klęskę. Obecnie sieć leży w jakichś zatęchłych ruinach, wraz z kościami swych
użytkowników.
Moce: Sieć ta nie jest zbyt potężnym artefaktem, nie mniej jednak zawarta w niej moc sprawia, że oplątuje ona
istoty niematerialne, unieruchamiając je jak zwykła sieć.
658) Sieć cienia:
Sieć cienia jest magiczną bronią wykonaną w Puszczy Cienia do polowań na niewolników. Nie mniej
jednak – z racji swej mocy – wykorzystano ją w tym celu tylko raz. Później kupił ją wojownik, który zasłynął na
arenie gladiatorów jako Glorfindel Sieciarz, niezwyciężony mistrz od ponad wieku, zwycięzca tysiąca walk i
zabójca dwóch setek innych gladiatorów.
Moce: Sieć cienia jest żywa, co znacznie ułatwia jej pochwycenie i oplątanie przeciwnika. Jej użytkownik rzuca
dwa razy na trafienie i wybiera lepszy wynik. Tak samo czyni ofiara unikając rzutu siecią jak i próbując się z
niej wyplątać (z tym, że wybiera wynik gorszy).
659) Wahadełko wykrycia magii
Wahadełko to zostało zaklęte przed wieloma latami przez jakiegoś pomniejszego czarownika – być
może czarodziejskiego czeladnika, lub samouka. Służyło mu do odnajdowania magii, istnieje więc niewielkie
prawdopodobieństwo, że człowiek ten mógł być łowcom artefaktów lub kimś tego pokroju.
Moce: Wahadełko to pozwala na wykrywanie magii, tak jak czar Wykrycie Magii. Jego użycie wymaga akcji
całorundowej.
660) Tarot jasnowidzenia:
Te karty, z arabskiego zwane Tarotem napełniła mocą jakaś wiedźma zajmująca się wróżbami na
wiejskich jarmarkach. Trudno powiedzieć, czy dostarczyło jej to większej ilości klientów, nie mniej jednak z
całą pewnością dodało jej wróżbą większej trafności i uczyniło artefakt bardzo przydatnym narzędziem.
Moce: Użycie tych kart podczas jakiegokolwiek zaklęcia lub praktyki wróżebnej dodaje +20 procent szans na
poprawną interpretację przepowiedni.
661) Okulary widzenia szczegółów:
Okulary te zostały zamówione przez krasnoludzkiego rzemieślnika Gloina Srebrnorękiego, zajmującego
się głównie wykonywaniem małych, mechanicznych przedmiotów jak zegarki… Zlecił ich stworzenie
ludzkiemu czarownikowi, którego – od momentu otrzymania przedmiotu co jakiś czas obdarowywał małymi,
mechanicznymi cudeńkami, jakie wyszły z pod jego ręki. Przez pewien czas – dzięki artefaktowi – Gloin był
niezrównanym mistrzem, nie mniej jednak sława ta nie trwała długo. Gdy skradziono jego okulary (niektórzy
powiadają, że zrobiono to z zawiści) załamał się i nigdy już nie stworzył nic tak pięknego jak wcześniej.

Moce: Okulary widzenia szczegółów zapewniają noszącemu je premię +10 do testów Spostrzegawczości celem
zaobserwowania szczegółów… Nie tylko jednak – jak zwykłe – tych polegających na łatwiejszej obserwacji
niedużych, delikatnych przedmiotów, ale też tych wynikłych z barwy, różnicy materiału i innych, które zwykle z
łatwością umykają.
662) Łańcuch uwięzi:
Łańcuch ten stworzono dla Hargana Żeźnika, potężnego wojownika, pół krwi orka, który zasłynął jako
miecz do wynajęcia, zwadźca i zabójca uśmiercający ludzi w „honorowych” pojedynkach całymi wręcz
tuzinami. Dzięki temu artefaktowi miał związać w walce i uniemożliwić ucieczkę orkowemu wodzowi, do
którego zabicia go wynajęto. Hargan dokonał tego, a następnie – używając artefaktu – doskonalił tą sztukę przez
wiele lat. Dokonał żywota, gdy trafił na równego sobie przeciwnika.
Moce: Łańcuch ma dwa metry długości, jest wykonany z magicznie wzmocnionej stali, której nie da się
zniszczyć, ani otworzyć w zwyczajny sposób, póki jego właściciel na to nie zezwoli. Łańcuch dodaje jeden atak
do sumy ataków właściciela.
Atak ten może być użyty tylko do próby skucia przeciwnika, z którym walczy właściciel. (Traktowane
jest to jako zwykły cios). Jeśli to się uda, to uwięziona ofiara nie ma szans na ucieczkę, chyba, że zabije
właściciela artefaktu, lub odrąbie sobie rękę.
663) Okulary widzenia w nocy:
Okulary te są dziełem, cenionego złodzieja, Alistera Sprytnego będącego pomniejszym magiem, który
szybko znudził się czarnoksięskim terminem. Jak wiele podobnych artefaktów stanowiły głównie pomoc w
złodziejskim fachu. Prawdopodobnie artefakt spełnił swą funkcję… Nie mniej jednak legendy milczą na ten
temat.
Moce: Założone na nos okulary sprawiają, że nosząca je osoba widzi w ciemnościach – nawet całkowitych – jak
w dzień.
664) Bicz kary
Bicz kary pochodzi z Czarnych Wzgórz. Został najpewniej zaklęty przez któregoś z orkowych
czarnoksiężników i powierzony jednemu z ich wojowników, pilnujących niewolników pracujących w
kopalniach. Ponoć razy bicza były tak potworne, że nie dało się ich znieść, nie mniej jednak nie wiele dało to
nadzorcy. Podczas jednego z buntów wzburzeni więźniowie udusili go jego własnym batogiem.
Moce: Rzucając na obrażenia zadawane przez ten bicz wykonaj dwa rzuty i wybierz ten, który bardziej ci
odpowiada.
665) Miotła samobijka:
Miotła ta jest dziełem czarownicy Myrcelle z Nys. W odróżnieniu od wielu innych wiedźm kobieta ta
nie była mieszkającą w lesie staruszką, a zdecydowaną kobietą interesu, prowadzącą warsztat odziedziczony po
mężu. Miała skażone czarną magią serce i nie było celu, dla którego osiągnięcia nie sięgała po czary i zaklęcia.
Miotłę wykonała po to, by karać nieposłuszne i krnąbrne służące. Nie mniej jednak niektórzy opowiadają, że po
śmierci czarownicy znaleźli się ludzie, którzy wierzyli, że artefakt służy do latania… Wiele czasu i cierpienia
zajęło im zrozumienie swego błądu.
Moce: miotła – samobijka uruchamia się w chwili wypowiedzenia odpowiedniego zaklęcia. Wówczas to artefakt
ożywa zaczynając łoić skórę najbliższej osobie. Posiada jeden atak i zadaje obrażenia jak bicz. Miotła uspokaja
się po 2k10 turach, lub wcześniej, jeśli właściciel wypowie odpowiedni rozkaz.
666) Lina wspinaczki:
Lina wspinaczki jest dziełem elfów, z dużym prawdopodobieństwem klanu zielonych wędrowców.
Wytwarzana była (i jest po dziś dzień) w dość dużych (jak na czarodziejski przedmiot) ilościach przez
magicznych terminatorów i pomniejszych czarodziejów jako ważny produkt handlowy i wprawka w
czarodziejskim rzemiośle. Powstaje jej tyle, że czasem, w elfich miastach można ją normalnie kupować na
rynku.
Moce: Lina wspinaczki jest częściowo żywa, potrafi więc naprawiać niektóre błędy jej właścicieli. Otrzymują
oni premię +10 do wszystkich testów wspinaczki i poruszania się na linie.
667) Obroża kary:
Obroża kary jest artefaktem pochodzącym podobno z Mrocznej Puszczy, choć niektórzy za miejsce jej
powstania uważają Wrzosowisko Atten. Podobno została stworzona przez czarnoksiężników, którzy za jej
pomocą chcieli kontrolować szczególnie cennych, a jednocześnie zatwardziałych niewolników, zwłaszcza
gladiatorów.

Moce: Obroża powinna zostać założona na szyję dowolnej istocie. Jeśli osoba, która to uczyniła wypowie słowo
rozkazu ofiara odczuwa dojmujący ból i otrzymuje 1k6 punktów wyczerpania. Ponadto w obroży można
zaprogramować do pięciu sytuacji (np. podniesienie ręki na kogoś, wypowiedzenie pod jego adresem
obelżywych słów itd.) podczas których obroża włącza się sama, bez konieczności aktywowania jej.
668) Obroża posłuszeństwa:
Obroża posłuszeństwa jest magicznym przedmiotem wykonanym przez druidów, których resztki żyją
jeszcze wśród ludzi z Dom Kar. Druidzi znani są ze swej magicznej mocy i władzy, jaką mają nad zwierzętami.
Korzystając właśnie z tej ostatniej stworzyli tą obrożę, którą jeden z bractwa stosował, by podporządkować sobie
zwierzęta. Nie jest ona potężnym artefaktem, lecz z pewnością bardzo pożytecznym.
Moce: Założona na szyję dowolnemu zwierzęciu (nie potworowi lub innej istocie nadprzyrodzonej) powoduje,
że staje się ono natychmiast wytresowane. Nie mniej jednak zna tylko trzy sztuczki: Atakuj, Broń i Waruj. Inne
sztuczki zwierze można nauczyć w trakcie normalnej tresury.
669) Obroża odporności:
Obroże odporności stworzył nekromanta Wyrgorys Ponury dla swych podopiecznych –
najwredniejszego i najbardziej zajadłego stada psisk, jakie świat ten nosił. Bestie te – które ponoć czarownik
karmił ludzkim mięsem, by uczynić jeszcze zajadlejszymi – stanowiły jego ochronę… Poświęcił wiele złych
mocy i czarów, by uczynić je jeszcze gorszymi potworami, niż były. Jak wszystko, co związane z czarną magią i
ta sztuka okazała się ryzykowna. Pewnego dnia stado rozszarpało i pożarło swego pana.
Moce: Obroża ta założona na szyję dowolnego zwierzęcia powoduje, że otrzymuje ono premię +10 do
Wytrzymałości i Punktów Ran.
670) Nóż twórcy łuków:
Nóż twórcy łuków jest darem od Eltharina Łucznika dla Gorna Rzemieślnika. Ten ostatni był jednym z
najwybitniejszych, ludzkich płatnerzy, który starał się zgłębić techniki innych ras. Długo praktykował wśród
elfów, by nauczyć się ich metod wyrobu łuków i mieczy (sam zdziwił się, gdy mu na to zezwolono), nie mniej
jednak bez efektu. Jak się okazało brakowało mu elfiej pasji oraz życia wystarczająco długiego, by przyswoić
sobie sekrety mistrzów w tym fachu i musiał zrezygnować. Na pożegnanie jego nauczyciel podarował mu ten
nóż.
Moce: Używany do wykonywania łuków nóż ten daje właścicielowi premię +10 do wszystkich testów
Rzemiosła.
671) Żywa lina:
Żywa lina jest artefaktem pochodzącym z Illien, używanym ponoć do przeprawiania się przez Lodowe
Góry. Jej twórcy – elfi czarodzieje – mieli stworzyć całkiem sporo takich lin, lecz i tak są one na tyle rzadkie, że
płaci się za nie krocie.
Moce: Żywa lina – jak sama nazwa wskazuje – jest ożywiona. Porusza się z prędkością 0-10 metrów na turę,
zdolna jest zawiązywać węzły (lecz z powodu powolności tego procesu i braku punktu podparcia niemożliwym
jest, by pochwyciła jakąś żywą istotę), co znacznie ułatwia wspinaczkę.
672) Cudowne przybory do pisania:
To dzieło anonimowego maga krąży od jakiegoś czasu wśród skrybów, uczonych i innych osób
zawodowo lub pół zawodowo zajmujących się pisarstwem i piśmiennictwem. Z racji swego zastosowania nigdy
nie miało szans stać się słynne, czy obrosnąć legendą, nie mniej jednak bywa cenione.
Moce: Ten zestaw przyborów do pisania ma to do siebie, że pozwala – mimo, że nic na to nie wskazuje – kreślić
linie różnymi barwami, zmieniając je zależnie od potrzeb. Ponadto pisząca nim osoba nie popełnia błędów.
673) Bojowa uzda:
Uzda ta używana była przez rycerza Grina Nieustraszonego, gdy jechał do boju. Mówiono o nim, że jest
doskonałym jeźdźcem, a jego wierzchowiec – nawet, jeśli był osłem – zachowywał się jak szkolony do walki.
Grin nie raz udowadniał swą reputację. Zginął w wyniku głupiego zakładu, próbując pojechać do boju na wargu.
Moce: Każdy rumak, któremu założono tą uzdę zachowuje się, jak szkolony do walki (pod warunkiem, że jest to
koń lub coś do niego podobnego np. pegaz lub hipogryf) z każdym typem przeciwnika, jakiego może napotkać.
674) Uzda poskromienia:
Uzda ta stworzona została w Lesie Cienia, przez czarnoksiężników dla Lothorona Zatrutego Pocałunku,
herosa elfów Unseelie, mistrza miecza i trucizn. Dzięki niej nauczył się dosiadać potworów, na których jechał do
bitwy, stając się jeszcze groźniejszym przeciwnikiem, niż był dotychczas. Uzda opuściła jednak Las Cienia po
jednej z bitew, zabrana jako łup przez zwycięzców.

Moce: Jeśli uzda zostanie założona na łeb dowolnego potwora ten automatycznie uspokaja się i zachowuje, jak
potulny, przyzwyczajony do noszenia jeźdźców wierzchowiec. Nie mniej jednak czar trwa tylko tak długo, aż
ktoś nie zdejmie mu uzdy, co niestety zwykle jest konieczne do utrzymania stwora w zdrowiu.
675) Powracająca moneta:
Powracające monety to niemal legendarne artefakty w Laruzji. Podobne przedmioty tworzyło bardzo
wielu czarodziejów, zwykle we wczesnej fazie swej kariery. Zwyczajowo osobę, która dostarczyła i
uczestniczyła w zniszczeniu takiego artefaktu obdarowuje się dziesięcioma monetami takiej samej wartości, a
kogoś przyłapanego na używaniu jej traktuje się jak fałszerza (i zwykle wlewa mu się do gardła roztopiony
ołów).
Moce: Powracające monety mają różne nominały, choć najczęściej spotyka się miedziaki, rzadziej srebrniki, a
sztuki złota to rzadkość, gdyż są najpilniej poszukiwane i niszczone, gdy tylko wykryje się ich pojawienie.
Wszystkie mają tą samą moc… Godzinę po zapłaceniu nimi lub zgubieniu ich pojawiają się automatycznie w
tajemniczy sposób z powrotem w kieszeni właściciela.
676) Młot zbrojmistrza:
Młot zbrojmistrza wykonała niesławna wiedźma Nesse nazywana też czasem Pokrzywą dla jednego ze
swoich synów… Nesse pragnęła w prawdzie, by chłopak poszedł w jej ślady i został czarownikiem (lub
przynajmniej rycerzem, jak jego ojciec), nie mniej jednak po dużej domowej kłótni zezwoliła mu w końcu
wybrać własną życiową drogę, a jako przeprosiny wysłała doń właśnie ten zaczarowany młot.
Moce: Młot zbrojmistrza powoduje, że każda dzierżąca go osoba próbująca wykuwać broń otrzymuje premię
+10 do testów Rzemiosła.
677) Cęgi płatnerza:
Cęgi te należały do Horgana Zdolnego, żyjącego dwieście lat temu, na pół legendarnego,
krasnoludzkiego kowala i płatnerza słynnego z wykonywania niemal nie dających się przebić pancerzy. Po jego
śmierci – która nastąpiła ze starości, jak powinno to być w wypadku każdego wielkiego człowieka, lecz nie
zawsze się to zdarza – obcęgi pochowano wraz z nim, na jednej z gigantycznych nekropolii, która dzisiaj została
opuszczona.
Moce: Cęgi użyte do tworzenia pancerza zapewniają premię +10 do wszystkich testów odpowiedniego
Rzemiosła.
678) Podkowy szybkości:
Podkowy te nosił wedle legendy Styr, najszybszy wierzchowiec świata, którego przed wiekami dosiadał
pierwszy król Wallatar. Nie mniej jednak ta wersja wydaje się dość mało prawdopodobna, zwarzywszy, że
artefakt bynajmniej nie jest aż taki stary. Nie mniej jednak o jego pochodzeniu wiadomo niewiele, został on
wydobyty z jakiegoś kurhanu, w którym pochowano jakiegoś bogacza wraz z całym posiadanym przezeń
dobytkiem.
Moce: Podkowy szybkości założone dowolnemu koniowi lub podobnemu stworzeniu (osioł, pegaz) sprawiają,
że otrzymuje on premię +10 do Szybkości.
679) Pochwa ostrości:
Pochwa ta noszona była przez Lothona Latarnię, potężnego świetlistego, który przemierzał świat
śmiertelników odnajdując i zwalczając sługi mroku gdziekolwiek je znalazł. Niestety problemem bywało to, co
za mrok uznał. Lothan zginął zabity przez paladyna Ertehna Prawego po tym, jak duch zaatakował kołyskę z
niemowlęciem, w którym wyczuwał przyszłego sługę ciemności. Jak czas wykazał: mylił się.
Moce: Każda broń (pochwa dostosowuje swój kształt) będąca w przybliżeniu mieczem lub sztyletem trzymana
w tej pochwie dłużej niż tydzień nabiera nadnaturalnej ostrości. Jej jakość poprawia się o jeden stopień, ale
uzyskane w ten sposób punkty muszą być przeznaczone na dodatkowe obrażenia. Ponadto trzymana w niej broń
traktowana jest jako magiczna.
Efekt ten znika, jeśli oręż nie zostanie z powrotem włożony do pochwy wciągu 8 godzin od jego
wyjęcia.
680) Igły przeszywającego bólu:
Te igły z czarno zabarwionego żelaza to wynalazek goblińskich szamanów, dość zresztą typowy dla tej
rasy. Dokładny los przedmiotu nie jest niestety znany, choć istnieją podejrzenia, że mógł on opuścić ziemie
goblinów i trafić na tereny zamieszkane przez inne rasy.
Moce: Igieł jest pięć. Wbicie każdej z nich w ciało powołuje taki efekt, jak użycie zdolności „Tortury” nie mniej
jednak jest niewątpliwie szybsze i mniej niszczące dla organizmu.

681) Wróżebne monety:
Wróżebne monety używane były przez Korgana Jednookiego, krasnoludzkiego kupca i amatorskiego
wróżbitę. Za ich pomocom próbował przepowiadać przyszłość, a zwłaszcza radził się ich w sprawach interesów,
w których miał duże sukcesy. Nie do końca wiadomo, czy dzięki wróżbą, czy własnemu instynktowi.
Moce: Wróżebne monety, użyte podczas dowolnej próby wróżb zwiększają jej poprawność o 10%.
682) Kołowrót nieznośnej tortury:
Kołowrót ten zaklęli magowie przetrzymywani w katowniach Ardana, w złudnej nadziei, że gdy
zadowolą swego pana, ten daruje im życie. Nie mniej jednak Ardan, gdy tylko dowiedział się, że skończyli prace
po kolei zatorturował ich na tym instrumencie.
Moce: Magia tego artefaktu sprawia, że torturowana nim osoba odczuwa jeszcze bardziej nieznośny ból, niż w
normalnych warunkach. Otrzymuje karę -20 do wszystkich testów Wytrzymałości przeciwko torturom.
683) Mniejsza mapa taktyczna:
Mapa taktyka stworzona została przez Elthariona Porywczego, maga bitewnego przy radzie wojennej
księcia Lathana Śmiałego, dowódcy Armii Zachodniego Pogranicza w Lersji. Żołnierze używali jej podczas
trudnych operacji, wymagających raczej przebiegłości i planowania niż wymachiwania ostrzem. Sprawdziła się
w ich trakcie świetnie.
Moce: Mapa taktyczna przedstawia przestrzeń w promieniu 200 metrów z niesłychaną dokładnością, zmieniając
się wraz z każdym jej rozwinięciem i dostosowując do zachodzących zmian. Odwzorowanie terenu jest
doskonałe (zaznaczone są na niej nawet miejsca, których nie widzi jej użytkownik) nie mniej jednak znajdujące
się na nim istoty (jeśli użytkownik nie jest w jakiś sposób świadomy ich obecności) nie są pokazywane.
684) Fajka żalu:
Fajka ta jest dziełem nekromanty ukrywającego się pod pseudonimem „Depresja”, zafascynowanego
nieprzyjemnymi, mrocznymi uczuciami. Napełnił on ten artefakt mocom i podrzucił go swemu największemu
wrogowi Gobnarowi Rassothowi, magowi gnomów, z którym toczył od dziesięcioleci walkę. Powiadają, że
Gobnar był wielkim miłośnikiem tytoniu… Powiadają też, że pewnego dnia nagle ogarnęła go melancholia,
która utrzymywała się wiele lat, aż Gobnar targnął się na swoje życie.
Moce: Jeśli ktoś zapali fajkę żalu i zaciągnie się jej dymem od razu przypomina sobie ostatnie niepowodzenia,
najgorsze chwile w życiu oraz wszelkie frustracje, które wracają do niego ze zdwojoną siłą, powodując, że
zapada na ciężką depresję. Przez godzinę z uwagi na swój smutek i zobojętnienie na wszystko, prócz własnego,
prywatnego świata bólu i cierpienia otrzymuje modyfikator – 10 do wszystkich testów.
685) Czarodziejska klatka na gołębie:
Klatka ta należała do księcia północnego Traiton, który sto lat temu zaczął gromadzenie magicznej
zbrojowni. Miał on nadzieję wykorzystać moce przedmiotów, jakie weszły w jego posiadanie (a zebrał ich
prawie sto) w celu zjednoczenia królestwa. Niestety nie zdołał dokonać tego dzieła, nim doścignęła go śmierć.
Jego następcy nie kontynuowali projektu, a – jako, że skład był tajny – większość zgromadzonych artefaktów
zaginęła.
Moce: Raz wypuszczone gołębie wracają zawsze do tej klatki, niezależnie gdzie się ona znajduje. Ma to
kluczowe znaczenie, gdyż w normalnych okolicznościach gołębie pocztowe wracają tylko do swojego gniazda,
co znacznie utrudnia komunikację z ich pomocą.
Narzędzia niezwykłej jakości:
686) Podkowy zefiru:
Podkowy zefiru są potężnym artefaktem. Ponoć były własnością Gryffthira, rumaka, który bogowie
podarowali Arthonowi Odważnemu, władcy, który zakończył rozbicie dzielnicowe Ertheroth i przegnał z tego
kraju niszczące go wojska skrzydlatych. Ponoć jego rumak potrafił wzbić się w powietrze, niosąc swego jeźdźca
w chmury, by tam mógł walczyć z nieprzyjaciółmi.
Moce: Podkowy zefiru założone dowolnemu rumakowi sprawiają, że ten jest zdolny wzbić się w powietrze
„biegnąc” w nim, tak, jakby pod jego kopytami znajdował się twardy grunt. Otrzymuje on więc zdolność
„Latanie” z szybkością 0 – swoja maksymalna szybkość lądowa.
687) Obroża mądrości:
Obroża ta jest darem druidów dla króla Trajana Wiernego, ostatniego władcy Wallatar, który liczył się z
opinią owych mędrców. Król – nazywany też czasem Trajanem Psiarczykiem – był wielkim miłośnikiem
polowań i psów gończych, więc każdy, kto pragnął zdobyć jego przyjaźń obdarowywał go albo szlachetnymi
szczeniętami, albo przedmiotami, które uświetniały jego sforę. Obroża ta należała do jednego z takich darów.

Moce: Obroża pasuje na każde zwierze wielkości dużego psa. Po założeniu jej zwierze (jeśli jest wytresowane)
uczy się 6 nowych sztuczek. Jeśli zwierze nie jest oswojone nabywa także odpowiednią wiedzę, lecz niestety nie
ma z niej żadnego pożytku.
688) Bicz panowania nad zwierzętami:
Bicz panowania nad zwierzętami pochodzi z północnego Trajton. Został zaklęty przez maga, który
wzniósł swą siedzibę w lasach należących do Puszczy Tarrox i by ją chronić używał dzikich zwierząt. Ochrona
ta, jak i odosobnienie okazały się bardzo skuteczne… Dopiero kilka lat po jego śmierci z nieznanych przyczyn
jacyś interesanci znaleźli jego obciągnięty skórą szkielet. Jako, że dobytek magów jest zwykle cenny artefakt,
jak i wszystko co miał rozgrabili chłopi po tym, jak dowiedzieli się, że czarownik nie żyje. Bicz podobno
znajduje się obecnie w rękach tresera cyrkowego.
Moce: Uderzając zwierze biczem (zadaje to normalne obrażenia) należy wykonać test Charyzmy. Jego
powodzenie powoduje, że stworzenie jest gotowe wykonać następny otrzymany przez użytkownika rozkaz
(równoznaczne jest to z nakazem wykonania sztuczki, nie mniej jednak zwierze nie musi jej znać). Zwierze
rezygnuje też z wszelkiej agresji wobec użytkownika bicza.
Przedmiot nie działa na potwory, magiczne bestie i inne istoty nadprzyrodzone.
689) Obroża dominacji:
Obroże dominacji są artefaktami nieznanego autoramentu, o których powstaniu źródła nie tyle milczą,
co wskazują aż nadmiar teorii… Czarnoksiężnicy orków, mroczne elfy, Tyrn, Imperium, Skrzydlaci, niezależni
magowie wszystkich ras i narodów – wydaje się, że każdy, kto miał (lub planował mieć) niewolników i choć
odrobinę magicznej mocy próbował choć raz w życiu stworzyć tego typu artefakt.
Moce: Osoba zakładająca komuś na szyję tą obrożę jednocześnie rzuca (bez żadnych kosztów) nań zaklęcie
„Dominacja”. Efekt jest analogiczny.
690) Kolczasta obroża:
Kolczasta obroża jest raczej symbolem, niż narzędziem, które kiedykolwiek stosowano do poskramiania
jakiegokolwiek zwierzęcia. Jest na to zbyt ciężka, nieporęczna i niewygodna. Nie mniej jednak jest potężnym,
magicznym artefaktem, wiążącym niebezpieczne, czarnoksięskie moce.
Moce: Raz w tygodniu obroża – kosztem jednego ataku – może zostać użyta do wezwania Piekielnego Ogara.
Stwór podporządkuje się rozkazom jej właściciela, jeśli ten wykona porównanie Siły Woli.
691) Szpula nieskończonej liny:
Szpula nieskończonej liny wedle legend była darem od czarodziejki Ariadny dla herosa, który zszedł do
ciągnących się pod Wyspą Kupców lochów, by odnaleźć i zniszczyć praojca minotaurów. Jako relikwia
znajdowała się przez dłuższy czas w jednej z lokalnych świątyń. Nie mniej jednak, gdy wyspa została
splądrowana przez rządnych łupu najemników artefakt przepadł.
Moce: Na szpulkę tą nawinięto kłębek liny, który można rozkręcać właściwie bez końca, osiągając
nieskończonej długości sznur. Co więcej sznur można ciąć na mniejsze kawałki, lecz należy to czynić ostrożnie.
Odcięcie każdych 20 metrów liny powoduje, bowiem otrzymanie 1 punktu nadużycia przez osobę, która to
uczyniła.
692) Lina oplątania:
Lina oplątania została stworzenie na potrzeby (i wyraźne zamówienie) grupy wyspecjalizowanych
łowców, zajmujących się chwytaniem żywych potworów na zlecenie przeróżnych osobistości (od władców,
przez uczonych na dyrektorach cyrków i menażerii kończąc). Chwytane przez nich istoty były nieraz zbyt
niebezpieczne, by podejść doń i zwyczajnie je spętać, a otrzymywane przez nich pieniądze wystarczały, by
spełnić większość ich zachcianek.
Moce: Lina ta – jeśli otrzyma taki rozkaz – może oplątać najbliższe stworzenie w promieniu 3 metrów. Próbę
tej akcji może podjąć raz na turę, ofiara broni się normalnym testem Zręczności. Jeśli jej się to nie powiedzie
staje się niezdolna do ruchu i wszelkich prób oporu.
693) Latarnia ujawnienia:
Nie wiadomo, kto jest twórcą tego dzieła czarów, nie mniej jednak zwykle wskazuje się jakiegoś ducha,
którego ręce przedmiot opuścił dopiero potem. Prawdopodobnie artefakt początkowo używany był w jakichś
rozgrywkach pomiędzy nieśmiertelnymi, a dopiero w następnej kolejności trafił w ręce śmiertelników.
Moce: Latarnia ujawnienia emituje silne, jaskrawe światło oświetlające wszystko w promieniu 6 metrów od
noszącej je osoby. Światło to rozprasza każdą znajdującą się w jego zasięgu iluzje, ujawniając także obiekty
niewidzialne lub też niedostrzegalne dla zwykłych ludzi… Olej w latarni wystarcza na godzinę świecenia. Po
upływie tego czasu należy go uzupełnić.

694) Latająca miotła:
Mimo, że latająca miotła jest nieodłącznym atrybutem czarownicy w wierzeniach ludowych, to w
rzeczywistości powołano do istnienia tylko jeden tego typu przedmiot. Uczyniła to leśna wiedźma Meg Stara,
zaczarowując jako ekscentryczny środek transportu pierwszy przedmiot, jaki miała pod rękom. Pomysł zresztą
nie należał do najszczęśliwszych, bowiem Meg pewnego dnia spadła z miotły i skręciła sobie kark.
Moce: Osoba, która korzysta z latającej miotły może poruszać się latając z prędkością 0-10 metrów na turę.
695) Kołczan obfitości:
Kołczan ten wedle legend należał do Sirocco Łowczyni, żeńskiego ducha powietrza, którego ulubioną
rozrywką były polowania na wszystko, co tylko latało w powietrzu. Utraciła jednak kołczan, gdy stanęła do
turnieju łuczniczego przeznaczonego dla nieśmiertelnych i bohaterów… Każdy z uczestników miał wedle reguł
postawić do gry jeden z posiadanych przez siebie artefaktów, które stanowić miały nagrodę dla zwycięzcy.
Powodem tego była jednak nie tyle trudność samego turnieju, co bezczelność pewnego złodzieja, który –
dowiedziawszy się jakoś o zawodach – ukradł pulę nagród.
Moce: Kołczan ten mieści nieskończoną ilość strzał. Są one normalnej jakości, nie mniej jednak – kosztem
punktu nadużycia – artefakt może wyprodukować je na wyższym stopniu (aż po legendarny za odpowiednią
sumę). Strzały produkowane przez kołczan znikają 10 sekund po tym, jak opuszczą ręce właściciela kołczanu.
696) Okulary identyfikacji:
Okulary te należały do mistrza Grandfelda Białobrodego, maga i znawcy sztuk tajemnych
zamieszkującego ongiś Noks. Słynął jako doświadczony badacz i wielki autorytet w dziedzinie magicznych
przedmiotów. Ludzie z dalekich stron przybywali doń, by poprosić go o radę. Podobno wystarczało mu zaledwie
spojrzeć na artefakt, by wiedzieć, jakimi mocami dysponuje i jak należy go wykorzystywać.
Moce: Raz dziennie, patrząc na dowolny magiczny artefakt osoba nosząca te okulary może użyć – kosztem 5
sekund obserwacji – zaklęcia Identyfikacja.
697) Lupa fałszerza:
Lupę tą – w dość żartobliwy sposób – nazwał jej pierwszy właściciel, który był nikim innym, jak
królewskim mierniczym i jednocześnie jubilerem. Do jego zadań należało między innymi kontrolowanie
zawartości skarbca i zapobieganie dostawaniu się doń fałszywych monet oraz klejnotów. Pracę tą wypełniał
dobrze, na tyle, że nadworny mag – w dowód uznania – obdarował go tym artefaktem.
Moce: Lupa fałszerza – w brew nazwie – nie służy do podrabiania przedmiotów. Patrząca przezeń osoba wie czy
ma do czynienia z przedmiotem oryginalnym, czy też tylko z podróbką (wykonanym ze szkła, „szlachetnym”
kamieniem, fałszywą monetą, kopią magicznego miecza będącą zwykłym śmieciem itd.).
698) Prawdziwy kompas:
Kompasy nie są popularne w Laruzji. Stosunkowo niedawno zaczęto ich używać w żegludze i jeszcze
nie wszyscy kapitanowie je nabyli (o zaufaniu im nie wspominając). Nie mniej jednak niektóre rasy używają ich
w dużych ilościach. Idea kompasów przypadła też do gustu czarownikom, czego dowodzi ten przedmiot,
stworzony – jak się zdaje – głównie w celach eksperymentalnych, choć niezwykle praktyczny.
Moce: Prawdziwy kompas – jeśli sobie tego zażyczy właściciel – może wskazywać na położenie jakiegoś
miejsca lub osoby (pod warunkiem, że właściciel przedmiotu jest w stanie powiedzieć, gdzie ta osoba się
znajduje), a nie tylko na północ.
699) Magiczny sekstans:
Ten sekstans – w brew pozorom – nigdy nie służył żadnemu marynarzowi (choć istnieje legenda jakoby
miał być wręczony przez morskiego ducha jednemu z najodważniejszych kapitanów), a stanowił dzieło Lorgana
Jasnowidza, sławnego maga i astrologa. Służyć miał mu jako narzędzie przy odczytywaniu gwiazd.
Moce: Patrząc przez sekstans można widzieć gwiazdy niezależnie od pory dnia i pogody. Dodatkowo patrzący
otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Astronomii, Nawigacji i Spostrzegawczości (jeśli dotyczą
oddalonych obiektów).
700) Kupieckie monety:
Jest to zestaw 12 monet o różnych godłach, podobno podarowanych krasnoludzkiemu kupcowi
Krogowi Złotozębnemu przez bóstwa handlu i fortuny (przez kapłanów tych bogów – jak chcą nie tak gorąco
wierzący, zamówione u czarowników – jak chcą zupełnie pozbawieni wiary). Podobno stanowiły podstawę jego
majątku, której nigdy nie wydał i nigdy nie pozwolił, by opuściła jego kieszeń. Krog umierał podobno rozdzielił
je między swych synów. Obecny los monet nie jest znany… Prawdopodobnie część z nich nadal znajduje się w
rękach krasnoludów, ale o większości sądzi się, że zaginęły.

Moce: Osoba posiadająca jedną z tych monet posiada jednocześnie wielkie szczęście do interesów. Otrzymuje
premię +10 do wszystkich testów związanych z handlem oraz oceną wartości towaru i unikania oszustwa. Jeśli
ktoś skompletuje wszystkie 12 monet premia ta zwiększa się do +20.
701) Żelazna dziewica podtrzymania życia:
Artefakt ten wydobyto z podziemi Zamku Grozy, dawnej siedziby demonów, którą z wielkim
wysiłkiem zburzyli książęta Białych Wzgórz. Była jednym z licznych, złych artefaktów, które w niej znaleziono.
Po większości z nich przepadł ślad, ten jednak artefakt zatrzymano. Mówi się, że władcy trzymają go po to, by
torturować nim specjalnych więźniów.
Moce: Osoba zamknięta w tym artefakcie nie może umrzeć, mimo, że ciało jej zwykle przebite jest setkami
ostrych jak szpilki, przerażających ostrzy. Nawet śmiertelnie okaleczony będzie cierpiał w tym artefakcie
niezmienne, nieznośne męki do momentu, aż ktoś miłosiernie nie uwolni go.
702) Większa mapa taktyczna:
Artefakt ten był dziełem Eltheana Porywczego, poprawionym i wzmocnionym na rozkaz patronującego
mu księcia. Mimo, że dzieło zostało ukończone nie do końca zadowoliło księcia, co wywołało kłótnie między
nim, a Eltheanem i odejście maga, który zabrał ze sobą przedmiot. Los obydwu nie jest znany.
Moce: Większa mapa taktyczna działa jak Mapa Taktyczna. Nie mniej jednak obszar jej działania jest
podwojony.
703) Mapa przewodnika:
Artefakt ten używany był przez Kirdana Wolnego, legendarnego przywódcę Zielonych Elfów, który to
ponoć nigdy nie wprowadził swego oddziału w zasadzkę i zawsze obierał najlepszą drogę. Otrzymać miał ją w
darze od ludzkiej wiedźmy, którą ongiś jego szczep ochronił przed spaleniem na stosie. Mapa miała chronić go
przed niebezpieczeństwami i wszelkimi zagrożeniami. Po śmierci Kirdana artefakt przekazano jego synom,
którzy jednak nie potrafili zeń już tak dobrze korzystać.
Moce: Mapa obrazuje teren w promieniu pięciu kilometrów od posiadającej ją osoby. Są na niej zaznaczone
wszystkie szlaki i przejścia (prócz umyślnie ukrytych lub zamaskowanych, oraz chronionych magią). Co więcej
zaznaczone są na nich wszystkie przeszkody, prócz tych stanowionych przez istoty zdolne do poruszania się.
704) Oko rozpruwacza:
Ta szklana kulka pomalowana tak, by wyglądała jak ludzkie oko była własnością Berga „Rozpruwacza”
wolnego strzelca, zwadźcy, najemnika i mordercy, mającego więcej ludzi na sumieniu niż brygada SS. Artefakt
ten powstał na jego zlecenie, gdy podczas jakiejś karczemnej burdy przypadkowo wyłupiono mu oko, a artefakt
ten miał stanowić jego protezę. Mag, który je zaklął rzeczywiście doskonale wywiązał się z zadania, nie mniej
jednak nie otrzymał ani miedziaka zapłaty, bowiem niewdzięczny najemnik pchnął go nożem i ukradł przedmiot.
Moce: To szklane oko funkcjonuje jedynie wówczas, gdy zostanie wprawione w oczodół, na miejsce utraconego
oka. Osoba, która zastąpi nim utracony organ nie tylko widzi normalnie… Jej oczy stają się bardziej wyczulone
na szczegóły, zaczyna dostrzegać też słabe punkty przeciwnika. Otrzymuje premię10 do Tropienia, Celności
oraz losując zadane przez siebie obrażenia może przerzucić jedną kostkę i wybrać lepszy efekt.
705) Wrzoścowa Pochwa:
Pochwa ta, wykonana z zespolonego za pomocą czarów, magicznego wrzośca jest kolektywnym
dziełem grupy magów z Illien stworzonym w charakterze broni przeciwko goblinom z północy nękającym ten
kraj. Nie mniej jednak nie przydała się za bardzo. Artefakt ten bowiem z jakichś powodów został przeniesiony w
głąb kraju, gdzie całe dziesięciolecia przeleżał w odmętach zbrojowni bezpiecznej od wszelkich zagrożeń
wioski, nim ktoś w ogóle zechciał go wyciągnąć na światło dzienne. Dopiero od kilku lat służy młodemu
wojownikowi, który nie do końca pojmuje jego moc.
Moce: Pochwa ta w magiczny sposób dostosowuje się do wymiarów każdego miecza przybierając jego kształt.
Jeśli oręż jest w niej noszony minimum dobę osoba walcząca nim zyskuję premię +10 do Parowania i Inicjatywy
oraz staje się bronią magiczną. Nie mniej jednak oręż traci tą moc 24 godziny po tym, jak ostatni raz włożono go
do pochwy.
706) Pióro negatywnych przepowiedni:
To czarne, gęsie pióro zostało napełnione złą i podstępną mocą w zamierzchłych i zapomnianych
czasach. Na nieszczęście wielu, którzy z niego skorzystali jest uważane za niezawodny instrument wróżebny i
przekazywany od lat. Niewiarygodna ilość osób skorzystała z jego mocy i nigdy się nie mylił.
Moce: Pióro to nie przepowiada przeszłości, a tworzy ją aktywnie. Niestety tworzy jedynie negatywną
przyszłość. Osoba, która weźmie do rąk pióro i pozwoli swej ręce swobodnie błądzić po papierze otrzyma

przepowiednie przyszłości, zawierającej kilka negatywnych, mniej lub bardziej tragicznych wydarzeń. Osoba
taka otrzymuje jednocześnie Nić Przeznaczenia, która obejmuje przepowiednie.
707) Uzda ujarzmienia:
Uzda ta stanowi legendarny skarb jednego z rycerzy żyjących na Białych Wzgórzach. Podobno
używano jej w przeszłości do chwytania gryfów. Nie mniej jednak od przynajmniej kilku pokoleń nie zdarzyło
się, by ktoś skorzystał z jego mocy. Z jednej strony zapewne zabrakło śmiałków chcących ryzykować życie w
pazurach gryfa, z drugiej Białe Wzgórza są spokojną okolicą, gdzie brak dużych ilości potworów i magicznych
bestii.
Moce: Uzda ta założona na szyję dowolnego potwora lub magicznej bestii dostosowuje się do nowego nosiciela.
Co więcej stworzenie automatycznie staje się posłuszne woli osoby, która nałożyła nań uzdę i staje się
spokojnym rumakiem (pod warunkiem, że w ogóle nadaje się do tego, by nań jeździć).
708) Święta pochwa:
Ten oręż ponoć miał być używany przez samego Tyra podczas Wojny Bogów, który trzymał w nim
miecz użyty w trakcie pojedynku z Melkartem. Przechowywany był przez wiele lat jako bezcenna relikwia w
jednej ze świątyń Świętego Miasta daleko na południu, nie mniej jednak wiele lat temu powierzono go
paladynowi wyruszającemu z misją zniszczenia jednego z nekromantów działających w krainie. Podczas tej
misji artefakt i jego właściciel przepadli.
Moce: Artefakt ten wprost emanuje mocą światłości. Trzymany w nim przez 24 godziny miecz także się nią
wypełnia, zadając 2k6 więcej obrażeń demonom i ożywieńcom oraz stając się bronią magiczną. Nie mniej
jednak broń, która spędzi dobę poza tym artefaktem traci te niezwykłe właściwości.
709) Czarna dłoń:
Jest to dzieło licza, nekromanty i wielkiego badacza oddanego sprawie mroku Sagarasa Syna
Zmierzchu. Dłoń została stworzona dla jednego z jego sług Khana Czarnego, będącego ongiś złodziejem
grobów. Nim rabuś ten wdarł się do krypty Sagarasa (co przypłacił dostaniem się w niewole stwora) był
wielokrotnie karany za rabunki i działalność przestępczą. Oprócz innych kar odcięto mu dłoń. Licz przyprawił
mu nową, korzystając z ręki odciętej wisielcowi.
Moce: Czarna dłoń musi być przyprawiona do kikuta ręki zamiast protezy. Jeśli to się uda w pełni zastępuje
utraconą kończynę.
Niestety artefakt ten przesiąknięty jest przez złą moc. Osoba, która go założy musi wykonać
porównanie Siły Woli z wartością 40 inaczej ręka spróbuje ją zadusić.
Osoba nosząca ten artefakt otrzymuje premię +10 do każdej akcji wymagającej rąk, której celem jest
skrzywdzenie kogoś. Dodatkowo, raz dziennie może dowolnego trupa zmienić dotykiem w posłuszne
właścicielowi Zombie. Nie mniej jednak tak użyta ręka traci wszystkie swe magiczne funkcje do następnego
zmroku.
710) Kajdany milczenia:
Kajdany te, podobnie jak kilka innych, podobnych artefaktów są dziełem Łowców Czarownic, którzy
używali ich jako więzienia dla magicznie uzdolnionych istot. Kajdany te sprawiały, że nie mogły one z siebie
wydać żadnego dźwięku, co skutecznie utrudniało rzucanie zaklęć jak i wszelkie próby wezwania pomocy.
Moce: Założone na nadgarstki kajdany te tłumią wszelkie dźwięki, jakie może próbować wydobyć z siebie
uwięziony. Tłumią nie tylko słowa i krzyk, ale także wyciszają jego kroki i szczękanie założonych nań
łańcuchów.
711) Antymagiczne kajdany:
Niektórzy uważają, że kajdany te są dziełem Dorogana lub któregoś z jego uczniów, gdyż istota ta
znana jest z eksperymentów na czarownikach i magicznych istotach, inni uważają, że to wytwór krwawych
elfów. Wydaje się jednak, że oba stronnictwa stworzyły kilka bardzo podobnych artefaktów o identycznym
działaniu.
Moce: Osoba, której założono te kajdany nie może korzystać z magii – niezależnie jaka ta by nie była –
włączając w to zaklęcia, moce, dary, eliksiry i posiadane przedmioty magiczne.
Narzędzia legendarnej jakości:
712) Magiczna mapa:
Wedle legend mapa ta służyła królowi Seelie podczas wojen przeciwko krasnoludom. Korzystał z niej
planując podstępy przeciwko małemu ludowi, nie mniej jednak i tak nie zdołał jej porządnie użyć. Artefakt
został zdobyty podczas jednej z bitew. Od tego czasu wisi w komnacie króle Tham Mod. Władcy tak

przyzwyczaili się do widoku zmurszałego pergaminu, że już nie pamiętają, do czego miał służyć ten artefakt.
Jego moc została całkowicie – i niesłusznie – zapomniana.
Moce: Mapa ta dokładnie odwzorowuje otoczenie w promieniu 50 kilometrów, włącznie z rozlokowaniem istot.
Jest bardzo szczegółowa i hiper dokładna. Mówi się, że nic się przed nią nie ukryje.
Narzędzia nadludzkiej jakości:
713) Kowadło zagłady:
Kowadło zagłady stworzyli najpotężniejsi i najgodniejsi magowie i kapłani krasnoludów. Zaprzęgli oni
niezwykle potężne moce i napełnili nimi ten artefakt. Magia, której użyli należała do mrocznych sztuk, a w celu
jej uruchomienia użyto wielu ofiar z istot inteligentnych. Fakt ten miała usprawiedliwiać toczona właśnie z
elfami wojna, lecz po dziś dzień uważa się go za hańbę rasy. Nie mniej jednak artefakt przyczynił się do wielu
zwycięstw i stale jest on używany.
Moce: Kowadło zagłady spoczywa w podziemnej jaskini gdzieś w okolicach Wyrwy Morras. Jedynie nieliczni
wiedzą, w jakim miejscu konkretnie się znajduje, opiekę nad nim powierzono jednemu, zaufanemu kapłanowi i
mistrzowi kowalstwa zarazem. Samo kowadło znajduje się na postumencie usypanym z czaszek należących do
przedstawicieli chyba każdej rasy i gatunku jaka kiedykolwiek miała nieszczęście rozgniewać krasnoludy, a te
cały czas dbają o to, by stos ten powiększał się.
Ponoć właśnie z tysięcy tych makabrycznych trofeów i potępionych dusz wojowników pochodzi moc
artefaktu.
Każda wykuta na tym kowadle broń automatycznie staje się magiczna. Traktowana jest jako Zaklęty
Oręż.
714) Oskard tytanów:
Oskard ten podobno jest narzędziem, jakiego używali tytani na zlecenie Tyra budując pałac dla tego
boga. Moc narzędzia i prędkość, z jaką za jego pomocą mogli pracować wywarło takie wrażenie na bóstwie, że
to postanowiło za wszelką cenę posiąść przedmiot. Uwięziło więc tytanów w lochach swego pałacu i torturami
starało się wydobyć zeń miejsce ukrycia przedmiotu. Nie dało to efektu, gdyż nadludzcy rzemieślnicy w akcie
desperacji cisnęli artefakt na ziemie i sami nie wiedzieli dokładnie w jakiej części świata upadł.
Moce: Oskard tytanów jednym uderzeniem rozbija każdy kamień, niezależnie jak twardy jest (automatycznie też
zabija wszystkie kamienne stworzenia). Dodatkowo za jego pomocą w jednej turze można przemieścić tonę
ziemi lub 100 kg kamienia.
Cudowne przedmioty:
Tak czarownicy określają artefakty, po których kształcie trudno dokładnie powiedzieć, do czego służą.
Czaszki, kule, kryształy, dziwaczne urządzenia z przyciskami, dyski... Wszystko to, co dla przeciętnego
Laruzyjczyka może wydać się zagadkowe lub niezrozumiałe. Co więcej często samym magom z trudem
przychodzi odgadnięcie za pierwszym razem, do czego dany artefakt służy.
Cudowne przedmioty wysokiej jakości:
715) Wachlarz wiatru:
Wachlarz wiatru należał ongiś do Kiry, ducha, który wedle legend rządził porywistymi wichrami
wiosną hulającymi na Czarnych Wzgórzach. Nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się on w rękach ludzi, acz
krąży o tym kilka baśni, sugerujących, że został zdobyty podstępem albo wykradziony przez sprytnego złodzieja.
Prawdopodobnie jednak żadna z nich nie jest prawdziwa, a właściciele artefaktu po prostu nie wiedzą skąd on
pochodzi.
Moce: Trzy razy dziennie, kosztem jednego ataku można użyć tego przedmiotu do uderzenia strumieniami
sprężonego powietrza. Zadają one 5k6 ran wybranej istocie w zasięgu 100 metrów.
716) Kości losu:
Kości losu używane były przez nieznanego z imienia pomniejszego czarownika lub ucznia maga, który
za ich pomocą bogacił się podczas gier hazardowych. Powody, dla których przestał to robić nie są znane, nie
wiadomo też ile pieniędzy w ten sposób zgromadził.
Moce: Osoba używająca Kości Losu podczas gry hazardowej otrzymuje premię +20 do testów Szczęścia.
717) Czaszka strachu:
Czaszka ta została napełniona mocą przez nekromantę Sargana Czarnego prowadzącego swe badania na
Suchoziemiu (gdzie z racji na ciągłe wojny jest pod dostatkiem materiału do jego badań). Czaszka miała go

ochronić przed niechcianymi gośćmi i intruzami. Nie pomogła mu bardzo, gdy napotkał kilku zezwierzęconych
dezerterów, tak zdeprawowanych, że nie czuli już nawet strachu. Zabili go oni i obrabowali.
Moce: Osoba która nosi przy sobie tą czaszkę zyskuje moc Strach.
718) Czaszka dusz:
Czaszka dusz jest dziełem wiedźmy Morweny Posępnej, starej, obłąkanej kobiety, która pędziła smutne,
samotne życie, krzywdząc wszystkich dookoła. Nie wiadomo, dlaczego stworzyła tak makabryczny artefakt, nie
mniej jednak niektóre plotki głoszą, że tylko po to, by mieć z kim porozmawiać.
Moce: Czaszka może być użyta do pochwycenia cudzej duszy jak zaklęcie Pochwycenie Duszy. Jednocześnie
więziona może być w niej tylko jedna dusza. Dusza może obserwować świat oczodołami artefaktu i
jednocześnie mówić za pomocą szczęki czerepu.
719) Czaszka ofiarna:
Niebezpieczne narzędzie stworzone przez kapłanów Melkarta. Tchnęli oni okrutną moc w czaszki
zabitych na ołtarzu ofiar, a następnie używali ich jako broni, za pomocą której nękali swych wrogów.
Efektywność czaszek była stosunkowo niewielka, nie mniej jednak każda z nich nosi w sobie klątwę, której
trudno się pozbyć.
Moce: Czaszki ofiarne plugawią ziemię w promieniu 30 metrów, od miejsca, gdzie zostały użyte. Na tak
potraktowanym gruncie nic nie jest w stanie wyrosnąć. Co więcej wszystkie zakorzenione nań rośliny
obumierają w ciągu 24 godzin.
Cudowne przedmioty niezwykłej jakości:
720) Powietrzny dysk:
Dysk ten zaczarował mag Lothan Błękitny, półelfi czarownik z Illad, słynny ze swej fascynacji
lataniem. Podobno lubił nań podróżować. Narzędzie służyło mu przez wiele lat, dopóki nie ukradł go złodziej.
Powiadają, że przestępca stracił artefakt na skutek nieumiejętnego posługiwania się nim, bowiem wychylił się za
bardzo i spadł z wysokości łamiąc sobie przy okazji obydwie nogi. Los dysku, który pozbawiony pasażera
podryfował w nieznanym kierunku nie jest znany.
Moce: Powietrzny dysk potrafi unosić się w powietrzu zapewniając właścicielowi zdolność lotu z szybkością 015 metrów.
721) Czaszka Kahama:
Kaham był czarnoksiężnikiem i szamanem zwierzoludzi, jednym z najpotężniejszych, jacy istnieli.
Jednocześnie był też jedną z najgorszych plag, jaka spadła na ten lud, bowiem zmienił swych współbraci niemal
w niewolników, zmuszając ich do niekończącej się mu służby. Szybko jednak znalazł sobie przeciwników, co
skończyło się tym, że grupa czarowników i szamanów po długim pojedynku rozprawiła się z nim. Jeden z nich
zabrał jego czaszkę, z której następnie stworzył magiczny artefakt.
Moce: Czaszka Kahama aż kipi od wypełniającej ją magicznej mocy. Korzystający z niej czarownik może co
turę odzyskać 3 punkty czarów, lecz kosztem jednego punktu nadużycia. Co więcej czaszka zamieszkana jest
przez szczątki świadomości Kahama i obdarzona zdolnością mowy. Czaszka ma 1 atak, który może zostać użyty
do rzucania zaklęć z repertuaru maga (i z jego rezerwy magii). Zaklęcie to może być innym czarem, niż wtej
chwili rzuca mag, co pozwala mu w jednej chwili rzucać dwa czary na raz.
722) Czarna ikona:
Ten ołowiany symbol pochodzi z wschodnich wybrzeży Laruzji, był używany przez zbiegłego do
Hungaru czarownika – przynajmniej tak długo, aż rozgniewani Haugowie nie oderwali mu głowy – do
przywoływania demonów. Artefakt ten został ponoć zakopany w głębokim kurhanie, by już nikomu nie mógł
zaszkodzić
Moce: Ten poskręcany, wykonany z ołowiu, bluźnierczy symbol emituje z siebie silne fale negatywnej energii.
Jeśli działa raz na 10 tur przyzywa Demonicznego Sługę, który – jeśli wykona się test Charyzmy – gotów jest
wykonywać rozkazy właściciela artefaktu.
723) Kryształowa kula:
Kryształowe kule to chyba jeden z najbardziej znanych i rozpowszechnionych tworów magów. Wielu
czarowników – z bliżej nieznanych przyczyn – za punkt honoru uważa posiadanie takiego artefaktu, stara się go
więc zdobyć lub stworzyć własny jego odpowiednik. Dlatego też na świecie istnieje bardzo dużo takich, lub
podobnych obiektów.
Moce: Kryształowa kula pozwala oglądać teren w promieniu 100 metrów od właściciela z lotu ptaka. Aby
uzyskać ten efekt potrzeba tury koncentracji.

Dostrajając się do przedmiotu można obserwować teren oddalony od właściciela przedmiotu o 1
kilometr. Nie mniej jednak kosztuje to 1 punkt czarów, a wizja trwa jedną turę. Wydając więcej punktów czarów
można zasięg zwiększyć, podobnie jak trwanie wizji.
Ponownie dostrajając się do artefaktu można sprawić, że za każdy wydany punkt czarów zwiększa
zasięg artefaktu o 5 kilometrów.
Kolejne dostrojenie się do przedmiotu zwiększa czas trwania wizji do jednej minuty.
724) Kula magii:
Dzieło anonimowego mistrza magii – być może nie człowieka – żyjącego na pograniczu Cudoziemia i
Erthenroth. Wiele lat minęło, nim jednak przedmiot ten znalazł się w rękach ludzi. Przypadkowa grupa
podróżników znalazła go w opuszczonej jaskini wypełnionej narzędziami i przedmiotami magii. Sprzedali je
prawie za bezcen, by się wzbogacić.
Moce: Artefakt ten posiada 7 ładunków potężnej magii. Czyni ona cel niewidzialnym, niesłyszalnym, powoduje,
że dowolne zaklęcie na 20% nie zadziała na cel, zapewnia +5 p. pancerza i pozwala widzieć w ciemności. Efekt
utrzymuje się 20 minut.
Odnowienie jednego ładunku artefaktu kosztuje 40p. czarów.
Artefakt ten może być używany tylko przez czarownika.
725) Jabłko nieśmiertelnych:
Artefakt ten należał do Snirlotha Dobroczyńcy, legendarnego maga i cudotwórcy z południa, słynnego
jako filantrop i człowiek wielkiego sumienia, uzdrowiciela i łowcę potworów. Jabłko to miał dostać w
dzieciństwie od świetlistego w chwili, gdy przystępował do praktyki magicznej. Jednocześnie rzekomo miał
otrzymać przepowiednie świetlanej przyszłości jako wielki czarownik.
Moce: Wydając 5 punktów czarów można sprawić, że pula artefaktu wzrasta o 1 p. czarów. Czarownik
dzierżący Jabłko Nieśmiertelnych może w dowolnej chwili wykorzystać pule magii jabłka. Jabłko nie ma górnej
granicy zmagazynowanej weń mocy.
Ożywieniec, demon, potwór lub też adept magii nekromantycznej otrzymuje 1k4 obrażenia w każdej
turze, w której dotyka jabłka.
726) Kula burz:
Kula Burz to dzieło Taliasa Chmurnego, maga z Mrocznej Puszczy specjalizującego się w kontroli
pogody i wielkiego sprzymierzeńca floty mrocznych elfów. Z jego pomocą okręty tej rasy wielokrotnie
wyruszały na łowy w poszukiwaniu łatwych łupów i wracały bezpieczne, gdy tymczasem statki wroga grzęzły w
ciszy, lub ginęły podczas sztormów.
Moce: Artefakt ten jest kryształową kulą wypełnioną szarym, skłębionym oparem. Po kwadransie koncentracji
na artefakcie niebo nad głową użytkownika ciemnieje, a nad okolicą zrywa się burza.
Właściciel artefaktu może próbować się doń dostroić. Jeśli mu się to powiedzie zyskuje przedmiot, to
podczas wywołanej przez siebie burzy może wybrać 3 miejsca w promieniu kilometra, w które uderzy piorun
zadając 10k6 obrażeń.
Artefakt ten może być używany tylko przez czarownika.
727) Łańcuch ucieczek:
Łańcuch ucieczek był dziełem Khys Niewolnej, dość ciekawego wyniku prac kilku ekspertów od bólu z
Mrocznej Puszczy. Unseelie udało się, eksperymentując na obdarzonym darem czarodziejstwa dziecku stworzyć
prawdziwą, posłuszną im maszynę do czarodziejskiego zabijania. Niewolnica ta przez długie lata służyła swym
panom. Zginęła podczas potyczki z Nagarami i Wyniosłym Ludem w Górach Wąwozów.
Moce: Łańcuch – oplatając się o drzewa, skały etc. pozwala na przemieszczanie się z normalną prędkością.
Osoba poruszająca się w ten sposób może rzucać czary tak, jakby pozostawała w miejscu.
Cudowne przedmioty legendarnej jakości:
728) Kryształowa kula magazynowania mocy:
Kula ta, wykonana z kryształu ponoć przechowywana jest w Cudoziemiu, jako jeden z największych
artefaktów, jakie istnieją. Mimo, że nie jest sama w sobie zła elfi władcy nakazali zamurować ją głęboko w
lochach pod swym pałacem oraz strzec dzień i noc, by nie wpadła w niepowołane ręce. Szkody jakie mogłaby
wywołać w rękach ambitnego adepta czarów byłyby bowiem gigantyczne.
Moce: Poświęcając dwa punkty czarów można dodać do puli zawartej w kuli jeden punkt. Czarownik może w
dowolnej chwili skorzystać ze zgromadzonych w kuli p. czarów. Kula nie zna limitów ograniczających
zmagazynowaną w niej moc.

729) Mała chatka:
Chatka ta była dziełem Elendira Mędrca, który podarował ją swej córce i uczennicy Elenitr Pięknej, gdy
wyruszała w długą podróż z Illien do Lersji, a następnie do Trajton. Od tego czasu przedmiot wielokrotnie
zmieniał swych właścicieli, służąc licznym podróżnikom wszelkich ras i narodów: elfom, krasnoludom,
ludziom, goblinom, magom, wojownikom, władcom i zwykłym włóczęgom. Żaden z nich nie narzekał nań.
Moce: Charka ta ma rozmiar pudełka zapałek. Nie mniej jednak po wypowiedzeniu zaklęcia i położeniu jej na
ziemi rośnie do rozmiarów 3 x 3 x 3 metrów. Zjawisko to zachodzi raz dziennie. Chatka trwa w swych
rozmiarach do momentu, aż ktoś nie nakaże jej się skurczyć.
730) Rubik wymiarów:
Aretfakt ten to dzieło Snillotha Przebiegłego, czarownika i wojownika zarazem pochodzącego z
puszczy cienia. Stworzenie tego przedmiotu wymagało od niego zawarcia paktu z całym szeregiem demonów i
dziesiątek krwawych ofiar, nie mniej jednak – jak sam uważał – przepuszczenie fortuny na koniecznych ku temu
niewolników absolutnie się opłacało. Jak sam twierdził dzięki temu przedmiotowi wyszedł zwycięsko z wielu
walk. Powiadają, że podczas swego ostatniego starcia zginął właśnie za sprawą tego artefaktu.
Moce: Artefakt ten jest na oko zwyczajną kostką rubika. Jej prawidłowe ułożenie (wymaga testu Inteligencji i
jednego ataku) powoduje, że artefakt otwiera bramę do innego, złego wymiaru. Wszystkie istoty w promieniu 5
metrów od artefaktu muszą wykonać test Zręczności inaczej zostaną doń wciągnięte. Prawdopodobieństwo
zobaczenia ich kiedykolwiek później w Laruzji jest bardzo nikłe.
Aktywnym rubikiem można ciskać jak kamieniem. Nie mniej jednak musi być on uruchomiony w tej
samej turze, co rzucony.
Cudowne przedmioty nadludzkiej jakości:
731) Mały budynek:
Artefakt ten jest ciekawym i bardzo potężnym przedmiotem magicznym. Wykonany został połączonymi
siłami przez kilku krasnoludzkich mistrzów magicznego fachu, którzy tchnęli weń potężną moc. Artefakt ten
przez jakiś czas służył krasnoludom, acz później te straciły go z oczu – mimo ilości mocy, jaką poświęcono na
jego stworzenie.
Moce: Artefakt ten (i inne, podobne, jeśli istnieją) po wypowiedzeniu rozkazu zmienia się w prawdziwą, w pełni
wyposażony budynek. Akurat ten przedmiot jest kuźnią, choć podobno istnieją inne, inaczej zbudowane. Po
wypowiedzeniu tego samego zaklęcia można go skurczyć do rozmiarów pudełka zapałek i przetransportować w
inne miejsce. Przemiana możliwa jest raz dziennie.
732) Model okrętu
Jest to artefakt nieznanego pochodzenia, prawdopodobnie działo bogów. Przez jakiś czas dawał o sobie
znać w rękach norskich piratów, nie mniej jednak po starciu z wallatarskim okrętem przedmiot przepadł.
Prawdopodobnie spłonął lub zatoną, choć niektórzy mówią, że ukrył go jeden z członków załogi.
Moce: Ten artefakt jest modelem drakara nie większym niż pudełko zapałek. Raz dziennie, wypowiadając
zaklęcie i poświęcając 10 tur można powiększyć go do rozmiarów normalnego draka. Powtarzając ten sam
proces można ten okręt ponownie zmniejszyć.
733) Powietrzny okręt:
Przedmiot ten należał ongiś do Elethorna Huragana, potężnego ducha powietrza, który za jego pomocą,
wraz ze swą świtom przemierzał przestworza. Nie mniej jednak okręt ten został strącony z nieba podczas
jakiegoś, niemal zapomnianego dziś starcia nieśmiertelnych i spadł na ziemie. Jego lokalizacja pozostaje
nieznana, choć podejrzewa się, że może spoczywać gdzieś w centralnej Laruzji.
Moce: Okręt ten jest niedużym drakarem. Może poruszać się w powietrzu tak samo, jak po wodzie.
Sztandary:
Sztandary nie są zwykłymi chorągwiami. To ważna znaki na polu bitwy, pod którymi grupują się
żołnierze. Zapewniają orientację na polu walki, a także służą do wydawania i przekazywania rozkazów oraz
komunikacji na polu walki. Ich utrata może spowodować zamieszanie, chaos i w konsekwencji przegraną.
Dlatego też są one często ważniejsze niż życie żołnierzy, a w obronie wielu oddawano życie. Nic dziwnego, że
tak cennym przedmiotom przypisywane są magiczne moce.
Zdarzają się też sztandary wypełnione magiczną mocą. Są to niezwykle cenne skarby, zdolne
samodzielnie przeważyć szale zwycięstwa w bitwie.
Sztandary niezwykłej jakości:

734) Sztandar siły:
Chorągiew ta pochodzi z Trajton, gdzie wielokrotnie uczestniczyła w bitwach przeciwko orkom i
goblinom. Nie wiadomo nic na temat tego, aby był kiedykolwiek napełniany magią. Prawdopodobnie uległ
spontanicznemu umagicznieniu będąc świadkiem rozlewu krwi, poświęcenia oraz nieugiętej woli zwycięstwa.
Moce: Sztandar ten zapewnia premię +10 do siły wszystkim sojusznikom znajdującym się w promieniu 5
metrów od noszącego go chorążego.
735) Święta chorągiew:
Pod tym sztandarem walczyli paladyni świątyni Tyra w Trajton, grubo ponad 200 lat temu. Ponoć była
pobłogosławiona przez kapłanów i obdarzona niezwykłą mocą. Po upadku państwa Wallatarczycy zrabowali
jednak sztandar i przenieśli do własnych świątyń jako wotum. Przedmiot został wpisany do inwentarza,
schowany w skarbcu i zapomniany. Dziś czeka na swego znalazcę.
Moce: Wszyscy sojusznicy znajdujący się nie dalej niż 5 metrów noszącego sztandar otrzymują premię 10 do
ataku przeciwko ożywieńcom i demonom.
736) Krzyczący proporzec:
Sztandar ten został utkany na Czarnym Szczycie z włosów zmarłych i napełniony mocą przez samego
Alkena. Powierzyć miał go chorążemu swego zamku. Ponoć tylko nieliczni ludzie mieli okazję widzieć ten
artefakt i przeżyć na tyle długo, by o tym opowiadać.
Moce: Artefakt ten wyje i zawodzi powiewając na wietrze. Wszyscy walczący znajdujący się w promieniu 5
metrów od niego wzbudzają Strach. Jeśli już posiadali tą moc test jest trudniejszy o –10.
737) Sztandar mogił:
Sztandar ten został zaklęty gdzieś na południu, przez zapomnianego już na szczęście nekromantę dla
jego straży przybocznej złożonej z nieumarłych. Miał być ich cudowną, tajną bronią i gwarancją bezpieczeństwa
dla jego pana. Obecny los artefaktu i jego twórcy nie jest znany, choć wydaje się, że czarownik zginął z ręki
swego kolegi po fachu.
Moce: Raz na turę jeden poległy w promieniu 5 metrów od sztandaru zmienia się w Zombie posłuszne osobie
trzymającej drzewce artefaktu.
738) Proporzec stali:
Proporzec ten jest drogocenną chorągwią krasnoludów z Gór Srebrnych, noszona do boju przez ich
największych herosów i bohaterów. Rodowód artefaktu zaginął w pomroce dziejów i dziś nie jest znany jego
twórca – w odróżnieniu od rodowodu wszystkich chorążych, jacy dzierżyli ten przedmiot w okresie ostatnich
kilkuset lat.
Moce: Wszyscy sojusznicy właściciela artefaktu walczący w promieniu 5 metrów otrzymują premię +2 do
pancerza.
739) Sztandar rysia:
Ten proporzec jest używany przez wojowników i strażników z pogranicza Illien toczących szarpane
boje z orkami oraz leśnymi goblinami. Artefakt ten teoretycznie miał wspomóc ich w tych działaniach, jednak
po kilku próbach użycia zawieszono go na ścianie i używa tylko podczas ceremonii. Powód tego jest prosty –
drzewce sztandaru zwyczajnie zaczepiały o drzewa.
Moce: Wszyscy sprzymierzeńcy chorążego znajdujący się nie dalej niż 5 metrów od niego poruszają się z
szybkością zwiększoną o 2 metry.
740) Sztandar czarnoksięstwa:
Aretfakt stworzył mag Grahan Arthergan, jeden z większych magów bitewnych ostatniego stulecia
(niestety poległy już), by wspierał go swą mocą podczas starć. Artefakt przydał się w wielu bitwach na tyle, że
konkurenci twórcy urządzili nań zasadzkę by przechwycić przedmiot.
Moce: Czarownik dzierżący ten sztandar rzuca czary, przeciwko którym wszystkie testy obrony są trudniejsze o
20.
741) Sztandar dowodzenia:
Przedmiot ten uosabia charyzmę i zdolności przywódcze, które powinny być cechą każdego, zdolnego
wodza. Sztandar ten jest marzeniem każdego oficera pragnącego posłuchu wśród swych żołnierzy.
Moce: Osoba dzierżąca ten sztandar otrzymuje premię +20 do Charyzmy.
742) Amuletowy sztandar:

Sztandar ten zawieszony jest w jednej z najwyższych wież zamczyska Lot, jako dowód bojowych
umiejętności wojowników wichru. Artefakt ten swego czasu był własnością jednego z potężniejszych (choć dziś
prawie nie liczących się) klanów orków. Nie mniej jednak – po krwawej masakrze – skrzydlaci uczynili zeń
swój łup.
Moce: Wszystkie osoby w promieniu 3 metrów od noszącego ten sztandar chorążego otrzymują premię +10 do
wszystkich testów obrony przeciwko magii. Dodatkowo otrzymują też modyfikator +10 do wszystkich testów
Szczęścia.
743) Sztandar pokoju:
Sztandar ten jest świętą chorągwią bogini życia, którą jej kapłani używali podczas procesji, a także
podczas wojen, gdy prowadzili szpitale polowe. Ten ostatni zwyczaj doprowadził do jej zaginięcia podczas walk
w Erthenroth, gdyż orkowie nie uszanowali neutralności kapłanów i po zwycięskiej bitwie ich także ograbili.
Moce: W promieniu 5 metrów od proporcja nie jest możliwe użycie przemocy, chyba, że wykona się udane
porównanie Siły Woli z chorążym dzierżącym artefakt.
Sztandary legendarnej jakości:
744) Sztandar odporności na magię:
Artefakt ten został stworzony dwieście lat temu w Trajton na potrzeby króla. Tchnięto weń wiele złych
mocy, nie mniej jednak nie wypaczyły one przedmiotu, sprawiając, że zyskał on potężną broń przeciwko sługom
cesarza Wallatar. Nie mniej jednak nie na tyle potężną, by przeciwstawić się jego armii i czarownikom. Mimo,
że w prawie każdej bitwie oddziały awangardy maszerowały pod tym sztandarem, wojska Trajton zostawały
pobite. Nie mniej jednak chorągiew nigdy nie została zdobyta. Mówi się, że została ukryta przez noszących ją
żołnierzy i czeka na swego znalazcę, który ponownie wydobędzie ją na światło dnia.
Moce: Wszystkie istoty sprzymierzone z chorążym znajdujące się w promieniu 5 metrów od niego mają szansę
50% na to, że nie zadziała nań żadne zaklęcie.
745) Sztandar gniewu:
Sztandar ten to dzieło kapłanów z północnej Rodari, którzy zawarli weń swój sprzeciw przeciwko
uzurpacji Hattona. Ponoć mieści w sobie moc, która ma pomóc wywrzeć zemstę na jego sługach. Przez jakiś
czas rzeczywiście wojska północy walczyły pod tą chorągwią, później jednak został utracony w wojennej
zawierusze.
Moce: Raz na turę sztandar gniewu tworzy jedną błyskawicę, jak czar Błyskawica, która uderza w wybranego
przez Mistrza Gry żołnierza wrogiego względem chorążego obozu niestojącego dalej, niż 25 metrów od
chorągwi.
746) Sztandar mordu:
Sztandar ten należał do Kompanionów, osławionego, owianego czarną legendą oddziału najemników,
morderców i rabusiów, którzy zabawiali się rozlewem krwi. Pod tą chorągwią popełnili oni setki zbrodni, które
odcisnęły się głęboko na proporcu. Dziś każdego, kto pod nim walczy bruka żądza mordu.
Moce: Wszyscy sojusznicy walczący w promieniu 5 metrów od chorążego zadają dodatkowe 2k6 ran w walce.
747) Sztandar grozy:
Artefakt dość niejasnego pochodzenia, prawdopodobnie stworzony przez nekromante, nieumarłego lub
demona. Przez krótką chwile używany był na południu w Wielkim Zielonym Kraju przeciwko ciemnym elfom,
lecz później zaginął. Opowiada się, że żołnierze odmawiali walki pod wyraźnie przeklętym przedmiotem.
Moce: Wszyscy sojusznicy w promieniu 5 metrów od chorążego wzbudzają Strach. Testy Opanowania
przeciwko temu uczuciu wykonywane są wykonywane z modyfikatorem –20.
748) Sztandar zapiekłej nienawiści:
Artefakt ten to jeden z najświętszych przedmiotów w Mrocznej Puszczy. Pod tym przedmiotem sam
król Unseelie ruszał do walki ze wszystkimi, niższymi rasami. Artefakt zawiera w sobie nienawiść, jaką mroczne
elfy żywią do pozostałych ludów, godnych tylko tego, by być ich niewolnikami. Wielu drży na jego widok,
bowiem oznacza on pojawienie się najbardziej zaciekłych, krwiożerczych wojowników, jakich ziemia nosiła.
Moce: Wszyscy sprzymierzeńcy w promieniu 5 metrów od chorążego są odporni na strach. Muszą jednak
wykonywać testy Opanowania, jeśli chcą kogoś oszczędzić lub nie zadawać mu obrażeń.
749) Sztandar plugwego, czarnego wiatru:
Kolejny artefakt napełniony mroczną magią, zdobyty na Równinie Traw podczas bitwy między ludźmi
a niemurałymi. Pod tą chorągwią kroczyła horda szkieletowych wojowników, która przebudziła się w chwili,

gdy jeden z panów feudalnych sprofanował świątynie poświęconą wojownikom poległym w jakiejś,
zapomnianej już bitwie. Żywe trupy w prawdzie zostały powstrzymane, lecz kosztem wysiłku i życia dziesiątek
wojowników, którzy stanęli przeciwko nim w bitwie.
Moce: W promieniu 10 metrów od sztandaru wieje bardzo silny wiatr unoszący w powietrzu dziwny, czarny pył
podobny nieco do śniegu lub popiołu. Osoby znajdujące się w bliskości artefaktu trudniej o 20 trafić z dowolnej
broni miotanej lub miotającej.
Obiekty kultowe:
Niektóre, materialne przedmioty uważane są za powiązane w szczególny sposób ze światem
niewidzialnym, zamieszkanym przez bóstwa, duchy i demony. Uznaje się je za relikwie świętych, pamiątki po
bogach lub też ich narzędzia. Inne stanowią tylko symbol, uważany za znak boga na ziemi. Nic dziwnego, że
większość tego typu przedmiotów – ze względu na ich proweniencję – posiada, przynajmniej wedle ludowych
wierzeń magiczną moc lub czarodziejskie cechy.
Niestety – mimo silnej wiary wyznawców i ludu – większość tego typu przedmiotów posiada wartość
jedynie sentymentalną, nigdy nie zostały obdarzone przez bogów łaską, ani też nie posiadały specjalnej mocy.
Stanowią symbol cenny raczej z powodu uosabianych przezeń ideałów, niż praktycznego zastosowania. Nie
mniej jednak zdarzają się też takie, które posiadają potężne, czarodziejskie właściwości.
Co może się wydać dziwne dla wychowanego w kulturze chrześcijańskiej człowieka większość
obiektów kultu religijnego w Laruzji stanowią przedmioty codziennego użytku: broń, ubrania, narzędzia,
rzadziej dzieła sztuki i przedstawienia bóstw ewentualnie ich świętych zwierząt (obie te kategorie zostały już w
większości omówione wcześniej), a bardzo rzadko abstrakcyjne symbole. Spowodowane jest to faktem, że
religia panująca na tym kontynencie nastawiona jest w dużo większym stopniu na życie doczesne i materialny
dobrobyt (tak wyznawców jak i bogów, posiadających przecież cielesne ciała i oddających się cielesny,
przyjemnością) niż nasza. Co więcej bóstwa są najczęściej uważane za realne – choć potężniejsze od ludzi –
byty, które posiadają realne potrzeby wywodzące się wprost ze świata materialnego.
Obiekty kultu niezwykłej jakości:
750) Czarny kamień ofiarny:
Był to swego czasu normalny, choć dziwnie ukształtowany kamień narzutowy, lecz jego rola zmieniła
się, gdy użyto go jako więzienia, w którym zapieczętowano potężnego demona. Rzucone nań zaklęcia były na
tyle silne, że wytrzymały całe stulecia, nawet mimo późniejszych, wieokrotnych profanacji przedmiotu. Niestety
bardzo szybko odkryto, że artefakt posiada wyjątkowo dużą moc i składane nań ofiary są dużo skuteczniejsze.
Wkrótce zaczęły się więc ceremonie ofiarne i poświęcenia, z ludzkimi ofiarami włącznie.
Moce: Losując efekt ofiary (patrz: Magia Laruzji) czarownik wykonuje rzut dwa razy i wybiera lepszy efekt.
751) Relikwiarz duchowieństwa:
W tym pojemniku zamknięto fragmenty kości Lothora Szarego, słynnego kapłana wielu bogów,
czarownika, uzdrowiciela i cudotwórcy, guru religijnego Allam i Erthenroth, który wraz z wojskami obydwu
tych królestw sto lat temu stawił czoła najazdowi hordy orków. Niestety nawet jego czary nie pokonały magii
szamanów i czarnoksiężników, nie pozowoliły też wygrać bitwy. Sam Lothor dostał się do niewoli, był
torturowany, a potem żywcem spalony na ofiarnym stosie. Te kości to jedyne pozostałości po jego osobie, jakie
zostały.
Moce: Osoba, która posługuje się tym artefaktem rzuca wszystkie czary magii Kapłańskiej o 1 taniej. Otrzymuje
też premię +10 do wszystkich porównań Siły Woli z nimi związanych.
752) Czarny relikwiarz:
Do przedmiotu tego nekromanta Sagarus zebrał doczesne szczątki pokonanego przez siebie demona o
nieustalonym imieniu. Miał nadzieję, że artefakt ten pozwoli przekształcić się w potężny amulet, nie mniej
jednak zamiar ten nie powiódł się. Miast tego Sagarus używał go jako źródła złych mocy.
Moce: Osoba posługująca się tym artefaktem może raz dziennie użyć zaklęcia Klątwa kosztem jednego ataku.
Dodatkowo wszystkie osoby w promieniu 3 metrów od niej otrzymują karę –10 do wszystkich charakterystyk.
753) Relikwiarz wierności:
W tej ozdobnej skrzyneczce znajdują się prochy z pogrzebowych stosów mniszek z Sanktuarium
Udręki, jednego z najbardziej ascetycznych klasztorów położonych na Północnych Wyspach. Sytuacja w nim
jest ponoć tak ciężka, że władze większości świątyń zabraniają udawać się doń na modły, a życie wiedzie weń
zaledwie kilka pustelnic, umierających zwykle bardzo szybko. Prochy części z nich zebrano do tego relikwiarza.

Moce: Osoba dzierżąca ten przedmiot posiada bardzo dobre poczucie tego, co spodoba się, a co nie spodoba się
bóstwom. Każdorazowo, gdy jej czyn wzbudzi gniew boga lub innego nieśmiertelnego Mistrz Gry ma
obowiązek poinformować ją o tym.
754) Relikwiarz świętości:
W artefakcie tym zamknięto kości dłoni Lothana Ostrza Bogów, jednego z najczystszych i
najsłynniejszych paladynów, jakich nosił ten świat. Był on słynnym łowcom potworów i nieumarłych, lecz
najczęściej stawał do boju przeciwko demonom i podobnym im stworzeniom. Ponoć usiekł lub przegnał z tego
świata dziesiątki stworów tego rodzaju, w pewnym sensie sprawiając, że świat stał się odrobinę lepszym
miejscem. Ponoć jego szczątki do pewnego stopnia zachowały jego moc i niechęć do duchów nieczystości.
Moce: Osoba dzierżąca ten artefakt otrzymuje premię +20 do wszystkich ataków przeciwko demonom oraz
testów porównania Siły Woli w wypadku szkodzących im zaklęć.
Tatuaże:
Tatuaże pełnią ważną rolę w części kultur Laruzji. Noszą je przede wszystkim Haugowie, Orkowie i
Krasnoludy oraz część rzadszych ras. Najczęściej traktowane są jako ozdoba, noszona głównie przez
wojowników, jako znak odwagi i odporności na ból, gdyż w warunkach Laruzji powstawanie tego rodzaju
ozdoby nieodłącznie wiąże się z cierpieniem. Wielu wojowników decyduje się więc na tego typu rysunek
jedynie wówczas, gdy dokonają czegoś wielkiego, uważając, że obrazek na skórze ma upamiętniać ich czyn.
W innych, niehołdujących w takim stopniu plemiennym zwyczajom społeczeństwach sytuacja wygląda
nieco inaczej. Elfy – a przynajmniej mężczyźni – tatuaże noszą bardzo rzadko. Zdarza się to jedynie w
społeczeństwach wysokich elfów, wśród zamożnych, wyrafinowanych dam poszukujących egzotycznych ozdób
oraz wśród ciemnych elfek, z tej samej przyczyny. Jako, że unseelie bardzo cenią sobie też siłę fizyczną, wielu
mężczyzn nosi więc tatuaże, by podkreślić swą odwagę, a niemal każdy szlachcic używa ich także do
znakowania swej przynależności do określonego rodu. Ponadto rysunków wykonywanych w innym, odrębnym
stylu używa się w tym społeczeństwie także do znakowania niewolników, jeńców wojennych i więźniów.
Wśród Wyniosłego Ludu tatuaże występują bardzo często, niemniej jednak nie cieszą się popularnością.
Obok wypalonych żelazem piętn służą bowiem do karania przestępców i niewolników, przyjęło się więc, że są
znakiem marginesu przestępczego: złodziei, banitów, więźniów i niewolników. Większość ludzi, jeśli nie chce
być identyfikowana z tego rodzaju działalnością unika więc ich. Noszą je tylko najemnicy, oraz krótkowzroczni
przestępcy i bandyci chcący podkreślić swą przynależność do półświatka i fakt, że ma się do czynienia z osobą,
której należy się bać. Obrazków na skórze używają też niektóre, tajne lub religijne stowarzyszenia, które na ich
podstawie rozpoznają swych członków oraz uniemożliwiają im odłączenie się od sekty.
Mechanika:
Alchemiczna farba do tatuaży:
Czas przygotowania: 48 godzin
Czas działania: trwały
Dawkowanie: wprowadzane pod skórę podczas procesu rysowania tatuażu.
Narzędzia: Alembiki, Filtry lub kocioł (-20 do testu)
Składniki: mieszanka jadu wężów z czterech różnych stron świata, jadu wywerny oraz olbrzymiego skorpiona,
zwykłe barwniki używane podczas tatuowania, 13 kropli krwi osoby obdarzonej magiczną mocą, kropla krwi
osoby, która będzie rysowała tatuaż (może być dodana do już gotowych farb), mieszanka 13 narkotyków.
Opis: Wykorzystując ten eliksir można narysować na ciele dowolnej osoby tatuaż o dowolnej mocy. Proces ten
wymaga znajomości Sztuki: Tatuowanie i zajmuje normalny, konieczny do wykonania dzieła czas. Przyjmuje
się, że sporządzenie Tatuażu warte jest 1 sztuki złota.
Osoba, która chce skorzystać z mocy tych farb musi przez tydzień pościć, nie spożywając mięsa ani
alkoholu, nie uprawiając też przez ten czas żadnej magii ani nie zarzywając innych eliksirów. Pogwałcenie
którejś z tych zasad oznacza karę –10 do późniejszych testów Wytrzymałości i Opanowania.
Poważną wadą eliksiru jest jego bardzo groźne, halucynogenne i toksyczne działanie. Tatuowana osoba
musi wykonać test Opanowania by nie otrzymać 1k10 p. Obłędu, dodatkowo do jej ciała dostaje się bardzo silna
trucizna. Co godzinę musi testować swoją wytrzymałość, inaczej traci 1k6 ran. Trzy udane testy oznaczają, że
trucizna przestała działać.
Testy – tak Wytrzymałości jak i Opanowania – wykonywane są z modyfikatorem zależnym od potęgi
przyszłego tatuażu. Wynoszą one:
- dobrej jakości: -10
- wysokiej jakości: -20
- niezwykłej jakości: -30
- legendarnej jakości: -40

-

nadludzkiej jakości: -50
Użycie magii neutralizującej działanie trucizny powoduje w prawdzie pożądany efekt, ale jednocześnie
sprawia, że proces tworzenia tatuażu kończy się porażką.
Wzmianka metodologiczna:
Jak zapewne zauważyłeś czytelniku tatuaże opisywane są bez podawania historii ich powstania. Nie
oznacza to bynajmniej, że dostałem nagłego ataku lenia, lub też postanowiłem oszczędzić Ci tortury czytania
mych grafomańskich tekstów.
Czarodziejskie tatuaże powstają zwykle na zamówienie konkretnej osoby i dostosowane są do jej
potrzeb. Ich żywot jest krótki – z punktu widzenia historii. Poza nielicznymi wyjątkami nie ma takich, które
przetrwałyby dłużej, niż życie jednego człowieka. Są one wśród magicznych przedmiotów efemerydą. Historia
tatuażu musiałaby więc być biografią jakiejś osoby, na co nie mam ochoty. W tym wypadku więc rezygnuję z
przyjętej przeze mnie maniery.
Tatuaże dobrej jakości:
755) Tatuaż cechy:
Moce: Tatuaże te w rzeczywistości należą do różnych kategorii jakościowych. Łączy je jedna, wspólna zaleta –
każdy podnosi jedną, wskazaną przez Mistrza Gry cechę, o jakąś wartość. Zwykle jest to:
- dobrej jakości: +2
- wysokiej jakości: +5
- niezwykłej jakości: +10
- legendarnej jakości: +20
- nadludzkiej jakości: +30
756) Tatuaż czaru:
Moce: W tatuażu czaru znajduje się zawsze siedem ładunków jednego zaklęcia. Jakie jest to zaklęcie decyduje
Mistrz Gry, choć polecałbym stosowanie poniższego wzoru. Użycie zaklęcia zawsze kosztuje jeden atak, a
wyczerpanie zużytego ładunku tyle Punktów Czarów, co rzucenie oryginalnego czaru.
Zwykle amulet zawiera zaklęcia o Trudności:
- dobrej jakości: 5
- wysokiej jakości: 35
- niezwykłej jakości: 55
- legendarnej jakości: 75
- nadludzkiej jakości: 100 (choć istnieją i potężniejsze)
757) Tatuaż mocy:
Moce: W rzeczywistości istnieje wiele rodzajów tych mistycznych tatuaży. Nosząca go osoba otrzymuje premię
do swych Punktów Czarów zależną od jakości wykonania rysunku:
- dobrej jakości: +3p. czarów
- wysokiej jakości: +5p. czarów
- niezwykłej jakości: +10p. czarów
- legendarnej jakości: +20p. czarów
- nadludzkiej jakości: +30p. czarów
758) Tatuaż pancerza:
Moce: Tatuaże pancerza należą do wszystkich kategorii jakościowych. Poniżej znajduje się typowa wartość
gwarantowanego przezeń pancerza:
- dobrej jakości: +1
- wysokiej jakości: +3
- niezwykłej jakości: +5
- legendarnej jakości: +7
- nadludzkiej jakości: +10
759) Tatuaż ochrony przed magią:
Moce: Tego typu tatuaże są uważane za niezawodne amulety ochrony przed magią. Rzeczywiście istnieje pewna
szansa, zależna od jakości wykonania przedmiotu, że na noszącą taki rysunek osobę nie zadziałają rzucane nań
czary. Wynosi ona:
- dobrej jakości: 10%
- wysokiej jakości: 25%

- niezwykłej jakości: 33%
- legendarnej jakości: 50%
- nadludzkiej jakości: 75%
760) Pełzający tatuaż:
Moce: Jeśli właściciel tego tatuarzu wyrazi taką wolę może on przenieść się na ciało innej osoby, która jest w
zasięgu dotyku. Całość procesu trwa 10 minut. Czasem zdarzają się tatuerze łączące tą moc z innymi,
magicznymi właściwościami, podnoszą one ich wartość o jedną kategorię.
Tatuaże wysokiej jakości:
761) Tatuaż oka:
Moce: Ten tatuaż w kształcie oka powinien zostać umieszczony z boku lub z tyłu ciała. Od tego momentu
nosząca go osoba atakowana z tej strony broni się tak, jakby atakowano ją od przodu.
762) Pasożytniczy tatuaż:
Moce: Ten rysunek jest bardzo groźnym przedmiotem, pożywiającym się energią witalną noszącego. Osoba,
która nosi ten tatuarz regeneruje rany o połowę wolniej, dodatkowo stale posiada 10 punktów Wyczerpania.
Ponoć zdarzają się pełzające tatuaże – pasożyty.
763) Tatuaż hipnotycznego wzoru:
Moce: Wzory pokrywające ten tatuaż potrafią poruszać się w sposób, który przyprawia o ból głowy. Nosząca go
osoba może trzy razy dziennie wykorzystać ten efekt porównując swoją Siłę Woli z siłą woli dowolnej ofiary
znajdującej się nie dalej niż 10 metrów od niej. Jeśli ulegną one mocy tatuarzu wpadają w podobny do letarrgu
stan, w którym nie walczą i nie atakują, czając się bezbronne.
764) Tatuaż odporności:
Moce: Osoba nosząca ten tatuarz staje się niezwykle odporna na trudy tego świata. Otrzymuje premię +20 do
wszystkich testów Wytrzymałości związanych z głodem i pragnieniem, bólem, zmęczeniem oraz znoszeniem
niskiej lub wysokiej temperatury.
765) Tatuaż małpy:
Moce: Osoba na której ciele widnieje ten tatuaż otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Wspinaczki.
766) Erotyczny tatuaż:
Moce: Osoba nosząca ten tatuaż staje się bardzo pociągająca dla płci przeciwnej. Otrzymuje ona premię +20 do
wszystkich testów Wdzięku wobec niej.
767)Tatuaż stanu zdrowia:
Moce: Tatuaż ten w bardzo realistyczny sposób oddaje obrażenia jakich doznała nosząca go osoba i niezwykle
skutecznie ukazuje jej stan zdrowia. Wszelkie próby leczenia jej wykonywane są z modyfikatorem +20.
768)Tatuaż pieczęci:
Moce: Tatuaż ten pieczętuje złe moce, uniemożliwiając im wydostanie się na zewnątrz. W momencie nakładania
go mistrz tatuażu wykonuje porównanie Siły Woli z wartością wskazaną przez Mistrza Gry. Jeśli mu się
powiedzie wszelkie klątwy, negatywne zaklęcia, opętania etc. tkwiące na tatuowanej osobie zostają uwięzione
przez moc tatuażu i przestają być groźne.
769) Tatuaż kamuflażu:
Moce: Tatuaż ten zwykle ma postać niewielkiego rysunku, lecz potrafi rozmyć się na całą skórę (proces zajmuje
jedną turę) pokrywając ją wzorem dostosowującym swą barwę do otoczenia, sprawiając, że noszący staje się
bardzo trudny do zauważenia. Osoba nosząca ten tatuaż otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Ukrywania
Się.
770) Tatuaż fotosyntezy:
Moce: Ten rysunek powinien znajdować się na widocznej, odsłoniętej części skóry. Nosząca go osoba w
słoneczne dnie może odżywiać się światłem tak, że nie potrzebuje jeść, gdyż karmi się produktami fotosyntezy.
W dni pochmurne potrzebuje jedynie połowy racji. Jeśli nie spędzi przynajmniej 8 godzin na intensywnym
słońcu tatuaż nie działa.

Tatuaże niezwykłej jakości:
771) Tatuaż niewoli:
Moce: Osoba rysująca ten tatuaż (najczęściej umieszczany na czole ofiary) musi wykonać porównanie Siły Woli
z osobą, na której ciele zostaje on umieszczony. Jeśli test się powiedzie ofiara staje się posłuszna artyście (lub
wskazanej przez niego osobie) i wykona każdy jego rozkaz.
772) Tatuaż żyjącej włóczni:
Moce: Tatuaż ten wyobraża włócznie lub oszczep. Kosztem jednego ataku nosząca go osoba może
zmaterializować ten przedmiot na 10 tur i walczyć nim lub też cisnąć jak Oszczepem we wskazaną osobę.
Zjawisko to może zajść 3 razy dziennie.
773) Tatuaż czystego:
Moce: Osoba nosząca ten tatuaż zadaje dodatkowe 2k6 walcząc ze wszystkimi stworami ciemności: potworami,
demonami, ożywieńcami oraz bestiami cienia, niezależnie od tego, jaką bronią się posługuje (czy też walczy bez
broni). Niestety wszystkie stworzenia z tej grupy natychmiast wyczuwają, gdy osoba o tym tatuażu znajdzie się
w promieniu kilometra od nich. Stwory zachowują się różnie: część ignoruje taką osobę, część ucieka, część
korzysta z okazji na darmowy posiłek.
774) Tatuaż wojennej furii:
Moce: Osoba nosząca ten tatuaż otrzymuje dodatkowy atak. Jeśli korzysta ze zdolności Szału Bojowego lub
innej, podobnej natury otrzymuje jeszcze jeden, dodatkowy atak.
775) Tatuaż skrzydeł:
Moce: Skrzydła wyobrażone na tym tatuażu mogą po wypowiedzeniu odpowiedniej formuły przeobrazić się w
prawdziwe. Proces ten trwa całą turę, po upływie której właściciel przedmiotu zyskuje na godzinę dziennie
zdolność Lot (0-20).
776) Tatuaż ryby:
Moce: Osoba, której ciało ozdobiono tym rysunkiem jest zdolna oddychać pod wodą przez godzinę dziennie.
777) Żywy tatuaż:
Moce: Na tego typu tatuażach wyrysowane są zwykle różnego rodzaju zwierzęta. Kosztem jednego ataku, raz
dziennie można je powołać do życia. Pojawiają się nie dalej niż 5 metrów od właściciela przedmiotu i wykonują
wszystkie jego rozkazy. Tak przywoływane istoty muszą być Zwierzęciem, Magiczną Bestią lub Potworem,
których żadna cecha nie może przekraczać 50.
778) Znak prawdziwej bestii:
Moce: Osoba o tym tatuażu jest rozpoznawana przez większość zwierząt i potworów jako krewniak. Nie atakują
one właściciela artefaktu, chyba, że mają ku temu bardzo wyraźne powody. Zachowują się one wobec niego
łaskawie i nawet najbardziej krwiożercze monstra dają mu się głaskać za uszami.
779) Tatuaż mrocznych sił:
Moce: Tatuaż ten przepełniony jest potężnymi, złymi mocami. Wydając jeden atak można je uwolnić, a osoba,
która to uczyniła otrzyma natychmiast premię +20 do Siły, P. Ran i Zręczności. Nie mniej jednak w dużym
stopniu straci nad sobą panowanie. Jeśli walczy z kimś musi wykonać test Opanowania –20, jeśli nie chce zabić
istoty, z którą walczy. Dodatkowo zabiwszy jednego przeciwnika musi wykonać test Opanowania by nie rzucić
się na najbliższą osobę.
780) Tatuaż świetlistych mocy:
Moce: Osoba nosząca na sobie ten tatuaż otrzymuje premię +10 do testów Obrony i porównań Siły Woli
przeciwko demonom, ożywieńcom, potworom, bestią cienia i czarom nekromantycznym. Jeśli walczy z którąś z
wymienionych sił otrzymuje też dodatkowy atak.
781) Wężowy tatuaż:
Moce: Na rozkaz noszącej ten rysunek osoby wyobrażone nań węże mogą przeobrazić się w prawdziwe,
wężowe głowy wyrastające z jej ciała. Postać wówczas zyskuje dwa ataki, które może wykorzystać jedynie do
prób ukąszenia przeciwników w walce wręcz. Węże zadają 2k6 ran, wstrzykują też jad, który – jeśli ofiara się
nie obroni testem Wytrzymałości – przez 1k6 godzin, co godzinę zadaje jej 1 p. ran.

782) Tatuaż przedmiotów:
Moce: Na tego typu rysunku zwykle widnieje jakiś przedmiot. Poświęcając jeden atak trzy razy dziennie można
sprawić, by się zmaterializował. Artefakt istnieje tak długo, jak długo znajduje się w bezpośredniej bliskości
właściciela rysunku. Jeśli znajdzie się zbyt daleko znika po 1k10 turach. Na tego typu rysunkach widnieją różne
przedmioty, choć najczęściej jest to broń.
783) Tatuaż wielu twarzy:
Moce: Tatuaż ten działa jak Maska Wielu Twarzy.
784) Tatuaż wielu postaci:
Moce: Tatuaż ten działa jak Maska Wielu Postaci.
785) Tatuaż szponów:
Moce: Osoba nosząca na swym ciele ten tatuaż atakując rękoma zostawia na ciele ofiary takie ślady, jakby coś
szarpało ją szponami. Walcząc wręcz zyskuje broń naturalną zadającą 3k6 ran.
Tatuaże legendarnej jakości:
786) Tatuaż wiecznej służby:
Moce: Tatuaż ten działa jak Tatuaż Niewoli. Nie mniej jednak oznaczona nim istota przestaje się starzeć w
naturalny sposób, ponadto zyskuje zdolność gatunkową Regeneracja.

Zwierzęta:
Czarodziejskie zwierzęta – które raczej trudno nazwać przedmiotami (zwłaszcza, że niektóre mają
rozum przynajmniej równy ludzkiemu) – i inne, poprawione magią istoty są chyba najtrudniejszym do
stworzenia dziełem magii. Wprowadzenie trwałych, nieodwracalnych zmian w organizmie żywej istoty jest
procesem trudnym, bardzo często kończącym się śmiercią lub trwałym kalectwem poddawanego czarom
stworzenia. Dodatkowo – z punktu widzenia czarownika – jest to proces wyczerpujący jego magiczne moce, a
dodatkowo niezwykle uciążliwy. Z tego powodu specjaliści od tej formy magii są niezwykle rzadcy, a
dyletancko zajmujący się nią magowie unikają tego rodzaju czarów, gdyż nader często zdarza im się tracić
efekty swej pracy. Nawet nieśmiertelni bardzo rzadko stosują ten rodzaj magii, często uważając, że jest on
zawodny. Chyba tylko bogom z łatwością przychodzi kreacja nowych istot z niczego.
Dużo łatwiejszą metodą tworzenia magicznych stworzeń jest krzyżówka istoty nieposiadającej
niezwykłych zdolności z czarodziejskimi rodzicami. Wielu uważa, że nieśmiertelni tylko poto tolerują rozumne
rasy, gdyż stanowią one dlań hodowlę nadprzyrodzonych żołnierzy, których mogą ciskać do walki w toczonych
przez siebie bojach w charakterze mięsa armatniego. Nie mniej jednak – mimo pozornej łatwości – metoda ta nie
jest w stu procentach pewna. Dzieci z takiego związku zwykle dziedziczą znacznie osłabione moce, a czasem nie
dziedziczą ich w ogóle.
Sytuacja taka spowodowała w efekcie, że – mimo, iż magicznych zwierząt tworzy się mało – powstały
nieduże, wyspecjalizowane, owiane wręcz legendą hodowle stawiające na rzadkie, magiczne stworzenia. Dostać
którekolwiek z ich jest niezwykle trudno, są przy tym zwykle tak drogie, że nawet królowie często rezygnują z
ich chowów na rzecz tańszej alternatywy. Wydaje się też, że część tworzonych przez stulecia stworzeń po prostu
zbiegła, a niektóre magiczne stworzenia i krwiożercze potwory zamieszkujące leśne ostępy i pustkowia są
właśnie ich zdziczałymi i często zdegenerowanymi potomkami.
Zaklęcie kontrolowanej mutacji:
Szkoła: Wszystkie
Arkanum: Przemian
Trudność: 35
Koszt: patrz opis.
Czas rzucania: cała noc
Czas działania: Chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Brak
Warunki: Brak
Forma pocisku: Brak
Opis: Zaklęcie to pozwala modyfikować budowę ciała dotykanej istoty. Odbywa się to na takich samych
zasadach, jak tworzenie magicznego przedmiotu. W pierwszej kolejności twórca musi wybrać cechy, w jakie
chce wyposarzyć istotę. Na podstawie ich zsumowanego kosztu określa koszt zaklęcia.
Lista mocy wygląda następująco:

Zwiększenie obrażeń zadawanych bronią naturalną o 1k6: 10p. czar.
Zwiększenie pancerza o 1p. panc: 2p. czar.
Zwiększenie statystyki o 1p.: 1p. czar.
Ułatwienie jednego, określonego testu o 2p. 1p.czar
Wykupienie Zdolności, Wady, Zalety lub Umiejętności: 5p. czar. za każde 5 Punktów Wiedzy kosztu.
Wykupienie cechy organizmu: 5p. czar. za każde 5 Punktów Wiedzy kosztu. Uwaga, aby korzystać z części
zdolności istota musi posiadać odpowiednie ku temu kończyny (np. Nos, by kozystać z Węch)
Wykupienie Zdolności Gatunkowej lu Zarezerowanej: 40p. czarów. Uwaga, aby korzystać z części zdolności
istota musi posiadać odpowiednie ku temu kończyny (np. oczy, by kozystać z Widzenia w Ciemności)
Wykupienie Mocy / Mocy ducha: Prosta: 25 p. czarów, Uniarkowana: 50p. czarów, Potężna: 75 p. czarów.
Uwaga, aby korzystać z części zdolności istota musi posiadać odpowiednie ku temu kończyny (np. oczy, by
kozystać z Bystry Wzrok)
Wychodowanie dodatkowej kończyny: 30p. czar (60 dla pary kończyn).
Zmiana rozmiarów istoty: 30p. czarów za każdą kategorię różnicy
Odporność na czary: 5p. czar za 5% szans na uniknięcie czaru
Odporność na konkretną grupę czarów / arkana magii: 2p. czar za 5% szans na uniknięcie
Odporność na jeden czar /efekt (np. zmiana w kamień, czytanie w myślach): 1p. czar za 5% szans na uniknięcie
Permanentne działanie czaru na posiadacza przedmiotu / sam przedmiot: Koszt czaru x 10, czar musi mieć czas
działania liczony przynajmniej w minutach.
Automatyczne aktywowanie się mocy przedmiotu (musisz określić warunki np. gdy ktoś weźmie go do ręki,
podczas pełni, podczas ataku wroga itd.): Koszt aktywowanych mocy.
Dodanie broni oddechowej: 30p. czarów. Zasięg i obrażenia należy wykupić osobno.
Zmiana zasięgu broni oddechowej o 1 metr: 5p. czarów
Zmiana minimalnej szybkości lotu o 1 metr: 5p. czarów
Zmiana maksymalnej szybkości lotu o 1 metr: 5p. czarów.
Zmiana ubrawienia na dowolne: 5p. czarów
Likwidacja naturalnej agresji u stworzenia: 20p. czarów
Niewielki efekt magiczny nieujęty we wcześniejszych zasadach (np. koń, w którego oczach gorzeją czerwone
ognie): 10p. czar
Mały efekt: (np. zwierze zdolne wyczuć najbliższe osiedle ludzkie, ryba zdolna oddychać powietrzem
atmosferyczym): 20p. czar
Średni efekt: (np. zwierze, którego pan widzi wszystko to, co widzą oczy stwora): 40p. czar
Silny efekt: (np. zwierze zdolne mówić lub czytać w myślach) 60p. czar
Potężny efekt: (np. mała myszka zdolna transformować się w potwora wielkości domu) 80p. czar
Niezwykle potężny efekt: (np. gigantycznych rozmiarów kret zdolny przekopywać się przez kamień) 120p. czar
Hiperpotężny efekt (np. ziarno zboża, którego zjedzenia zaspokaja głód na miesiąc) 200p. czar
Po zapłaceniu odpowiediej ilości punktów czarów zaklęcie zaczyna działać. Stworzenie, na które został
rzucony czar musi wykonać test Wytrzymałości z ujemnym modyfikatorem równym kosztowi czaru + kosztowi
modyfikacji, jakie już posiada.
Dla uproszczenia przyjmuje się, że stworzenia Dobrej jakości (jeśli były już modyfikowane naturalnie)
posiadają modyfikacje warte 10 p. czarów, Wysokiej: 25, Niezwykłej 40, Legendarnej 70 i Nadludzkiej 100.
Jeśli test się nie powiedzie zwierze nie otrzymuje rzadnych mocy. Musi natychmiast wykonać drugi
test, tym razem z połową modyfikatora. Niepowodzenie oznacza jego zgon.
Powodzenie drugiego testu oznacza rzut w następującej tabeli:
Rzuć 1k100:
1-5: Nic się nie dzieje
6-20: Zwierze otrzymuje ilość Punktów Nadużycia równą kosztowi czaru. Wyłądowują się one normalnie.
21-40: Zwierze zostaje trwale okaleczone. Trzy jego statystyki zostają obniżone o 20 punktów.
41-60: Jedna z kończyn zwierzęcia zostaje trwale sparaliżowana. Nie nadaje się do użycia. Ewentualnie zwierze
traci jeden z posiadanych zmysłów.
61-80: Zwierze oszalało. Reaguje agresją i natychmiastowym atakiem na każdego człowieka, jakiego zobaczy.
81-90: Uzyj własnego pomysłu, lub rzuć 2 razy w tej tabeli.
91-00: Rzuć 2 razy w tej tabeli. Jeśli ponownie wypadnie wynik 81-90 lub 91-00 rzuć dodatkowy raz. W
wypadku ponawiania się kumulacji rzucać dalej.
Niezależnie od rezultatu czaru rzucający otrzymuje 1 punkt nadurzycia za każde zaczęte 10p. czarów
wydanych podczas tego procesu.
Pomniejsze zaklęcie przywołania ducha zwierzęcego:

Szkoła: Teurgiczna, Druidyczna, Nekromatyczna
Arkanum: Przywołań (Teurgiczna, Druidyczna), Demonologii (Nekromantyczna)
P. czar: kolejno: 10, 30, 50
Trudność: kolejno: 40, 60, 90.
Czas rzucania: 6 at / 30 sekund
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak.
Opis: Ten czar to tak naprawdę trzy osobne zaklęcia, z których każdego należy nauczyć się osobno. Zaklęcie
sprowadza na usługi rzucającego je zwierzęcego ducha (lub w wersji nekromantycznej: demona), który będzie
służył osobie, która rzuciła czar przez 2 godziny, a następnie odejdzie. Dodatkowo, wpłacając 1, 2 lub 3 punty
czarów (zależnie od wersji zaklęcia) można wydłużyć czas działania czaru o kolejną godzinę.
By skłonić ducha zwierzęcego do współpracy wywołujący go czarownik musi wykonać porównanie Siły Woli.
Jeśli to się nie powiedzie oznacza to, że stworzenie, zamiast być mu posłuszne zwraca się przeciwko niemu.
Każde z tych trzech zaklęć przywołuje inną istotę. Na pierwszym poziomie mocy są to Duchowi Słudzy, na
drugim: Pomniejsze Duchy na trzecim: Większe Duchy.
Zwierzęce duchy mają statystyki identyczne ze swoimi normalnymi wersjami z tą różnicą, że:
- zwierzęcy słudzy: +35 do Siły Woli, Mistyki i Magii
- pomniejsze duchy: + 30 do wszystkich statystyk, +50 do Siły Woli, Mistyki i Magii + 1 atak + 1 kategoria
rozmiaru
- większe duchy: + 50 do wszystkich statystyk, + 80 do Siły Woli, Mistyki i Magii + 3 ataki + 1 kategoria
rozmiaru
Dodatkowo każdy duch posiada następujące cechy: Inteligencję na poziomie Ludkim, Nadludzkim lub Niemal
Ludzkim (wybór MG), zdolność rzucania 8 czarów dwóch, wybranych (wybór przywołującego) szkół oraz
porozumiewania się w języku, w którym mówi czarownik. Posiada także moc Nietykalność i cztery zdolności
(wybór przywołującego) z poniższej listy: Bardzo Silny, Biegacz, Cichy chód, Czujność, Krzepki, Przejrzenie
iluzji, Szarża, Tragaż, Tropienie, Twardziel, Ucieczka, Ukrywanie się, Wspinaczka, Wykrywanie magii,
Wysportowany, Wzbudzanie strachu.
Tak wezwane stworzenia traktowane są jako istoty duchowe (chyba, że czar rzucany jest przez adepta
Nekromancji, wówczas uważane są za istoty demoniczne) ze wszystkimi wadami i zaletami takiego stanu
rzeczy.
Większe zaklęcie przywołania ducha zwierzęcego:
Szkoła: Teurgiczna, Druidyczna, Nekromatyczna
Arkanum: Przywołań (Teurgiczna, Druidyczna), Demonologii (Nekromantyczna)
P. czar: kolejno: 30, 50, 80
Trudność: kolejno: 40, 60, 90.
Czas rzucania: 2 godziny
Czas działania: trwały
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak.
Opis: zaklęcie to działa, jak poprzedni czar, z tą różnicą, że duchy przybywają do trwałej służby. Istoty te
pochłaniają Punkty Kontroli w tej samej ilości, co demony odpowiedniej kategorii mocy.
Jako dodatkowy koszt czarownik rzucający to zaklęcie musi wydać 1 punkt czarów. Może go odzyskać dopiero
po upływie 1 roku i 1 dnia.
Pomniejsze zaklęcie wywołania zwierzęcego upiora:
Szkoła: Nekromantycza
Arkanum: Nekromancja
P. czar: kolejno: 10
Trudność: 40
Czas rzucania: 6 at / 30 sekund
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak.
Opis: Zaklęcie to wywołuje z zaświatów duszę jednego ze zmarłych nieawdwno zwierząt. Nekromanta nie może
sprowadzić za jego pomocą upiora konkretnego stworzenia, a jedynie dość przypadkowego ducha, którego
gatunek może jednak samodzielnie określić. Po przywołaniu stworzenia czarownik musi wykonać z nim test
porównawczy Siły Woli. Jeśli ten się nie powiedzie przywołany upiór zachowuje się zgodnie ze swoją naturą
(najprawdopodobniej oznacza to, że atakuje czarownika).

Upiór zwierzęcy ma identyczne cechy, co zwykły przedstawiciel swojego gatunku. Dysponuje jednak zdolnością
Niematerialność.
Większe zaklęcie wywołania zwierzęcego upiora:
Szkoła: Nekromantycza
Arkanum: Nekromancja
P. czar: kolejno: 30
Trudność: kolejno: 40
Czas rzucania: trwały
Czas działania: 2 godziny
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: brak.
Opis: zaklęcie to działa, jak poprzedni czar, z tą różnicą, że duchy przybywają do trwałej służby. Istoty te
pochłaniają Punkty Kontroli w tej samej ilości, co zwierzęta odpowiedniego gatunku +1.
Jako dodatkowy koszt czarownik rzucający to zaklęcie musi wydać 1 punkt czarów. Może go odzyskać dopiero
po upływie 1 roku i 1 dnia.
Zwierzęta dobrej jakości:
787) Psy tropienia:
Psy myśliwskie są jednym z najbardziej poszukiwanych typów zwierząt, głównie dlatego, że potrafią
sprawić, że ich właściciele wprost rozpłyną się w dostatku dzięki upolowanej zwierzynie będącej ważnym
uzupełnieniem diety. Dotyczy to tak rycerzy, jak i nie tak przecież rzadkiego, bogatego chłopstwa. Nie jest więc
niczym dziwnym, że nawet czarownicy pracowali nad poprawą umiejętności tropienia u psów. Te stworzenia są
jednym rezultatów tego typu pracy.
Moce: Zwierzęta o tak poprawionych cechach mogą tropic w każdych warunkach, nawet, jeśli przeciwnik
posługuje się magią maskującą trop albo porusza się w okolicznościach, w których odnalezienie śladów jest
niemożliwe (np. pływa w wodzie, lata w powietrzu etc.).
788) Likwidacja agresji:
Tak poprawione zwierzęta są ciekawostką, dość popularną wśród potężnych czarowników. Nie mniej
jednak ich rola sprowadza się tylko do maskotek, a poprawione w ten sposób zwierzęta wypuszczone na wolność
absolutnie nie radzą sobie nawet w najbardziej przyjaznych warunkach.
Moce: Żywe stworzenie, któremu zaszczepiono tą zdolność tracą jakąkolwiek agresje, nawet, jeśli pochodzą z
pośród najbardziej krwiożerczych i zabójczych gatunków. Nie bronią się nawet atakowane, co najwyżej uciekają
z podkulonymi ogonami. Za to dają się tulić, głaskać i targać za uszy.
789) Żywa broń:
Wielu czarowników wpływa na umysły stworzeń, przekształcając je w niebezpiecznych, zabójczych
morderców. Nawet małe i stosunkowo niegroźne zwierzęta z tą mocą mogą stać się niezwykle niebezpieczne,
gdy walczą w szale, nie zważając uwagi na nic, prócz zabicia przeciwnika.
Moce: Istota o tej właściwości – po usłyszeniu odpowiedniego hasła – wpada w szał. Otrzymuje dwa dodatkowe
ataki, ale nie może wykonywać innych akcji niż Ruch i Pełen Atak. Walczy do momentu śmierci ostatniego
przeciwnika w zasięgu wzroku lub własnej. Jedynym sposobem przerwania walki jest uśmiercenie stwora lub
ogłuszenie go.
790) Gowary, orkowe psy do polowań na ludzi
Gowary nie są rasą w szczególny sposób umagicznianą. Przeciwnie – są wynikiem zwyczajnej, jak
najbardziej naturalnej selekcji. Rasa ta jest hodowana głównie przez orków, jako potężne narzędzie w ich
łupieżczych i wojennych wyprawach. Wygląd tych stworzeń jest charakterystyczny: krótkie, tylne łapy, bardzo
krótka sierść, jeśli nie liczyć długiej grzywy w okolicy głowy i charakterystyczna, hienowata morda. Rasa ta nie
jest popularna, gdyż słynie z agresji. Nie poleca się trzymania jej w towarzystwie dzieci.
Moce: Gowary traktowane są jako psy bojowe. Otrzymują premię +10 do wszystkich testów podczas
wykonywania następujących sztuczek: Atakuj, Obezwładnij, Rozbrój.
791) Shkorny, pół psy – pół wargowie:
Shkorny są kolejną rasą psów występującą głównie wśród orków. Ponownie nie są wynikiem magicznej
hodowli, a krzyżówką osiągniętą prawdopodobnie celowo poprzez łączenie ze sobą wargów i zwykłych psów.
Nie wiadomo, co przyświecało ich twórcą, nie mniej jednak efektem ich pracy jest rasa potężnych wilczurów

wzbudzająca strach wśród zwykłych ludzi swymi rozmiarami. Przeciętny Shkorn jest bowiem prawie o połowę
większy od największego znanego na Ziemi psa.
Moce: Shkorn traktowany jest jako pies bojowy. Otrzymuje premię +20 do Siły, P. Ran i Wytrzymałości.
Zwierzęta wysokiej jakości:
792) Skaragi:
Charakterystyczna rasa psów pochodząca prawdopodobnie z Seelie, acz obecnie hodowane w
niedużych stadach na całym świecie, głównie przy świątyniach. Stworzenia te nie są duże, może o kilka
centymetrów większe od typowych kundli, mają długą, białą sierść i należą do istot raczej leniwych. Cenione są
z powodu przypisywanych im zdolności odstraszania złych duchów. Krasnoludy dodatkowo cenią je za smaczne
mięso.
Moce: Skaragi posiadają dar pozwalający spostrzegać im świat duchów. Psy te ignorują wszelkie iluzje, widzą
też przebywające w świecie duchowym byty.
793) Psy łowców czarownic:
Nie jest to żadna specjalna rasa ani też wynik treningu, lecz zwykły efekt długotrwałego szkolenia.
Łowcy czarownic dość często korzystają z tego typu zwierząt podczas likwidowania osób podejrzanych o czarną
magię. Psy te stanowią niezwykle niebezpieczną broń w ich rękach. Wiele osób oburza się widząc, jak te
szlachetne zwierzęta są używane, zwłaszcza, że łowcy bynajmniej nie dbają o ich życie, traktując je jako łatwo
wymienialną broń.
Moce: Psy łowców czarownic nie odczuwają strachu w obecności ożywieńców, demonów i potworów oraz
uzyskują premię +10 podczas wykonywania sztuczki Atak, +10 do tropienia Ożywieńców oraz zdolność Nos do
Magii.
794) Kruki z czarnych wzgórz:
Kruki te zostały stworzone przez orkowych czarnoksiężników i szamanów, by wykorzystać je w
wojnie. Imię ich pierwszego twórcy nie jest znane, ale kilku czarowników różnych plemion nadal je hoduje.
Czasem używane są do przenoszenia prostych wiadomości oraz powierzane niektórym wojownikom. Ponoć
czasem nawet orkowie używali tego typu zwierząt do koordynowania ruchów wojsk, co wywoływało straszliwe
konsekwencje i utrudniało ich inwazji.
Moce: Kruki te potrafią przekazywać krótkie (do 50 słów) wiadomości. Są na tyle inteligentne, że potrafią same
odnaleźć wskazaną im osobę, jeśli opisano im jej miejsce pobytu, lub widziały ją już wcześniej.
795) Sowy z Illien:
Te karłowate sówki leśne zostały ponoć wyhodowane przez samą królową Ilien, a potem powierzone jej
sługom i dowódcą wojsk granicznych. Ród ten nie jest stary, ale rozrasta się dość szybko, stając się ważnym
sojusznikiem w walkach z Goblinami na północy tego pięknego kraju. Leśne Elfy wykorzystują te sówki jako
zwiadowców ostrzegających ich przed wrogami i ułatwiających zastawianie zasadzek. Powierzane są
najzdolniejszym zwiadowcom i oficerom.
Moce: Sówki te są w stanie przekazywać telepatycznie obraz widzianego przez siebie miejsca osobie swego
właściciela. Na jego telepatyczny rozkaz potrafią także opuścić swe stanowisko i powrócić doń. Właściciel
niestety nie ma wpływu na to, na co akurat patrzy sowa, ale zwykle pozostaje ona w miejscu, którego rozkazano
jej pilnować lub wykonuje krótkie loty w miejsce, które jej wskazano.
Wszystkie sowy posiadają zdolność „Widzenie w ciemności”.
796) Trajtoński królewski ptak:
Ptaki te – obecnie nadal hodowane przez trajtońskich książąt w ramach tradycji – są niedużymi,
przypominającymi krzyżówkę liliowo – błękitnego kolibra ze śpiewającym kanarkiem zwierzątkami. Przed
wiekami uważano je za święte i wznoszono ku ich czci kapliczki, dziś stanowią ozdoby dworów, na które nikt
już szczególnie nie zwraca uwagi.
Moce: Te maleńkie ptaki są powiązane z osobą prawowitego króla. Królewski ptak zwykle żyje tak długo, jak
długo żyje władca, śpiewając dwa razy w ciągu całej egzystencji: w momencie koronacji i w chwili śmierci
władcy. Nigdy jeszcze się nie zdarzyło, by Królewski Ptak przeżył dłużej niż 24 godziny od momentu zgonu
króla, z którym był powiązany.
Od jakichś 200 lat królewskie ptaki śpiewają i padają martwe dosłownie co chwilę dość poważnie
komplikując sprawę sukcesji w tym królestwie.
797) Duchowy rumak - sługa

Część duchów zwierzęcych (zobacz: Księga Potworów, planowany dodatek), mimo, że najczęściej są to
istoty wolne, swobodne i żywiące pogardę dla śmiertelników daje się przekonać lub zmusić potężną magią, by
służyła czarownikom lub ich sługom za wierzchowce. Potężne, inteligentne duchy i bogowie często także
korzystają z tego rodzaju istot, najczęściej w charakterze wierzchowców.
Duchy tego rodzaju – mimo dość zrozumiałego wykorzystania – często mają kształty bynajmniej nie
podobne do zwykłych, pospolitych wierzchowców. Kotowate, psowate i wielkie ptaki to tylko jedne z
częstszych form, jakie przybierają.
Moce: Duchowe rumaki mają następujące statystyki:
Koń lub koniokształtny:
Cechy: Sił: 50 P. Ran: 50 Zr: 35 Szyb: 40 Int: 20 Mądr: 15 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 40 Spost: 45 Szcz:10 Wyt:
50. Op: 35 Char: 35 Wdzk: 30 Umiejętności: W. Wręcz: 2
Liczba ataków: 1 Kopiąc zadaje 2k6 ran, jest to atak magiczny.
Zdolności: Bardzo silny, jedna Moc lub Moc Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek)
Inwentarz: Brak
Sposób odżywiania się: Roślinożerca (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: zwierzęca.
Obrona: 35
Atak: 0

Kotokształtny:
Cechy: Sił: 35 P. Ran: 35 Zr: 50 Szyb: 60 Int: 20 Mądr: 15 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 40 Spost: 45 Szcz:10 Wyt:
50. Op: 35 Char: 35 Wdzk: 30 Umiejętności: W. Wręcz: 5
Liczba ataków: 3 Zadaje 6k6 ran paszczą (1 atak) i 4k6 szponami (2 ataki). Są to ataki magiczne.
Zdolności: Cichy chód, Biegacz, Szał bitewny, Uniki jedna Moc lub Moc Duchów (zob. Wzmiankowany
dodatek)
Inwentarz: Brak
Sposób odżywiania się: Drapieżnik (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: zwierzęca.
Obrona: 50 (60 Unik)
Atak: 10
Krótkodystansowiec: Kotowaty otrzymuje dwa punkty zmęczenia (zamiast jednego) za każdą turę biegu.
Psokształtny:
Cechy: Sił: 40 P. Ran: 40 Zr: 30 Szyb: 30 Int: 20 Mądr: 15 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 40 Spost: 45 Szcz:10 Wyt:
60. Op: 45 Char: 35 Wdzk: 30 Umiejętności: W. Wręcz: 5
Liczba ataków: 2 Zadaje 5k6 ran paszczą. Są to ataki magiczne.
Zdolności: Biegacz, Szał bitewny, Uniki jedna Moc lub Moc Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek), Węch,
Nos do magii lub Przerażające Wycie.
Inwentarz: Brak
Sposób odżywiania się: Drapieżnik (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: zwierzęca.
Obrona: 30 (40 Unik)
Atak: 10
Długodystansowiec: Psowate nie są najszybszymi biegaczami świata, lecz znakomicie radzą sobie na długich
dystansach. Otrzymują punkt wyczerpania za dwie tury biegu, a nie jak normalnie za jedną.
Ptakokształtny:
Cechy: Sił: 30 P. Ran: 30 Zr: 30 Szyb: 30 Int: 20 Mądr: 15 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 40 Spost: 45 Szcz:10 Wyt:
30. Op: 35 Char: 35 Wdzk: 30 Umiejętności: W. Wręcz: 2
Liczba ataków: 1 Zadaje 4k6 ran dziobem lub pazurami.
Zdolności: Lot (0-20), Walka Powietrzna jedna Moc lub Moc Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek).
Inwentarz: Brak
Sposób odżywiania się: Drapieżnik lub Roślinożerca lub Wszystkożerca (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do
życia).
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: zwierzęca.
Obrona: 30
Atak: 0
Wszystkie duchowe zwierzęta są odporne na nie-magiczne ataki.
Istnieje 10% szans, że duchowe zwierze jest zwierzęciem demonicznym. Staje się wówczas podatne na efekty
wpływające na demony.
Istnieje 10% szans, że duchowe zwierzę jest zwierzęciem świetlistym. Staje się wówczas podatne na zaklęcia
wpływające na demony. Otrzymuje podwójne obrażenia od negatywnej energii.
Niezależnie od poprzednich dwóch istnieje 10% szans, że duchowe zwierzę jest żywiołakiem (wybór Mistrza
Gry jakim). Wszystkie negatywne czary i efekty jego żywiołu działają nań o 50% słabiej / krócej. Efekty
przeciwnego żywiołu działają o 50% mocniej / dłużej.
798) Wąż asasynów:

Wąż ten – pochodzący z Pustyni Siedmiu Kamieni – został stworzony przez religijnych fanatyków i
zabójców aktywnych w tym regionie. Nie wiadomo jakim cudem przedostały się do Laruzji – prawdopodobnie
za sprawą kupców z Wyspy Kupców. Od jakiegoś czasu widuje się je na wschodzie, w rękach kilku na wpół
czarnoksięskich gangów.
Moce: Właściciel (a konkretnie osoba, która ostatnio karmiła węża) może – za pomocą tury koncentracji –
przejąć telepatycznie nad nim kontrolę. Wąż porusza się i wykonuje wszystkie rozkazy właściciela, tak długo, aż
nie oddali się od niego dalej, niż na 20 metrów.
Zwierzęta niezwykłej jakości:
799) Psy – widma:
Niekiedy zdarza się, że psy, które nadmiernie przywiążą się do swoich panów lub miejsca, w którym
żyją, po śmierci powracają jako wartownicy. Tego typu towarzystwo zwykle nie jest szkodliwe, acz z czasem
potrafi stać się upiornie (dosłownie) nieprzyjemne. Pies – upiór bardzo często bowiem odgania inne psy ze
swojego terytorium, może być agresywny (i niebezpieczny) wobec wszelkich obcych nachodzących strzeżony
przezeń dom (i ludzi) w tym posłańców i gości. Wreszcie często kontynuuje swą służbę nawet mimo śmierci
właścicieli, często przez dziesięciolecia sprawiając, że dane miejsce nie nadaje się do zamieszkania.
Co gorsza wielu nekromantów i innych czarowników opanowało sposoby, które pozwalają im na
przywołanie psiej duszy do świata żywych, a co za tym idzie tworzy tego typu istoty jako osobistych strażników.
Moce: Pies widmo posiada statystyki zwykłego psa. Jest ożywieńcem. Jest Niematerialny, można go zranić tylko
za pomocą magii.
800) Nocne konie:
Jest to dziwna rasa pierwszy raz stworzona w okolicach Tytana na Równinie Traw. Tamtejsi
czarownicy podczas swych eksperymentów z mroczną stroną mocy wezwali demony i w jakiś sposób zmusili je
do połączenia się ze zwykłymi końmi. Tak zrodzona, pół demoniczna rasa przetrwała po dzień dzisiejszy, lecz
niestety obecnie większość jej egzemplarzy wpadło w ręce Czarnego Bractwa. Podobno jednak istnieją na
świecie inne stajnie, gdzie konie te hoduje się masowo w wyniku niezależnych sukcesów w hodowli.
Moce: Konie te są znacznie większe od innych rumaków. Otrzymują premię +20 do Siły, P. Ran, Zręczności i
Opanowania. Jeźdźcy jednak ich nie lubią, przypisują im często szaleństwo i krwiożerczość. Niepokój budzi też
fakt, że zawsze są one czarne niczym węgiel. Konie te otrzymują 50% obrażeń od zaklęć i efektów
wymierzonych przeciwko demonom.
801) Konie z białego szczytu:
Konie tej rasy należą do pradawnego, świętego stada hodowanego od pokoleń w świątyniach Białego
Szczytu. Początkowo były to zwierzęta przeznaczone głównie na ofiary, dziś w tym celu jednak używa się ich
jedynie w wypadku największych uroczystości. Wierzy się też, że mają zdolność jasnowidzenia i niekiedy
kapłani odczytują przyszłość z ich zachowania. Częściej jednak powierza się je zasłużonym paladynom
strzegącym porządku w sanktuarium i jego lennach.
Moce: Rasa ta otrzymuje premię +20 do Siły, P. Ran i Szybkości. Konie te, atakując kopytami wykonują
magiczny atak.
802) Srebrny ptaszek z Nys:
Ptaki te zostały po raz pierwszy stworzone w Nys, niedużym miasteczku na Wielkiej Łące, acz z
czasem rozpowszechniły się po całym świecie. Obecnie znajdują się w rękach prawie dwóch setek czarowników,
arystokratów oraz zwykłych ludzi na całym kontynencie Laruzji i poza nim.
Zwierzątka te przypominają miniaturowego (ok.. 20 cm), barwnie upierzonego żurawia. W ich kolorach
przeważa srebrny i srebrnobłękitny. Są delikatne i raczej nie nadają się do trzymania poza klatkami.
Moce: Srebrny ptaszek z Nys może nawiązać kontakt telepatyczny z dowolną inną istotą z tego gatunku. Gdy tak
się stanie należy mówić w jego stronę, a ptak przekaże te dźwięki drugiemu stworzeniu, które powtórzy je
słuchaczom po drugiej stronie. W ten sposób możliwa jest rozmowa o sprawności podobnej do rozmowy
telefonicznej.
Wadą ptaków z Nys jest specyficzna dieta. Nie są one w stanie jeść normalnego pokarmu, a odżywiają
się okruchami srebra. Ptaszek taki w ciągu tygodnia zjada srebro o wartości 1 sztuki.
803) Papuga Golthofta:
Papugi (stanowiące same w sobie rzadki widok) te pochodzą od ptaka wyhodowanego przez półorka
Golthofta, potężnego adepta czarnoksięstwa, który miał szczęście szkolić się zarówno u orkowych jak i ludzkich
adeptów magii. Obydwie rasy traktowały go jako autorytet (choć z obydwoma nie utrzymywał zbyt dobrych
stosunków), a jego dzieła napawały zdumieniem. Na skutek jego czarów powstało wiele istot i artefaktów, z

których niektóre po dzień dzisiejszy gnębią świat. Papuga ta stała się zaczątkiem bardzo rzadkiego szczepu,
który niezwykle wysoko ceniony jest przez czarowników.
Moce: Właściciel tego typu papugi może nawiązać z nią kontakt telepatyczny. Słyszy podówczas to wszystko,
co słyszy papuga, może też mówić jej ustami. Nie mniej jednak – z racji na potrzebę zachowania wysokiej
koncentracji otrzymuje karę –10 do wszystkich testów.
Zapadając w głębszy trans (ozaczający brak możliwości poruszania się ze strony maga) można wejść w
ciało papugi i obserwować świat jej oczami. Można też za jej pośrednictwem rzucać czary.
Papudze można wydawać dowolne rozkazy przemieszczania się po prostu o tym myśląc.
804) Sokół z Ziem Nieurodzaju:
Sokoły te stworzono na rozkaz Hattona, który planował dzięki nim zwiększyć możliwości swoich wojsk
oraz usprawnić zwiad. Niestety eksperyment ten nie powiódł się, gdyż na skutek wypadku ptaki zbiegły i nie
udało się ich ponownie schwytać. Zdołały jednak skrzyżować się z dzikimi ptakami z południa Suchoziemia i
Ziemi Nieurodzaju dając początek nowemu, nieznanemu wcześniej plemieniu. Sokolnicy, którym uda się
schwytać zwierze właśnie z tej rasy mogą uważać się za niezwykłych szczęściarzy.
Moce: Właściciel tego typu sokoła może obserwować świat jego oczami, jeśli tylko się odpowiedniu
skoncentruje. Sokół może widzieć dowolny szczegół w promieniu 10 kilometrów, lecz otrzymuje karę –30 do
wszystkich prób obserwacji obiektów, które pozostają bez ruchu.
805) Gorgi, psy bez dusz:
Psy te są z całą pewnością dziełem czarowników z południa. Mroczne elfy i ludzie z sąsiadujących z
nimi ziem wzajemnie przypisują sobie stworzenie tej rasy, lecz jak dotąd nie udało się ustalić, kto jest za to
odpowiedzialny. Nie zmienia to faktu, że Gorgi zrobiły się popularne zarówno na południu Laruzji, jak i w
pozostałych regionach. Rasę tą uważa się za wyjątkowo złowieszczą i groźną, bowiem psy te praktycznie nie
mają własnych osobowości. Powoduje to, że wierzy się, że pozbawiono je dusz w trakcie jakiegoś
nekromantycznego rytuału.
Moce: Gorgi są Psami Bojowymi. Otrzymują premię +20 do Siły i P. Ran. Posiadają zdolność „Nieczułość”. Są
całkowicie niepodatne na jakiekolwiek efekty psychologiczne. Psy z tej rasy gotowe są wykonać każdy rozkaz,
jaki otrzymają, włącznie ze skoczeniem w przepaść, ogień lub tak długim wstrzymaniem oddechu, by zdechły.
Gorgi są całkowicie odporne na wszystkie zaklęcia oddziałujące na dusze.
Zwierzęta legendarnej jakości:
806)Śpiewający ptak szczęścia:
Ptaki takie jak ten ponoć stanowią ulubione zwierzęta bogów, które nieśmiertelni hodują w swych
siedzibach by cieszyć się ich śpiewem. Jedynie nieliczni śmiertelnicy mieli okazję słuchać jego śpiewu,
większość z nich wyszła z tego doświadczenia odmieniona, nastawiona bardzo pozytywnie do życia i świata.
Ponoć jeśli śmiertelnik zbyt długo będzie się wsłuchiwał w ich śpiew może to zakończyć się dlań poważnymi
zmianami w psychice i utratą chęci do życia.
Moce: Ptaki te są niewielkimi, podobnymi do bardzo barwnego kanarka zwierzętami. Ich śpiew odgania
wszelkie złe emocje, włączając w to strach, depresje wywołaną chorobami psychicznymi oraz efekty czarów i
trucizn. Osoby, które usłyszały śpiew tego ptaka otrzymują premię +20 do wszystkich testów dzięki wysokiemu
morale.
807)Śpiewający ptak żałoby:
Nie wiadomo skąd wziął ten ponury ptak. Wedłóg niektórych jest to demon zbiegły z pałacu Noltora,
boga śmierci. Inni mówią o tym, że jest to śpiewający ptak szczęścia, którego grupa nekromantów za pomocą
swych czarów skaziła i zmieniła w zwiastuna nieszczęść. Najpopularniejsza wersja tej opowieści mówi, że ptaka
tego stworzył (lub dostał w prezencie) kapłan, który pragnął dzielić przyjemności, jakie doświadcza jego bóg.
Mściwy nieśmiertelny stworzyć tą istotę, by ukarać swego sługę. Ponoć duchowny, gdy usłyszał przeszywający,
pełen smujtku śpiew tego posępnego, szarego ptaka popełnił samobójstwo. Rzekomo obecnie ptak trzymany jest
w najgłębszych lochach świątyni, w celi, do której zbliża się jeden, stary i głuchy strażnik.
Moce: Osoby słyszące śpiew tego ptaka muszą wykonać test Opanowania. Jeśli jej się nie powiedzie w usiłuje
popełnić samobójstwo.
808) Pomniejszy duchowy rumak:
Jak już wspomniano wyżej niektóre duchy zwierzęce nadają się na wierzchowce. Potężni czarownicy i
inni nieśmiertelni czasem stosują je więc w tym celu. Nieliczni, naprawdę pewni swej mocy lub zwyczajnie
zuchwali potrafią sprowadzić i spętać dużo potężniejsze duchy. Tego typu zwierzęta są niezwykle cenne, ale

jedynie najwięksi, najzdolniejsi i najbardziej utalentowani mogą sobie na nie pozwolić choćby dlatego, że słabsi
często bywają zabijani przez te stwory.
Moce: Duchowe rumaki mają następujące statystyki:
Koń lub koniokształtny:
Cechy: Sił: 70 P. Ran: 70 Zr: 55 Szyb: 50 Int: 40 Mądr: 40 Mist: 35 Mag: 35 Sił. Wol: 70 Spost: 45 Szcz:10
Wyt: 50. Op: 50 Char: 35 Wdzk: 50 Umiejętności: W. Wręcz: 4
Liczba ataków: 1 Kopiąc zadaje 4k6 ran, jest to atak magiczny. Może wykonać atak oddechowy (wybór MG od
jakiego źródła) na dstans do 10 metrów zadając 4k6 ran
Zdolności: Bardzo silny, jedna Moc lub Moc Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek), Bieg, Bieg w Powietrzu,
Rzucanie czarów: magia Czarnoksięska i / lub Druidyczna i / lub Nekromantyczna
Inwentarz: 2k6 zaklęć
Sposób odżywiania się: Roślinożerca (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka lub niemal ludzka:
Obrona: 55
Atak:
10

Kotokształtny:
Cechy: Sił: 50 P. Ran: 50 Zr: 70 Szyb: 80 Int: 40 Mądr: 40 Mist: 35 Mag: 35 Sił. Wol: 70 Spost: 45 Szcz:10
Wyt: 50. Op: 50 Char: 35 Wdzk: 50 Umiejętności: W. Wręcz: 7
Liczba ataków: 3 Zadaje 8k6 ran paszczą (1 atak) i 6k6 szponami (2 ataki). Są to ataki magiczne. Poświęcając
jeden atak może zionąć zadając 6k6 ran od źródła wedle wyboru MG wskazanemu celowi w promieniu 10m.
Zdolności: Cichy chód, Biegacz, Szał bitewny, Uniki jedna Moc lub Moc Duchów (zob. Wzmiankowany
dodatek), Cichy Bieg, Zwarcie, Bieg w Powietrzu, Rzucanie czarów: magia Czarnoksięska i / lub Druidyczna i /
lub Nekromantyczna, Celny Cios
Inwentarz: 2k6 zaklęć
Sposób odżywiania się: Drapieżnik (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka lub niemal ludzka:
Obrona: 70 (80 Unik)
Atak: 30
Krótkodystansowiec: Kotowaty otrzymuje dwa punkty zmęczenia (zamiast jednego) za każdą turę biegu.
Psokształtny:
Cechy: Sił: 60 P. Ran: 60 Zr: 50 Szyb: 50 Int: 40 Mądr: 40 Mist: 35 Mag: 35 Sił. Wol: 70 Spost: 45 Szcz:10
Wyt: 60. Op: 45 Char: 35 Wdzk: 50 Umiejętności: W. Wręcz: 7
Liczba ataków: 2 Zadaje 7k6 ran paszczą. Są to ataki magiczne. Poświęcając jeden atak może zionąć zadając 6k6
ran od źródła wedle wyboru MG wskazanemu celowi w promieniu 10m.
Zdolności: Biegacz, Szał bitewny, Uniki jedna Moc lub Moc Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek), Węch,
Nos do magii lub Przerażające Wycie, Bieg w Powietrzu, Rzucanie czarów: magia Czarnoksięska i / lub
Druidyczna i / lub Nekromantyczna, Celny Cios, Wysportowany, Zwarcie
Inwentarz: 2k6 zaklęć
Sposób odżywiania się: Drapieżnik (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka lub niemal ludzka:
Obrona: 50 (60 Unik)
Atak: 30
Długodystansowiec: Psowate nie są najszybszymi biegaczami świata, lecz znakomicie radzą sobie na długich
dystansach. Otrzymują punkt wyczerpania za dwie tury biegu, a nie jak normalnie za jedną.
Ptakokształtny:
Cechy: Sił: 50 P. Ran: 50 Zr: 50 Szyb: 50 Int: 40 Mądr: 40 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 70 Spost: 45 Szcz:10 Wyt:
50. Op: 50 Char: 35 Wdzk: 50 Umiejętności: W. Wręcz: 5
Liczba ataków: 2 Zadaje 6k6 ran dziobem lub pazurami. Są to ataki magiczne. Poświęcając jeden atak może
zionąć zadając 6k6 ran od źródła wedle wyboru MG wskazanemu celowi w promieniu 10m. Wykonując jeden
atak duch ten może wywołać huragan swoimi skrzydłami. Wszyscy w promieniu 10 metrów od niego muszą
wykonać test Zręczności, inaczej się przewracają.
Zdolności: Lot (0-40), Walka Powietrzna jedna Moc lub Moc Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek), Celny
cios, Poprawiona inicjatywa, Pierwszy cios, Rzucanie czarów: magia Czarnoksięska i / lub Druidyczna i / lub
Nekromantyczna, Szybkie rzucanie czarów, Bystry Wzrok, Uniki
Inwentarz: 2k6 zaklęć
Sposób odżywiania się: Drapieżnik lub Roślinożerca lub Wszystkożerca (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do
życia).
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka lub niemal ludzka:
Obrona: 50 (60 Uniki)
Atak: 10
Wszystkie duchowe zwierzęta są odporne na nie-magiczne ataki.

Istnieje 10% szans, że duchowe zwierze jest zwierzęciem demonicznym. Staje się wówczas podatne na efekty
wpływające na demony.
Istnieje 10% szans, że duchowe zwierzę jest zwierzęciem świetlistym. Staje się wówczas podatne na zaklęcia
wpływające na demony. Otrzymuje podwójne obrażenia od negatywnej energii.
Niezależnie od poprzednich dwóch istnieje 10% szans, że duchowe zwierzę jest żywiołakiem (wybór Mistrza
Gry jakim). Wszystkie negatywne czary i efekty jego żywiołu działają nań o 50% słabiej / krócej. Efekty
przeciwnego żywiołu działają o 50% mocniej / dłużej.
809) Głowa Barnara Szkarłatnego:
Barnar Szkarłatny był potężnym czarnoksiężnikiem i nekromantom żyjącym w Trajton niemal czterysta
lat temu. Jego moc i zastępy nieumarłych sprawiły, że stanowił niemal udzielnego księcia, który czynił
praktycznie rzecz biorąc to, na co miał ochotę. Polował na magię oraz wszelkich jej adeptów w nadziei, że uda
mu się zwiększyć swoją i tak już wielką moc. W pogoni za nią skierował się do wielkiej świątyni i monastyru,
który leżał w ostępach puszczy Tarrox. Mimo, że ciemne siły, którymi rozporządzał obległy klasztor Barnardowi
nigdy nie udało się go zdobyć – przeciwnie, mimo długotrwałej blokady świątynia nie poddała się, a gdy ruszył
do szturmu, jego wojska odparto, a kontratakujący kapłani zdołali go pokonać i zabić. Głowę nekromanty
odcięto i przybito nad wrotami świątyni. Resztę ciała spalono.
Naturalnie rzaden nekromanta takiej mocy nie jest tak łatwy do uśmiercenia i kilka dni później Barnar
ożył ponownie, odkrywając, że z jego ciała pozostała już tylko głowa. Przerażeni kapłani zamknęli ją w pudle i
ukryli w zamurowanej celi w najgłębszym lochu.
Czas nie obszedł się najlepiej z ich kongregacją… Dziś pozostały z niej jedynie ruiny zarośnięte lasem.
Nie mniej jednak głęboko pod powierzchnią ziemi głowa obłąkanego czarownika wciąż złorzeczy swym
pogromcą.
Moce: Barnar Szkarłatny posiada następujące statystyki:
Cechy: Sił: 5 P. Ran: 20 Zr: 5 Szyb: 5 Int: 60 Mądr: 80 Mist: 200 Mag: 200 Sił. Wol: 120 Spost: 45 Szcz:10
Wyt: 30. Op: 5 Char: 15 Wdzk: 5 Umiejętności: W. Wręcz: 0
Liczba ataków: 1
Zdolności: Wiedza: Magia (wszystkie dziedziny i specjalizacje), Magiczne Przedmioty, Potwory, Demony,
Legendy i Mity, Historia sprzed 400 lat, Moc Woli, Silna Wola, Alchemia, Przejrzenie Iluzji, Wykrycie Magii,
Duchowy Wzrok, Medytacja, Bystry umysł, Czarnoksięstwo, Czujność, Magiczny kunszt, Odbicie czaru,
Odczynianie uroków, Mistyka, Potężny mag, Splatanie zaklęć Rzucanie zaklęć: Nekromatycznych i
Czarnoksięskich, Nieczułość
Inwentarz: 1k100 zaklęć i przepisów na eliksiry.
Sposób odżywiania się: Brak
Teren: Brak
Wady: Fobia: Ciemnośc, Fobia: Zamknięte przestrzenie
Występowanie: Unikalny
Aktywność: dzienna
Wielkość: mała
Inteligencja: ludzka obłąkana.
Obrona: 5
Atak: 0
W stanie, w jakim się znajduje Barnard nie może rzucać zaklęć.
Zwierzęta nadludzkiej jakości:
810) Kirin:
Wedle legend Kirin jest świętym zwierzęciem i darem bogów, który otrzymywali nieliczni, wybrani i
prawowici królowie Laruzji. W całej historii widziano je zaledwie kilka razy, dosiadali je rzeczywiście
najwybitniejsi królowie i generałowie krainy, których każde przedsięwzięcie się udawało, a łaska niebios
zdawała się kierować ich krokami.
Nie wiadomo, co działo się z kirinami po śmierci ich władców. Wydaje się, że odchodziły gdzieś w
nieznane. Legendy mówią, że w górach znajduje się świątynia, w której przebywają te święte zwierzęta, które
odeszły. Inna legenda – prawdopodobnie apokryficzna – zapowiada przyjście siejącego grozę, czarnego Kirina.
Jedynymi, znanymi posiadaczami kirinów żyjącymi dziś są Raswenn władca Mrocznej Puszczy i
Liothil Piękny, władca Lersji.
Moce: Kirin posiada następujące statystyki:
Cechy: Sił: 80 P. Ran: 80 Zr: 60 Szyb: 80 Int: 60 Mądr: 60 Mist: 100 Mag: 100 Sił. Wol: 120 Spost: 45 Szcz:10
Wyt: 60. Op: 60 Char: 60 Wdzk: 60 Umiejętności: W. Wręcz: 5

Liczba ataków: 2 Cios: 6k6 Każdy cios zadany przez Kirina jest atakiem magicznym
Zdolności: Wiedza: Magia, Polityka, Ludzie, Zwyczaje Lokalne, Wiedza Mędrców, Bieg w powietrzu, Język:
ludzi, elfów, krasnoludów, orków, haugów, Bystry umysł, Magia: Czarnoksięska i Kapłańska, Bieg w powietrzu,
Etykieta, Przemiana: Humanoid, Krzepkość, Wysportowanie, Bardzo silny, Prowadzenie interesów,
Prowadzenie rozmowy, Wyczucie pobudek
Inwentarz: 2k20 zaklęć
Sposób odżywiania się: Pije wodę
Teren: Brak
Występowanie: Unikalny
Aktywność: dzienna
Wielkość: mała
Inteligencja: ludzka.
Obrona: 60
Atak: 10
Kirin generalnie jest doradcą i moralnym sterownikiem władcy. Każda jego rada ma na celu dobro króla
i ludzi, stworzenie stara się unikać podnoszenia podatków, prowadzenia wojen itd. Niestety wedłóg tych rad nie
da się rządzić państwem, wymagana jest pewna doza bezwzględnoci.
Jeśli jednak władca nadmiernie kożysta ze swej siły kirin choruje i umiera. Nie zdarzyło się, by król,
którym opiekowało się to zwierze przeżył wówczas dłużej niż miesiąc.
Kirin jest bardzo czuły na rozlew krwii. Jeśli wyczuje jej zapach otrzymuje karę –20 do wszystkich
testów.
Władca, którym zajmuje się kirin otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Inteligencji, Mądrości,
Opanowania i Charyzmy wykonywanych podczas rządzenia państwem, podejmowania decyzji i wydawania
rozkazów.
Wszystkie ataki Kirna są atakami Świętą bronią.
811) Erehtu
Erethu ponoć był rumakiem boga wojny (niestety legendy nie precyzują którego), lecz później
zbuntował się i porzucił u niego służbę. Ponoć powodem takiej decyzji był fakt, że bóstwo, zajęte swymi
obowiązkami w niebie zbyt rzadko uczestniczyło w bojach, by zadośćuczynić rządnemu walki duchowi
zamieszkującemu ciało konia. Erethu zszedł do świata śmiertelnych, by tam nieść do walki wojowników.
Nie mniej jednak duma rumaka, którego dosiadali bogowie nie pozwoliła mu służyć bylekomu. Erethu
zorganizował, więc turniej, do którego stają najwaleczniejsi wojownicy, najdziksze duchy i najokrutniejsze
demony, by walczyć o szansę jazdy na nim. Ponoć duch daje dosiadać się tylko najzdolniejszemu z nich, a jeśli
ten nie spełnia jego wymagań własnoręcznie go zabija.
Moce: Erethu posiada następujące statystyki:
Cechy: Sił: 90 P. Ran: 90 Zr: 60 Szyb: 80 Int: 60 Mądr: 60 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 120 Spost: 65 Szcz:10 Wyt:
80. Op: 80 Char: 60 Wdzk: 80 Umiejętności: W. Wręcz: 7
Liczba ataków: 4 Cios: 6k6 Każdy cios zadany przez Erethu jest atakiem magicznym, Erethu poświęcając jeden
atak może zionąć ogniem zadając 5k6 ran wskazanemu celowi w promieniu 10 metrów. Oddech ten powoduje
wybuch w promieniu 3 metrów.
Zdolności: Bieg w Powietrzu, Biegacz, Walka powietrzna, Bardzo silny, Atak z rozpędu, Bystry umysł, Celny
cios, Czujność, Daleki skok, Krzepkość, Szarża, Ciśnięcie: Rozmycie, Duchowy wzrok, Ciśnięcie: zniknięcie,
Odporność na magię, Szósty zmysł, Uniki
Inwentarz: 2k20 zaklęć
Sposób odżywiania się: Roślinożerca (nie potrzebuje fizycznego pokarmu).
Teren: Brak
Występowanie: Unikalny
Aktywność: dzienna
Wielkość: mała
Inteligencja: ludzka.
Obrona: 60 (Unik 70)
Atak: 20
812) Większy duchowy rumak:
Jedynie najpotężniejsi herosi i niektórzy bogowie mieli okazję dosiadać tych potężnych istot. Mało
który czarownik jest bowiem na tyle potężny (lub szalony) aby spróbować wezwać którąś z nich. Najczęściej tak
potężne istoty – jeśli w ogóle służą komuś – czynią to na ochotnika, wyświadczając łaskę śmiertelnikom. Choć
naturalnie zdarzają się i potężne byty, które potrafią zmusić je do posłuszeństwa.

Moce: Duchowe rumaki mają następujące statystyki:
Koń lub koniokształtny:
Cechy: Sił: 150 P. Ran: 150 Zr: 75 Szyb: 70 Int: 60 Mądr: 60 Mist: 100 Mag: 100 Sił. Wol: 150 Spost: 45
Szcz:10 Wyt: 80. Op: 80 Char: 60 Wdzk: 70 Umiejętności: W. Wręcz: 7
Liczba ataków: 2 Kopiąc zadaje 5k6 ran, jest to atak magiczny. Może wykonać atak oddechowy (wybór MG od
jakiego źródła) na dstans do 10 metrów zadając 4k6 ran
Zdolności: Bardzo silny, trzy Moce lub Moce Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek), Bieg, Bieg w Powietrzu,
Rzucanie czarów: magia Czarnoksięska i / lub Druidyczna i / lub Nekromantyczna, Wysportowanie, Krzepkość,
Potężny mag, Szybkie rzucanie zaklęć.
Inwentarz: 4k6 zaklęć
Sposób odżywiania się: Roślinożerca (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: B. Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka lub nadludzka:
Obrona: 75
Atak: 20
Kotokształtny:
Cechy: Sił: 100 P. Ran: 100 Zr: 90 Szyb: 80 Int: 60 Mądr: 60 Mist: 100 Mag: 100 Sił. Wol: 150 Spost: 65
Szcz:10 Wyt: 80. Op: 80 Char: 60 Wdzk: 70 Umiejętności: W. Wręcz: 7
Liczba ataków: 4 Zadaje 8k6 ran paszczą (1 atak) i 6k6 szponami (2 ataki). Są to ataki magiczne. Poświęcając
jeden atak może zionąć zadając 6k6 ran od źródła wedle wyboru MG wskazanemu celowi w promieniu 10m.
Zdolności: Cichy chód, Biegacz, Szał bitewny, Uniki trzy Moce lub Moce Duchów (zob. Wzmiankowany
dodatek), Cichy Bieg, Zwarcie, Bieg w Powietrzu, Rzucanie czarów: magia Czarnoksięska i / lub Druidyczna i /
lub Nekromantyczna, Celny Cios, Szał bitewny, Drugi atak, Ukrywanie się, Wspinaczka, Rozpłatanie*, Doskok,
Zapasy, Walka Uliczna, Potężny Mag, Szybkie rzucanie czarów,
Inwentarz: 4k6 zaklęć
Sposób odżywiania się: Drapieżnik (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: B. Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka lub nadludzka:
Obrona: 90 (100 Unik)
Atak: 30
Krótkodystansowiec: Kotowaty otrzymuje dwa punkty zmęczenia (zamiast jednego) za każdą turę biegu.
Psokształtny:
Cechy: Sił: 120 P. Ran: 120 Zr: 60 Szyb: 70 Int: 60 Mądr: 60 Mist: 100 Mag: 100 Sił. Wol: 150 Spost: 65
Szcz:10 Wyt: 80. Op: 90 Char: 60 Wdzk: 70 Umiejętności: W. Wręcz: 7
Liczba ataków: 4 Zadaje 7k6 ran paszczą. Są to ataki magiczne. Poświęcając jeden atak może zionąć zadając 6k6
ran od źródła wedle wyboru MG wskazanemu celowi w promieniu 10m.
Zdolności: Biegacz, Szał bitewny, Uniki trzy Moce lub Moce Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek), Węch,
Nos do magii lub Przerażające Wycie, Bieg w Powietrzu, Rzucanie czarów: magia Czarnoksięska i / lub
Druidyczna i / lub Nekromantyczna, Celny Cios, Wysportowany, Zwarcie, Szybkie rzucanie czarów, Czujność,
Wysportowanie, Potężny mag, Rozpłatanie, Rzucanie w walce
Inwentarz: 4k6 zaklęć
Sposób odżywiania się: Drapieżnik (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do życia)
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka lub niemal ludzka:
Obrona: 60 (70 Unik)
Atak: 30
Długodystansowiec: Psowate nie są najszybszymi biegaczami świata, lecz znakomicie radzą sobie na długich
dystansach. Otrzymują punkt wyczerpania za dwie tury biegu, a nie jak normalnie za jedną.
Ptakokształtny:
Cechy: Sił: 70 P. Ran: 70 Zr: 70 Szyb: 70 Int: 60 Mądr: 60 Mist: 100 Mag: 100 Sił. Wol: 150 Spost: 65 Szcz:10
Wyt: 80. Op: 90 Char: 60 Wdzk: 70 Umiejętności: W. Wręcz: 7

Liczba ataków: 4 Zadaje 6k6 ran dziobem lub pazurami. Są to ataki magiczne. Poświęcając jeden atak może
zionąć zadając 6k6 ran od źródła wedle wyboru MG wskazanemu celowi w promieniu 10m. Wykonując jeden
atak duch ten może wywołać huragan swoimi skrzydłami. Wszyscy w promieniu 10 metrów od niego muszą
wykonać test Zręczności, inaczej się przewracają.
Zdolności: Lot (0-40), Walka Powietrzna trzy Moce lub Moce Duchów (zob. Wzmiankowany dodatek), Celny
cios, Poprawiona inicjatywa, Pierwszy cios, Rzucanie czarów: magia Czarnoksięska i / lub Druidyczna i / lub
Nekromantyczna, Szybkie rzucanie czarów, Bystry Wzrok, Uniki, Celny cios, Potężny mag, Szybkie rzucanie
czarów, Rzucanie w walce, Moc Woli
Inwentarz: 2k6 zaklęć
Sposób odżywiania się: Drapieżnik lub Roślinożerca lub Wszystkożerca (nie potrzebuje fizycznego pokarmu do
życia).
Teren: Brak
Występowanie: Rzadki
Aktywność: dzienna
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka lub niemal ludzka:
Obrona: 70 (80 Uniki)
Atak: 30
Wszystkie duchowe zwierzęta są odporne na nie-magiczne ataki.
Istnieje 10% szans, że duchowe zwierze jest zwierzęciem demonicznym. Staje się wówczas podatne na efekty
wpływające na demony.
Istnieje 10% szans, że duchowe zwierzę jest zwierzęciem świetlistym. Staje się wówczas podatne na zaklęcia
wpływające na demony. Otrzymuje podwójne obrażenia od negatywnej energii.
Niezależnie od poprzednich dwóch istnieje 10% szans, że duchowe zwierzę jest żywiołakiem (wybór Mistrza
Gry jakim). Wszystkie negatywne czary i efekty jego żywiołu działają nań o 50% słabiej / krócej. Efekty
przeciwnego żywiołu działają o 50% mocniej / dłużej.

Muzy:
Muzy to rodzaj istot duchowych, żyjących w symbiozie z istotami ludzkimi. Geneza ich nie jest jasna,
choć podejrzewa się, że albo są to zdegenerowani nieśmiertelni albo powołany przez potężniejsze byty szczep
duchów służebnych. Stworzenia te wchodzą do umysłów chętnych tego śmiertelników, w których zamieszkują.
Pochłaniają – niczym jakieś mentalne wampiry – niewielkie ilości umysłowej i witalnej energii. Straty są na tyle
małe, że ludzie zwykle ich nie zauważają. Dodatkowo ukryta w ludzkim ciele muza zdaje się być mniej podatna
na ataki i bezpieczniejsza przed zakusami innych, niekoniecznie przyjaznych duchów.
W zamian za te zalety Muzy dostarczają swym nosicielom wiedzy zarówno w formie rad jak i
umiejętności, którymi dysponują. Wielokrotnie opisywano, jak ludzie, których natchnęła muza stawali się
niezrównanymi wojownikami albo potężnymi czarownikami.
Mechanika:
Z punktu widzenia mechaniki muza nie jest przedmiotem. Gdy wniknie do ciała człowieka nosiciel
może kożystać z posiadanych przez nią Zdolności. Ilość zdolności, jakich udziela muza jest różna, zależy
głównie od jej mocy.
Nosiciel może w każdej chwili pozbyć się muzy chwilą koncentracji wyrzucając ją z umysłu.
Dodatkowo wszystkie czary usuwające duchowe pasożyty, opętania etc. oddziaływują na muzę.
Na raz można nosić w umyśle tylko jedną, bezpieczną muzę. Posiadanie ich więcej niż jednej oznacza
otrzymanie 1 punktu obłędu za każdy zaczęty miesiąc noszenia ich.
Cechy:
Sił: 15 P. Ran: 15 Zr: 20 Szyb: 20 Int: 40 Mądr: 40 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: Patrz niżej Spost: 30 Szcz:10 Wyt:
20. Op: 20 Char: 20 Wdzk: 20 Umiejętności: W. Wręcz: 2
Liczba ataków: 1
Zdolności: Natchnienie, Patrz niżej
Inwentarz: Brak
Sposób odżywiania się: Symbioza z nosicielem.
Teren: Każdy, zwykle albo w ciele człowieka, albo dobrze ukryta.
Występowanie: Rzadki
Aktywność: całodobowa
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka

Obrona: 20
Atak: 0
Niematerialność:
Muzy są niematerialne. Nie może ich zranić rzadne nie-magiczne źródło. Mogą dowolnie przenikać
przez wszystkie nie magiczne obiekty.
Natchnienie:
Natchnienie jest mocą Muz. Istota z tej grupy może – dotykając celu – wejść w jego umysł. Gdy tak się
stanie cel może kożystać ze wszystkich zdolności Muzy (poza natchnieniem).
Siła Woli i Zdolności muz:
Siła woli tych istot zależy od ich osobistej mocy umysłu. Generalnie istnieje pięć kategorii tego typu
muz. Tak samo posiadane przez nie zdolności.
Zdolności muzy wybierają na podstawie podanych niżej szablonów. Nikt nie zabrania tworzyć ich
nowych wersji – przeciwnie, jest to nawet wskazane.
- Bardzo słabe: 25p. Siły Woli, 1 zdolność
- Słabe: 45p. Siły Woli, 2 zdolności
- Umiarkowanie silne: 65p. Siły Woli, 4 zdolności
- Silne: 85p. Siły Woli, 7 zdolności
- Bardzo silne: 105p. Siły Woli, 9 zdolności.
Gdy muza kogoś natchnie ten automatycznie otrzymuje ujemny modyfikator do wybranej z tych cech: Siły, P.
Ran, Inteligencji, Mądrości, Siły Woli lub Wytrzymałości. Modyfikator ten wynosi:
- 5 dla muz Bardzo Słabych
- 10 dla Słabych
- 15 dla Umiarkowanie silnych
- 20 dla Silnych
- 25 dla Bardzo Silnych
Modyfikatora tego nie da się pozbyć. Jedyne sposoby to: pozbyć się muzy i odpocząć jeden dzień lub spętać
muzę zaklęciem przyzywającym i tradycyjnym pojedynkiem Siły Woli.
Mniejsze zaklęcie przywołania muzy:
Szkoła: Czarnoksięska, Druidyczna, Kapłańska
Arkanum: Przywołanie
Trudność: 35
Koszt: 5
Czas rzucania: 6at / 30 sekund
Czas działania: 30 minut
Zasięg: 25 metrów
Kontrzaklęcie: Brak
Warunki: Brak
Forma pocisku: Brak
Opis: Zaklęcie to przywołuje muzę. Pojawia się ona we wskazanym przez rzucającego miejscu gotowa wykonać
jego polecenia i znika w momencie, gdy czar ustaje. Muza przybywa po to, żeby pożywić się energią mentalną
nosiciela i jej posmakowanie jest jej głównym celem. Może odmówić wykonywania poleceń, jeśli nie będzie
mogła wejść w niczyje ciało. Stosując to zaklęcie nie można zmusić jej, by nie zmniejszała statystyk istoty, w
której zamieszka.
Muza znika po upływie 30 minut niezależnie od okoliczności.
Większe zaklęcie przywołania muzy:
Szkoła: Czarnoksięska, Druidyczna, Kapłańska
Arkanum: Przywołanie
Trudność: 35
Koszt: 50
Czas rzucania: 4 godziny
Czas działania: chwila
Zasięg: dotyk
Kontrzaklęcie: Brak

Warunki: Zaklęcie musi być rzucane w obecności osoby, która będzie nosić muzę, w specjalnym,
ceremonialnym kręgu.
Forma pocisku: Brak
Opis: Rzucający sprawia, że na jego wezwanie przybywa muza, która zamieszka we wskazanym przez niego
ciele dopuki nie zostanie zeń wypędzona. Nosiciel odnosi normalne nieprzyjemności z tym związane, chyba, że
czarownik rzucający to zaklęcie zdecyduje się na pojedynek Siły Woli z przywoływaną istotą. Jeśli mu się
powiedzie muza podporządkowuje się jego rozkazom i nie pochłania energii nosiciela. Jeśli mu się nie
powiedzie, to stworzenie znika, a przywołujący i nosiciel otrzymują punkty nadurzycia w liczbie równej
powodowanemu przez stworzenie modyfikatorowi ujemnemu +1k10.
Przykładowe muzy:
Muza walki:
Moce: Instynkt wojownika, Rozpłatanie, Wielka tężyzna, Zimna krew, Wypatrzenie wady pancerza, Walka w
zbroi, Specjalna broń, Ominięcie tarczy, Celny cios
Muza sztuki:
Moce: Artysta, Edukacja, Występy, Sztuka, Rzemiosło (..), Profesja (...), Mistrzostwo rzemiosła (...), Etykieta,
Drwina
Muza rzemiosła:
Moce: Wielka tężyzna, Rzemiosło (..), Profesja (..), Zwinne palce, Mistrzostwo rzemiosła (...), Mistrzostwo
profesji (...), Prowadzenie interesów, Finanse, Targowanie się
Muza czarów:
Moce: Mistyczna obrona (...), Używanie magicznych przedmiotów, Wspomożenie rzucającego czar,
Wzmocnienie czaru, Wykrywanie magii, Przejrzenie iluzji, Odporność na uroki, Odczynianie uroków, Silna
wola
Muza dyplomacji:
Moce: Język (...), Kosmpolita, Manipulacja, Poznanie słabości, Szczerość, Wykrycie kłamstwa, Wyczucie
pobudek, Retoryka, Prowadzenie rozmowy
Muza piękna:
Moce: Występy, Uwodzicielski uśmiech, Uwodzenie, Urok osobisty, Pierwsze wrażenie, Trwałe wrażenie,
Etykieta, Sztuka: taniec, Przebieranie się,
Muza łucznictwa:
Moce: Wypatrzenie wady pancerza, Szybki strzał, Szybkie naciąganie kuszy, Strzał w biegu, Specjalna broń
(...), Przycelowanie, Precyzja, Daleki strzał, Celny strzał
Muza handlu:
Moce: Język (...), Szczerość, Świetny kupiec, Wycena, Wmawianie, Wiedza: Numizmatyka, Uważny,
Targowanie się, Przekupstwo
Muza rabunku:
Moce: Cichy Bieg, Cichy Chód, Cichy skok, Brudna walka, Łagodny upadek, Zwinne palce, Zastraszanie,
Rozbrajanie zamków, Kradzież kieszonkowa
Muza wiedzy:
Moce: Język (...), Czytanie i Pisanie, Edukacja, Wiedza (...), Umysł ze stali, Umiejętnośc uczenia się, Bystry
umysł, Retoryka, Wycena
Muza mistrzostwa broni:
Moce: Atak złożony, Instynkt Wojownika, Odbicie strzał, Trans walki, Ustawienie się do ataku, Walka na ślepo,
Walka ze zbrojnymi, Wykorzystanie sytuacji, Specjalna broń (...)
Muza łowcy bestii:
Moce: Łowca, Walka na ślepo, Zastawianie pułapek, Zimna krew, Wróg (...), Ważenie trucizn, Wymykanie się,
Walka w zbroi, Święta koncentracja w walce

Muza jeździectwa:
Moce: Woltyżerka, Walka powietrzna, Walka konna, Tresura, Szarża, Opieka nad zwierzętami, Konne
łucznictwo, Jeździectwo, Wysportowanie
Inni duchowi pasażerowie. Opętania.
Prócz muz wiele innych istot duchowych posiada zdolność opętywania stworzeń materialnych. By z
niej skorzystać byt duchowy musi dotknąć celu, a następnie wykonać przeciwko niemu test Siły Woli. Jeśli mu
się powiedzie wchodzi do umysłu istoty i zdobywa nad nią kontrolę.
Jeśli mu się nie powiedzie byt nie zostaje wpuszczony do umysłu, chyba, że opętywany się na to
zgodzi. Podówczas pozostaje w uśpieniu.
Opętująca istota może, jeśli tylko wygrała kolejne porównanie Siły Woli kierować dowolnie ruchami
stworzenia, które opętała, używać swych zdolności i rzucać czary za pośrednictwem nowego ciała. Otrzymuje
też zdolność Nieczułość. Tak kierowane ciało zdradza jednak wyraźnie widoczne symptomy sugerujące, że jest
zamieszkane przez obcą świadomość, takie jak zmiany w zachowaniu, głosie, wyglądzie (zwłaszcza oczu),
wrażliwość na choroby i wyczuwalna, nadprzyrodzona aura.
Opętany może próbować odzyskać kontrolę nad swym ciałem dokonując pojedynku Siły Woli. Może na
taki zdecydować się raz na 15 minut.
Opętujący – jeśli pozostaje w uśpieniu – pozwala kierować właścicielowi ruchami własnego ciała. W
każdej chwili może jednak podjąć następujące akcje:
- spróbować zdobyć kontrolę nad ciałem (co wymaga testu Siły Woli)
- spróbować pomóc kontrolowanej istocie. Istota ta otrzymuje wówczas premię +10 do dowolnego testu,
może używać Zdolności, Czarów i Mocy bytu, który nosi w umyśle. Akcja ta możliwa jest jedynie, gdy
byt kontroluje ciało, lub jego nosiciel zgodzi się na to. W tym drugim wypadku otrzymuje karę –
1(kumulatywną) do każdego następnego pojedynku Woli ze swym pasożytem.
- ukarać swego nosiciela po prostu sprawiając ból jego ciału i posuwając się do samookaleczenia. Jest to
możliwe jedynie wtedy, gdy byt kontroluje ciało.
Zabicie ciała opentanego oznacza jego śmierć, lecz pozostaje bez wpływu na zamieszkującego je,
duchowego pasożyta. Stwór zostaje wówczas natychmiast wyrzucony z powłoki, co potrafi być bardzo przykrą
niespodzianką.

Przedmioty zamieszkane przez duchy:
Laruzyjczycy wierzą, że niektóre przedmioty (zwłaszcza posągi bóstw i obiekty kultu religijnego)
bywają inteligentne, posiadają własną dusze lub stanowią mieszkanie boskich i półboskich istot. W ludowym
przekonaniu dotyczy to każdego przedmiotu, jaki w ogóle istnieje, choć autorytety nie wyrażają się już tak
jednoznacznie na ten temat. Powszechnie wiadomo jednak, że takie przypadki się zdarzają. Moc mieszkańców i
ich aktywność jest różna. Uważa się, że większość duchów jest słaba, przez znaczną część czasu śpi lub ukrywa
się przed innymi bytami, a tylko nieliczne są przebudzone i gotowe do ingerencji w świecie zewnętrznym.
Takich istot Laruzyjczycy obawiają się, ale jednocześnie je czczą. Wiele ich najświętszych relikwi jest w
rzeczywistości tego typu mieszkaniami duchów, lub za takie jest uważana.
Rzeczywista skala zjawiska jest naturalnie dużo mniejsza, niż powszehcnie się wierzy. Ponadto bardzo
trudno jest ustalić, czy jakiś przedmiot rzeczywiście zamieszkany jest przez ducha, czy też jest on jedynie
obiektem przesądów. Większość bytów duchowych wydaje się bardzo kapryśna, ujawniając swą obecność
jedynie wówczas, gdy się rozgniewają lub wyda im się to konieczne dla realizacji własnych planów. Przedmioty
tego typu często przez wiele pokoleń pozostają w uśpieniu by objawić swą moc na kilka chwil i znów pogrążyć
się w bezczynności.
Mechanika:
Należy być świadomym, że duchowy przedmiot nie jest zwykłym kawałkiem broni, biżuterii czy
odzieży. Jest domem (albo wręcz ciałem) potężnej, inteligentnej istoty o dość sprecyzowanych celach, które
pragnie zrealizować (nawet, jeśli cel ten brzmi: „będę leżeć i nic nie robić do końca świata”) i nie lubią, gdy im
się w tym przeszkadza. Przedmioty tego typu nie dają się więc dzierżyć ani łatwo, ani byle komu. Trudno też
skorzystać z ich mocy, jeśli one same nie widzą ku temu poważnej potrzeby. Nie zawsze też cel, który przedmiot
realizuje jest w stu procentach zgodny z tym, czego pragnie jego dzierżyciel. Wielokrotnie zdarzało się, że
artefakty w kluczowych momentach się buntowały, by iść własną drogą.
Osoba dzierżąca duchowy przedmiot może kożystać ze wszystkich Mocy, Zdolności i Zaklęć
zamieszkującego go bytu. Dzierżyciel automatycznie otrzymuje też moc Duchowy Patron. Magia urzywana jest
na koszt bytu, lecz to dzierżyciel musi poświęcać czas, by jej urzyć. Warunkiem jest jednak skłonienie do
współpracy zamieszkującego przedmiot Ducha. Jeśli aktualnie nie realizuje się jego bezpośrednich celów
wymaga to testu Charyzmy.

Jeśli test zakończy się niepowodzeniem krytycznym Duch obraża się i nie słucha dzierżyciela
przedmiotu przez następny tydzień.
Składając duchowi ofiarę z żywności i napoi dzierżyciel otrzymuje premię +10 do za każdą Sztukę
Złota wartości posiłku (zaokrąglane w dół) do testu Charyzmy. Jeśli ofiara warta jest więcej niż 2 sztuki złota
może posłużyć do przebłagania urażonego ducha. Wówczas jednak test odbywa się z bazowym modyfikatorem –
30.
Duchy, jeśli nie uznają kogoś godnym lub też chcą go ukarać nie udzielają swych mocy. Odpowiednie
ofiary mogą jednak zmienić ich nastawienie.
Duch zamieszkujący przedmiot może próbować opętać dowolną istotę dotykającą jego domu.
Możliwy jest na szczęście też proces odwrotny: osoba, która dotyka duchowego artefaktu może –
wykonując porównanie Siły Woli z jego mieszkańcem spróbować zmusić go do działania. Oznacza to jednak
permanentne urażenie ducha, który przy pierwszej okazji spróbuje się zemścić.
Jeśli duch zostanie unicestwiony w chwili, gdy przebywa poza artefaktem moc przedmiotu
automatycznie ulatuje.
Jeśli przedmiot zostanie zniszczony zamieszkujący go duch musi wykonać test Wytrzymałośc.
Niepowodzenie oznacza śmierć ducha. Powodzenie oznacza, że duch przeżywa, ale wszystkie jego statystyki
spadają o 50% (zaokrąglane w dół). Powodzenie krytyczne oznacza, że nie ma to rzadnego nań wpływu.
Moc ducha zamieszkującego przedmiot zazwyczaj wygląda tak:
Przedmioty dobrej jakości:
- Małej mocy nieumarli (np. Duchy)
- Małej mocy demoniczni słudzy (np. Impy)
- Małej mocy duchowi słudzy (np. dobry duch)
- Małej mocy świetliści słudzy (np. dobry duch)
Przedmioty wysokiej jakości:
- Umiarkowanej mocy nieumarli (np. Widmo, Rycerz – Widmo, Upiór, Przodek)
- Umiarkowanej mocy demoniczni słudzy (np. demoniczny sługa)
- Umiarkowanej mocy duchowi słudzy (np. słaby żywiołak, mniejszy duch zwierzęcy)
- Umiarkowanej mocy świetliści słudzy (np. anioł służebny, niebiańska dziewica)
Przedmioty niezwykłej jakości:
- Niezwykłej mocy ożywieńcy eteryczni (unikalne upiory i przodkowie etc.)
- Mniejsze demony
- Mniejsze duchy
- Mniejsi świetliści
Przedmioty legendarnej jakości:
- Większe demony
- Większe duchy
- Więksi świetliści
Przedmioty nadludzkiej jakości:
- Demoniczni książęta
- Książęta żywiołów i duchy – przodkowie
- Książęta świetlistych
- Smoki w polimorfowanej postaci
- Bogowie

Dodatek 1: Niszczenie magicznych przedmiotów:
Generalnie – jeśli nie liczyć niezwykłych właściwości – czarodziejski przedmiot najczęściej nie różni
się niczym od swych kuzynów. Jeśli więc ich twórca nie pomyślał o jakimś ich specjalnym ich zabezpieczeniu,
to ich uszkodzenie, czy nawet całkowite zniszczenie jest proste: wystarczy młot, kowadło, ogień itd.
Skuteczność tych środków jest duża.
Niestety moc zwykle żyje w nich nawet w momencie, gdy artefakt przestanie nadawać się do użytku. W
prawdzie nie można wówczas po nią już sięgnąć, ale nadal można ją odzyskać. Generalnie tak długo, jak da się
się odnaleźć ponad 50% oryginalnych składników artefaktu ten można naprawić, np. przekuwając czy rzeźbiąc
od nowa. Metoda ta nie jest efektywna. Przez pierwsze 1k12 miesięcy od momentu naprawienia przedmiotu

istnieje 50% szans, że próba jego urzycia nie powiedzie się. Jednak, gdy już ten czas upłynie moc wypełni nowe
elementy artefaktu i ten odzyskuje dawną świetność.
Aby temu zapobiec należy całkowicie zniszczyć przedmiot. W wypadku tych wykonanych z drewna,
papieru, skóry czy kości jest to dość proste: wystarczy wrzucić je do ognia. Metal – wbrew pozorom – także jest
łatwy do unicetstwienia: wystarczy kowalskie palenisko i przetopienie. Kamienie i klejnoty stanowią największy
problem, choć najczęściej ich roztrzaskanie na drobny pył pomaga. Zwykle powstałe w tego typu procesie
odłamki wrzuca się do morza lub rozsiewa na wietrze.
Ciekawostką jest fakt, że nawet tak unicestwione przedmioty zachowują swą moc. Dlatego też
otrzymany z nich metal często używa się do produkcji nowej broni.
Inaczej postępuje się z resztaki przedmiotów o złych mocach powiązanych z Nekromancją i
Demonologią. Ich złowroga moc nadal promieniuje, pozostające w ich bliskości (np. noszące je przy sobie)
osoby otrzymują premię –10 do wszystkich testów i 1 punkt nadużycia na miesiąc. Niestety są ludzie, którzy je
zbierają. Za pomocą zaklęć takich, jak Łączność z Artefaktem można bowiem wydobyć z każdych 10 gramów
tego typu złomu 1 p. czarów.
Jeśli artefakt zostanie zbyt mocno uszkodzony (tzn. w takim stopniu, by nie nadawał się do użytku)
następuje gwałtowny wyciek zawartej weń mocy. Należy podówczas rzucić w następującej tabeli:
Rzuć 1k100:
1-10: Następuje eksplozja światła widzialna z odległości wielu kilometrów. Wszyscy w promieniu 5 metrów od
artefaktu muszą wykonać test Wytrzymałości, inaczej tracą wzrok na 1k10 tur.
11-20: Następuje eksplozja. Wszyscy w promieniu 2 metrów od artefaktu otrzymują 6k6 ran od wybranego
przez Mistrza Gry źródła.
21-30: Wszystkie istoty w promieniu 10 metrów od przedmiotu zostają napromieniowane magią. Otrzymują
1k10 punktów Nadużycia.
31-40: Nie dzieje się nic ciekawego, zachodzą efekty specjalne (błyszczą światła, buchają płomienie, wrzeszczą
potępieńcze głosye etc.).
41-50: Wszystkie osoby w promieniu 10 metrów zostają przeklęte. Przed Klątwą nie broni Siła Woli, ale
trudność jej zdjęcia wynosi 10.
51-55: Osoby w promieniu 10 metrów od zniszczonego przedmiotu przez najbliższy tydzień będzie
prześladować Pech (pierwszy stopień).
56-60: Osoba, która zniszczyła przedmiot zostaje napromieniowana magią. Otrzymuje 2k10 punktów nadużycia.
61-65: Przedmiot, którym zniszczono artefakt sam zostaje zniszczony, nawet jeśli jest magiczny (chyba, że jest
chroniony odpowiednim efektem, lub posiada moc przeznaczoną właśnie do niszczenia przedmiotów
magicznych).
66-70: Przedmiot, którym zniszczono artefakt zostaje ożywiony jak zaklęciem Ożywienie Broni. Atakuje
najbliższą, żywą istotę.
71-75: Przedmiot, którym zniszczono artefakt zostaje przeklęty (trudność zdjęcia klątwy wynosi 2k20).
Wszystkie podejmowane nim akcje są trudniejsze o 10.
76-80: Moc artefaktu uziemia się gdzieś w okolicy. W ciągu 1k10 miesięcy wykluje się tam duchowy (duchowy,
demoniczny, świetlisty) sługa o gatunku zależnym od woli Mistrza Gry i właściwości zniszczonego artefaktu.
81-85: Moc artefaktu uziemia się na jakiejś przypadkowej istocie (gryzoniu lub owadzie). Następuje jego
natychmiastowa mutacja i zmienia się ono w potwora (najpewniej własną, powiększoną wersję) do wyboru
Mistrza Gry.
86-90: Moc artefaktu uziemia się na jakimś przypadkowym stworzeniu (najpewniej gryzoniu lub insekcie).
Następuje jego powolna mutlacja. Po 1k10 miesiącach zmienia się ono w potwora (najpewniej swoją
powiększoną wersję) do wyboru Mistrza Gry.
91-95: Wymyśl własny efekt lub – jeśli ci się nie chce – rzuć dwa razy.
96-00: Rzuć dwa razy, a ten wynik zignoruj.
Dodatek 2: Zaleta Dziedzictwa:
Podczas opisywania zalety Dziedzictwo zasugerowałem, że Mistrz Gry powinien samodzielnie określić
jej koszt. Nie podałem jednak rzadnych wskazówek ułatwiających sprawiedliwe określenie tej wartości. Wydaje
się, że całkiem rozsądnym sposobem obliczenia ceny tej zalety byłoby:
+ 1p. za każde 10 sz. z. Ceny przedmiotu Normalnej Jakości (zaokrąglane w górę).
+ 1p. jeśli przedmiot ma być Dobrej Jakości
+ 3p. jeśli przedmiot ma być Wysokiej Jakości
+ 6p. jeśli ma być Niezwykłej Jakości
+ 12p. jeśli ma być Legendarnej Jakości
+ 24p. jeśli ma być Nadludzkiej jakości.

Przykładowo:
Gracz kupuje jako dziedzictwo Miecz Siedmiu Gwiazd. Miecz ten jest Mieczem Długim. Wedle cennika
kosztuje 5 sztuk złota, czyli jego wartość wynosi 1p. Jednocześnie jest też przedmiotem Niezwykłej Jakości,
czyli jego wartość wynosi 6sz. z. 1 + 6 = 7p. Tyle kosztuje wybranie go jako Dziedzictwa.
Analogicznie, gdyby Gracz wybrał miecz Jad Duszy kosztowałoby go to 25p.
Dodatek 3: Odnawianie ładunków przedmiotów magicznych:
Cenę w punktach czarów, jaką płaci czarownik odnawiając ładunki magicznych przedmiotów –
podobnie, jak kilka innych czynników – pozostawiono do ustalenia Mistrzowi Gry. Nie jest to czynność trudna,
lecz niedoświadczeni prowadzący, którzy od niedawna prowadzą w S.A.M mogą mieć z nią trudność nie
posiadając odpowiednich punktów odniesienia. Dla ułatwienia podaje następujący wzór.
Jeśli opis przedmiotu nie podaje innej liczby odnowienie jednego ładunku w przedmiocie kosztuje:
- 3p. czarów dla przedmiotu Dobrej Jakości
- 5p. czarów dla przedmiotu Wysokiej Jakości
- 10 p. czarów dla przedmiotu Niezwykłej Jakości
- 20 p. czarów dla przedmiotu Legendarnej Jakości
- 40 p. czarów dla przedmiotu Nadludzkiej Jakości
Jeśli przedmiot duplikuje moc jakiegoś czaru odnowienie tego ładunku kosztuje tyle, ile rzucenie czaru.
Dodatek 4: Nowe Sztuczki dla Zwierząt:
Broń pana:
Zwierze krąży wokół właściciela. Stara się odganiać wszystkie istoty, które zanadto się doń zbliżą. Jeśli
nie chcą opuścić tego terenu z własnej woli, to atakuje je.
Do domu:
Zwierze odchodzi i kieruje się do miejsca, które uznaje za dom, lub – jeśli nie da się doń dotrzeć w
ciągu doby – wraca do miejsca ostatniego obozowania. Jeśli zwierze nie otrzymało takiego rozkazu, ale zdarzy
mu się odłączyć od grupy lub zgubić od razu kieruje się do domu lub miejsca ostatniego obozowania.
Poluj:
Zwierze odchodzi od drużyny, by samodzielnie polować / paść się. Gdy zaspokoi swoje potrzeby wraca
do obozowiska. Jeśli jest to drapieżnik nadwyżki przynosi, by podzielić się z panem.
Spokój:
Zwierze ponawia test Opanowania. Jeśli mu się uda przestaje okazywać strach, agresje i inne emocje,
które do tej pory mogło przejawiać pod adresem dowolnego obiektu.
Obezwładnij:
Zwierze atakuje przeciwnika, lecz nie stara się go zabić, ale unieruchomić nie czyniąc mu krzywdy.
Śledź:
Zwierze podąża za wskazaną istotom starając się jednak nie wchodzić w bezpośredni sposób, nie
atakować jej ani w ogóle nie zostać zauważonym.
Zabierz / Ukradnij:
Zwierze podnosi wskazany przedmiot i przynosi go swemu panu. Stara się przy tym pozostać
niezauważone (jeśli jest to możliwe). Jeśli przedmiot znajduje się w rękach jakiejś istoty stara się jej go odebrać.
Noszenie zbroi:
Zwierze przyzwyczaja się do noszenia zbroi lub innego ekwipunku ochronnego (np. ladry, kropież).
Sztuczka ta jest konieczna, by zwierze nadal spełniało swą funkcję tak ubrane.
Nie atakuj:
Zwierze porzuca walkę starając się odejść jak najdalej od przeciwnika uciekając.
Użyj specjalnej umiejętności:

Zwierze używa jednej ze swoich zdolności, mocy, znanych czarów lub zdolności gatunkowej przeciwko
wskazanej przez ciebie istocie.
Rozbrój:
Zwierze atakuje wskazanego przeciwnika. Nie stara się jednak go zranić ani zabić, tylko zmusić do
porzucenia posiadanej broni.
Podnieś alarm:
Zwierze musi zostać wyszkolone do jakiejś sytuacji (wykrywania węchem metanu, magii, wrogów
etc.). Jeśli pojawi się zagrożenie, które ma wykrywać stara się ostrzec swego pana w znany sobie sposób.
Dodatek 5: Nadużycie:
Jak łatwo zauważyć zasady działania nadużycia projektowane były jedynie dla czarowników. Niemniej
jednak ten i inne dodatki sprawiają, że może zacząć ono oddziaływać także na osoby, które z czarami mają
bardzo niewiele wspólnego. Dla nich powstała ta tabela losowania efektów nadużycia:
1-25: Nadzwyczajne fenomeny
Koszt: 6
Efekt: czarownikowi przez pewien czas towarzyszą nieprzyjemne, dość szkodliwe, a przynajmniej deprymujące
fenomeny. W wyniku ich działania może on, lub bliskie mu osoby nawet doznać obrażeń. Dotykane przezeń
rośliny mogą więdnąć, jego dotyk może wywoływać niegroźne, acz bolesne wyładowania elektryczne. W
zajmowanym przezeń pomieszczeniu mogą wybuchać nagłe pożary, pite przezeń napoje mogą nagle zagotować
się, a przedmioty w jego towarzystwie dziwnie się zachowywać. Efekty te materializują się 2k12 razy, a potem
znikają.
26 –35: Reakcja alergiczna:
Koszt: 3
Efekt: Ciało soby dotkniętej tym efektem wyczula się bardzo na działanie magii. Przez 1k6 dni posiada wadę:
Alergia, która uaktywnia się, gdy tylko ktoś użyje wobec niej magii.
36-40: Omamy:
Koszt: 3
Efekt: Osoba, którą dotknie ten efekt zaczyna cierpieć na bardzo realistyczne omamy, które dotykają każdego z
jej zmysłów. Mistrz Gry może nakazać mu 1k4 razy przerzucać test Spostrzegawczości.
41-45: Nienaturalne wyczerpanie:
Koszt: 3
Efekt: Osoba, która ma ucierpieć od tego efektu nagle czuje się bardzo zmęczona. Otrzymuje 1k20 p.
wyczerpania, które ulatują dopiero po tygodniu.
46-50: Rany:
Koszt: 6
Efekt: Zemsta wzburzonej magii jest straszna. Osoba, na której wyładowują się nadprzyrodzone siły otrzymuje
4k6 ran nie zatrzymywanych przez rzaden pancerz.
51: Dotyk życia:
Koszt: 4
Efekt: Pierwszy dotknięty przez osobę cierpiącą od tego efektu obiekt nieożywiony jest animowany jak
zaklęciem Ożywienie Broni. Atakuje on swego twórcę. Jeśli człowiek ten dotknął zwłok powstają one z
martwych jako Zombie.
52-55: Dziwowisko:
Koszt: 3
Efekt: Przez czas jednej doby osoba dotknięta tym efektem bardzo wyróżnia się z tłumu. Otacza ją aura płomieni
lub elektryczności, zostawia płonące ślady, lub wszędzie tam, gdzie przejdzie wyrastają rośliny. Oczy jej goreją
płomieniami lub z uszu bucha jej dym albo szron… Efekty te nie mają przełożenia na mechanikę, lecz są bardzo
widowiskowe.
56-60: Uszkodzenie umysłu

Koszt: 3
Efekt: Osoba dotknięta tym efektem otrzymuje 1 punkt Obłędu.
61-65: Mroczna aura
Koszt: 4
Efekt: Przez 1k6 dni osoba dotknięta tym efektem otoczona jest aurom złowieszczej energii. Aura ta nie jest
dotykalna, ale wyczuwana jest przez każdą istotę posiadającą zmysły. Postać ta nie ma szans się ukryć, nawet
największy laik identyfikuje ją jako kogoś parającego się mroczną magią.
66–70: Elektryczny dotyk:
Koszt: 6
Efekt: Ciało postaci zostaje naelektryzowane. W wybranym przez Mistrza Gry momencie wystrzeliwuje z niego
łuk elektryczny, który zadaje 1k6 obrażeń (nie zatrzymywanych przez rzadną zbroje) istocie oddalonej najdalej o
1 metr. Bohater wytwarza 1k12 ładunków, potem moc ta wypala się.
71-80: Stopniowa mutacja:
Koszt: 10
Efekt: 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 kożystanie z zarażonej kończyny
(modyfikator –10 do wszystkich związanych z nią testów), w czwartej efekt ten powiększa się (-20 do testów).
Mutacja tuowia 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.
81-85: Mania:
Koszt: 4
Efekt: Właściciel przedmiotu wpada w manię dotyczącą jego skarbu. Przez następne 1k6 dni będzie starał się z
niego kożystać, jeśli tylko nadaży się ku temu okazja.
86-90: Lęki:
Koszt: 4
Efekt: Właściciel przedmiotu, który wygenerował punkt nadużycia zaczyna obawiać się o swój skarb. Przez
następne 1k6 dni będzie go ukrywał, jak tylko potrafi, a każda osoba, która choć słowem odezwie się na temat
jego skarbu automatycznie zostanie uznana za złodzieja planującego kradzież.
91-95: Obsesja:
Koszt: 4
Efekt: Artefakt zaczyna wydawać się właścicielowi nad podziw potęzny i interesujący. Przez następne 1k6 dni
musi spędzić minimum 4 godziny na podziwianiu go. Jeśli nie będzie miał ku temu okazji czuje się
przygnębiony, a jego myśli koncentrują się tylko wokół jego skarbu. Otrzymuje karę –10 do wszystkich testów
intelektualnych.
96: Stworzenie łachmaniaka:
Koszt: 20
Efekt: Osoba dotknięta tym efektem w coraz większym stopniu dostaje się pod władzę posiadanych
przedmiotów, stopniowo stając się nowym bytem. Gdy zbierze dodatkowe 20 punktów Nadużycia musi
wykonać test Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie zmienia się w potwora zwanego Łachmaniakiem
znajdującego się pod kontrolą Mistrza Gry.

Od tej pory wszystkie zebrane przez dotkniętego problemem człowieka punkty Nadużycia wydawane są na ten
efekt.
97: Utrata duszy:
Koszt: 20
Efekt: Osoba dotknięta tym problemem stopniowo traci dusze na rzecz posiadanych artefaktów. Gdy uzbiera 20
punktów musi wykonać test Opanowania. Jeśli jej się nie powiedzie traci dusze. Istoty pozbawione dusz zwykle
popadają w stan podobny do śpiączki, nie wykazując rzadnej aktywności. Czasami – jeśli są bardzo zdolne lub
otrzymają taki rozkaz od nowego właściciela duszy – mogą wykazać się pewną aktywnością, działając jak
zwykli ludzie, nie mniej jednak są to przypadki rzadkie. Otrzymują wówczas karę -20 do wszystkich testów i
czują się tak, jakby brakowało w nich jakiejś części. Na potrzeby mechaniki postać, która straciła dusze
traktowana jest jak umarła tak długo, aż nie odzyska duszy.
Od tego momentu wszystkie zebrane przez dotkniętego problemem człowieka punkty Nadużycia
98: Jebudu!
Koszt: 6
Efekt: Następnym razem, gdy osoba dotknięta tym efektem spróbuje użyć dowolnego artefaktu nadużycie
kumuluje się i uziemia wywołując wielką eksplozje. Wsztystkie istoty w promieniu 3 metrów od jej centrum
otrzymują 10k6 ran.
99: Utrata mocy:
Koszt: 8
Efekt: Moc zawarta w artefaktach należących do noszącego wypala się. Wszystkie tracą swe właściwości na
okres 1k10 tygodni, po czym wracają do normy.
100:
Koszt: 0
Efekt: Wykonaj dwa rzuty. Zbierane od tej chwili punkty nadużycia liczone są w celu wywołania obydwu.
Dodatek 6: Łachmaniaki:
Łachmaniaki:
Łachmaniaki są ciekawym typem bestii. Te nadprzyrodzone stworzenia są bowiem połączeniem
przedmiotu i istoty ludzkiej. Powstają bardzo rzadko, najczęściej na skutek klątwy lub wyładowania się
Nadużycia. Wówczas to potężna magia wiąże człowieka i posiadane przez niego przedmioty w jeden byt.
Łachmaniak niestety najczęściej dominuje osobę, na której powstał zmieniając się w rodzaj pasożyta,
kontrolującego jej umysł i ciało. Zwykle lekceważy przy tym potrzeby organizmu, zamiast tego skupiając się na
swoich instynktach: zdobywaniu pokarmu i rozmnażaniu się. Przy czym przez pokarm rozumie magiczną moc,
potrzeby organizmu zaspokajając jedynie najprostszymi, najłatwiejszymi do zdobycia składnikami. Ofiary tego
typu istot wyglądają jak wygłodzone wraki i są siedliskami chorób.
Łachmaniaki by zdobyć pokarm polują na inne przedmioty magiczne oraz ludzi, których przemieniają
w podobne sobie bestie, gdy nagromadzą wystarczającą ilość magicznych skarbów. Z drugiej strony są nie tylko
myśliwymi, ale też i ofiarami. Jako, że same składają się w większości z artefaktów magicznych stanowią
wymarzony cel dla prawie każdego łowcy bogactw.
Cechy: sił:35, p.ran:45 zr:45 szyb:35 int:25 mądr:25 mist:0 mag:0 sił.wol:20 spost:35 szcz:10 wyt:40 op:460
char:10 wdzk:10 Umiejętności: miecz:5 top:5 włucz:4 łuk:4 b.niet:4 norz:4 w.wręcz:3
Liczba ataków: 2
Zdolności: Wykrycie magii, Celny cios, Uniki, Walka Uliczna, Nieczułość, Widzenie Aury, Przejrzenie Iluzji,
Zaradność, Zdobywanie pokarmu
Inwentarz: Łachmany, 13 +1k6 magicznych przedmiotów
Sposób odżywiania się: łachmaniaki zwykle żywią się takimi odpadkami, jakie znajdą. Bardziej interesuje je
gromadzenie nowej mocy, niż odżywianie się.
Teren: dowolny, głównie skupiska ludzkie, gdzie mogą łatwiej gromadzić artefakty
Występowanie: rzadki
Aktywność: całodobowa.
Wielkość: średnia
Inteligencja: ludzka obłąkana.
Obrona: 45 (55 Unik)

Atak: -10
Moce magii:
Łachmaniak może korzystać z dowolnych mocy przedmiotów, które wchodzą w jego skład. Jeśli zostanie
pozbawiony wszystkich artefaktów po 1k6 tygodniach tworzący go człowiek dojdzie do siebie i przestanie
stanowić zagrożenie dla otoczenia.
Tworzenie potomstwa:
Łachmaniak, który zdobędzie 13 magicznych przedmiotów może spróbować stworzyć nową istotę ze swego
rodzaju. By proces ten dobiegł końca potrzeba stworzenia inteligentnego, na którym mogłaby pasożytować oraz
24 godzin.
Dodatek 7: Użyta mechanika:
Bieg w powietrzu: (moc duchów):
Opis: Istota o tej zdolności może poruszać się w powietrzu tak, jakby stąpała po ziemi. Nie lata, ale po prostu
stąpa w atmosferze. Aby moc działała istota musi być skierowana nogami w stronę gruntu, nie można też biec
pod kontem większym niż 80 stopni względem podłoża.
Mutacja: (moc potężna):
Opis: Organizm istoty o tej mocy wykazuje dużą niestabilność i dość szybko podlega zmianą mutacyjnym, które
na szczęście można ukierunkować. Osoba posiadająca tą moc może raz na turę rzucić 1k20 i dodać wynik do
dowolnej z tych cech: Siła, P. Ran (w ten sposób nie można leczyć otrzymanych ran, a jedynie zwiększyć ich
posiadany limit), Zręczność, Szybkość, Spostrzegawczość, Wytrzymałość. Mutacja trwać może najwyżej 30
minut, później należy wykonać kolejny rzut.
Każdorazowe użycie tej mocy kosztuje jeden punkt Wyczerpania.
Nić przeznaczenia: (moc umiarkowana)
Opis: Osoba o tej mocy jest ważnym pionkiem na szachownicy bogów, którzy przeznaczyli jej wielką rolę,
bardzo zresztą możliwe, że negatywną. Gracz ma prawo samemu określić, co jest jego przeznaczeniem. Ma
obowiązek wybrać zarówno płynące z tego korzyści (np. BG zostanie królem) jak i wady (np. wiązać to się
będzie ze śmiercią jednego z jego przyjaciół). Wpleciony w rzeczywistość mechanizm – Nić – będzie starał się
mu w tym maksymalnie dopomóc. Za każdym razem, gdy Bohater Gracza wykonuje test otrzymuje premię +20
za każdym razem, gdy przybliża się do wykonania swojego, życiowego zadania.
Gracz nie może zrezygnować z tej premii.
Nos do magii: (zdolność):
Koszt: 5p. posiadanie zdolności gatunkowej Węch lub cechy gatunkowej Węch.
Opis: Osoby posiadające tą zdolność wyczuwają magię i jej ślady węchem. Dotyczy to zarówno ludzi jak i
przedmiotów. Potrafią wyczuć przejście istoty magicznej (jeśli zrobiła to nie dalej niż godzinę wcześniej),
posiadanie przez kogoś mocy oraz dokładną lokalizacje magicznych przedmiotów, efektów i istot oddalonych
nie więcej, niż 20 metrów.
Dodatek 8: Tabela Losowego Generowania Łupów:
Jak dociekliwy Mistrz Gry zapewne zauważył zarówno Bestiariusz z Podręcznika Głównego jak i
planowany dodatek w wielu miejscach stwierdza, że któryś z opisywanych weń potworów posiada magiczne
przedmioty, jakie można zdobyć pokonując go. Doświadczeni i mający spore wyczucie Mistrzowie Gry zapewne
wybiorą je samodzielnie, a dla tych, którzy nie czują się tak pewni swoich sił lub chcą zaoszczędzić czas
podczas przygody przygotowałem tą oto tabelę:
Rzuć 1k4:
Wynik 1: Rzuć 1k100
1-10) Zaklęty oręż
11) Miecz egzorcyzmów
12) Nóż ofiarny
13) Ostrze berserka
14) Sztylet – bumerang
15) Sztylet zabójców

16-20) Świetlisty oręż
21-25) Miecz grobowców
26) Hełm telepatii
27) Hełm czaszki
28) Hełm ochrony przed urokami
29) Hełm dowodzenia
30) Hełm odwagi
31) Hełm infrawizji
32) Tarcza osłony
33) Tarcza parowania
34-40) 1k6 Zaklętych strzał
41) 1k6 Strzał gromu
42) 1k6 Strzał Milczenia
43) 1k6 Strzał translokacji
44) 1k6 Strzał sokolego wzroku
45) 1k6 Strzał zranienia
46) 1k6 Strzał serca piekieł
47) 1k6 Alabastrowych strzał
48) 1k4 Strzały oczyszczenia
49) 1k4 Strzały zabójców
50) 1k4 Strzały ożywienia
51) 1k4 Strzały grozy
52) 1k4 Strzały wiedźmiobóstwa
53) 1k4 Spektralne strzały
54) Płaszcz wygody
55) Płaszcz nieprzemakalny
56) Płaszcz ciepła
57) Szata uczonego
58) Peleryna znikania
59) Elficki płaszcz
60) Płaszcz ochrony
61) Płaszcz ochrony przed magią
62) Modna szata
63) Szata cieni
64) Peleryna zmiany w wilka
67) Szata przebrania
68) Ubranie – schowek
69) Maska kształtu: (rzuć 1k10)
-1) Wiewiórka
-2) Mysz
-3) Kot
-4) Kruk
-5) Ryś
-6) Sowa
-7) Pies
-8) Wilk
-9) Żmija
-10) Sokół lub Orzeł
70) Maska niebezpieczeństwa
71) Kapelusz maga
72) Czapka złodzieja
73) Diadem szlachetności
74) Porcelanowa maska
75) Maska kłów
76) Maska natchnionego szaleństwa
77) Torba lekkiego ramienia
78) Worek jedzenia
79) Sakwa obfitości
80) Torba głazów
81) Zębata sakiewka

82) Pełna sakiewka
83) Rękawica rdzewienia
84) Rękawica pochwycenia strzał
85) Rękawica zrównoważonych dłoni
86) Pas wzmocnienia
87) Pas siły
88) Rękawice biegłości
89) Rękawice niezdarności
90) Buty cichego chodu
91) Buty przejścia bez śladu
92) Buty ochrony przed chłodem
93) Buty tańca
94) Iluminator
95) Bransoleta ochrony
96) Broszka tarczy
97) Klamra protekcji
98) Naszyjnik wiedzy
99)Bransolety łucznictwa
100)Naszyjnik stabilnego kształtu
Wynik 2: Rzuć 1k100:
1) Bransoleta z czaszkami
2) Naszyjnik duszenia
3-13) Pierścień cechy dobrej jakości (Rzuć 1k12)
-1) Siły
-2) P. Ran
-3) Zręczności
-4) Szybkości
-5) Inteligencji
-6) Mądrości
-7) Spostrzegawczości
-8) Szczęścia
-9) Opanowania
-10) Wytrzymałości
-11) Charyzmy
-12) Wdzięku
14-15) Pierścień cechy wysokiej jakości (Rzuć 1k12)
-1) Siły
-2) P. Ran
-3) Zręczności
-4) Szybkości
-5) Inteligencji
-6) Mądrości
-7) Spostrzegawczości
-8) Szczęścia
-9) Opanowania
-10) Wytrzymałości
-11) Charyzmy
-12) Wdzięku
16-25) Pierścień ochrony dobrej jakości
26 - 36 ) Pierścień ochrony wysokiej jakości
37-38) Pierścień mocy dobrej jakości
49 - 59) Pierścień mocy wysokiej jakości
60) Pierścień szaleństwa
61) Pierścień niezręczności
62) Pierścień wzmocnienia bólu
63) Pierścień umysłowej tarczy
64) Pierścień telekinezy
65) Pierścień regeneracji
66) Pierścień pływania

67) Pierścień ciepła
68) Pierścień mniejszej odporności
78-88) Pierścień ochrony przed żywiołem (rzuć 1k4)
-1) Woda
-2) Ogień
-3) Ziemia
-4) Powietrze
89) Pierścień ochrony przed pociskami
90) Pierścień rozmycia
91) Pierścień widzenia w ciemnościach
92) Pierścień energii
93) Pierścień przedłużenia czaru
94) Pierścień mowy zwierząt
95-100) Amulet ochrony dobrej jakości
Wynik 3: Rzuć 1k100:
1-5) Amulet ochrony dobrej jakości
6-15) Amulet ochrony wysokiej jakości
15 -25) Amulet cechy dobrej jakości (Rzuć 1k12)
-1) Siły
-2) P. Ran
-3) Zręczności
-4) Szybkości
-5) Inteligencji
-6) Mądrości
-7) Spostrzegawczości
-8) Szczęścia
-9) Opanowania
-10) Wytrzymałości
-11) Charyzmy
-12) Wdzięku
35-45) Amulet cechy wysokiej jakości (Rzuć 1k12)
-1) Siły
-2) P. Ran
-3) Zręczności
-4) Szybkości
-5) Inteligencji
-6) Mądrości
-7) Spostrzegawczości
-8) Szczęścia
-9) Opanowania
-10) Wytrzymałości
-11) Charyzmy
-12) Wdzięku
46-55) Demoniczny amulet
55 – 65) Amulet czaru (rzuć 1k4)
-1) Czarnoksięstwo (rzuć 1k10)
*1) Lewitacja
*2) Oddychanie pod wodą
*3) Kula ognia
*4) Iluzoryczny wróg
*5) Wykrycie iluzji
*6) Szpony bestii
*7) Wezwanie ognika
*8) Zaklęta broń
*9) Ochrona przed pociskami
*10) Telekineza
-2) Nekromancja (rzuć 1k10)
*1) Otwarcie ziemi
*2) Lodowy sztylet

*3) Energetyczny pocisk
*4) Wizje śmierci
*5) Oko Kigola
*6) Kamienna klątwa
*7) Siła nieumarłego
*8) Kontrolowanie ożywieńców
*9) Przywołanie demonicznego pomocnika
*10) Złe oko
-3) Teurgia (rzuć 1k10)
*1) Płonące światło
*2) Dar języków
*3) Błogosławieństwo wody
*4) Modlitwa
*5) Zatrzymanie umarłego
*6) Odwaga
*7) Kontrola nad zwierzętami
*8) Uzdrowienie lekkich ran
*9) Spowolnienie trucizny
*10) Jątrzenie ran
-4) Druidyzm (rzuć 1k10)
*1) Strefa czystego powietrza
*2) Wrzątek
*3) Lodowy powiew
*4) Błyskawica
*5) Moc kameleona
*6) Mowa zwierząt
*7) Przemiana laski w broń
*8) Posłaniec
*9) Uderzenie żywiołów
*10) Naturalne leczenie
66 – 75) Amulet ochrony przed magią dobrej jakości
76 – 85) Amulet ochrony przed magią wysokiej jakości
86-95) Amulet ochrony przed nadużyciem:
96) Amulet widzenia
97) Amulet energii
98) Amulet tarczy
99) Amulet pewnego głosu
100) Amulet piorunów
Wynik 4: Rzuć 1k100:
1) Amulet śnienia
2) Amulet przezorności
3) Amulet walki
4) Amulet czujności
5-15) Amulet odegnania nieumarłych
15-20) Amulet powrotu
21-25) Amulet ochrony przed potworami
26-35) Amulet skazy
35-45)Mniejszy / większy amulet balsamiczny (rzuć 1k2)
-1) Mniejszy
-2) Większy
46-50) Serce gniewu
51) Amulet ochrony przed koszmarnymi snami
52-62) Różdżka czaru (rzuć 1k4)
-1) Czarnoksięstwo (rzuć 1k10)
*1) Lewitacja
*2) Oddychanie pod wodą
*3) Kula ognia
*4) Iluzoryczny wróg
*5) Wykrycie iluzji

*6) Szpony bestii
*7) Wezwanie ognika
*8) Zaklęta broń
*9) Ochrona przed pociskami
*10) Telekineza
-2) Nekromancja (rzuć 1k10)
*1) Otwarcie ziemi
*2) Lodowy sztylet
*3) Energetyczny pocisk
*4) Wizje śmierci
*5) Oko Kigola
*6) Kamienna klątwa
*7) Siła nieumarłego
*8) Kontrolowanie ożywieńców
*9) Przywołanie demonicznego pomocnika
*10) Złe oko
-3) Teurgia (rzuć 1k10)
*1) Płonące światło
*2) Dar języków
*3) Błogosławieństwo wody
*4) Modlitwa
*5) Zatrzymanie umarłego
*6) Odwaga
*7) Kontrola nad zwierzętami
*8) Uzdrowienie lekkich ran
*9) Spowolnienie trucizny
*10) Jątrzenie ran
-4) Druidyzm (rzuć 1k10)
*1) Strefa czystego powietrza
*2) Wrzątek
*3) Lodowy powiew
*4) Błyskawica
*5) Moc kameleona
*6) Mowa zwierząt
*7) Przemiana laski w broń
*8) Posłaniec
*9) Uderzenie żywiołów
*10) Naturalne leczenie
63-73) Różdżka mocy dobrej jakości
73-74) Różdżka mocy wysokiej jakości
75) Laska czaszki
76) Kostur podróży
77) Kostur ocalenia
78) Różdżka wiatru
79) Różdżka kradzieży mocy
80) Różdżka zapomnienia
81) Różdżka wydłużenia czarów
82) Różdżka poszerzenia czarów
83-94) Różdżki szkół (rzuć 1k20)
-1) Powietrza
-2) Wody
-3) Ognia
-4) Ziemi
-5) Lodu
-6) Elektryczności
-7) Iluzji
-8) Poznania
-9) Uroków
-10) Przemian
-11) Przywołań

-12) Odrzuceń
-13) Inwokacji
-14) Nekromancji
-15) Demonologii
-16) Uzdrawiania
-17+) Rzuć drugi raz
95) Różdżka maga
96) Wężowa różdżka
97) Samogrające instrumenty
98) Fletnia strachu
99) Fletnia bólu
100) Dzwonek irytacji
Wynik 5: Rzuć 1k100
1) Wężowy flet
2-12) Struny czaru (rzuć 1k4)
-1) Czarnoksięstwo (rzuć 1k10)
*1) Lewitacja
*2) Oddychanie pod wodą
*3) Kula ognia
*4) Iluzoryczny wróg
*5) Wykrycie iluzji
*6) Szpony bestii
*7) Wezwanie ognika
*8) Zaklęta broń
*9) Ochrona przed pociskami
*10) Telekineza
-2) Nekromancja (rzuć 1k10)
*1) Otwarcie ziemi
*2) Lodowy sztylet
*3) Energetyczny pocisk
*4) Wizje śmierci
*5) Oko Kigola
*6) Kamienna klątwa
*7) Siła nieumarłego
*8) Kontrolowanie ożywieńców
*9) Przywołanie demonicznego pomocnika
*10) Złe oko
-3) Teurgia (rzuć 1k10)
*1) Płonące światło
*2) Dar języków
*3) Błogosławieństwo wody
*4) Modlitwa
*5) Zatrzymanie umarłego
*6) Odwaga
*7) Kontrola nad zwierzętami
*8) Uzdrowienie lekkich ran
*9) Spowolnienie trucizny
*10) Jątrzenie ran
-4) Druidyzm (rzuć 1k10)
*1) Strefa czystego powietrza
*2) Wrzątek
*3) Lodowy powiew
*4) Błyskawica
*5) Moc kameleona
*6) Mowa zwierząt
*7) Przemiana laski w broń
*8) Posłaniec
*9) Uderzenie żywiołów
*10) Naturalne leczenie

13) Dzwonek alarmu
15) Magiczny obraz
15) Gadający posążek
16) Statuetka wojownika
17) Gliniana statuetka
18) Figurka kobry
19) Figurka żuka szpiega
20) Czarna lalka
21) Krzesło wygody
22) „Powitalny” dywan
23) Najzwyklejsze puzderko
24) Niewidzialne puzderko
25) Zwierciadło przyjemnych wizji
26) Słoik przypraw
27) 1k6 Pękających butelek
28) Naczynie bezpieczeństwa
29) Krwawy kielich
30) Nieczysty kielich
31) Dzban dusz
32-33) Klejnot czaru (rzuć 1k4)
-1) Czarnoksięstwo (rzuć 1k10)
*1) Lewitacja
*2) Oddychanie pod wodą
*3) Kula ognia
*4) Iluzoryczny wróg
*5) Wykrycie iluzji
*6) Szpony bestii
*7) Wezwanie ognika
*8) Zaklęta broń
*9) Ochrona przed pociskami
*10) Telekineza
-2) Nekromancja (rzuć 1k10)
*1) Otwarcie ziemi
*2) Lodowy sztylet
*3) Energetyczny pocisk
*4) Wizje śmierci
*5) Oko Kigola
*6) Kamienna klątwa
*7) Siła nieumarłego
*8) Kontrolowanie ożywieńców
*9) Przywołanie demonicznego pomocnika
*10) Złe oko
-3) Teurgia (rzuć 1k10)
*1) Płonące światło
*2) Dar języków
*3) Błogosławieństwo wody
*4) Modlitwa
*5) Zatrzymanie umarłego
*6) Odwaga
*7) Kontrola nad zwierzętami
*8) Uzdrowienie lekkich ran
*9) Spowolnienie trucizny
*10) Jątrzenie ran
-4) Druidyzm (rzuć 1k10)
*1) Strefa czystego powietrza
*2) Wrzątek
*3) Lodowy powiew
*4) Błyskawica
*5) Moc kameleona
*6) Mowa zwierząt

*7) Przemiana laski w broń
*8) Posłaniec
*9) Uderzenie żywiołów
*10) Naturalne leczenie
34-44) Świetlisty kryształ
45) Kryształ mrozu
46) Klejnot bólu
47-57) Perła mocy
58) Kamień orlego wzroku
59) Czarna perła nieszczęść
60) Kryształ ognia
61) Kamień morale
62) Kryształ energii
63) Klejnot pochłaniania dusz
64) Kryształ duszy
65) Kamień bezpieczeństwa
66) Odłamek klejnotu nocy
67) Kamień prawdziwego widzenia
68) Głodna księga
69) Księga przeklętych
70) Kompas ludzi
71) Magiczna sieć
72) Sieć cienia
73) Wahadełko wykrycia magii
74) Tarot jasnowidzenia
75) Okulary widzenia szczegółów
76) Łańcuch uwięzi
77-82) Okulary widzenia w nocy
83) Bicz kary
84) Lina wspinaczki
85) Obroża kary
86) Obroża posłuszeństwa
87) Obroża wzmocnienia
88) Żywa lina
89) Cudowne przybory do pisania
90) Powracająca moneta
91) Podkowy szybkości
92) Pochwa ostrości
93) Igły przeszywającego bólu
94) Kości losu
95) Czaszka dusz
96-100) 1k6 Ofiarnych czaszek
Dodatek 9: Spontanicznie zaklęte przedmioty
Niekiedy zdarza się, że wielki bohater, zwykle osoba owiana legendą i wielkiego talentu, lecz
jednocześnie nie parająca się rzadnego rodzaju magią odkrywa, że jest posiadaczem potężnego, czarodziejskiego
artefaktu. Wojownik, walcząc z potęznym wrogiem nagle uświadamia sobie, że w jego miecz, do tej pory
całkiem zwyczajny nagle stał się potężnym narzędziem zagłady, złodziej: że dysponuje zdolnym otworzyć każde
drzwi wytrychem lub jego złachmaniona peleryna zapewnia mu nieśmiertelność. Kupiec: że pierwszy zarobiony
przez niego miedziak, który zachował sobie wieki temu na pamiątkę powoli stał się zapewniającym mu
szczęście amuletem.
Natura większości z tych fenomenów jest prosta do wyjaśnienia mechanizmem psychologicznym
zwanym jako „myślenie życzeniowe”. Nawet w magicznym świecie bowiem nie wystarczy chcieć, by uczynić
przedmiot potężnym źródłem magii. Z drugiej jednak strony magia Laruzji ma swoje kaprysy, odpływy i
przypływy. Podczas tych ostatnbich pojedyncze słowo, czyn lub nawet myśl, by ją zbudzić. Zwykle jednak musi
to być czyn wielki, dramatyczny i nierzadko krwawy i bohaterski. Dzieło życia wielkiego płatnerza, heroiczna
walka zakończona śmiercią bohatera, znaczny sukces… Nigdy też nie jest możliwe ponowne powtórzenie tego
wyczyny tą samą metodą. Zdarza się też, że wielkość niektórych osób: potężnych czarowników, świętych,
mistyków czy przywódców religijnych spływa wprost na posiadany przez nie ekwipunek.

Bardzo duża część magicznych przedmiotów Laruzji zyskała moc właśnie z tego źródła.
Mechanika: Pod względem mechanicznym proces spontanicznego umagicznienia się artefaktów jest bardzo
prosty. Stopniowo spływa na nie moc, która wypełnia dany przedmiot, sprawiając, że ten staje się przedmiotem
magicznym. Zasadniczo Gracz może zdecydować się, że jeden ze swoich przedmiotów uczyni czarodziejską
bronią. Przedmiot taki może być wzmacniany za sprawą Punktów Doświadczenia. Tworzony jest jak podczas
normalnych procedór, z tą jednak różnicą, że zamiast Punktów Czarów wydawane są Punkty Doświadczenia.
Przy czym każde 10 p. doświadczenia równe jest jednemu p. czarów.
By korzystać z tej możliwości postać nie musi znać rzadnych Zaklęć, ani posiadać Zdolności. Jednak
żadna postać nie może stworzyć więcej niż jednego tego typu artefaktu.
Dodatek 10: Dzierżyciele:
Magiczne przedmioty: wszystko jedno, czy są to miecze, pierścienie czy innego rodzaju artefakty są w
gruncie rzeczy narzędziami, czasem bardzo wyspecjalizowanymi, ale wymagającymi do wykorzystania ich pełni
sił specyficznych umiejętności. W prawdzie niektórym wystarczy walić czarodziejskim mieczem jak młotem, ale
nie zmienia to faktu, że nie czerpią w ten sposób pełni jego możliwości. Także do wykorzystania pełnej mocy
przedmiotu konieczne są pewne, specyficzne zdolności i długotrwały trening. Dopiero one pozwalają osiągnąć
pełnię możliwości dawanych przez czarodziejskie przedmioty.
Zestrojenie (...):
Koszt: 2p.
Opis: Wybierz jeden przedmiot magiczny, który posiadasz wymagający zestrojenia. Otrzymujesz dostęp do jego
mocy dostępnych dopiero po dokonaniu tego faktu. Zdolność tą można kupić kilka razy. Za każdym musi jednak
dawać dostęp do nowych poziomów zestrojenia lub, jeśli artefakt takich nie gwarantuje: dotyczyć innego
przedmiotu.
Więź z przedmiotem (…):
Koszt: 5p.
Opis: Posiadasz niezwykle silną więź emocjonalną z pewnym przedmiotem, którego często używasz. Istnieje
ona zarówno na poziomie metafizycznym, jak i praktycznym: od częstego wykorzystywania wytarł się on tak
bardzo, że dostkonale leży ci w rękach. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów związanych z użyciem
tego jednego, konkretnego przedmiotu.
Premia nie przenosi się, jeśli korzystasz z dowolnego innego, nawet jeśli jest on idealną kopią poprzedniego.
Dotyczy tylko tego jednego, wyjątkowego artefaktu.
Zdolność tą możesz wybrać dla dowolnego przedmiotu. Nie musi być on magiczny.
Zaakceptowany właściciel:
Koszt: 5p.
Opis: Jeden z posiadanych przez ciebie, zamieszkanych przez duchy przedmiotów (lub żyjąca w tobie Muza)
akceptuje cię jako swego właściciela. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich prób zapanowania nad nim lub
przekonania go do posłuszeństwa.
Fala uderzeniowa
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel oraz Źródło Obrażeń.
Opis: Broń, z którą jesteś związany jest w stanie wygenerować falę udeżeniową, która pozwala razić
przeciwników znajdujacych się na większym dysnasie. Fala uderzeniowa ma zasięg 10 metrów i zadaje połowę
(zaokrąglanych w dół) normalnych obrażeń zadawanych tego rodzaju przedmiotem (minimum: 2k6 ran). Celem
Fali Uderzeniowej może być tylko jedna osoba.
Zdolność można wybrać maksymalnie trzykrotnie dla jednego przedmiotu. Każdorazowo zwiększa wówczas
zasięg fali o 5 metrów.
Zwiększona moc
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel.
Opis: Przedmiot, z którym jesteś związany zwiększa swoje możliwości. W zależności od typu przedmiotu efekty
są następujące:
- broń: +1k6 obrażeń
- ubrania lub zbroje: +2 p. Klasy Pancerza
- przedmioty gwarantujące premię do cech: +10 do danej cechy
lub:
- zwiększenie zasięgu przedmiotu o 10%

- premia +10 do testów związanych z posługiwaniem się przedmiotem
Zdolność tą można wybrać wielokrotnie, lecz każdorazowo musi dawać inną premię. Zdolność ta działa tak
długo, jak długo posiadasz ze sobą przedmiot magiczny.
Źródło mocy
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel.
Opis: Przedmiot, z którym się zestroiłeś stanowi dla Ciebie dodatkowe źródło mocy. Zwiększa on twoją moc o 5
dodatkowych p. czarów.
Poprawiona kontrola przedmiotu:
Koszt: 5p.
Opis: Lata prawktyki i doświadczenia sprawiły, że nabrałeś wprawy w okiełznywaniu niebezpiecznych sił magii.
Dzięki temu sprawujesz lepszą kontrolę nad jednym z posiadanych przez ciebie magicznych przedmiotów. Za
każdym razem, gdy zmusza cię on do wykonania testu jakiejś cechy, by opanować jego moc otrzymujesz premię
+10 do tego testu.
Alternatywnie, jeśli losujesz wynik działania przedmiotu możesz użyć mocy o 1 stopień wyższej lub niższej w
tabeli, w zależności od tego, co będzie dla ciebie wygodniejsze.
Odnowa ładunków
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel.
Opis: Jeden z przedmiotów, z którym jesteś zestrojony może czerpać swą siłę bezpośrednio z twoich rezerw
mocy i sił życiowych. Możesz, dotykając przedmiotu odnowić 1 znajdujący się w nim ładunek na turę, kosztem
własnych Punktów Czarów (jeśli jakieś masz). Akcja ta nie wlicza się do zwykłego limitu akcji, jakie morzesz
wykonać w turze.
Jeśli nie masz rzadnych Punktów Czarów możesz poświęcić Punkty Ran, by odnawiać ładunki. Poświecejnie 1
Punktu Ran traktowane jest jak wydanie 10 P. Czarów. Jednak tak otrzymane rany wyleczyć możesz w sposób
naturalny lub magiczny dopiero po upływie miesiąca.
Wzmacniacz magii
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel.
Opis: Posiadany przez ciebie przedmiot magiczny potęguje rzucane przez ciebie zaklęcia. Każdorazowo, gdy
przeciwnicy wykonują rzut pozwalający im obronić się przed efektami jednego z twoich zaklęć otrzymują karę 10 do rzutów tak długo, jak długo jesteś w posiadaniu artefaktu, z którym związana jest ta zdolność.
Źródło obrażeń
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel.
Opis: Kontakt z bronią sprawia, że udaje ci się dotrzeć do jej wewnętrznej mocy i wydobyć ją na powierzchnię.
Sprawia to, że twój magiczny przedmiot, jeśli tylko go dobędziesz, płonie otoczony jakiegoś rodzaju aurą
magiczną (trzaska od elektrycznych wyłądowań, otacza go aura zła lub dobra, dobywa się z niego lodowate
zimno lub buchają płomienie). W efekcie oręż zadaje +1k6 dodatkowych ran od jednego, wybranego przez
ciebie źródła.
Nie możesz wybrać tej cechy dla oręża, który już zadaje obrażenia od jakiegoś źródła.
Jeśli broń posiada już moce związane z jakimś źródłem obrażeń (np. ciska ogniste kule lub błyskawice etc.) to
Wierny oręż
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel.
Opis: Przedmiot, z którym się związałeś jest ci „wierny” a jego los na stałę związał się z twoim. Nie ma
możliwości wytrącenia ci tego typu przedmiotu z ręki, nie możesz go też w żaden sposób, przypadkowo zgubić.
Nie działają na niego też żadne czary, który mogłbyby doprowadzić do jego zniszczenia tak długo, jak długo jest
on w twoich rękach.
Jeśli mimo to stracisz przedmiot (najpewniej na skutek działania innego cżłowieka), nadal istnieją szansę, że uda
ci się go odzyskać. W każdym miesiącu istnieje 10% szans, że drogą pozornie przypadkową artefakt trafi w
twoje ręce z powrotem. Jeśli jednak oddalisz się od niego dalej, niż o 100 kilometrów szanse na odzyskanie go
maleją do 10% na rok.
W momencie, w którym podarujesz lub sprzedaż komuś przedmiot w uczciwej transakcji moc ta wygasa.
Opóźnienie negatywnych efektów
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel.
Opis: Jesteś przyzwyczajony do negatywnych efektów wywoływanych przez jeden z posiadanych przez Ciebie
przedmiotów. W efekcie te pojawiają się później, niż zwykle.

Wszelkie negatywne efekty wywoływane przez użycie jednego, magicznego artefaktu pojawiają się po czasie
dłuższym o 24 godziny, niż normalnie. Jeśli przedmiot zadaje obrażenia, to najczęściej przybierają one postać
choroby lub alergicznej wysypki, zamiast zwykłych ran powodowanych przez przedmiot.
Mentalna ochrona
Koszt: 5p. posiadanie zdolności Więź z Przedmiotem lub Zaakceptowany właściciel.
Opis: Mroczny zew dzierżonego przez ciebie artefaktu jest czymś, czemu trudno się oprzeć. Ty jednak robisz to
długo i znasz już większość jego podstępów. Otrzymujesz premię +10 do rzutów obronnego na cechy mentalne
chroniącego przed negatywnymi efektami jednego z twoich przedmiotów magicznych.

