
Czas Waśni: Wojna Totalna: 
 
 Wojna Totalna jest pierwszym dodatkiem do mojego systemu autorskiego Czas Waśni. 
Nie jest to kompletna gra, a jedynie materiał dodatkowy, umożliwiający wzbogacenie 
Waszych sesji o element militarny, prowadzenie bitew, oblężeń i wojen. By z niego skorzystać 
potrzebować będziecie książki Czas Waśni: Podręcznik Podstawowy zawierającej opis świata 
i większość niezbędnych do gry reguł. Można ją pobrać za darmo z oficjalnej strony 
internetowej systemu, znajdującej się pod adresem: 
http://www.gryfabularne.infinity.pro24.pl/ . Dodatkowo potrzebować będziecie informacji z 
mini-dodatku Dodatkowe Zdolności oraz opisu profesji Wojownika Wichru do których ta 
książka w wielu miejscach się odwołuje. Znaleźć je można na wymienionej już stronie, w 
dziale „Małe Dodatki” pod adresem: 
http://www.gryfabularne.infinity.pro24.pl/index.php/0/MA%C5%81E%20DODATKI/ 
W przyszłości będzie tam można znaleźć także liczne inne rozszerzenia do gry. 
 Zaznaczyć bym chciał, że Czas Waśni jest amatorską grą fabularną. Stan taki ma 
swoje zalety i wady. Z jednej strony: możecie pobrać ją za darmo z internetu, nie łamiąc 
prawa oraz nie płacąc 50 do 100 złotych za podręcznik. Z drugiej: niestety posiada ona 
niedociągnięcia, których brak wydanym przez duże wydawnictwa systemom. Mam nadzieje, że 
nie będą one wam przeszkadzać w grze. Gdyby jednak takie się pojawiły prosiłbym o kontakt 
na email muszonik@interia.pl lub na oficjalnym forum gry: http://www.czaswasni.fora.pl/  
 Wojna Totalna napisana została na przełomie lat 2007 i 2008. W rozrywce czas, jaki 
upłyną od tego momentu jest to dość długim okresem, jednak zawarte w niej zasady nadal są 
dość nowatorskie, zwłaszcza jak na polskie realia. Mam nadzieję, że dostarczą wam wiele 
rozrywki. 
 Życzę miłego podbijania świata. 
 - Przemysław „Zegarmistrz” Muszyński 
 
Motto: 
 
When They See Us, They Will Run For Their Lives, 
To The End They Will Pay For Their Lies 
So Long Did We Wait, Now We Are Home 
Her Once Agein There’s A Battle To Fight 
Gather Together For The Sound And The Might 
So Long Did We Wait, Now We Are Home 
 
Now We Will Fight For The Kingdom, Fighting With Stell 
Kill All Of Them, Their Blood Is Our Seal 
Fight Till The Last Of The Enemy Is Dead 
Ride Through Their Blood, That We Gladly Have Shed 
 
- Manowar „Call to Arms” 
 
 Wojna to sprawa o żywotnym znaczeniu dla państwa, obszar życia lub śmierci, droga 
do przetrwania i zagłady. Zagadnienie to wymaga długich rozważań. 
 Kto kocha wojnę, doprowadzi się do zniszczenia. Kto żąda zwycięstwa doprowadzi się 
do niesławy. Wojny nie trzeba kochać, a zwycięstwa nie trzeba pożądać. Działać należy tylko 
wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. 
 Pamiętaj, że oręż to złowróżbne narzędzie, a wojna jest sprawą nader poważną. 
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 - Sun Tsu „Sztuka Wojny” 
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1) Wstęp: 
 

W kraju Kusz, w Nubii i na granicy Sudanu od niepamiętnych czasów było w zwyczaju wszczynać wojnę 
w dniu śmierci faraona, zupełnie tak, jakby murzyni chcieli sprawdzić tym sposobem siłę jego następcy. Wiedząc 
o tym wicekról Południowego Egiptu, Syn Boski i Dowódca Garnizonów gdy tylko usłyszał o zgonie władcy 
zebrał podległe sobie oddziały, przeprawił się przez granicę, spalił wiele wsi i zdobył wielki łup w bydle i 
niewolnikach, lwich ogonach i strusich piórach, a wszystkie murzyńskie plemiona wielki natenczas krzyk i 
lament podniosły z powodu śmierci faraona. 

 
- Mike Waltari „Egipcjanin Sinuhe” 

 
Ludzkość prowadziła wojny od zawsze i prawdopodobnie będzie je toczyć aż po swój kres. Do zmagań 

zbrojnych można mieć różne podejście; obecnie większość ludzi gotowych jest je potępić, uznać za zło i chętna 
byłaby ich zakazać, lecz są także i tacy, którzy znajdują je jako konieczność, niezbędną do przetrwania, 
normalnej egzystencji i rozwoju państwa. 

Nie zawsze jednak tak było. Istniały czasy, w których wojny postrzegano jako dobre dla ludzi i państwa 
oraz przynoszące same korzyści i chwalono władców, którzy je wszczynali, a ganiono tych, którzy tego unikali. 
Istniały całe ludy, których sens życia opierał się na przygotowaniach do walki, a egzystencja opierała się o 
zgromadzone w boju łupy. Świat S.A.M jest w stosunku do naszego anachroniczny, nie powinno więc dziwić, że 
jego mieszkańcy kierują się ideami, które dziś przebrzmiały, niejednokrotnie gloryfikując zjawiska, które my, 
nauczeni własnym, wielowiekowym doświadczeniem musielibyśmy potępić, lub odrzucić. Ich kult przemocy i 
uwielbienie dla zbrojnych działań należy do tej grupy. 

Po co toczone są niejednokrotnie krwawe konflikty, dlaczego mimo upływu wieków nie udało się 
zaprzestać konfliktów? Wojny dzielą się na trzy rodzaje: wojny o zasoby, polityczne i głupie. Marna kultura 
rolna, niewydolne rzemiosło, niedorozwinięty handel i transport niepozwalający przewozić większych ilości 



towarów w połączeniu z niebezpieczeństwem i niewygodą podróży sprawia, że w Laruzji dominują te pierwsze. 
Całe społeczności egzystują ocierając się o groźbę zagłady, a chwila niepogody może – nawet bogatych do tej 
pory gospodarzy – zmienić w nędzarzy. Jeśli nieurodzaj powtórzy się przez kilka lat pod rząd, to nie 
wątpliwości, że sytuacja jest tragiczna. Co gorsza rzadko kiedy żywność da się przywieźć z innych regionów – 
nie chodzi tu nawet o niewygodę, jaką jest transportowanie na zaprzężonych w muły lub konie wozach 
ogromnych ilości worków ziarna czy mąki krętymi, wyboistymi, często zabłoconymi, leśnymi traktami. 
Zwyczajnie Laruzyjskie rolnictwo jest zbyt mało wydajne, a nadwyżki nazbyt nędzne, by mogły pozwolić na 
wyżywienie większych społeczeństw, bez wpędzania w głód udzielających pomocy. Wielu władców w takiej 
sytuacji wybiera więc wojnę, by zająć żyzne ziemie sąsiadów, a zawartością jego spichlerzy nakarmić swój lud. 
Naturalnie od nikogo nie wymaga się, by patrzył na to bezczynnie i oddał dorobek swego życia dobrowolnie. 

Nawet niekoniecznie głód jest powodem wojen. Laruzyjczycy, jak mieszkańcy średniowiecznej czy 
starożytnej Europy nie otaczają się przedmiotami w takich ilościach jak my… Powodem tego jest zwykle 
niewydolność rzemiosła, niezdolnego wyprodukować odpowiednie ilości towarów, by zaspokoić wszystkie 
potrzeby ludzi. Naturalnie ci starają się radzić sobie sami, wykonując każdy potrzebny przedmiot we własnym 
zakresie, lecz wiele prac wymaga dużej specjalizacji, albo nakładów czasu, na które ciężko pracujący gospodarz 
nie może sobie pozwolić. Wojny toczy się więc – jeszcze częściej niż z głodu – celem zdobycia łupów. Nie 
chodzi tu nawet o srebro, złoto czy inne kosztowności – choć to one naturalnie pierwsze nasuwają się na myśl... 
Nam, wychowankom zachodniej kultury, mieszkańcom kraju, w którym nawet kloszardzi pod mostem mają 
telefony komórkowe trudno jest pojąć, czym są buty w świecie, w którym większość ludności chodzi boso! 
Naturalnie nie wmawiam nikomu, że ktokolwiek byłby na tyle szalony, by zaatakować sąsiednie królestwo, by 
obrabować jego szewców z całorocznej produkcji, lecz dla większości żołnierzy perspektywa zrabowania 
wielkich ilości właściwie czegokolwiek działa tak samo skutecznie, jak dla ich wodzów szansa zagarnięcia 
pełnych złota skarbców, pałaców pełnych kosztownych tkanin i klejnotów, czy wreszcie jego ziem. 

Równie cenna jest też siła robocza. W prawdzie wśród ludzi niewolnictwo zanika, lecz jest to przecież 
tylko jedna z licznych ras... Ponadto czasem warto wskrzesić stare zwyczaje. Ludzie najczęściej osadzają 
pojmanych jeńców na ziemi, powiększając w ten sposób areał swych upraw, rzadziej wysyłają ich do kopalń i 
kamieniołomów. Ci, którzy nie trafią do ciężkich robót zwykle mają dużo szczęścia i ich życie specjalnie nie 
różni się od tego, co mieli w domu. Panowie często dokładają starań, by asymilowali się z ich własnymi 
chłopami. Specjaliści – kowale, uczeni, inżynierowie, nawet artyści – mają trochę gorzej, lecz w zamian za 
ciężką prace na rzec swych właścicieli mogą liczyć na dobre traktowanie, lecz nie powinni liczyć na szybkie 
zwrócenie wolności. Dobrzy czy bardzo dobrzy fachowcy są zbyt cenni, zwłaszcza dla prymitywniejszych 
ludów. Pojmanie mistrza płatnerskiego dla klanu orków nie raz jest powodem do święta. Osoby wpływowe – w 
tym także i wielcy rzemieślnicy – liczyć mogą jednak na okup. Jedyne rasy, które nigdy nie pojęły jego idei to 
olbrzymy, trolle i ogry, więc każdy, kto nosi oznaki bogactwa na pewno będzie dobrze traktowany w niewoli – 
bowiem można zwykle za tego typu osoby uzyskać całe stosy złota. Niestety pechowcy, którzy trafią w ręce 
wyżej wymienionych prymitywów mogą liczyć tylko na obfity obiad, w którym jednak to oni wystąpią w roli 
głównego dania. 

Wreszcie cennym zasobem jest magia. Pół podręcznika głównego poświęciłem na tłumaczenie, jak 
rzadka, cenna i jednocześnie potężna jest ona. Nie powinno więc dziwić, że każdego, kto ma na podorędziu 
więcej niż trzech żołnierzy szanse jej zagarnięcia powinny nęcić. 

Rzadko kiedy którakolwiek z tych pobudek wystękuje samotnie. Znacznie częściej łączą się one ze sobą 
tak, że pomysł ataku wydaje się bardzo zyskowny i opłacalny, a determinacja do zagarnięcia wszystkiego, co ma 
przeciwnik staje się gigantyczna. To właśnie dlatego orkowie schodzą ze wzgórz, Haugowie opuszczają swe 
puszcze, nordyjscy piraci grabią wybrzeża, a feudalni panowie tak chętnie walczą między sobą. 
 
 Wojny polityczne częstokroć łączą się z bojami o zasoby. W Laruzyjskim pojmowaniu niestety, 
bowiem to polityka stanowi kontynuacje wojny innymi środkami, podejmowana w momencie, gdy zbrojna 
napaść z takiej, czy innej przyczyny jest niemożliwa. Dyplomacja jest, bowiem bardzo utrudniona, trudno też 
prowadzić rozmowy z setkami półdzikich watażków, pozbawionych wyobraźni, lecz za to obdarzonych przez 
bogów nad wyraz rozwiniętą ambicją. Większość paktów ma więc u swych podstaw groźbę, a służy uniknięciu 
przez którąś ze stron rozlewu krwi, w zamian za najrozmaitsze świadczenia, lub przeciwnie – jest sojuszami 
obronnymi lub też napastniczymi. Pomijając te ostatnie, zwykle niepewne związki wiele wojen politycznych 
opiera się na próbie wymuszenia jakichś świadczeń – czy to nowych, czy zaległych. Niezależnie, jaka bowiem 
rękojmia została udzielona – ilu zakładników wymieniono, ile małżeństw zawarto itd. – zawsze może dojść do 
zdrady, za którą należy odpłacić krwią. Niewypłacony trybut, zamordowanie wymienionych zakładników lub 
posłów, odmówienie umówionego małżeństwa, nie wysłanie odpowiedniej ilości wojska – to wszystko 
doskonałe powody, by dokonać napaści. 
 Formą wojny politycznej są też wojny sukcesyjne, bardzo często rozrywające księstwa lub królestwa. 
Jak sama nazwa wskazuje toczone są o kolejność dziedziczenia tronu. Równie często zachodzą między 
rodzeństwem, co między niespokrewnionymi ze sobą sukcesorami, przekonanymi, że to któremuś z nich 



powinna przypaść w udziale władza. Te ostatnie konflikty mają miejsce zwykle wówczas, gdy wymiera główna 
linia jakiejś dynastii i do walki ruszają jego dalsi krewni. Tragiczniejsze są jednak konflikty między 
rodzeństwem, bratobójcze i bezpardonowe. Gdy rodzą się bliźniaki, takie walki są niemal nie do uniknięcia, tak, 
że w wielu krajach wręcz morduje się jednego z noworodków chwilę po jego przyjściu na świat. Jest to 
rozwiązanie barbarzyńskie, lecz chroniące państwo przed niemal pewnym rozłamem. Rzadziej walki mają 
miejsce, gdy ambicja zdolnego, młodego władcy zostanie powstrzymana przez nieudolnego głupka, który miał 
tyle szczęścia, że urodził się kilka lat wcześniej... Jeśli podówczas młodzieniec znajdzie wystarczająco wielu 
stronników, by rozpocząć wojnę może udać mu się zyskać koronę. Bywa też odwrotnie – to ambitni panowie 
popychają nieudolnych, monarszych synów przeciwko zdolnym następcą tronów, którzy mogliby poskromić ich 
samowolę. Wreszcie ostatni rodzaj sukcesyjnych wojen prowadzą obcy możnowładcy i monarchowie, którzy 
występują w obronie praw swoich żon lub synowych. 
 Rebelie to kolejny rodzaj politycznych konfliktów. Zachodzą podówczas, gdy możnowładcy 
sprawujący kontrolę nad jakimś terenem postanawiają odrzucić władzę lub decyzje swych suwerenów i 
samodzielnie sprawować rządy. Ma to miejsce zwłaszcza w słabych organizmach państwowych (czyli na 
połowie kontynentu), których władcy nie są zdolni do poskromienia zachcianek swych poddanych. Wysłanie 
wojska, celem przywrócenia chciwych rządców do posłuszeństwa jest pomysłem zdecydowanie dobrym, lecz 
niestety związanym z zaangażowaniem się w krwawą wojnę wewnętrzną. 
 Bunty są jeszcze gorsze, ponadto są zdecydowanie nieprzewidywalne i mają bardzo różny przebieg, 
zależny głównie od stopnia desperacji ich uczestników. Zachodzą albo, gdy lud nie zgadza się z decyzją swego 
władcy, albo w chwili, gdy los poddanych stanie się tak nieznośny, że wybierają oni zbrojny opór nad dalsze 
upokorzenia. Skala zjawiska może być różna – począwszy od nieróżniącego się zbytnio od rebelii aktu 
niesubordynacji (np. przepędzenia poborców podatkowych), który łatwo uśmierzyć, po wystąpienie setek i 
tysięcy chłopów napadających na dwory i zamki, mordujących rycerzy i grabiących cały możliwy dobytek na 
powstaniu przybierającym formę całkowicie regularnej wojny. Najczęstsza forma buntu jedynie skalą różni się 
od strajku, który postanowiono (lub też nie) stłumić przy użyciu wojska i jest dość łatwa do poskromienia – 
wystarczy zwykle zrealizować postulaty poddanych. Najgroźniejsza związana jest z gigantycznym rozlewem 
krwi, niesłychanymi zbrodniami i na szczęście jest stosunkowo rzadka. Nie mniej jednak i tak bunty chłopstwa 
czy mieszczaństwa – choć w omówionej, łagodniejszej formie – są na porządku dziennym i pochłaniają wiele, 
często przypadkowych ofiar (ponieważ ktoś zbyt zajadle ciskał kamieniami, kogoś poniosły nerwy, lub chroniąc 
się przed pobiciem przez wściekłą tłuszcze sięgnął po broń).  
 Wojny ideologiczne – ostatni rodzaj konfliktów politycznych – są w Laruzji nieczęste. Polegają one 
bowiem na próbie wtłoczenia do głów przeciwnika jakiegoś światopoglądu lub religii. Mimo, że na kontynencie 
żyje dość dużo wściekłych fanatyków, by narobić nieziemskiego bałaganu, to żaden z kultów nie jest na tyle 
wpływowy, by toczyć większe konflikty z pozostałymi (co nie oznacza naturalnie, że nie dysponują swymi 
własnymi, militarnymi siłami). Nie istnieją też żadne większe, groźne ideologie, głównie dlatego, że filozofia 
społeczna jest bardzo słabo rozwinięta. 
 Odmianą konfliktów politycznych są też wszelkiego rodzaju wróżdy i zemsty rodowe, potrafiące 
niekiedy przybierać ogromną skalę. Walki tego rodzaju toczone są zwykle by dokonać zemsty za zbrodnie 
popełnione przez członków jednego rodu rycerskiego lub innej formacji politycznej na innym. Uznawane są za 
sposób wymierzenia sprawiedliwości niczym się właściwie nieróżniący od akcji policyjnej. 
 
 Ostatni typ wojen to wojny prowadzone z głupoty. Nie przynoszą one korzyści nikomu – nawet 
napastnikowi. Nie prowadzi się ich ani by łupić wroga, ani by zagarnąć jego ziemię, umocnić swą władzę, czy 
wywrzeć sprawiedliwość ani z innej racjonalnej pobudki. U ich podstaw najczęściej stoją bowiem irracjonalne 
uczucia i emocje, oraz podyktowane kaprysem zachcianki. Być może mało kto jest w stanie uwierzyć w wojny 
prowadzone dlatego, że ktoś się obraził, rozgniewał, lub powiedział złe słowo o innym... Włos się jeży, gdy 
usłyszy się o krwawych bojach toczonych o kobiety, pojedyncze dzieła sztuki, czy też po to, by zapewnić 
któremuś z panów widowisko. Niemniej jednak historia Laruzji zna setki tego typu konfliktów. Żaden z 
toczących je panów nie był jednak wybitnym monarchom. 
 Stanowią one niewątpliwie wynik systemu dziedzicznej władzy... Powoduje on, że każdy, kto miał 
szczęście urodzić się w odpowiedniej rodzinie może posiadać niczym nieograniczoną władzę nad swymi 
poddanymi i sługami. Może być szaleńcem, głupcem, upośledzonym, śliniącym się kalekom, zboczeńcem, 
tyranem, czy psychopatom, a mimo to posiąść środki do zrealizowania którejkolwiek ze swych zachcianek. Co 
najbardziej prawdopodobne władcą może zostać osoba, która zwyczajnie nigdy w życiu nie usłyszała „nie” i 
stanowi przykład rozwydrzonego arystokraty, który za normalny stan rzeczy uznaje, że każda jego fanaberia 
zostanie spełniona. Tego typu ludziom zwyczajnie nie przechodzi przez myśl, że świat nie stanowi ich zabawki. 
 
 Po prawdzie najtragiczniejszy – i stanowiący najwspanialsze tło dla pieśni – jest ostatni rodzaj wojny, 
lecz to nie on pociąga za sobą największe ofiary. Także – jakkolwiek barbarzyńskie by się nie wydawały – 
najazdy łupieżcze i zaborcze nie stanowią największego zła. Wszakże chodzi w nich głównie o zdobycie 



określonych dóbr, bez ich zniszczenia. Wyludniona i wyjałowiona ziemia nie przynosi nikomu zysków, w 
spalonych do fundamentów miastach nie ma zwyczajnie nic, co można by zrabować, a wymordowaną ludność 
chyba tylko nekromanta zdołałby pognać w niewolę... Wręcz przeciwnie – większość grabieżców wycofuje się, 
gdy tylko zdobędzie to, czego pragnęła. Odpowiednio wysoki okup lub szybka kapitulacja potrafią oszczędzić 
ludności ogromnych cierpień. 
 Jak zwykle więc najgorsi okazują się politycy. Potrafią oni walczyć, ze zrozumiałych tylko sobie 
powodów przez długie lata, nie dbając o poświęcane w imię wyższych celów życia i dobytki setek czy nawet 
tysięcy ludzi, prowadząc świadomą politykę wyniszczania, mordować i dopuszczać się zbrodni w ramach 
założeń taktycznych. Toczone w imię ich racji konflikty są dłuższe, krwawsze i okrutniejsze, niż wyczyny 
większości piratów, łupieżców i uzbrojonych złodziei, a dorównują im jedynie niektóre pomysły koronowanych 
morderców. 
 
 Wojny nie są jednak jedyną działalnością, do której używa się wojska. Wykorzystywane jest ono 
bowiem bardzo często do ściągania podatków, osłaniania konwojów i transportów cennych dóbr, czy też 
wreszcie jako gwarant spokoju i prawa. Misje policyjne i eksterminacyjne (o tych ostatnich dalej) są chyba 
najczęstszymi akcjami, jakich podejmują się żołnierze. Polowania na bandytów – mimo, że często kończą się 
schwytaniem wielu łotrów - rzadko są całkowicie skuteczne. Pojawienie się zbrojnych oddziałów zwykle 
bowiem skutecznie zaprowadza sposób, najczęściej udaje się też rozbić jedną czy dwie bandy, czy pochwycić 
nieostrożnych, zbyt butnych albo brawurowych hersztów, lecz niestety co sprytniejsi łotrzy po prostu zbiegną na 
inne obszary, by tam grabić. Bezludne, lesiste obszary Laruzji są zbyt rozległe i dzikie, by którakolwiek armia 
była w stanie opanować na stałe sytuację w dowolnym zakątku kontynentu. Co gorsza wielu bandytów ma silne 
zakorzenienie w rodzinnych ziemiach, przez swoich traktowani są jak bohaterowie, całkowicie porządni 
poddani, którzy przecież „tylko” napadają na jakichś obcych włóczęgów, nie wiadomo po co pałętających się po 
gościńcach. 
 Eksterminacje mają podobny przebieg, jak polowania na bandytów, lecz ich celem jest unicestwianie 
grożących danemu regionowi monstrów. Rzadko kiedy celem tego rodzaju wypraw jest polowanie na 
pojedyncze potwory, chyba, że są to stwory naprawdę groźne, a częściej żołnierze otrzymują rozkaz uderzenia 
na ich duże stada, leża i kryjówki zajmowane przez dziesiątki lub setki bestii. Jeśli tylko stwory nie są 
wyjątkowo sprytne i niepodatne na konwencjonalną broń to ludzka przewaga taktyczna i ilościowa jest w stanie 
je przetrzebić. Niestety znów są to akcje o wątpliwej skuteczności, żadne siły zbrojne nie są w stanie ani wybić 
wszystkich bestii, ani sprawić, by te na nowo nie przybyły z niezamieszkanych, dzikich okolic. 
 
2) Przebieg Wojny: 
 
 Na ogół do prowadzenia wojny potrzeba tysiąc lekkich wozów bojowych, tysiąc krytych skórą, ciężkich 
wozów taboru i sto tysięcy żołnierzy w pancernych pasach. Przy wyprawie na odległość tysiąca mil wydatki w 
polu i w kraju, koszta przyjmowania doradców i gości, materiałów takich, jak klej lub laka, utrzymania wozów 
bojowych i uzbrojenia wyniosą tysiąc sztuk złota dziennie. 
 Dopiero, gdy ma się takie pieniądze można wystawić sto tysięcy wojska. 
 - Sun Tsu „Sztuka Wojenna” 
 
2.1) Dark czy Heroic? 
 
 Literatura oraz inne dziedziny sztuki karmią nas dwoma sposobami przedstawiania wojny – niezależnie 
czy przeszłej czy przyszłej. Najczęściej, gdy o niej czytamy, lub oglądamy film możemy podziwiać sceny rodem 
z Czterech Pancernych – bohaterskie, frontalne ataki na hurra, podczas których dzielni żołnierze, heroicznie 
pokonujących złych przeciwników, a bohaterowie są młodzi, odważni i nieskalani żadną zbrodnią, czy 
wojennym przestępstwem. Inną wizję serwuje nam choćby „Szeregowiec Rayan”, „M.A.S.H” „Wiedźmin”, 
„Achaja” czy anime „Berserk”, żeby wymienić tylko tytuły popularne. Przedstawione w nich działania są 
okrutne, krwawe, zbrodnicze i pozbawione głębszego sensu. Z bohaterów (w ostatnim tytule wręcz dosłownie) 
wychodzą demony, obie strony są równie złe i podłe, a żadna z postaci nie jest godna podziwu, czyny każdego 
są równie odrażające, a szlachetne intencje niejednokrotnie obracają się przeciwko tym nielicznym, głupim 
idealistom, którzy jeszcze je posiadają. 
 Który z tych obrazów jest prawdziwy? 
 Jednoznacznie nie potrafię powiedzieć. Faktem jest, że nigdy nie byłem na wojnie i mam nadzieje, że 
los oszczędzi mi tej wątpliwej „przygody”. Wszystkie moje dywagacje na ten temat są jedynie jałowymi, 
pozbawionymi naocznego świadectwa rozważaniami o niczym… 
 Niemniej jednak opierając się na źródłach – wspomnieniach żołnierzy różnych epok, opisach wojen i 
dziełach historyków - można przyjąć, że żadna z tych wizji nie jest w całości prawdziwa, a jednocześnie 
prawdziwe są wszystkie. Fałsz płynie przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszym z nich są wymogi 



dzieła literackiego czy filmowego. Żadna z wojen nie składa się bowiem jedynie z nieustannych, efektownych 
potyczek, bitew, nalotów, artyleryjskich ostrzałów czy rycerskich szarż. Mimo wszystko przez większość czasu 
jej trwania żołnierze ze sobą nie walczą – owszem, bez ustanku trwają starcia, lecz w większości sytuacji 
znaczna część walczących nie jest w nie zaangażowana. Ba – możliwe jest nawet przetrwanie najdłuższego i 
najkrwawszego konfliktu bez brania udziału w jakiejkolwiek walce! 
 Po drugie w wojnie udział biorą ludzie. Nie oszukujmy się – ludzie nie są dobrzy, ale nie znaczy to 
jeszcze, że każdy jest pragnącym tylko palić, gwałcić i rabować psychopatą! Ludzie – pozornie tacy sami – 
postawieni w tej samej, ciężkiej sytuacji zareagują na tysiące różnych sposobów. Tak samo będzie więc i na 
wojnie. Historia zna tysiące przypadków bezgranicznego okrucieństwa, podłości i zwyrodnienia, lecz 
jednocześnie tyle samo altruizmu, bohaterstwa i najwyższego poświęcenia. Mieliśmy zdrajców, tchórzy i 
zwyrodnialców, lecz jednocześnie idealistów – i to nierzadko zwycięskich – bohaterów i prawdziwych mężów 
opatrzności. Nie można więc jednoznacznie powiedzieć, jaka jest wojna – zabawna czy zbrodnicza, bohaterska, 
czy okrutna. Najpewniej zmieszczą się w niej wszystkie te pojęcia oraz pozostanie miejsce dla tysięcy innych, 
których nawet nie przewidzieliśmy w swych dywagacjach. 
 
2.2) Zaciąg i kampania: 
 
 Wojna zaczyna się na długo jeszcze nim pierwsi żołnierze wyruszą na wyprawę, rodzi się bowiem w 
głowach możnowładców i ich sług. Ci – zwoławszy radę i swych dowódców - nakazują im przygotować atak na 
wrogie państwo, lub powierzają im obronę swych ziem. Na długo przed podjęciem jakichkolwiek działań 
powstają – w oparciu o niedokładne mapy, wyssane z palca raporty szpiegów i mgliste wróżby – rodzi się plan, 
zwykle dający się jedynie w ogólnym zarysie wprowadzić w życie. Co gorsza czasem – gdy nie starcza czasu, 
lub cierpliwości władcy – takowy plan nie powstaje i całość działań prowadzona jest na żywioł (choć rzadko z 
sukcesem). 
 Gdy plan działań jest już gotowy w kraj wyruszają posłańcy i ogłaszany jest zaciąg do wojska. 
Wyznaczane jest też miejsce – w trakcie większych wojen jest ich więcej niż jedno – gdzie zbierają się 
wojownicy. Ciągną tam zarówno zawodowe, zawsze pozostające pod bronią jednostki, jak i wasale 
prowadzącego działania pana, ochotnicy czy pragnący sprzedać swe usługi najemnicy. Na miejscu też 
wojownicy zostają podzieleni na odziały, wyznaczeni zostają oficerowie i odbywają się ćwiczenia świeżych 
rekrutów. Wielu z nich niczego nowego uczyć nie trzeba, resztę należy szkolić niemal od podstaw. 
 Jednocześnie po wioskach i miastach własnego oraz ościennych państw podróżują werbownicy 
nakłaniający ludzi, obiecując im nagrody pieniężne i wypłaty żołdu. Oferta taka kusi zawodowców, jak i biedotę 
chętną łatwo zarobić. Ich oferty dla wielu są kuszące, ale sposób, w jaki działają nie zawsze jest uczciwy i 
zgodny z prawem, a zmuszanie przemocą lub oszustwem ludzi do wciągnięcia się na listę poborowych zdarza się 
niemal na porządku dziennym. Zwykle też warunki służby w ich oddziałach są różne od tego, co obiecywano. 
 Taki początek kampanii podyktowany jest tym, że Laruzja posiada bardzo nieliczne, niewielkie armie 
stałe, a nader liczne kampanie opierają się najczęściej na organizowanych w ramach doraźnej potrzeby 
oddziałach zaciężnych, zwykle rzadko organizowanych dłużej niż na rok. Wojska stałe niemal nigdy nie 
stanowią więcej, niż 20-30% całych armii, lecz to one są ich trzonem i elitą. 
 Armia wyrusza w pole w chwili, gdy wszyscy już się zbiorą, a szkolenia dobiegną końca. Naturalnie 
jest to sytuacja idealna, niemal nigdy niezachodząca. Bardzo często wodzowie wyruszają w bój wiodąc ze sobą 
nie do końca wyszkolonych żołnierzy i pozostawiając za sobą wielu sprzymierzeńców i spuźnialskich, bowiem 
postanowili zaskoczyć nieprzygotowanego jeszcze do obrony wodza, lub odwrotnie – przez nagły ruch 
przeciwnika zmuszeni zostali działania. 
 Wymarsze odbywają się zwykle wiosną lub wczesną jesienią, a wodzowie starają się zakończyć walki 
przed nastaniem lata albo zimy. W lecie trwają żniwa i większość żołnierzy pragnie powrócić do domów, lecz w 
obliczu łupów, dużych odległości i wreszcie kar oraz nagród potrafią oprzeć się tej pokusie. Także wojska 
zawodowe i najemne rzadko ją odczuwają, mimo, że często morale podówczas znacznie spada. Ponadto w lecie 
prowadzić jak najbardziej można prowadzić skuteczną wojnę. Zimą Laruzyjczycy natomiast nie walczą. Jedyne 
wyjątki to niemal szaleńczo odważni wodzowie, nie szanujący życia swych żołnierzy, Nordowie, gobliny, 
orkowie i istoty nadprzyrodzone. Nordowie zimą grabią nadbrzeżne osady, lecz nie zapuszczają się w głąb lądu, 
a orki i gobliny organizują w tym okresie krótkie rajdy wilczych jeźdźców. Powód takiego ograniczenia się w 
kampaniach wojennych jest prosty – gruba warstwa śniegu skrywa wszystko, uniemożliwiając marsz, 
poszukiwanie i transport żywności oraz opału, a chłód i wyczerpanie zabijają żołnierzy. O prawdziwym 
nieszczęściu mogą mówić ci dowódcy, którzy nie zdołają powrócić do domu lub skryć się w leżach zimowych 
przed spadnięciem pierwszych płatków śniegu. 
 Dominującą część wojny stanowią marsze z jednego do drugiego miejsca oraz długie postoje. Dowódcy 
przerzucają swych żołnierzy z jednego odcinka na drugi, by zabezpieczyć ważne pozycje, odciąć wroga od 
posiłków, czy źródeł zaopatrzenia, by oczekiwały sił wroga gotowe je rozbić, lub odwrotnie wycofując się przed 



nim, lub poszukują lepszego miejsca do konfrontacji. Ciągłe manewry potrafią trwać w nieskończoność, nim 
dojdzie do walnej bitwy. 
 To, że nie ma rozstrzygnięcia nie oznacza jednak, że nie toczą się walki. Generałowie obydwu stron 
starają się rozbijać mniejsze zgrupowania przeciwnika oraz ciągle go nękać. Na maszerującego wroga wysyłane 
są odziały lekkozbrojnych jeźdźców, by atakowały jego maruderów, zastawiane są pułapki i zasadzki. 
Jednocześnie też wszędzie pełno jest zwiadowców i szpiegów obydwu stron, oraz patroli mających 
wychwytywać wrogich wywiadowców, sabotażystów i podjazdy. Niemniej jednak starcia te nie mają dużego 
znaczenia strategicznego, choć nieostrożni dowódcy mogą wykrwawić swe armie w tego rodzaju potyczkach. 
 Gdy wojska dotrą już na miejsce i nie natrafią na siły wroga rozbijają zwykle obóz, w którym mogą 
pozostać przez wiele tygodni. Czynią tak z różnych powodów – by blokować twierdze wroga, strzec przed nim 
ważnych szlaków, lub umacniać pozycje, w oczekiwaniu na jego nadejście. Częstokroć robi się to, by blokować 
jego miasta i twierdze, których nie da się zdobyć tymi siłami. Armie potrafią w bezruchu spoczywać wiele 
tygodni, by nagle wyruszyć w nowe miejsce. 
 Obozowiska potrafią być całymi miastami namiotów różnych kształtów – od skromnych, nędznych 
zajmowanych przez żołnierzy, przez równie skromne, acz obszerniejsze, mieszczące w sobie siedziby 
wojskowych rzemieślników, ich warsztaty i składy, przez luksusowe, przeznaczone dla rycerstwa i oficerów na 
ogromnych, płóciennych pałacach wodzów, generałów i możnowładców, czy polowych świątyniach kończąc. 
Warunki higieniczne są w nich zwykle kiepskie, Laruzyjska medycyna uważa bród za kwestie estetyki i tylko w 
obozowiskach wyrafinowanych elfów i nieznoszących jakichkolwiek nieporządków krasnoludów jest w miarę 
czysto, dzięki czemu wolne są od chorób i zarazy. Długotrwałe obozowiska zawsze otoczone są umocnieniami – 
wałami z ziemi, palisadami, wieżami z drewna. W rzeczy samej są to pierwsze rzeczy, jakie w nich powstają, 
wznoszone zaledwie kilka chwil po tym, gdy żołnierze zatrzymają się. Nawet namiotów nie rozbija się, nim nie 
powstaną. Przyczyna tego jest prosta – obozujące wojsko przyciągać będzie nieprzyjaciół – szpiegów, zabójców, 
zwiadowców wysłanych, by nękać wojowników. Oczywiste jest więc, że lepiej zmoknąć, niż zginąć 
zaskoczonym przez atak. 
 Ostrożni generałowie każdego dnia, po zakończeniu marszu przystępują do przygotowania obozowiska 
i choćby prowizorycznego jego umocnienia. Wykonują okopy, sypią wały, przygotowują palisady – choćby w 
postaci zwykłego płotu – by wróg nie mógł ich zaskoczyć nagłym atakiem. Mniej ostrożni, lub po prostu głupi 
zaniedbują te przygotowania, co sprawia, że ich wojska stają się łatwym łupem dla przeciwnika, jego podjazdów 
i dywersantów. 
 Prowadzenie kampanii ogranicza kilka, częstokroć bardzo prozaicznych rzeczy. Tysiąc żołnierzy może 
nie wydawać się wielką liczbą... Ot akurat tyle, ile może zgromadzić jakieś rozpieszczone hrabiątko, albo 
skrzyknąć pomniejszy, orkowy watażka. Nie mniej jednak – przy założeniu, że każdy z nich potrzebuje 
przynajmniej jednego metra kwadratowego przestrzeni by mieć możliwość manewru – da się zauważyć, że 
rozmieszczeni gęsiego ciągnąć się będą przez kilometr, a maszerując czwórkami – dwieście pięćdziesiąt metrów, 
co trochę unaocznia problem. Każdego dnia bowiem wypiją hektolitry wody, zjedzą kilka ton żywności, spalą 
setki metrów sześciennych chrust, by ogrzać się w nocy. Niemal codziennie ich konie będą gubić podkowy, a 
ekwipunek będzie się zużywał, trzeba będzie, więc wymienić go na nowy, sprowadzany w hurtowych ilościach. 
 To wszystko trzeba będzie dostarczyć. Naturalnie, więc za wojskiem posuwać się będą tabory 
dźwigające żywność, opał, dodatkowe uzbrojenie i bukłaki pełne wody, lecz nawet te zasoby są wyczerpywane – 
nie mówiąc o tym, że znów zwierzęta pociągowe trzeba wykarmić (podobnie jak woźniców), wiele z nich – 
nawet najlepiej zadbanych – rozchoruje się i padnie, wozy będą się psuć... Linia zaopatrzenia może więc rosnąć i 
rosnąć w nieskończoność. 
 Jednocześnie nie wszystko można przywieźć ze swych ziem, z których się wyruszyło. Pomijając brak 
zasobów należy zauważyć, że zbyt duże odległości ograniczają możliwość transportu. By przetransportować 
worek ziarna przez setki mil należy zużyć kilka podobnych mu na samą paszę dla ciągnących wóz mułów, 
ponadto wędrówka jest długa i niebezpieczna, tak, że nie ma podstaw, by przypuszczać, że ładunek dotrze na 
czas w wyznaczone miejsce. Nie mówiąc już o tym, czy w ogóle dotrze... Nawet niekoniecznie wróg musi 
usiłować przerwać szlaki dostaw. Bandyci i zbójcy bowiem bardzo chętnie go w tym wyręczą, a słabo 
chroniony, wojskowy transport jest dla nich naturalnym celem. 
 Część potrzebnych rzeczy na szczęście żołnierze i zabrani z wojskiem rzemieślnicy mogą 
wyprodukować sami. Resztę zwykle da się uzyskać od ludności. Literatura – zwłaszcza fantastyczna – opisuje 
tego rodzaju działania jako nieskończone morze ognia i grabieży, nie mniej jednak nie jest to niestety dużo 
więcej jak fantastyka właśnie. Generałowie i oficerowie bowiem albo dbają o dobro ludności przemierzanych 
przez siebie ziem, albo szybko kończą karierę. Przyczyna jest prosta – nadmierne okrucieństwa natychmiast 
zrażą przeciwko nim ludność, która odwróci się od nich. Chłopi – przerażeni zbliżaniem się wojska – ukryją się 
w lasach wraz z całym dobytkiem, nie będzie więc już można liczyć na uzyskanie od nich czegokolwiek, czy 
pozyskanie miejscowych przewodników (konieczność przy Laruzyjskim stopniu rozwoju kartografii). Co gorsza 
zwiadowcy, lub patrole wysłane na poszukiwanie żywności spotykać będą zdesperowanych uciekinierów, którzy 
– pewni, że oto nadchodzi ich śmierć – stawiać będą im desperacki opór, by tylko ujść z życiem. Przez to armia 



będzie się wykrwawiać w nieskończonych potyczkach, jednocześnie tracąc ekwipunek i żołnierzy na skutek 
głodu. 
 Z drugiej strony szanse na zakup potrzebnych przedmiotów najczęściej będą małe. Żołnierze szybko 
wykupią co tylko się da, a nawet jeśli nie, to korzystając z nagłej okazji każdy, kto tylko będzie mógł podniesie 
ceny węsząc szanse do wzbogacenia się spekulacją. 
 Wojsko dokonuje więc rekwizycji. Można by zapytać czym ona różni się od rozboju? Przede wszystkim 
jest mniej krwawa, a dowódcy nie odbierają mieszkańcom danych terenów więcej, niż to jest możliwe dla ich 
przeżycia. Częstokroć za zarekwirowane produkty płaci się – zwykle tyle, ile dowódcy uznają za stosowne (czyli 
grubo poniżej wartości rynkowej), lub – jeśli pieniądze się skończą – wydawane są zaświadczenia, pozwalające 
potrącić odpowiednie sumy z przyszłych danin czy podatków (które to kwity nie zawsze są respektowane, a 
nawet jeśli, to rzadko na pełną kwotę). Chłopi uchylający się od rekwizycji mogą ponieść liczne konsekwencje, 
ze śmiercią włącznie, lecz większość oficerów nie posuwa się zbyt często do takiej brutalności. 
 Niezależnie – obrońcy czy zdobywcy – starają się zachować w miarę nienaruszone obszary, które 
podbijają, by później móc czerpać zeń możliwie duże zyski. Nie znaczy to jednak, że chłopi mogą spać 
spokojnie, gdy niedaleko toczy się wojna. Rekwizycje znacznie uszczuplają ich dobytek, choć zwykle nie na 
tyle, by nie mogli oni podźwignąć ich ciężaru (choć – jeśli plony były słabe, lub wojsko korzysta z nich zbyt 
często jest inaczej). Ponadto wielu żołnierzy i oficerów nie jest tak przewidujących i nie patrzy na tyle 
długofalowo, by zważać na nastawienie mieszkańców i grabi, przy okazji gwałcąc i mordując, gdy tylko ma 
okazje. Robią to by napchać swe kieszenie złotem i użyć  trochę. Przodują w tym przedewszystkim najemnicy, 
walczący przecież po to, by się wzbogacić. Wielu wodzów jest też zwyczajnie głupich i uważa, że tym 
świetniejsze jest zwycięstwo im więcej ofiar kosztowało. Większość dowódców stara się powściągnąć jednak te 
działania i nie ma co się kryć – ich polityka przynosi pewien skutek, nie mniej jednak nigdy nie jest on 
całkowity. 
 Niekiedy jednak wsie stają w ogniu w wyniku przemyślanych działań dowódców. Najczęściej jest to 
wynikiem działań karnych, gdy chłopi w wyraźny sposób wspierają wroga, lub wręcz aktywnie walczą po jego 
stronie. Wielu, pozbawionych skrupułów i wyrachowanych generałów niszczy osady i plony, by nie dać 
nieprzyjacielowi szans na uzupełnienie zapasów, lecz jest to desperacka, straceńcza taktyka, urzeczywistniana 
tylko w najdłuższych i najkrwawszych wojnach, a nie codzienność. 
 Innym powodem, dla którego rzadko pali się wsie są zahamowania moralne wojowników. Nawet 
zawodowi żołnierze rzadko kiedy są pozbawionymi sumień łotrami i wielu z nich – usłyszawszy rozkaz 
zabijania bezbronnych, dzieci, kobiet czy starców będzie się burzyć. Należy zauważyć, że większość z nich to 
normalni, młodzi ludzie, posiadający rodziny, którzy dopiero niedawno opuścili swe domy, a nawet ci z nich, 
którzy zawodowo utrzymują się z wojny przez większość czasu stanowią część normalnego, zdrowego 
społeczeństwa. 
 Należy też zauważyć, że w wielu przypadkach chłopów i mieszczan nie obchodzi, kto wygra w wojnie. 
Bardzo rzadko bowiem zdarza się, by byli jakoś szczególnie przywiązani do swych panów. Najczęściej są 
obojętni na to, co dzieje się z jakimś feudałem, zwłaszcza, że zwykle nie mają powodów, by go kochać. W 
prawdzie zdarzają się łaskawi władcy i arystokraci, za których lud gotów jest umrzeć, lecz jednocześnie istnieją 
też i okrutni tyrani, których poddani z wyciągniętymi rękami gotowi są powitać najeźdźców. Większość wojen 
traktowana jest jako rzecz wyższych władz, raczej kolejna plaga, z którą należy się pogodzić, niż patriotyczny 
obowiązek. Znaczna część ludzi uznaje, że ma podczas nich prawo działać zgodnie z bieżącą potrzebą. 
Jednocześnie przeciwko wielu wrogom walczą niemal wszyscy z takim samym wysiłkiem (choć zdarzają się też 
i zdrajcy szukający w takim wypadku zysku). Są to przedewszystkim siły, po których nie można oczekiwać 
litości – wrogie rasy, okrutni tyranii, nieumarli i potwory. 
 Największe niebezpieczeństwo dla cywilów stanowią jednak nie odziały wojskowe, a podążający za 
nimi ludzie. To różnorodny tłum, z którego najważniejszą część stanowią maruderzy i dezerterzy. Maruderzy to 
zwykli żołnierze, którzy – z różnych powodów – nie mogli nadążyć w marszu za swymi towarzyszami. Rany, 
choroby, zmęczenie, słaba kondycja fizyczna, czy wreszcie zwykła niefrasobliwość sprawiła, że zostali w tyle, 
najczęściej bez środków do życia na terytorium wrogiego kraju. Podążają za swym wojskiem, chcąc trafić z 
powrotem w jego szeregi. Czasem zdobywają pomoc lokalnej ludności – zwłaszcza, jeśli nie jest ona wrogo 
nastawiona do armii. Czasem – jeśli są wystarczająco liczni lub zdesperowani - pomoc tą wymuszają. Wiele 
gorsi są dezerterzy, którzy nieraz czują za swymi plecami pościg, są więc znacznie bardziej umotywowani do 
dokonywania zbrodni. Za wojskiem ciągną wreszcie liczne rzesze handlarzy, cyrkowców, złodziei, prostytutek, 
kucharzy i spekulantów gotowe pasożytować na żołnierskich żołdach i naiwności, a jeszcze chętniej na 
bezbronnej ludności. 
 Ostatnim ważnym czynnikiem jest ukształtowanie terenu, które decyduje o długości marszu i linii 
zaopatrzenia. W Laruzji nie ma wielu dróg, a te, które istnieją rzadko są w dobrym stanie. Kamienne, dobrze 
utrzymane trakty, najczęściej dzieła krasnoludów są cudami, zdarzającymi się jedynie w nielicznych 
prowincjach. Najczęściej spotykane są ziemiste, nieutwardzone gościńce, będące po prostu wydeptanymi w 
ziemi i wyjeżdżonymi koleinami, w upały pełne pyłu, a podczas deszczu błota. Także przeszkody terenowe są 



bardzo częste – bezludne lasy, rozległe bagna, pozbawione mostów rzeki, które trzeba przemierzać przez brody 
(lub – jeśli takich nie ma, lub woda wezbrała – łodziami i tratwami), czy góry stanowią bardzo często 
przeszkodę nie do przebycia, pokonanie której może być samo w sobie bardzo niebezpieczną przygodą. 
Wielokrotnie dzikie tereny uznawane są właśnie za taktyczne bariery ochraniające państwo od najazdu z którejś 
ze stron. 
 
2.3) Bitwy: 
 
 Niemniej jednak kiedyś – pomimo głodu, dzikich, bezludnych pustkowi i wielu dni strawionych na 
ciągłym marszu - wojsko staje w oko w oko z nieprzyjacielem. Mimo, że niekiedy, jeszcze zanim żołnierze 
skrzyżują miecze wiadomo, kto wygra i czasem kampanie – dzięki niezwykłej strategii – kończą się uznaniem 
przez którąś ze stron zwycięstwa drugiej, to właśnie najczęściej w bitwie (lub serii bitew, jeśli zaangażowano 
duże siły, lub zwycięstwo nie było wystarczająco druzgocące) rozstrzygają się losy wojen. 
 Bitwa z oddali jest bardzo widowiskowa i bardzo piękna. Można podziwiać szeregi żołnierzy w 
lśniących zbrojach, oficerów z barwnymi pióropuszami na chełmach i odziane w przepięknie zdobione zbroje 
rycerstwo manewrujące karnie, niczym na paradzie pod kolorowymi sztandarami. Z bliska niestety cały urok 
gaśnie, a widok przesłania kurz, bryzgi krwi i szeregi usiłujących się wzajemnie wdeptać w ziemię istot. 
Powietrze wypełniają bitewne okrzyki, wrzaski ranionych i jęki konających. Błagania o litość, przechwałki, 
bluźnierstwa i przekleństwa mieszają się z rozkazami i szczękiem broni. Jeśli dodamy do tego jeszcze 
ograniczające pole widzenia w znacznym stopniu hełmy, to łatwo zrozumieć, że walczący nie posiadają 
jakiejkolwiek orientacji w sytuacji na polu bitwy. 
 Jako, że większość walk toczy się twarzą w twarz, na bliską odległość, a broń miotająca jest niecelna i 
nieskuteczna Laruzyjczycy preferują inne doktryny wojenne, niż nam współcześni. Przede wszystkim nie stosuje 
się kamuflażu, a wojownicy najczęściej – jeśli akurat nie mamy do czynienia z zasadzką – nie starają się ukryć 
swej obecności. Przeciwnie – często noszą kolorowe stroje, z godłami, które pozwalają ich wyraźnie rozróżnić. 
Trudno nazwać je mundurami – żadna z armii nie zrozumiała idei jednolitego umundurowania, lecz posiadają 
podobną funkcję – mają zapobiec zabiciu przez towarzyszy broni w bitewnym zamieszaniu i ułatwiać 
identyfikacje wrogów. Także oficerowie i inne, wysoko postawione osoby – jako, że nie muszą obawiać się 
snajperów – starają się wyróżniać z tłumu i być zauważalnymi dla własnych żołnierzy. Przydaje się to w 
bitewnym zgiełku, gdy – po licznych zdobieniach ekwipunku chociażby – od razu widać, kto jest dowódcą. 
Podobną funkcję mają też sztandary – żołnierze mogą z oddali ujrzeć, gdzie walczy ich odział i starają się skupić 
wokół proporca. Ponadto sztandary posiadają funkcję sygnałową, chorąży – manewrując nimi, wedle ustalonego 
kodu - potrafią przekazywać wiadomości i rozkazy. Dlatego też tak dużą wagę przywiązuje się do ich zdobycia – 
bez sztandaru przynajmniej jeden odział wojska będzie zdezorientowany i niegotowy do działania. Podobną 
zresztą rolę odgrywają muzycy – wykonywane przez nich melodie stanowią różny kod – mają na celu podnieść 
na duchu żołnierzy, ustalać tempo marszu, czy też dawać sygnał do odwrotu, ataku lub przegrupowania się. 
 Bitwa niemal zawsze wiąże się z wieloma zabitymi po którejś ze stron, choć rzezie, w których ginie 
50% i więcej wojowników którejkolwiek ze stron są rzadkością. Najczęściej znacznej części wojowników udaje 
się ujść z życiem, lecz zwykle są już wówczas zbyt wyczerpani, zdemoralizowani i rozproszeni, by stanowić 
zagrożenie dla swych przeciwników. Zwycięzcy natomiast mogą opowiadać o dużym szczęściu; ich własnością 
staje się bowiem bitewne pole, zwykle usłane zwłokami... i doczesnymi dobrami zabitych. Historia Laruzji zna 
liczne przypadki, gdy niedozbrojony motłoch, przypadkowo zatriumfowawszy w jakiejś potyczce nad 
możniejszym wrogiem nagle stawał się świetnie wyekwipowaną, groźną siłą tylko dzięki zebranemu na polu 
bitwy ekwipunkowi. 
 Zyski płyną też z jeńców. Najmożniejszych nie zabija się prawie nigdy - chyba, że ich dziełem są jakieś, 
wyjątkowe zbrodnie, lub są bardzo niebezpieczni z politycznego lub praktycznego punktu widzenia – wtedy 
zwykle spotyka ich egzekucja od razu po schwytaniu (lecz podówczas zwykle są na tyle mądrzy, by się nie 
poddawać). Najczęściej za ich uwolnienie można liczyć na sowity, a w wypadku królów gigantyczny wręcz 
okup. Okupy często wypłaca się nawet za zwłoki ważnych, czy wielkich person i bohaterów. Los zwykłych 
żołnierzy bywa niestety gorszy. 
 Największego pecha mają ciężko ranni. Tych niestety uśmierca się prawie na miejscu – i to nierzadko 
tak sojuszników, jak i wrogów. Ten zdawałoby się barbarzyński akt w rzeczywistości jest swoiście pojętym 
miłosierdziem... Laruzyjska medycyna nie jest wysoko rozwinięta (a magia nie jest czymś, z czym każdy obcuje 
na codzień) i wielu typów obrażeń nie da się wyleczyć, a skazują one ludzi na długie, przewlekłe męki 
zakończone śmiercią po dniach lub tygodniach bólu. Lekko rannymi przejmuje się mało kto... Zwykle armia 
zostawia tak przyjaciół, jak i wrogów w tyle, pozostawiając ich na pastwę losu lub w rękach często podążających 
za wojskiem kapłanów, organizujących przytułki dla poszkodowanych. Zdrowi i prawie zdrowi trafiają do 
niewoli. Niektórzy wodzowie – popisując się swym okrucieństwem – mordują ich od razu, lecz nie jest to 
szczególnie dalekowzroczna taktyka – przerażeni ich czynami wrogowie walczyć będą następnym do śmierci. 
Niektóre ludy obracają schwytanych w niewolników, większość jednak albo usiłuje ich włączyć w swe szeregi 



(jest to szczególnie łatwe z najemnikami i żołnierzami zaciężnymi walczącymi w końcu za złoto), albo traktuje 
jako tanią siłę roboczą w obozach, wysyłaną do najgorszych i najbardziej niewdzięcznych prac, a po 
zakończeniu wojny puszczanych wolno. 
   
 Nie zawsze jednak zwycięstwo w bitwie pozwala zakończyć wojnę. Wielokrotnie zdarza się, że 
nieprzyjaciel – nawet, jeśli jego główne siły zostają rozbite – zamyka się w twierdzach. Właśnie dobre 
umocnienia, poparte wierną załogą i dużymi zapasami żywności pozwalają uniknąć klęski. Wiele, z pośród 
niekończących się, Laruzyjskich wojen zawdzięcza swą przewlekłość właśnie twierdzom. Zamki, fortece, czy 
nawet miasta (które bardzo, ale to bardzo rzadko nie posiadają żadnych umocnień) mogą – obsadzone 
niewielkimi siłami – odpierać wroga wielokrotnie liczniejszego, a w wypadku jego odstąpienia od murów – 
nękać go ciągłymi wypadami. Zdobyć umocnienia można jedynie w wyniku bardzo krwawego, bardzo 
wyczerpującego i niezwykle ryzykownego szturmu, głodem lub zdradą. Pierwszy z nich możliwy jest 
praktycznie z miejsca, lecz nawet w wypadku powodzenia oznacza gigantyczne straty, a na drugie i trzecie 
potrzeba czasu, liczonego niekiedy w latach. Jeśli więc zdobywca nie posiada ogromnej armii, lub sytuacja 
wroga nie jest tragiczna oblężenia potrafią ciągnąć się bez końca. Jednym z najbardziej ekstremalnych 
przykładów może być tutaj na przykład sytuacja z Rodarii, w której zwolennicy jak i przeciwnicy Hattona od 
bezmała stu lat raz oblegają, a raz bronią tych samych zamków. 
 Jeśli sytuacja nie pozwala na szturm najczęściej generał jednej ze stron postanawia podzielić swe siły, 
pozostawiając na tyle duże odziały, by skutecznie odcięły warownie, lub miasto i maszeruje dalej. Niestety, jeśli 
dalej natknie się na większe ilości umocnionych zamków, albo obronnych grodów będzie musiał dzielić siły na 
jeszcze mniejsze części. Wielu Laruzyjskich wodzów opiera, więc swą taktykę obronną na umocnionych 
fortecach, pomiędzy którymi manewruje jedna lub dwie armie. Żołnierze unikają walki, oczekując aż 
nieprzyjaciel zajmie się obleganiem fortec lub rozproszy się, zdobywając setki umocnionych punktów, by 
później albo uderzyć nań wraz z obrońcami albo rozbić po kolei każde wrogie zgrupowanie. 
 Szturm na mury, mimo swej szybkości zwykle nie jest dobrym wyjściem – nawet, jeśli mamy do 
czynienia z wystarczającą ilością żołnierzy, machin miotających pociski, wież oblężniczych, drabin i osłon dla 
saperów atak musi pociągnąć za sobą ogromne straty. Dlatego więc większość najpotężniejszych fortec została 
zdobyta albo, gdy zaskoczono je nieprzygotowane do obrony, albo, gdy ktoś z pośród ich obrońców okazał się 
zdrajcą. 
 Sytuacja oblężonych także nie jest zwykle wesoła. Zmuszeni są liczyć się z każdym kęsem strawy, 
każdą wystrzeloną strzałom i każdym człowiekiem, z każdym dniem są bliżsi klęski. Jeśli wróg nie ustąpi w 
końcu nawet największe zapasy muszą się skończyć i zapanować musi głód (a nawet w najlepszym momencie 
żaden z oblężonych nie może najadać się do syta). Najtragiczniejsza sytuacja zawsze panuje w miastach. 
Niezależnie, co by nie robić trudno jest zgromadzić wystarczające zapasy, by wyżywić przez dłuższy czas tak 
wielkie masy ludności i bardzo szybko mieszczanom głód zagląda w oczy. 
 Jeszcze gorzej jest, gdy padają umocnienia. Wówczas to bardzo często zaczyna się prawdziwa rzeź, 
orgia mordu i grabieży. Gdy miasto, lub zamek samo się poddaje, zwykle sytuacja nie jest zła – wodzowie 
wroga, by zachęcić inne osiedla do kapitulacji starają się oszczędzić mu jak najwięcej cierpień. Jednak, jeśli 
żołnierze po wielu tygodniach oblężenia, czy okrutnym, krwawym szturmem wreszcie dostają się na ulice nikt 
nie ma litości dla obrońców i żaden rozkaz nie może powstrzymać wybuchu przemocy. Zwykle napastnicy są już 
wówczas tak wyczerpani własnymi stratami, oraz przepełnieni nienawiścią do obrońców, że nawet 
najporządniejszy człowiek nie czuje oporów przed zadawaniem śmierci bezbronnym ludziom. 
 
 Bitwy morskie natomiast łączą w sobie wszystkie cechy bitew lądowych i oblężeń. Generalnie toczy się 
je wedle podobnej taktyki, jak na lądzie, lecz zamiast oddziałom wojska wodzowie wydają rozkazy okrętom. 
Najczęściej dowództwo znajduje się na pokładzie najpotężniejszej i najlepiej uzbrojonej jednostki płynącej w 
pierwszej linii, bo tam najłatwiej wykorzystać jej potencjał. Okręty nie są w stanie przenieść dużych ilości 
ciężkiego sprzętu i machin jednocześnie zachowując manewrowość, dlatego walka ogniowa – toczona za 
pomocą kusz, łuków i pojedynczych skorpionów schodzi na drugi plan wobec wzajemnego taranowania się i 
walki wręcz. Jeśli któryś ze statków nie pośle drugiego na dno zamontowanym na sobie taranem następuje 
zwykle abordaż, połączony ze zdobywaniem kasztelu (jeśli takowy jest na danej jednostce) czy nawet laniem 
wrzącym olejem. 
 Jeśli atakowane jest miasto lub nadmorski zamek (albo wojna toczy się w regionie jakiejś dużej, 
żeglownej rzeki) flota częstokroć bierze udział w oblężeniu. Porty fortyfikowane są niemal tak samo jak miasta – 
ich wewnętrzny basen otoczony jest obronnymi murami wybudowanymi na sztucznie usypanych groblach, do 
wnętrza których wiedzie jedynie wąska brama (czasem zamykana wrotami lub kratownicą, a częściej 
łańcuchem). Okręty podówczas starają się albo sforsować wejście do portu, albo podpływają do murów i z ich 
pokładów żołnierze – za pomocą drabin lub lin szturmują mury. Bardzo często używa się ich jako ruchomych 
platform strzelniczych, obsadzonych łucznikami, lub nawet machinami oblężniczymi (choć to ryzykowny 



pomysł ponieważ tak załadowane statki tracą swą zwrotność, szybkość i stają się bardzo niestabilne, przez co 
często się wywracają). 
 Bitwy morskie są chyba nawet bardziej ryzykowne niż lądowe, a to z prostej przyczyny – wielu 
walczących ubiera zbroje, przez co – jeśli spadną do wody – niemal natychmiast toną. 
 
 Laruzyjczycy nie byliby sobą, gdyby nie dodali odrobiny własnej inwencji do bitew i walk. Na 
kontynencie zdarzają się więc prawdziwe kurioza wojny, od których każdego profesjonalnego stratega potrafi 
rozboleć głowa. Pominąwszy wcale nie tak rzadkie pojedynki między obrażonymi przywódcami wrogich armii, 
nierzadko rozstrzygające bój (bez generała, który pokierowałby strategią przecież mało która armia jest w stanie 
odnieść zwycięstwo, a żołnierze – często spajani osobą przywódcy – tracą motywacje do dalszej walki) zdarzają 
się też bitwy będące prawdziwymi pojedynkami… Nierzadko dwoje feudałów, obrażonych na siebie umawia 
miejsce i ilość sił, jakie można wystawić, by tam stoczyć ze sobą bój, którego zwycięzca bierze wszystko. 
 Taka, niezwykle ujęta w konwenanse wojna wydawać się może dziwna, zwłaszcza, że daje liczne 
okazje do zdrady, lecz jednocześnie ma swoje zalety. Przede wszystkim oszczędza wielu wysiłków i 
niepotrzebnych strat w licznych zasadzkach, manewrach i krwawych potyczkach, czy długotrwałych oblężeniach 
i ujmuje licznych cierpień ludności. Laruzyjscy możnowładcy w prawdzie rzadko kiedy mają na tyle dużo 
humanizmu i dalekowzroczności, by przejmować się takimi drobnostkami, jak dobrobyt czy życia chłopów, lecz 
nierzadko zmusza ich do tego sytuacja i chciwość zagarnięcia większego łupu. Taki styl prowadzenia wojny 
częsty jest zwłaszcza wśród wasali jednego lub więcej panów. Jeśli dojdzie między nimi do waśni, która 
wymaga rozlewu krwi, a suweren (lub suwerenowie) nie chcą eskalacji konfliktu częstokroć odgórnie ustalają 
miejsce, formę i przebieg walki oraz dozwolone w niej siły, a także wysyła wojsko, mające pilnować przebiegu 
konfliktu. 
 W przypadkach, gdy walka jest dla obydwu stron kwestią honoru, nie zaś doraźnej korzyści, lub żaden z 
dowódców nie jest skłonny przeprowadzić frontalnego ataku, bitwy zmieniają się w rodzaj turnieju, serii 
potyczek między wojownikami, najczęściej szlachetnego pochodzenia, wyzywających się wzajemnie do walki. 
Nie ma to dużego sensu z punktu widzenia strategicznego, lecz obrazuje sposób myślenia Laruzyjczyków. 
Niekiedy tego typu boje potrafią dojść do takiego stopnia groteski, że obydwie walczące armie praktycznie 
organizują turniej, obozując w jednym miejscu, wzajemnie podejmując się jadłem i napojem oraz przyjmując 
zakłady, na to, który z potykających się aktualnie rycerzy zwycięży. 
 Kluczem do zrozumienia tego rodzaju bojów jest przyjęcie do wiadomości, że bitwa nie musi oznaczać 
wojny, a - na przykład – być sposobem rozstrzygnięcia sprawy sądowej, zmazania skazy na honorze lub 
sposobem dociekania prywatnej sprawiedliwości i przebiegać w sposób określony licznymi warunkami 
formalnymi. Ten sposób walki gwarantuje dużą uczciwość i równość obydwu walczących stron, a jednocześnie 
chroni je przed wielkimi, obustronnymi stratami. Niekiedy tak – w myśl zawartych traktatów - rozstrzyga się 
długie, trwające latami wojny... A niekiedy przegrana w tego typu turniejowej walce inicjuje zdradę, od której 
zaczyna się prawdziwy bój. 
 
2.4) Na tyłach: 
 
 Armia składa się nie tylko z żołnierzy i rycerzy, wraz z nią podążają setki i dziesiątki osób, które nie 
biorą bezpośredniego udziału w walce, lecz powodzenie kompanii w dużej mierze zależy od ich obecności. 
Obok wojowników maszerują zwykle także służący, kucharze, woźnice, kowale i cieśle. Ich liczba jest zwykle 
ogromna i oblicza się, że na 4-5 żołnierzy przypada jeden służący. 
 Naturalnie tą liczbę zawyżają rycerze, baronowie i wszelkiego typu wysocy arystokraci, którzy nie są w 
stanie obejść się bez dziesiątków usługujących im ludzi, lecz ich służba nie jest jedyną. Większość oddziałów, 
nawet najpodlejszego wojska ma, bowiem własnych posługaczy. Jest to zrozumiała konieczność, gdy weźmie się 
po uwagę ciężar prac, jakie należy wykonać w celu utrzymania przy życiu tych ludzi – przygotować dlań posiłki, 
rozbić namioty, dostarczyć wody czy zaopiekować się ekwipunkiem. Tym wszystkim trudnią się słudzy 
(najczęściej wspomagani dodatkowo przez wyznaczonych do tego – np. za karę – żołnierzy), by zdjąć ten 
obowiązek z rąk mających wszak inne zadania wojowników. Dodatkowo są niezbędni podczas przygotowań do 
bitwy, bowiem wiele pancerzy jest bardzo skomplikowanych i wymaga pomocy przy zakładaniu. 
 Także obecność woźniców łatwa jest do uzasadnienia – transportują oni zapasy, sprzęt i łupy za armią 
na swych wozach. Podobnie wyspecjalizowani rzemieślnicy – zajmują się naprawą i wykonywaniem oręża, 
sprzętu, machin oblężniczych itd. 
 Niemniej jednak żywot służących nie jest łatwy. W prawdzie tylko niektórzy wodzowie wpadają na 
pomysł uzbrojenia ich i posłania do boju (bo to jedynie pomysł na wytracenie bądź co bądź pożytecznych ludzi, 
a nie poważny pomysł) to jednak jest to życie pełne niebezpieczeństw. Nie dość, że zajmują się najczarniejszymi 
pracami, nierzadko w poniżeniu, to zawsze mogą zginąć. Podczas rajdu nieprzyjaciela, lub napadu na konwój, 
czy przegranej bitwy, gdy wróg grabi obóz zabijani są wszyscy, którzy dostaną się w zasięg nieprzyjacielskich 
mieczy, bez baczenia jak i czy w ogóle są uzbrojeni... 



 Osobną kwestią są tzw. odziały saperskie złożone głównie z jeńców wojennych, ukaranych żołnierzy i 
służby. Zajmują się one przede wszystkim pracą nad umocnieniami lub ich przełamywaniem. Nie dość, że jest to 
zajęcie nader trudne, to – dodatkowo – często nader niebezpieczne. Pracujący bez żadnych pancerzy i niekiedy 
innych osłon przy zasypywaniu lub kopaniu fosy robotnicy są idealnym celem dla nieprzyjaciela. Naturalnie 
istnieją odziały saperów i odziały saperów… Na najbardziej narażone odcinki wysyłani są zwykle ci, których 
strata będzie najmniej bolesna – czyli w pierwszej kolejności jeńcy i przestępcy. 
 Za wojskiem podąża wreszcie – jak już wcześniej napisano – cały tłum ludzi niepełniący w nim 
żadnych ważniejszych funkcji. Nie są to może tak wielkie masy jak w XVI czy XVII wiecznej Europie, lecz ich 
obecności nie da się zignorować. Niektórzy z nich są pożyteczni – część kupców, rzemieślnicy, opiekujący się 
rannymi kapłani, medycy, wszelkiego typu garkuchnie... Przydają się też rozmaici, oferujący rozmaite usługi 
służący czy dostarczający choćby rozrywki i wyszynku handlarze win, lecz znaczna część z nich to zwykłe 
pasożyty. Minstrele, akrobaci, żebracy, prostytutki, handlarze amuletów dla zabobonnych, szulerzy – to tylko 
część galerii. Pojawiają się – i to nader licznie – też zwykli zbóje, oszuści i złodzieje gotowi choćby rabować 
wewnątrz obozu, gdy żołnierze udadzą się w bój. 
 
2.5) Za linią frontu: 
 
 Już pominąwszy tragedię cywilów wojna zawsze oznacza zniszczenia. Większość walczących to chłopi, 
rycerze lub mieszczanie, czasem też wolni, utrzymujący się zawodowo ze służby wojskowej, w drużynach i 
straży przybocznej feudałów, lub samemu będąc suwerenami. Są to w prawdzie najczęściej sprawni, 
doświadczeni i nieźle przeszkoleni żołnierze, lecz prócz intratnego zawodu mają też inne zajęcia – prace, domy, 
rodziny, dzieci, ojców i matki. Wyprawa wojskowa dla każdego z nich znaczy to samo – opuszczenie domów, 
wymarsz i ryzykowanie życia w obcych krainach. W domu pozostaje po nich jedynie smutek i niepokój o ich 
przyszły los. Gdy wracają – niezależnie, czy ciężko poszkodowani i zagłodzeni, czy dźwigając świetny łup 
witani są z radością. Gdy nie wracają niepokój rośnie. W Laruzji komunikacja szwankuje i – mimo, że 
większość dowódców spisuje listę swych żołnierzy – mało kto dba o to, by każda rodzina poznała los swych 
bliskich. Dlatego też – jeśli nie znajdą się uczynni towarzysze broni, którzy odnajdą krewnych i doniosą im o 
losie ich bliskich – los ten pozostaje zagadką. W niemal każdej wiosce i miasteczku można spotkać osoby od lat 
oczekujące na powrót dawno już nieżyjącego męża, brata lub syna… 
 O ile los żołnierzy potrafi być okrutny, o tyle los cywili potrafi być jeszcze straszniejszy. W prawdzie 
chyba żadna z zamieszkujących Laruzję ras nie uprawia jako głównej taktyki walki eksterminacji, jednak nie 
oznacza to, że obchodzą się z podbitymi w sposób delikatny czy pobłażliwy. Bardziej, niż zabić opłaca się 
bowiem narzucić swą władzę, wymusić daniny czy chociaż zapędzić do niewoli i zmusić do pracy. Nie oznacza 
to natychmiastowego zgonu, lecz też nie jest to godny pozazdroszczenia los. 
 Nim jeszcze pierwsi z walczących skrzyżują swe miecze ludność cywilna już odczuwa ciężar walk. 
Chłopi i mieszczanie – mimo, że w większości części Laruzji nie istnieje obowiązkowy pobór do wojska – 
zobowiązani są do zapewnienia ekwipunku i wyposażenia wojsku. Zwykle oznacza to dostarczenie 
odpowiednich ilości zboża, by zaspokoić (przynajmniej na początku kampanii) potrzeby wojska oraz 
wystarczająco dużo złota, by zakupić najpotrzebniejszy sprzęt. Przedłużenie się kampanii i zacięte walki 
oznaczają zwykle dodatkowe obciążenie finansowe dla tych ludzi – które mogą prowadzić do absolutnej ruiny 
finansowej społeczeństwo. Najczęściej bywa tak, że na jednego wysłanego w pole wojownika pracuje osiem do 
dziesięciu gospodarstw rolnych, co sprawia, że wydatki są w jakiś sposób rozłożone. 
 Gorzej wygląda los ludności ziem wroga, lub tych, na których bezpośrednio toczy się walka. Żołnierze 
tej strony, która nie jest w stanie dowieść zapasów w odpowiednich ilościach z domu wymuszają dostawy na 
chłopach. Najczęściej zabierają im większość nadwyżek żywności, tak, że nie tylko nie mają oni szans na 
sprzedanie części plonów w miastach, a wręcz zmuszając ich do zaciśnięcia pasa i oszczędzania. Generalnie 
większości wodzów nie zależy na zagłodzeniu ludności, lecz jeśli plony były słabe, lub wojsko kilkakrotnie 
przemaszeruje przez jakieś miejsce ten właśnie efekt otrzymują. 
 Naturalnie chłopi nie godzą się łatwo ze swym losem, wielu stawia opór, lecz najczęściej jest on bierny. 
Odział wojska może wjechać spokojnie do nawet największej wioski i zażądać wszystkiego, co dusza zapragnie, 
a następnie zapłacić jakieś psie pieniądze z prostej przyczyny – chłopi wiedzą, że w razie większych niepokojów 
zjawi się tu większa ilość żołnierzy i ukarze każdą zniewagę. Jedynie w sytuacji największej desperacji stawiają 
więc zaciekły opór, broniąc się przed najgorszymi bandytami i łupieżcami. Znacznie częściej następuje jednak 
opór bierny, którego skutecznie nauczyły ich lata uchylania się od pańszczyzny i czynszów – ukrywają część 
plonów, oddają zboże najgorszej jakości, opieszale wykonują nakazane czynności czy wreszcie chowają w 
niedostępne zakamarki wszelkie cenne przedmioty i dobytek, jaki panowie oficerowie mogliby sobie zażyczyć 
zagarnąć. 
 Gorzej wiedzie się mieszkańcom obleganych miast i zamków. O ile ludność w zamku jest zwykle dość 
nieliczna – i nawet zwiększona o chroniących się w nim chłopów i uchodźców – jeśli ostrzeżenie przyszło 
wystarczająco szybko, można zgromadzić duże zapasy. Niestety chroniące miast twierdze i same miasta zależne 



są w dużym stopniu od żywności z zewnątrz. Okrążone – nawet mimo wcześniejszych przygotowań – zwykle 
szybko zaczynają odczuwać głód. Wpier spotyka on najbiedniejszych, lecz z czasem zagląda on do oczu nawet 
najbogatszym. Nie są to jedyne problemy obleganych – większość wody czerpie się z poza murów, zaczyna im, 
więc doskwierać pragnienie, płonące pociski wzniecają pożary, które należy gasić, a z gnijących pod murami i 
na ulicach ciał rodzą się zarazy, dziesiątkujące obrońców i stopniowo odbierające im siły do walki. 
 Prawdziwy koszmar zaczyna się jednak dopiero, gdy padną mury. Jeśli miasto podda się wcześniej 
zwykle można uniknąć grabieży postępując, w myśl podpisanych umów. Gorzej, jeśli to nie nastąpi. Obrońcy 
rzadko kiedy myślą o złożeniu broni przed szturmującymi żołnierzami, zwykle stawiając desperacki opór do 
ostatka… A dysponujący przewagą liczebną żołnierze wycinają ich bez litości. Wielu z żołnierzy jednocześnie 
korzysta z okazji, grabiąc mieszczan (naturalnie zaczynając od najbogatszych dzielnic, biedniejsze 
pozostawiając w spokoju), plądrując piwnice i składy z winem, oraz gwałcąc, gdy tylko przydarza się ku temu 
okazja. Większość z żołnierzy nigdy wcześniej nie widziała prawdziwych skarbów, więc zadowala się czym 
popadnie, nie znając nawet tego wartości. Niemniej jednak nie warto liczyć na szczęście – niektórzy, 
wyobrażający sobie góry złota, niezadowoleni z łupu gotowi są torturować schwytanych właścicieli, by ci 
wydali im złoto i majętności. Zdobywcy rzadko kiedy mają zbyt duże skrupuły… Grabione są nawet świątynie i 
nikt nie boi się niełaski bogów – w końcu to oni porzucili obrońców, albo są wiec słabi, albo sprzyjają 
zdobywcą. 
 Noc w zdobytym mieście jest prawdziwym koszmarem, zwłaszcza, jeśli obydwie strony mają dobre 
powody by się wymordować. Systematyczne akcje plądrowania, lub dzikie orgie przemocy, w wyniku których 
giną całe populacje miast są na szczęście rzadkie – lecz nie znaczy to, że miasta zajmowane są z pełnym 
szacunkiem dla ludności cywilnej. Jeśli ta nie poddała się w porę nawet najłagodniejszy zdobywca przekraczając 
mury zabije wielu ludzi, ograbi niejednego i doprowadzi do licznych tragedii. Następne dni nie są wiele lepsze. 
Ci, którzy przeżyli – zwykle jest to jednak znakomita większość – muszą przygotować się do przyjęcia 
warunków przegranej. Przede wszystkim muszą dostarczyć zakładników i zażądanej przez zdobywców ilości 
złota. Wielu z nich – zależy od tego, jaki wróg obrabował miasto – zostanie popędzonych w niewole. Dotyczy to 
zwłaszcza najcenniejszych rzemieślników, ale też zwykłych ludzi, którzy zostaną albo osadzeni na ziemiach 
nieprzyjaciela jako chłopi, albo zmienieni w niewolników. 
 Wiele z tych konsekwencji da się uniknąć, jeśli miasto się podda i rzeczywiście – liczni obrońcy, gdy 
już nie widzą szans na utrzymanie murów zdaje się na łaskę nieprzyjaciela. Czasem powoduje to wybuch 
bratobójczych walk – zwłaszcza, jeśli do głosu dojdą dwie odmienne opcje. Traktaty bywają różne, zależne są od 
sytuacji miasta – od okupów za odstąpienie miasta, po regulujące, które dzielnice wróg może splądrować, czy 
też ilu i których mieszczan wziąć w niewolę. Nie mniej jednak zawsze poddanie się oznacza zmniejszone 
cierpienia – oczywiście, jeśli nieprzyjaciel dotrzyma warunków kapitulacji. 
 
2.6) Pod dachami pałaców: 
 
 Żołnierze mogą walczyć dowolnie długo odnosząc dowolnie wiele zwycięstw, lecz – jeśli nie leży to w 
interesie wysoko urodzonych – ich wysiłki mogą pójść na marne. Na szczęście dla ich poczucia uczciwości 
służba wojskowa w Laruzji rzadko postrzegana jest jako oddanie narodowi, krajowi, czy rasie, a raczej jako 
wierność jakiejś, sprawującej władzę osobie, więc brak tu sprzeczności. Za wyjątkiem chłopskich buntów 
wszystkie wojny rozpętywane są przez możnowładców, których interes – reprezentujący czy to przez dobrobyt 
poddanych, czy to chęć zysku, czy wreszcie obronę ich dumy – należy poprzeć siłą. Każdy zdaje sobie sprawę, 
że kiedy arystokrata uzna za stosowne może tą siłę wycofać. 
 Niemniej jednak nie jest to takie proste. Związane z wojną intrygi zaczynają się jeszcze zanim żołnierze 
zaczynają się zbierać. Każdy mądry feudał, bowiem wie, że celem zapewnienia sobie zwycięstwa w wojnie lub 
choćby bezpieczeństwa należy mieć sojuszników. Pomagają oni w napaści, lub zabezpieczają tyły przed 
napaścią. Zwykle właśnie od ich postawy zależy zwycięstwo lub niepowodzenie. Federacja małych, słabych 
państewek plemiennych może skutecznie przeciwstawić się nawet większemu państwu, albo dokonać jego 
rozbioru. 
 Niemniej jednak należy pamiętać, by nigdy nie zawierzać do końca sojusznikom, zwłaszcza 
możniejszym od siebie. Każdy z nich, bowiem patrzy głównie na swój własny, partykularny interes, starając się 
jak najbardziej skorzystać. Jeśli jesteś słaby, to – nawet, jeśli wygrasz wojnę – twoi sojusznicy wbiją ci nóż w 
plecy. Mogą też zawrzeć ponad twoją głową sojusz z nieprzyjacielem i zaatakować, nie wysłać umówionego 
wsparcia, czy zagrodzić drogi, prowadzące przez ich państwo, którymi miało maszerować twoje wojsko. Wielu 
feudałów unosi się swym honorem, wielu to zadufani w nim głupcy… Lecz większość z nich bardzo szybko 
uczy się liczyć zyski i straty. 
 Wojna nie jest zależna tylko od postawy sąsiednich ziem, gotowych zawsze zdobyć łup cudzymi 
rękoma, lub jak sępy rzucić się na najsłabszego. Większość państw stanowi coś na kształt federacji, maleńkich, 
feudalnych dominiów skupionych wokół osób bardziej wpływowych arystokratów koncentrujących się znowu 
wokół jeszcze potężniejszych. Mimo, że podlega wyższej władzy każdy z nich na swoich ziemiach jest 



udzielnym władcą, dysponującym własnym wojskiem. W prawdzie zdrady feudalnych panów są srodze karane i 
patrzy się nań z niechęcią, to jednak są dość częste i może zależeć od nich los wojny. Dysponujący ogromną 
nieraz siłą hrabiowie czy baronowie często są osobami chciwymi, chętnymi do zwiększenia swych wpływów 
przez zmianę obozu. Inni – pielęgnujący przerośnięte poczucie honoru i dumy wydawać by się mogli mniej 
podatni na zdradę, lecz to tylko pozór. Wielu z nich pielęgnuje każdą, nawet najbardziej znikomą i wydumaną 
urazę, gotowa by ją zmyć mordować z zimną krwią. Tacy, małostkowi w gruncie rzeczy ludzie potrafią zmieniać 
obozy jak rękawiczki. Przekupstwem lub nawet samymi pochlebstwami można znacznie zwiększyć siłę swych 
wojsk, lub wprowadzić jakiś, niekiedy bardzo znaczący podstęp. 
 Twierdze i warowne grody padają najczęściej właśnie z powodu ugody zawartej między częścią 
najbogatszej ludności – kupcami, arystokratami, a wrogiem. Niekiedy rzeczywiście jest to lepsze rozwiązanie. 
Czasem wręcz przeciwnie – znane są przypadki, gdy kupcy lub burmistrzowie – w zamian za gwarancję 
nietykalności dla siebie, swego majątku i rodziny – otwierali miejskie bramy przed orkami, goblinami i gorszymi 
jeszcze stworami. 
 Zresztą zdradzają nie tylko możni. Zwłaszcza najemnicy mają parszywą sławę – walczą po stronie tego, 
kto płaci najwięcej zmieniając strony na bieżąco, a i wówczas robiąc wszystko, by nie skrzyżować ani razu 
ostrzy. Niemniej jednak to może być każdy – sługa, żołnierz, przestępca, mieszczanin, lub uchodźca. Ci ostatni 
to doskonały materiał na szpiegów i sabotażystów – wielu z nich to ludzie wroga, którzy w przebraniu cywilów 
przeszli przez mury, inni natomiast to autentyczni uchodźcy, szantażowani groźbą wiszącą nad pojmanymi przez 
nieprzyjaciela członkami ich rodzin. Inni kierują się niemal dowolną, ludzką motywacją – chęcią zysku, 
rewanżu, osobistą urazom, czy czymkolwiek innym, niemożliwym do przewidzenia. Zwykle nie mają oni na tyle 
władzy by poddać miasto, lecz mogą zdziałać wiele – podkładać ogień w obozie wroga, wskazywać miejsca, na 
których nie ma obrońców, otwierać niechronione bramy, dokonywać zabójstw i pozyskiwać innych agentów. Ich 
możliwości są doprawdy gigantyczne. 
 
3) Organizacja wojsk: 
 
 Aby kierować wojskiem trzeba najpierw podzielić odpowiedzialność między wodzów i ich zastępców 
oraz ustalić skład szeregowy i oficerski. 
 Jeden człowiek to jednostka, dwaj to para, trzej to trójka. Para i trójka to sekcja, dwie sekcje to 
drużyna, pięć drużyn to pluton, dwa plutony to kompania, dwie kompanie to batalion, dwa bataliony to pułk, dwa 
pułki to grupa, dwie grupy to brygada, dwie brygady to armia. Każdy z tych oddziałów podlega wyższym i 
kontroluje niższe. Każdy jest odpowiednio wyszkolony, a dzięki temu podziałowi można rozkazywać wojsku 
liczącemu miliony tak, jakby rozkazywało się kilku ludziom. 
 
 - Chiński generał Zhang Yu w komentarzu do „Sztuki Wojny”. 
 
 Laruzję zamieszkują liczne ludy, posiada wiele, często sprzecznych tradycji wojskowych. Armia 
każdego niemal narodu i każdej nacji zorganizowana jest więc na innych zasadach, zależnych od struktury 
społecznej, panujących zwyczajów czy posiadanej broni. Różnice potrafią być zaskakujące – podczas, gdy to, z 
czego składają się armie orków, haugów czy nawet ludzkich królestw z trudem ledwie można nazwać wojskiem 
– to odziały wystawiane przez krasnoludy i elfy zwykle słyną z karności, dyscypliny i przerażającej skuteczności 
na polu bitwy. 
 Wojska Laruzji różnią się też od naszych z tej prostej przyczyny, że zarówno sposób walki jak i 
wynikające z niego sytuacje diametralnie różnią się od tego, czym dysponujemy w naszej epoce. Dzięki gorzej 
rozwiniętej technice i potężnej magii wymagają innej organizacji – bardzo zresztą uproszczonej, bowiem przy 
szwankującej łączności skomplikowane struktury zwyczajnie się nie sprawdzają. 
 Poniżej przedstawię pokrótce sposób organizowania wojsk przez kolejne rasy. 
 
3.1) Ludzie: 
 
Wyniosły lud: 
 Przeważająca większość naszych współplemieńców żyje w systemie feudalnym, któremu 
podporządkowana jest cała drabina społeczna: także na wojnie. Niema praktycznie znanych nam z życia 
codziennego zawodowych czy poborowych armii. Większość możnych posiada bowiem swych wasali: ludzi, 
którzy w zamian za ochronę i udział w bogactwach swego pana poprzysięgli walczyć na jego rozkaz. Właśnie w 
większości z nich składają się armia. 
 Trzon jej stanowią rycerze – szlachetnie urodzeni lub pasowani wojownicy dosiadający koni, odziani w 
zbroje, walczący kopią, mieczem, toporem i buzdyganem. Ich szarżę powstrzymać może mało która jednostka 
przeciwnika. Każdy niemal rycerz stawia się do walki z własnym pocztem – grupą wojowników, którą 
zmuszony jest utrzymywać. Wielkość pocztów bywa różna – większość rycerzy utrzymuje 2-3 średnio 



wyszkolonych zbrojnych, podczas gdy już baronowie potrafią sprowadzić ich kilkudziesięciu, a wyższa szlachta 
znacznie więcej. Zbrojni wchodzący w skład pocztów zwykle podczas wyprawy wojennej dzieleni są na 
niezależne od rycerzy odziały i wraz z biedniejszym rycerstwem tworzą lekką jazdę, formacje piechoty czy też 
łuczników. Podobne kontyngenty pieszego ludu wystawiają zwykle też miasta. Ostatecznie – jeśli nie ma już 
innej możliwości – zaciąga się na służbę milicję, to jest chłopów mających obowiązek walczyć na wojnie w 
wypadku, gdy wezwie ich pan. Milicja zwykle pełni rolę albo obozowej służby, woźniców itd. albo mięsa 
armatniego, bowiem żołnierze są z niej żadni. 
 Nad całością dowództwo sprawuje zwykle wielmoża, który zwołał armię, lub – gdy ten nie czuje się na 
siłach, lub jest zajęty czymś innym powierza komendę najodpowiedniejszej według siebie osobie. W czasie 
wojny zwana jest ona (niezależnie od wielkości formacji) Generałem, Hetmanem lub Marszałkiem (obecnie 
najmodniejsze jest jednak chyba pierwsze określenie). Wybór dowódcy opiera się na różnych zasadach – 
czasami zostaje nim najwyżej utytułowany szlachcic, czasem najbardziej utalentowana militarnie osoba w 
otoczeniu feudała, niekiedy nawet nie posiadająca arystokratycznych koneksji (choć wiedza o prowadzeniu 
wojny nie jest zjawiskiem powszechnym u niskich warstw). Bardzo często feudał wyznacza osobę, która ma 
zastąpić dowódcę w razie jego śmierci, lecz większość panów nie jest tak przewidująca i woli pozostawić tą 
decyzje do chwili, gdy konieczne będzie ją podjąć. 
 Generał następnie wyznacza niższych stopniem oficerów – kapitanów. Wybierani są wedle podobnych 
kryteriów, lecz zarówno z rycerstwa jak i z pospolicie urodzonych. Każdy z nich otrzymuje zadanie utworzenie 
odpowiedniej jednostki zwanej - zależnie od panującej w danym regionie nomenklatury - chorągwią, pułkiem, 
kohortą itd. Każda chorągiew składa się ze ściśle określonego typu wojska – a więc konnych, łuczników, 
pieszych żołnierzy, rycerstwa lub inżynierów. 
 Następnie kapitanowie powołują trzy typy nowych oficerów – poruczników, sierżantów i chorążych. 
Porucznicy to oficerowie, którzy stanowią zastępców kapitanów. Nie posiadają dużej władzy, stanowią jedynie 
zastępców wyższych oficerów i w wypadku ich śmierci automatycznie zajmują ich stanowisko. Sierżanci – 
kolejny poziom w hierarchii – to oficerowie stojący najniżej w hierarchii armii Wyniosłego Ludu. Dowodzą 
wojskiem w mniejszych, nieposiadających określonej liczby formacjach (zazwyczaj nazywanymi regimentami, 
setkami, sotniami lub centuriami) liczących zazwyczaj od pięćdziesięciu do stu ludzi. Zazwyczaj pod nimi 
znajdują się jeszcze dziesiętnicy lub kaprale, lecz nie są oni uznawani za oficerów, a jedynie posiadających 
dodatkowe uprawniania żołnierzy. Ostatni szczebel w hierarchii to chorąży – którzy także nie mają wielkiej 
władzy. Dźwigają do boju sztandary jednostek – od najmniejszych po największe – oznaczając zwykle jej 
stanowisko w szyku - i sygnalizują chorągwiami. Zawsze jest ich dwóch – jeden znajduje się tuż obok generała, 
drugi – wśród walczących żołnierzy. Stanowisko chorążego – mimo, że niebezpieczne – jest zazwyczaj bardzo 
zaszczytne, tym zaszczytniejsze im ważniejszej jednostki sztandar on dźwiga. Wiąże się też zwykle z wyższym 
żołdem. Chorążym często towarzyszą też muzycy, sygnalizujący rozkazy dźwiękami swych instrumentów 
(zazwyczaj surm lub rogów), lecz, podobnie jak sierżanci nie są oni oficerami, a jedynie wyznaczonymi 
żołnierzami. 
 Teoretycznie każde stanowisko oficerskie jest zaszczytem i każdy musi podporządkować się rozkazom 
wyznaczonego dowódcy. Jednak dla wielu walecznych rycerzy i wyższej szlachty (jak i ludzi, którzy pełnili już 
wcześniej rolę generała) pominięcie przy awansie jest obrazą, podobnie jak skierowanie do niezbyt honorowych 
zajęć. Co gorsza mało który arystokrata zgodzi się walczyć pod rozkazami kogoś niżej utytułowanego, co często 
prowadzi do waśni. Wielu też poczuje się urażonych odesłaniem do niezbyt zaszczytnych formacji. Zazwyczaj 
więc chorągwiami rycerskimi dowodzą oficerowie w prawie niezmienionej strukturze, jak hierarchia szlachecka 
– dowódcą jest hrabia lub baron, a najwyższe stanowiska obsadzają również baronowie – chyba, że są totalnie 
nieudolni (wówczas znajduje im się zaszczytną służbę zastępczą). Lekką jazdą – złożoną z konnych żołnierzy i 
biedniejszego rycerstwa – dowodzą najczęściej rycerze, lecz niższe stanowiska zajmują pospolicie urodzeni. 
Podobnie ma się też w jednostkach piechoty i łuczników. Jeśli stanowisko kapitana – lub porucznika – zdobędzie 
parweniusz – niemal pewny jest jego szybkie pasowanie na rycerza. 
 Urodzenie nie jest jednak jedynym branym pod uwagę czynnikiem. Niskie stanowiska oficerskie 
otrzymują zwykle osoby z różnych względów szanowane: przede wszystkim ci, którzy brali już udział w 
bitwach lub nawet byli wcześniej oficerami, wyróżniający się niezwykłymi zdolnościami – utalentowani 
szermierze, Obdarzeni, siłacze - czy dzierżyciele magicznych przedmiotów. Jeśli ktoś dysponuje bronią lub 
umiejętnością cenną z militarnego punktu widzenia niemal na pewno zostanie przynajmniej sierżantem. 
 Najczęstsza taktyka bojowa jest prosta. Podstawową siłę uderzeniową Wyniosłego Ludu stanowi 
ciężkozbrojne rycerstwo – dosiadająca ogromnych rumaków bojowych, ciężko opancerzona szlachta szarżująca 
na przeciwnika rozgniata większość wrogów, z jakimi przychodzi jej walczyć. Nawet bark dyscypliny w 
ludzkiej armii nie potrafi zniwelować jej potęgi, a jeden rycerz starcza przeciwko trzem czy czterem inaczej 
uzbrojonym wojownikom. Pozostałe formacje – lekka jazda, lekko i ciężkozbrojna piechota, kusznicy i łucznicy 
– to jedynie wsparcie i uzupełnienie jeźdźców, zmiękczające przeciwnika przed szarżą rycerstwa i zajmująca 
wybite przez nie luki w formacjach przeciwnika. 
 



Haugowie: 
 Wbrew powszechnemu obrazowi Haugów – ubranych w skóry, dzikich łowców głów – ich plemiona są 
przynajmniej bardzo dobrze zorganizowanymi aparatami państwowymi. Na rozkaz naczelnika plemiennego – 
ongiś obieralnego, dziś już w przeważającej mierze dziedzicznego – i rady starszych zbierają się wojownicy. 
Teoretycznie w chwili wyruszenia na wojnę powinien zjawić się każdy zdolny do noszenia broni mężczyzna 
(oraz wiele kobiet), uzbrojony i z zapasem żywności, w praktyce jednak znaczna część z nich pozostaje w swych 
domach, bo nie są potrzebni, stchórzyli, nie popierają wyprawy lub nie dysponują ekwipunkiem. Mimo to – 
nawet stosunkowo niewielkie – szczepy Haugów potrafią wystawiać tysiące lub wręcz dziesiątki tysięcy 
wojowników. Zorganizowani są oni dobrze – w systemie dziesiętnym, posiadając własnych pseudo-oficerów, 
odpowiadających za dziesiątki, tysiące i setki wojska. Przywódców tych obierają przed wyruszeniem na wojnę z 
pomiędzy siebie, kierując się respektem, jaki budzą wśród swych pobratymców. Dyscyplina w tej armii jest 
niekiedy wyższa niż u ich braci z zamków i warownych miast. Dzicy Haugowie bowiem prawie wszyscy od 
dzieciństwa wprawiają się w polowaniach, walce i sztuce wojennej. 
 Niestety armia Haugów ma swe ogromne wady. Pierwszą z nich jest niski poziom rzemiosła – typowy 
Haugijski wojownik dzierży żelazny topór lub dzidę. Za ochronę służy mu stożkowaty hełm oraz tarcza, wielu 
ma też oszczepy, łuki lub proce. Stosunkowo nieliczni – głównie arystokracja plemienna – dosiadają koni i 
uzbrojeni są w lepszą – zakupioną od obcych kupców lub pochodzącą z rabunku – broń. Zbrojni są więc w 
kolczugi i miecze, topory i służące za kopie lance. 
 Armie Haugów bardzo cierpią z powodu barku ciężkiej jazdy, kuszników, a przede wszystkim – 
totalnego braku umiejętności zdobywania twierdz i miast. Haugowie nie są głupi, podpatrzyli u innych ludów 
nieco umiejętności oblężniczych, potrafią wykonywać prymitywne machiny, wierze oblężnicze, czy kopać 
podkopy, lecz brak im dobrych inżynierów, a ich metody są organizowane na prędce i generalnie noszą ślady 
improwizacji. Jeśli uda im się zdobyć jakieś miasto, to niestety prawie zawsze dzięki szczęściu, głodowi, 
zaskoczeniu lub zdradzie. Z drugiej strony Haugijskie plemiona ostatnimi czasy raczej skupiają się na grabieniu 
niebronionej prowincji, zostawiając potężne, warowne twierdze samemu sobie i nie szukając w nich guza. 
 
Nordowie: 
 Nordowie to w zdecydowanej większości żeglarze i morscy piraci o dość rozbudowanej strukturze 
rodowo – plemiennej. Posiadają swych własnych królów – choć naturalnie w porównaniu z władcami 
Wyniosłego Ludu są oni tylko bezprawnie używającymi tego tytułu parweniuszami - oraz jarlów (naczelników 
osad), na rozkaz których zbierają się ich armie (co miejsce ma naszczęście rzadko). Niemniej jednak – gdy 
nadchodzi zima (lub tylko kończy się sezon prac rolnych) mężczyźni (i niektóre kobiety; Nordowie bowiem to 
twardy i dziki lud i dotyczy to także ich dam) wsiadają do ich charakterystycznych, długich łodzi i wyruszają na 
południe, napadając i grabiąc co popadnie, lub też dokonując wymian handlowych, w zależnie od nastawienia 
swego przywódcy. 
 Na szczęście czasy wielkich, barbarzyńskich flotylli bezpowrotnie już dziś minęły. Dzisiejsze floty liczą 
najwyżej kilka, kilkanaście okrętów i nie są zorganizowane. Zwykle stanowią prywatne inicjatywy jednego lub 
kilku jarlów. Co więcej Nordowie – walczący oszczepami, mieczami i toporami, stosunkowo dobrze uzbrojeni, 
ale w większości piesi – nie są w stanie sprostać w otwartej walce rycerstwu. Ich strategia walki jest jednak inna, 
niż preferowana przez Wysoki Lud i zwykle nie wymaga walki z ciężkozbrojnymi. 
 Nordowie są bowiem raczej czymś w rodzaju plagi, niż stałego zagrożenia. Przybywają najczęściej w 
zimie, w czasie, gdy nikt nie prowadzi wojen (bo jest to zwyczajnie niemożliwe) penetrując wybrzeża i koryta 
rzek, poruszając się szybko, w poszukiwaniu łatwego łupu. Gdy już taki znajdą uderzają z pełną wściekłością 
zabijając tych, którzy próbują się bronić oraz biorąc w niewolę tych, którzy nie są zdolni uciec. Następnie kradną 
wszystko, co wpadnie im w ręce, by zniknąć w oddali nim zdąży pojawić się odsiecz i uderzyć na powrót w 
nowym miejscu. Opiewani w bojach, mężni berserkowie rzadko kiedy mają okazję stanąć do boju przeciwko 
komukolwiek innemu, niż wieśniacy. 
 Typowy, Nordowski wojownik uzbrojony jest we włócznie, topór lub miecz, bardzo często nosi przy 
sobie oszczep, a rzadziej łuk. Prawie wszyscy mają hełmy i tarcze, a wielu także skórzane zbroje lub kolczugi 
(najczęściej pochodzące z łupów) które dość skutecznie chronią ich ciała. Nordowie są wprawnymi 
wojownikami, szkolącymi się głównie na polach walki, zdobywając doświadczenie u boku dzielniejszych od 
siebie wojowników i naśladując ich. Mimo swej dzikości i okrucieństwa potrafią zachowywać dużą dyscyplinę i 
pracować w grupie (co jest cechą konieczną dla przerwania w małych łódkach na morzu) oraz wykonywać 
bardzo skomplikowane manewry bojowe i utrzymywać trudne szyki, z drugiej strony popisując się straceńczą 
niemal odwagą. Sztukę oblężeń opanowali jednak w jeszcze mniejszym stopniu, niż Haugowie, lecz – jeśli jest 
to potrzebne – potrafią zaskakująco sprawnie improwizować. 
 
Nagarowie: 
 To samo, co napisałem wcześniej o Haugach oraz Nordach dotyczy równierz Nagarów, z tym, że 
powinno zostać pomnożone razy trzy. Nagarowie to żyjące w górach, w niedużych klanach plemiona zbieraczy i 



pasterzy, zorganizowane w rodowej strukturze. Są dziesiątki razy gorzej zorganizowani niż którekolwiek z 
poniższych plemion i właściwie armii nie posiadają. Wodzowie Nagarów prowadzą do boju wprawdzie swych 
wojowników, lecz nie potrafią więcej, niż rzucić się do przodu zbrojną kupą wrzeszcząc i lżąc przeciwnika. Ich 
bandy – bo inaczej tego nie da się nazwać – schodzą często z gór, by napadać wioski oraz kupców, lecz to chyba 
jedyne do czego się nadają. 
 Co gorsza Nagarwie – jak na ludzi – mają wyjątkowo dobre kontakty z orkami. W zależności od 
okoliczności w prawdzie walczą z nimi (lub raczej – są zwalczani przez orków) lub też handlują. Większość 
klanów została przez te istoty ujarzmiona i są zmuszane do płacenia trybutu stworom, jak i wysyłania 
wojowników na ich wyprawy. Bardzo często więc widuje się Nagarów w szeregach orków. Dowodzeni przez 
nieznających litości wojowników barbarzyńcy stają się podówczas naprawdę groźnym nieprzyjacielem. 
 Typowy Nagar to dzikus z gór uzbrojony w sztylet, lekki, ciskany topór oraz tarcze. Nie posiada 
żadnego uzbrojenia ochronnego, niektórzy tylko noszą zdobyczne hełmy lub fragmenty zbroi. Część posiada 
tarcze, jeszcze inni łuki lub proce. W walce rzucają się tłumnie na nieprzyjaciela, a każdy stara się na własną 
rękę zadawać śmierć. Bardzo łatwo jednak ulegają panice. 
 
Amazonki: 
 Amazonki – będące raczej dość egzotycznym ludem – przejęły i zaostrzyły system militarny Haugów. 
W ich społeczeństwie zaszła bowiem dużo bardziej rozwinięta specjalizacja i zaostrzyły się podziały społeczne. 
Wyraźnie widoczna jest warstwa kobiet – wojowniczek tworzących arystokracje plemienną. Jest ona dużo lepiej 
zarysowana niż to, co można obserwować u ich sąsiadów. Z jednej strony takie podziały społeczne są korzystne 
– bogatsze niż haugijscy wojowie kobiety są znacznie lepiej wyekwipowane i uzbrojone, w większości też 
przewyższają ich wyszkoleniem - niemniej jednak dużo brakuje im do poziomu rycerstwa Wyniosłego Ludu. Z 
drugiej strony natomiast wojowniczki te są znacznie mniej liczne od przerażających liczebnie hord Haugów i 
posiadają te same braki w technologii i umiejętnościach. 
 Amazonki czasem wspierają w bojach Haugów, lecz sytuacja taka należy do rzadkości. Znacznie 
częściej z nimi walczą. Ogółem nie są one często widywane poza puszczami Hungaru. 
 Typowa amazonka to uzbrojona w kolczugę lub łuskową zbroję kobieta, chroniąca głowę hełmem oraz 
nosząca tarczę. Uzbrojenie ich jest w dużej mierze jednolite. Każda posiada tarcze, miecz lub topór. Około 
połowa z nich nosi też włócznie, pozostałe natomiast łuki. W podobnych proporcjach podzielone są na wojsko 
konne (głównie lekką jazdę) jak i piesze. Przed walką nękają przeciwnika rajdami konnych i ostrzałem. 
 
Kaal Mordhe, Ziggar: 
 Kaal Mordhe i Ziggar dość poważnie odróżniają się swą kulturą od ludów zamieszkujących kontynent. 
Podobnie jak w wypadku życia codziennego i sposobu sprawowania administracji różnice te widoczne są także 
w ich sposobie prowadzenia wojny. Widoczne jest to przede wszystkim w tym, że wojska obydwu krain 
dysponują armią poborową. 
 Obydwie krainy stosują identyczny system. Każda z nich prowadzi bardzo rozbudowane i dokładne 
spisy ludności, z okrucieństwem karząc tych, którzy starają się ich unikać. Wedle prawa podzielono wspólnoty 
ludzkie na jednostki administatracyjne po osiem chat, z których jedna wysyła człowieka mającego udać się na 
wojnę, a pozostałe siedem zapewnia dla niego broń i ekwipunek. Wojska Kaal Mordhe i Ziggaru potrafią być 
liczniejsze nawet od haugijskich hord oraz są znacznie lepiej wyekwipowane, lecz brakuje im dyscypliny, 
samozaparcia i motywacji do walki. Obydwie kultury są bowiem dość izolowane, rzadko walczą z zewnętrznym 
wrogiem. Co gorsza tak naprawdę spokojnych, nie przygotowanych do walki chłopów rzadko kiedy obchodzi, 
jaki będzie wynik bitwy, byle tylko zdołali ją przeżyć. Najczęściej walczą ze strachu przed swymi przełożonymi, 
motywującymi swych żołnierzy głównie strachem, starając się za wszelką cenę unieść głowy z bitwy. Pod tym 
względem nieokrzesani, ale waleczni i nawykli do codziennego ryzyka Haugowie czy Nordowie stanowią 
przeciwnika wielokroć groźniejszego. 
 Stanowiska oficerskie – w stopniu dziesiętnika, setnika, tysięcznika i generała – obejmują najczęściej 
wyznaczeni do tego urzędnicy. O ile mający bezpośredni kontakt z Mroczą Puszczą Ziggrar przykłada dużą rolę 
do ich szkolenia, prowadząc prawdziwe kursy przygotowawcze i szkoły oficerskie, oraz prowadzi selekcje 
dzięki bardzo sformalizowanym egzaminom, to Kaal Mordhe niewiele się do tego przykłada, rozsyłając 
nieprzygotowanych ludzi po dowolnych jednostkach, kierując się głównie kaprysami wyższych urzędników, 
intrygami i wielkością łapówek. W obydwu krajach większość oficerów nie rusza się z miejsca bez bata, lub 
solidnej pałki, a kary cielesne wymierzane są żołnierzom za najmniejsze przewinienia. Za cięższe natomiast 
karze się śmiercią by wymusić waleczność i dyscypline. Efekty tego są niestety dość mizerne, a strach żołnierzy 
odczuwany wobec oficerów niekoniecznie przekłada się na zwycięstwa w bitwach. 
 Typowy żołnierz tak Kaal Mordhe jak i Ziggaru to piechur, odziany najczęściej w nabijaną ćwiekami, 
skórzaną zbroję, hełm, włócznie i wysoką tarczę, dodatkowo noszący topór lub krótki miecz. Ziggar jak i Kaal 
Mordhe bardzo chętnie korzystają z formacji łuczników i kuszników. To drugie – bardziej izolowane od 
nieprzyjaciół – przykłada bardzo dużą rolę do formacji strzeleckich, niektórzy z jego wodzów – zwykle 



niemający okazji pokosztować prawdziwej bitwy – uważają nawet, że broń miotająca wystarczy, by wygrać 
większość walk. Oba kraje posiadają głównie lekką jazdę, przy czym w Ziggarze najczęściej są to świetni 
wojownicy, często szkoleni przez długie lata ze specjalnie wyselekcjonowanych, chłopskich dzieci konni 
łucznicy. Kaal Mordhe wykorzystuje natomiast zwykłych żołnierzy piechoty, wyposarzonych w konie i 
poddanych nieco innemu, choć krótkiemu szkoleniu. 
 Na północy i w co bardziej otwartych na handel regionach Kaal Mordhe rozwija się system 
protofeudalny, większość lokalnych rządców osadza wojowników, wzorując się na kontynentalnych zwyczajach, 
szykując się do powstania nowych formacji ciężkiej jazdy. Narazie tych „rycerzy” jest niewielu, wydaje się, że 
nie do końca też rozumieją oni swą rolę wojskową i społeczną, lecz kilka potyczek między lokalnymi panami 
wykazało ich gigantyczną skuteczność przeciwko normalnym jednostkom Kaal Mordhe. 
 
Wyspa Kupców: 
 Wyspa Kupców jest ciekawa z militarnego punktu widzenia tylko dlatego, że... nie posiada wojska. 
Władający nią kupcy nie uznali za stosowne wystawiać własnej armii. W razie czego ich flotylle handlowe są 
uzbrajane i wykorzystywane jako floty wojenne – co jest typową praktyką w całej Laruzji – nie mniej jednak 
jako taka armia lądowa nie istnieje. W razie konieczności używane jest wojsko najemne, które przecież może 
zostać zgromadzone w każdym punkcie Laruzji w dowolnej ilości oraz przetransportowane wszędzie… Tak oto 
potęga pieniądza wygrywa wojny… 
 Tyle teorii. Władcy Wyspy Kupców niewątpliwie potrafią handlować, jako chyba pierwsi w tym 
świecie zrozumieli też potęgę złota. Niemniej jednak dowódcy z nich żadni. W całej historii Wyspy Kupców nie 
było wojny, która zakończyła się całkowitym zwycięstwem tego państwa. Za każdym razem najemnicy 
wykazywali się wyjątkową niesubordynacją – odmawiali walki, lub wręcz uciekali z pola bitwy, coraz to 
bardziej podnosili ceny, zdradzali na korzyść tego, kto zapłacił więcej, grabili zdobyte miasta nie pozostawiając 
z nich nic. Przez krótki czas Wyspa Kupców znajdowała się nawet pod władzą krasnoludzkiego wodza, który 
zbuntował się i na czele swej najemnej kompanii podbił nią. 
 Historyczne doświadczenie nie nauczyło jej mieszkańców jednak niczego i ich polityka wojskowa nadal 
pozostaje mieszanką groteski, czarnego humoru i niesmacznego żartu. 
 
2.2) Elfy: 
 
Wysokie elfy: 
 Wysokie elfy z całą pewnością dysponują najwspanialszą – zaraz po swych mrocznych kuzynach – 
machiną wojenną na świecie. Nie są rasą specjalnie militarystyczną, można rzec nawet, że dziedzina ta nieraz 
spychana jest na drugi plan. Niemniej jednak jednocześnie są istotami żyjącymi przez długie stulecia, dzięki 
czemu większość z nich z niejednego garnka już jadła. Regułą jest, że typowy elf posługuje się bronią lepiej od 
typowego, ludzkiego żołnierza. Wyszkoleni, zawodowi wojownicy i żołnierze, ćwiczący od dziesięcioleci, czy 
nawet stuleci napawają grozą każdego. To istne maszyny do mielenia mięsa, które bez najmniejszych kłopotów 
roznoszą wiele liczniejsze od siebie formacje wrogów. Większość ludzkich żołnierzy w pojedynku z takim 
fechmistrzem wygrać może jedynie szczęściem… Nawet przewaga liczebna nie zawsze niweluje ich wprawę w 
walce wręcz. Naturalnie tego typu wojownicy stanowią elitę elit, bowiem mało kto ma na tyle dużo szczęścia, by 
przeżyć wystarczająco długo, by osiągnąć taką wprawę… Co nie zmienia faktu, że większość elfickich żołnierzy 
ma za sobą szkolenie, trening i doświadczenie bojowe, o którym ludzie mogliby jedynie marzyć. 
 Po drugie rasa ta na bardzo szeroką skalę używa magii do wojny. Owszem pozostałe gatunki także tego 
nie unikają, lecz powiedzmy sobie szczerze – robią to na zasadzie przypadku, wysyłając pojedynczych 
czeladników lub mistrzów magicznego rzemiosła, którzy nie są w stanie wiele zdziałać przeciwko 
nieprzyjaciołom. Elfy – i to każde elfy – stoją pod tym względem na wiele wyższym poziomie. Przede 
wszystkim, dlatego, że znacznie większa ilość z nich posiada i rozwija nadprzyrodzone talenty w mniejszym lub 
większym stopniu. Dzięki temu więcej czarowników – często niekoniecznie najwyższej mocy – przyłącza się do 
ich wojsk, częściej też zdarzają się osoby naprawdę potężne. Elfy wreszcie posiadają więcej obarczonych mocą 
artefaktów w swych skarbcach, niż inne rasy. 
 Mimo, że czarodzieje, magowie i miecze magii oraz dzierżący artefakty szermierze potrafią być 
naprawdę groźnymi wrogami, to zwykli żołnierze decydują o zwycięstwie w bitwie. Elfia armia jest w 
przeważającej mierze wojskiem zawodowym lub pół-zawodowym, a co więcej ochotniczym. Mimo to jest mniej 
– więcej tak samo liczna, co ludzkie wojska. Jej trzon stanowią utrzymywani ze skarbca króla wojownicy i 
żołnierze, oraz arystokracja mająca obowiązek stawać zbrojnie do bitwy, w pełnym ekwipunku i w towarzystwie 
własnych żołnierzy. Część żołnierzy utrzymuje się na własną rękę, lecz w wypadku wojny stawia się na 
wezwanie króla i pobiera żołd. Zwykle najgroźniejszymi wojownikami są albo ciężkozbrojni, elficcy rycerze, 
albo owi zawodowcy, stanowiący trzon armii. Trzecią grupę stanowią wojownicy mniej niebezpieczni, za to 
chętniej eksploatowani w bitwach, stanowiący wojsko pół zawodowe, poziomem porównywalne do wojsk 
ludzkich. Ostatnim typem armii jest coś na kształt milicji, złożonej głównie ze zwykłych, na codzień nie 



mających wiele wspólnego z armią elfów. Zwoływana jest ona jednak jedynie w wypadku największego 
zagrożenia, lub, gdy bezpośrednio atakowane są ich ziemie i każdy musi walczyć, by przetrwać. 
 Elfia armia zorganizowana jest na podobny wzór, co ludzka. Spowodowane jest to tym, że w swej 
wczesnej historii ludzie zaczerpnęli elfi system, który jednak z czasem uległ poważnej degeneracji. Najniższą u 
elfów jednostką jest drużyna, licząca sobie zwykle dziesięciu wojowników, dowodzonych przez podoficera 
nazywanego kaal’er. Powyżej niej znajduje się stuosobowa formacja, dowodzona przez oficera określanego jako 
baanon. Kilka lub kilkanaście setek tworzy chorągiew, dowodzoną przez habi. Zgrupowanie tych najwyższych 
jednostek stanowi armię. Uważa się, że od nazw stopni oficerskich pochodzą nazwy używanych przez ludzi 
tytułów szlacheckich. Zwykle w setki organizowane są odziały wyspecjalizowane, które często przenoszone są 
jednak do innych jednostek w sposób nie dający się zrozumieć dla kogoś, kto nie miał więcej do czynienia z 
eficka administracją. 
 Uzbrojenie elfickich żołnierzy jest niejednolite. Jak już wspominałem poszczególne setki tworzą 
wyspecjalizowane formacje. Najliczniejsza w armii jest oczywiście piechota, występująca w dwóch wariantach. 
Pierwszym z nich jest ciężka piechota – składająca się tak z zawodowych żołnierzy, jak i elfów stających pod 
broń w chwili zagrożenia, choć wydaje się, że wywodząca się głównie z bogatszych warstw społeczeństwa. 
Żołnierze ci chronieni są przez lśniące, wysokiej klasy kolczugi lub łuskowe zbroje, a na głowach noszą 
wysokie, bardzo odporne hełmy. Posługują się dużymi, liściowatymi tarczami oraz długimi włóczniami, pikami 
lub naginatami, którymi odpierają ataki konnych nieprzyjaciela. U pasów noszą miecze, na wypadek, gdyby 
przyszło im walczyć w zwarciu. 
 Drugą formacje stanowi lekkozbrojna piechota. Żołnierze ci – zwykle mniej zamożni od swych 
towarzyszy broni, lub mniej utalentowani – noszą lżejsze, niekrępujące ruchów pancerze, najczęściej wykonane 
ze skóry, lecz równie często wybierają kolczugi. Rzadko noszą tarczę, a ich główne uzbrojenie stanowią łuki, 
niemniej jednak prawie każdy z nich posiada przy sobie miecz lub puklerz, na wypadek, gdyby przyszło walczyć 
mu twarzą w twarz z nieprzyjacielem. Elfi łucznicy mają zasłużoną sławę przerażającego przeciwnika i 
posiadają – dzięki swym niezwykłym umiejętnością – znacznie większą rolę na polu walki niż ich ludzcy 
kuzyni. Najczęściej ich ostrzał otwiera drogę do morderczego uderzenia piechoty i jeźdźców – jeśli naturalnie 
jest jeszcze na co uderzać. 
 Trzecia formacja to lekka jazda. Żołnierze tej kategorii dosiadają koni, odziani są w kolczugi, posiadają 
tarcze, lance, kopie lub włócznie oraz naturalnie miecze. Jednocześnie obok nich często jadą podobnie uzbrojeni 
wojownicy, którzy miast broni drzewcowej uzbrojeni są w łuki, nękający nieprzyjaciela częstymi, nagłymi 
wypadami i odskokami. Lekka kawaleria używana jest głównie do osłaniania ataków ciężkiej jazdy, do pościgu 
za uciekającym nieprzyjacielem oraz ataków na tyłu lub flanki wroga. 
 Ostatnią z formacji jest ciężka kawaleria. Jak łatwo zgadnąć tworzy ją zwykle rycerstwo i arystokracja 
dosiadające ciężkich, bojowych rumaków, zakuta w potężne pancerze. Jedna tylko formacja jest w stanie 
sprostać ich szarży – rycerstwo Wyniosłego Ludu. Żadna inna siła nigdy nie wytrzymała bezpośredniego 
uderzenia tej formacji i nie podjęła z nią równej walki. 
 Na każdych stu żołnierzy przypada zwykle też przynajmniej jeden czarownik średniej mocy, oraz 
przynajmniej jeden podoficer uzbrojony czarodziejski oręż. Miecze Magii walczą we własnych, osobnych 
formacjach, lub w niedużych drużynach, wspierając zwykłych wojowników tak ostrzami swych mieczy, jak i 
czarami. 
 Kolejnym novum nie spotykanym w innych armiach na co dzień są jeźdźcy gryfów. Stwory, których 
dosiadają zostały udomowione już po Wojnie Bratobójców i nigdy nie zdradzono sekretu ich hodowli ani obcym 
rasom ani nawet innym elfom. Spotkać je można jedynie w tej armii, oraz w szeregach szarych elfów. 
Wykorzystywane są najczęściej jako zwiadowcy, gońcy i rodzaj lekkiej kawalerii do nękania przeciwnika oraz 
ataków na najbardziej newralgiczne punkty jego szyków. Gryfy w prawdzie używane są jako wierzchowce przez 
inne rasy, ale wysokie elfy nie tylko nauczyły się je chwytać i poskramiać, ale poszły też o krok dalej i ich lud 
hoduje je w specjalnych stajniach. 
 Poważną wadą elfiej armii jest brak ścisłych umysłów, oraz specjalistów w budowaniu machin. 
Posiadają oni wprawdzie swych inżynierów i rzemieślników wykonujących proste katapulty, balisty, kusze 
oblężnicze, tarany i wierze, lecz generalnie maszyny te budowane są bez polotu i używane bez pomysłu. 
Najczęściej stanowią też konstrukcje odgapione od innych ras i skopiowane, bardzo często ze wszystkimi 
błędami. Elfy nie potrafią i – może przede wszystkim – nie lubią budować maszyn. Na ich szczęście nie zawsze 
muszą. 
 
Elfy leśne: 
 Leśne elfy z jednej strony w niezwykle bogaty sposób czerpią z wojskowej tradycji swych kuzynów, z 
drugiej natomiast posiadają własne, oryginalne pomysły dotyczące wojskowości. W ich szeregach – jak w 
szeregach każdej, elfiej armii – można spotkać wojowników toczących boje od dziesięcioleci czy stuleci, 
podobnie posiadają też bardzo wielu czarowników, choć nie tak wielu i nie tak potężnych jak ich bracia, 
skupionych też nierzadko na innych dziedzinach. Oba te czynniki sprawiają, że nie dość, że pozostają 



niedościgłymi mistrzami walki wręcz to jeszcze posiadają ogromne zaplecze sił, którymi inne rasy nie 
dysponują. 
 Nie mniej jednak – mimo tych podobieństw – ich sztuka wojenna w znaczący sposób różni się od tego, 
co można obserwować w Cudoziemiu lub Lersji. Spowodowane jest to tym, że leśne elfy żyją na stosunkowo 
dużym obszarze, w niedużych, rozrzuconych na ogromne nieraz odległości miasteczkach, wioskach i grodach, 
pomiędzy którymi rozciągają się duże, niezmierzone obszary puszczy. Niestety nie jest prawdą opinia, jakoby 
rasa ta zdołała zaprzyjaźnić się ze wszystkimi żywymi istotami i życzliwie odnosiły się do nich zwierzęta, 
potwory i rośliny. Owszem, leśne elfy poczyniły wielkie postępy w tresurze, związanej z naturą magii i zawarły 
sojusze z innymi, leśnymi istotami, ale niestety dzikie zwierzęta, bestie i gobliny są dla nich takim samym 
zagrożeniem, jak dla innych ras. Co gorsza duże odległości sprawiają, że każda osada jest często zdana na siebie 
samą, nie mogąc liczyć na natychmiastowe przybycie pomocy od sąsiadów. 
 Taka sytuacja wymusiła zmianę sposobu prowadzenia walki jak i taktyki. Najczęściej leśne elfy 
angażują się w niewielkie, szarpane konflikty pomiędzy stosunkowo niedużymi grupami zbrojnych. Nagłe ataki, 
odskoki, długotrwałe pościgi za niedużymi grupami przeciwnika, czy tropienie band maruderów oraz potworów 
są ich najczęstszą taktyką. 
 Co więcej taki sposób prowadzenia walk sprawia, że niemal w każdej osadzie stacjonować musiałoby 
wojsko, na którego utrzymanie tej rasy zwyczajnie nie byłoby stać. Dlatego też musiały znaleźć własną metodę 
obrony przed nieprzyjacielem. 
 Wojsko leśnych elfów składa się – podobnie jak u Haugów – ze wszystkich uzbrojonych, potrafiących 
się obchodzić z bronią elfów, jacy tylko się znajdą. Czyli w tym wypadku – niemal wszystkich mężczyzn i 
kobiet. Dowodzą nimi albo wybrani w danej osadzie oficerowie, albo też, jeśli takich nie ma lokalni starsi i 
książęta (czyli – przypominam – przedstawiciele administracji państwowej). Mało który z nich jest zawodowym 
żołnierzem, lecz każdy potrafi posługiwać się bronią, nierzadko lepiej, niż ludzie lub orkowie całe życie 
spędzający na rozbijaniu głów. Część członków społeczności na stałe zajmuje się dbaniem o jej bezpieczeństwo. 
W każdej osadzie jest dwóch czy trzech wartowników patrolujących lasy i wystawiających czujki na wypadek 
ataku wroga. Niemniej jednak większość elfów wiedzie zwykle spokojny żywot w swych osadach. Zbrojne 
odziały organizowane są dopiero w chwili zagrożenia. Zważywszy na to, że większość z leśnych elfów jest 
łowcami, tropicielami lub zna podstawy magii, to potrafią być one bardzo niebezpieczne. 
 Jeśli elfi władcy postanowią, że stosowne jest kogoś najechać zwykle wyznaczają miejsce, gdzie 
gromadzą się przysłani przez różne osady wojownicy, którzy zwykle zbierają się w wystarczającej liczbie, by 
stawić odpór nieprzyjacielowi – nawet, jeśli jest on lepiej wyszkolony i uzbrojony. Leśne elfy – podobnie jak 
Haugowie – i w odróżnieniu od Wyniosłego Ludu czy Wysokich Elfów – potrafią organizować armie złożone z 
dziesiątków tysięcy wojowników. Zwykle – co gorsza – dość dobrych wojowników. 
 Nie mniej jednak trzon tego wojska stanowi armia królewska. To elfy zawodowo zajmujące się wojną i 
rozbijaniem cudzych głów, zebrane pod królewskim sztandarem. Przez większość czasu żyją w 
rozmieszczonych po całym królestwie warownych osiedlach – twierdzach, oraz przenoszonych z miejsca na 
miejsce obozowiskach. Zwykle mniejsze lub większe ich grupy przemierzają ziemie swego ludu patrolując je w 
poszukiwaniu wrogów lub podążając w szczególnie zagrożone miejsca. 
 Typowy wojownik leśnych elfów uzbrojony jest w łuk, który stanowi jego główną broń. Niemniej 
jednak prawie wszyscy noszą ze sobą włócznie i dzidy albo miecze, bardzo często zresztą na raz. Tarcz używają 
niewiele, częściej w drugiej ręce dzierżą lewaki lub sztylety. Walcząc w polu często stosują pawęże najczęściej 
do ochrony przed strzałami. Większość z elfów ubrana jest w skórzane kurty nabijane ćwiekami, choć zwykle 
wielu ma też łuskowe zbroje lub kolczugi o charakterystycznym, liściastym wzorze. Preferowana przez nich 
taktyka walki polega na wojnie szarpanej, z wykorzystaniem jako głównej linii obrony terenu ich lesistych, 
dzikich krain. Walczą najczęściej małymi grupami, często zdani samemu na siebie, więc ich styl walki jest 
strasznie indywidualistyczny. W polu walki przeciwko dużym, zdycyplinowanym armią nie zawsze to się 
sprawdza. Oczywiście elfy leśne – mając przecież dziesięciolecia jeśli nie stulecia na trening musztry – nauczyły 
się równo maszerować i karnie utrzymywać szyk. W trakcie bitew w otwartym polu, zwykle przeciwko 
znękanemu już i zdemoralizowanemu ciągłymi wypadami przeciwnikowi stoją zwykle karnym szykiem, 
osłaniając się włóczniami, pikami i inną bronią drzewcową przed szarżą, niemniej jednak główną linią obrony 
jest zmasowany, niezwykle szybki, daleki i celny ostrzał z łuków. Dodatkowo połączony jest często z 
nękającymi wypadami konnych łuczników. W dalszej fazie bitwy na tyły nieprzyjaciela wdziera się lekka jazda, 
a następnie uderzają odziały zawodowe – te są uzbrojone nieco inaczej. Najczęściej są to piesi lub konni 
żołnierze ubrani zawsze w łuskowe zbroje i kolczugi, zbrojni w piki, włócznie, miecze, tarcze i oszczepy, 
zależnie od tego, w jakiej formacji służą. 
 Łucznicy leśnych elfów bardzo często i bardzo skutecznie zatruwają strzały, co sprawia, że nie są zbyt 
kochani wśród swych wrogów. 
 Poważnymi brakami armii leśnych elfów jest mała umiejętność oblegania i zdobywania miast i – co 
gorsza brak porządnych machin wojennych. Nie posiadają też ciężkiej jazdy z prawdziwego zdarzenia. Ogromną 



zaletą – wykorzystanie wsparcia magii, z jakiej potrafi korzystać ogromna ilość żołnierzy – tak czarodziejów i 
magów, jak i mieczy magii, a nawet – choć sporadycznie – zwykłych wojowników. 
 Leśne elfy posiadają licznych sojuszników – drzewce, zwierzaki, duszki, driady i inne, podobne, leśne 
stworzenia, które nieraz towarzyszą im w walce z ich wspólnymi nieprzyjaciółmi, choć rzadko dają nakłonić się 
do wsparcia politycznych wysiłków rasy. Jeśli elfy walczą w obronie swych domostw, lub też w obronie lasów 
przed karczunkiem albo nieczystymi siłami ich sojusznicy bardzo chętnie wspomagają ich w walce. Jeśli nie – to 
niestety często muszą liczyć same na siebie, choć wiele z tych istot i tak zgadza się pomóc. 
 
Ciemne elfy: 
  Jeśli nazwać by armię wysokich elfów potęgą, to dla mrocznych elfów zabraknie po prostu skali. Nie 
chodzi tu o uzbrojenie, wyszkolenie czy taktykę – te stanowią lustrzane odbicie wojska ich kuzynów z północy. 
Problem leży raczej w doświadczeniu bojowym i szaleńczej niemal zajadłości. 
 Przez stulecia uwikłane w mniejsze lub większe konflikty – głównie zresztą ze swej własnej winy – 
czarne elfy miały wiele okazji nauczyć się walczyć i zabijać. Co gorsza ich militarystyczna kultura nie tylko w 
pełni aprobuje te czyny, ale wręcz je zachwala, gloryfikując jako najwspanialszą z przyjemności. Mroczne elfy 
idą do walki niestrudzenie, pchan nie tylko przez typową dla innych ras żądzę zdobycia chwały i bogactw, ale po 
to, by zabijać, mordować i sycić się zadawanym bólem. 
 Armia czarnych elfów nie różni się zbytnio od wojsk ich wysokich kuzynów, niemniej jednak znacznie 
większa część cywili ich państw ma znacznie lepsze wyszkolenie wojskowe. Niemal każdy uczy się 
najmodniejszych technik zadawania śmierci i bólu, nawet nie po to, by walczyć, ale dlatego, że jest to 
towarzysko aprobowane. Bardzo wielu też brało udział w działaniach wojennych, głównie z tej prostej 
przyczyny, że wzięcie udziału raz na jakieś pięćdziesiąt – sto lat w wojnie jest dowodem dobrego wychowania. 
Naturalnie nie aż tak wielkim, jak zostanie prawdziwym, zawodowym wojownikiem, lecz jednak znacznym. 
 Taktyka wojenna Ciemnych Elfów stanowi połączenie metod elfów leśnych i wysokich. Obronę ziem – 
przynajmniej do momentu przybycia zawodowego wojska – powierza się zwykle ich lokalnym mieszkańcom, 
którzy bądź to broniąc fortyfikacji, bądź to szarpanymi atakami odpierają wroga, lub – jeśli nieprzyjaciel jest 
nieliczny – rozprawiają się z nim. Ciemne elfy wręcz wyczekują na napad, bowiem wtedy będą mogły popisać 
się swym militarnym kunsztem. Gdy lokalne odziały – dowodzone przez miejscowe elity – starszych, szlachtę, 
bogaczy czy wreszcie urzędników – nie dają sobie rady przybywa wojsko zawodowe, roznosząc nieprzyjaciela 
na swych mieczach. 
 Najazdy na zewnątrz powierza się zawodowcom lub pół-zawodowcom. Cele strategicznie zwykle 
realizuje armia zawodowa, zorganizowana na wysoko elficki sposób i śmiertelnie wręcz groźna. Zwykle co 
gorsza wzmocniona jest o nader liczne i entuzjastyczne odziały ochotników. Operacje mniej ważne – na 
przykład chwytanie niewolników – są najczęściej dziełem niezwiązanych z wojskiem rzemieślników – 
wojowników wyprawiających się po żywy towar na tereny obcych ras. Wielu z nich to także wprawni żołnierze, 
przerażający swymi umiejętnościami swych najczęstszych przeciwników. Osobną grupę stanowią półelfy… Są 
to w opinii ogółu wyrzutki kalające elfią rasę swą zanieczyszczoną krwią, wykluczone poza nawias 
społeczeństwa. Z drugiej strony natomiast posiadające całkiem mocne w nim korzenie, oraz najczęściej 
uważające się za lepsze istoty od zwykłych ludzi. Bardzo często to właśnie im – żyjącym na samej krawędzi 
państwa banitom powierza się tak życiowo ważne dla ciemnych elfów zadania jak chwytanie niewolników. 
 Hierarchia w armii mrocznych elfów jest niemal identyczna, jak w siłach ich wysokich braci, równie 
dużo wykorzystują też magii. Uzbrojenie jest bardzo podobne – około połowy armii stanowi konnica – tak lekcy 
jeźdźcy, zbrojni w miecze, lance i kolczugi, jak i konni łucznicy, dzierżący miast broni drzewcowej łuki czy też 
wreszcie dosiadający ogromnych, czarnych rumaków, zakuci w płytowe zbroje rycerze. Resztę wojska stanowi 
piechota – bądź to zbrojni w piki, miecze, długie liściowate tarcze i miecze żołnierze, bądź też lżej opancerzeni 
łucznicy. Ochotnicy nie odróżniają się zbytnio wyposażeniem od zawodowych żołnierzy – choć często mają je 
gorszej jakości lub niekompletne. Typową taktyką jest najpierw zmasakrować wroga deszczem strzał, a 
następnie uderzyć nań piechotą i kawalerią. 
 Ważną rolę w elfickiej armii stanowią też odziały uzbrojonych niewolników – zwykle dzierżących 
jednak jedynie skórzane pancerze, drewniane tarcze, piki i topory lub maczugi, z rzadka jedynie ubranych w 
kiepskiej jakości kolczugi – pełniących rolę mięsa armatniego. Są skuwani ze sobą razem, by lepiej utrzymywali 
szyk (i nie mogli uciekać) lub pędzeni na nieprzyjaciela za pomocą batów przez elfich nadzorców. Stanowią 
głównie rodzaj mięsnej tarczy, a nie rodzaj zwykłych żołnierzy. 
 Po drugie bardzo często ciemne elfy występują w sojuszu z orkami, których wojownicy pełnią różną 
rolę – najczęściej są najemnikami w ich społeczeństwie, na których barki zrzuca się prowadzenie wojen. 
Cokolwiek by nie mówić o tej rasie, ale dowodzeni przez elfich oficerów, uzbrojeni w elfią broń są naprawdę 
straszni. 
 Dość typową cechą wyposażenia ciemnych elfów jest fakt, że dosłownie wszystko, co się da, jest 
zatrute substancjami bądź to paraliżującymi bądź zabójczymi. Rasa ta absolutnie nie jest zainteresowana 
darowaniem komukolwiek życia i zminimalizowaniem strat po stronie wroga. Oszczędzają tylko tych, w których 



widzą materiał na niewolników, zwykle zresztą potrzebnych do prac nieprzyjemnych, nudnych, ciężkich i 
żmudnych. Do innych nikt nie jest potrzebny – bowiem każdy wie, że elf wykona je lepiej. 
 Magia – tak mroczna jak i szara – wykorzystywana jest w ich armii niemal na porządku dziennym. 
Mimo, że samo ożywianie umarłych nie jest wśród nich specjalnie popularne, to często wśród ich szeregów 
maszerują demony. Co gorsza długie życie wśród głębin nawiedzonych przez złe siły lasów nauczyło ich, jak 
korzystać z pomocy ich najniebezpieczniejszych mieszkańców. Udało im się udomowić lub wytresować wiele 
gatunków potworów. Ciemne elfy niekiedy dosiadają wargów, pędzą na nieprzyjaciela monstra, lub spadają na 
ich grzbietach z przestworzy na niczego niespodziewającego się wroga. Zwłaszcza te ostatnie – wyverny i smoki 
zguby – stanowią potężną broń w ich rękach. W ich szeregach często też kroczą ogry lub trolle. 
 Kolejnym, potężnym sojusznikiem są mieszkańcy lasów – nie ci jednak stosunkowo neutralni – jak w 
wypadku leśnych elfów – a najgorsze demony i stwory z najciemniejszych czeluści puszcz. Długie lata 
przeprowadzanych ogniem i mieczem negocjacji nauczyły ich, bowiem, kogo należy szanować i z kim warto 
trzymać. 
 Jak wszystkim elfom, także ciemnym zrozumienie zasad działania nawet najprostszych machin 
przychodzi z nie lada trudem. Nie mniej jednak w odróżnieniu od innych ras one nie muszą tego robić… Po 
prostu posiadają ogromne ilości niewolników, z których wielu lepiej od nich konstruuje i obsługuje tego typu 
urządzenia. Ich wykorzystanie nie jest może jeszcze najbardziej efektywne, nie mniej jednak nie można nań 
narzekać. 
 Magia – jak już wspomniałem – jest bardzo ważna dla ich wojskowości. Masakrują wrogów tak 
zwykłymi, jak i nekromantycznymi czarami i zsyłają nań gniew własnych bogów. Czarodzieje, nekromanci, 
kapłani, czarnoksiężnicy i miecze magii to niemal codzienny widok w ich armiach, podobnie jak zwykli 
żołnierze potrafiący posługiwać się prymitywnymi, lecz skutecznymi sztuczkami magicznymi. 
 
Szare elfy: 
 Największą pochwałą, jaką można by wypowiedzieć pod adresem armii szarych elfów jest stwierdzenie, 
że nawiązują do wojskowości wysokich elfów. One same postrzegają się naturalnie jako spadkobierców swych 
walecznych przodków i kontynuatorów ich dumnych tradycji, niemniej jednak obiektywnie patrząc nie mają na 
to szans. 
 Podstawowym problemem szarych elfów jest przede wszystkim ich mała liczebność. Żyją w 
niewielkich osadach na terytorium innych ras, głównie ludzi. Podkreślają swą niezależność, a władcy innych 
ludów nie roszczą sobie pretensji do ich ziem. Jedni jak i drudzy żyją zajęci własnymi sprawami, które jedynie 
bardzo rzadko posiadają jakiś wspólny odnośnik. Czasem tym odnośnikiem są przerośnięte ambicje któregoś z 
feudałów, czasem wspólne zagrożenie… 
 Z uwagi na to, że najczęściej osady Szarych Elfów liczą 100 do 200 głów i rozrzucone są po dużym 
obszarze najczęściej zdane są na własną samodzielność. Jedynie największe z nich – liczące 1000-2000 czy – jak 
prawdziwi rekordziści - nawet 5000 mieszkańców posiadają armię z prawdziwego zdarzenia. Każda z osad 
posiada własnego króla, który nie potrafi zasnąć, jeśli nie udowodni swej mocarstwowości w oczach 
pozostałych. Niemniej jednak w wypadku zagrożenia lokalni monarchowie współdziałają, tworząc luźną koalicję 
pod przywództwem najbardziej szanowanego i możnego z nich. 
 Z oczywistych przyczyn zawodowych wojowników mają bardzo niewielu. Są to najczęściej albo lokalni 
przywódcy wojskowi albo rodzaj sił policyjno – wojskowych w największych osadach pretendujących do roli 
miast. Oddzielną grupą są odziały bojowe, zwykle złożone z bardzo doświadczonych wojowników, 
pochodzących z różnych osad. Te grupy najczęściej pozostają przez większość roku w polu, patrolując 
najbardziej zagrożone obszary i polując na nieprzyjaciół, którzy mogliby je zaatakować. Nazywani są różnie, 
lecz zwykle zwie się ich „dzikimi jeźdźcami”. Niektórzy powiadają, że to szaleńcy, kochający mord. W 
rzeczywistości to jeźdźcy, walczący tak pikami i mieczami, jak i konni łucznicy, uwielbiający dzikie szarże nie 
nieduże grupki przeciwników i nagłe odwroty. Pojawiają się z nikąd i tak samo znikają, pozostawiając jedynie 
nielicznych świadków masakry. Najczęstszą formą wojny, jaką praktykują szare elfy jest, bowiem wojna 
szarpana. Znacznie częściej jednak elfom zdarzają się polowania na banitów, bandytów i zbrodniarzy. 
 Wojskowość szarych elfów – nawet jak na Laruzyjskie standardy, gdzie najczęściej każdy dba o swą 
broń, swój ekwipunek i walczy na własną rękę – jest bardzo indywidualistyczna. Każda osada wystawia 
własnych zbrojnych – najczęściej są to po prostu jej uzbrojeni mieszkańcy – którzy nie mogą równać się w 
walce z zawodowymi, elfimi wojownikami. Niemniej jednak całkiem nieźle dają sobie radę na polu walki 
przeciwko ludziom, orkom i goblinom. Uzbrojeni są najczęściej w kolczugi – choć nie jest to regułą – lub 
skórzane zbroje, noszą przy sobie miecze, włócznie, liściowate tarcze i bardzo często łuki. Podczas bitwy 
wpierw starają się zasypać nieprzyjaciela deszczem strzał, a następnie wybić w walce wręcz. Część z nich to 
jeźdźcy, dosiadający koni, działający jako konni łucznicy lub szarżujący na wroga z pikami. Stanowią głównie 
lekką jazdę. Ciężką jazdę tworzą niektórzy królowie osad, dosiadający wspaniałych, wojennych rumaków, 
ubrani w potężne i odporne pancerze, lecz jest ich stosunkowo niewielu i niestety rzadko wyruszają na bitewne 



pola. W kilku osadach hodowane są też gryfy, lecz jest ich na tyle niewiele, by nie odgrywały jakiejś większej 
roli w wojskowości. 
 Często natomiast korzystają z magii. Pojedyncze zaklęcia nie są siłą zdolną zmienić przebieg bitew, w 
których uczestniczy kilka tysięcy wojowników, niemniej jednak najczęstszym nieprzyjacielem szarych elfów nie 
są wielkie armie, a bandy ludzkich bandytów lub banitów, szczepy leśnych goblinów czy zabłąkane potwory, 
które zapędziły się zbyt blisko ich osad. Czarodziejska pomoc przeciwko takim nieprzyjaciołom jest niemal 
niezbędna i bardzo efektywna. 
 Elfy często współdziałają też z innymi, rozproszony rasami, żyjącymi w podobnych warunkach, jak 
one. Razem sięgają po broń i razem odpierają nieprzyjaciół, którzy ośmielają się zagrażać ich wioskom. Nie jest 
to może jakiś szczególny, oficjalny sojusz, co raczej forma sąsiedzkiej samopomocy, jednak bywa on przydatny. 
 Wady szaroelfickiej wojskowości są zasadniczo dwie. Pierwszym jest absolutna, administracyjna 
porażka – nikt nie panuje nad nikim, każdy działa na własną rękę, najczęściej przychodząc lub odchodząc 
zgodnie z własną wolą i rozporządzając prywatnymi siłami. Po drugie – tradycyjnie już – elfy nie mają 
jakichkolwiek talentów do machin i wątpliwym jest, by kiedykolwiek zdołały zburzyć jakąkolwiek twierdzę. 
 
Zielone elfy: 
 Czegoś takiego jak wojsko zielonych elfów po prostu niema. Rasa ta stanowi wędrowne grupy, którym 
brakuje wyraźnej struktury rodowej czy plemiennej (choć zawsze mają jasno określonych przywódców) liczące 
od kilkudziesięciu do góra dwustu osobników. Po prawdzie każdy dorosły elf potrafi się posługiwać w jakimś 
stopniu bronią (najczęściej włócznią, łukiem i mieczem), niemniej jednak zwykle brak wśród nich 
wyspecjalizowanych żołnierzy i wojowników. Zielone elfy średnio interesują się geopolitycznymi podziałami i 
wojnami innych ras, niemniej jednak wolą omijać nazbyt niebezpieczne regiony, nie pchając się do walki. 
 Nie zawsze jest to możliwe. Czasem zdarza się, że grupa Wędrowców zostanie po drodze napadnięta, 
lub uwięziona w ogarniętym wojną kraju, lub zaistnieje sytuacja, sprawiająca, że zagrożony zostanie interes lub 
byt jednej lub więcej grup. Zielone elfy zwykły też mścić grupy, które zostały wymordowane. Jeśli do tego 
dojdzie starają się pozostawić swe dzieci w bezpiecznym miejscu, a wszyscy zdolni do noszenia broni 
podejmują walkę dopóki nie zrealizują wybranego przez siebie celu. Gdy tylko krzywdy zostaną pomszczone lub 
dalsza podróż staje się możliwa odkładają broń i ruszają w dalszą drogę. Zwykle w działaniach bojowych 
uczestniczy jedna grupa, która przypadkiem dostała się w pułapkę, lecz – jeśli zachodzi taka potrzeba – na 
pomoc jej wyruszają następne, tak, że czasem walczy ich 3 do 5, choć nie jest to regułą. Kilkakrotnie Wędrowcy 
łączyli się solidarnie przeciwko naprawdę niebezpiecznym wrogom i walczyły ich tysiące, lub – jeśli wierzyć 
kronikom – dziesiątki tysięcy. 
 Mimo, że jak wspomniano większość z nich potrafi walczyć nie są to wojownicy w ścisłym tego słowa 
znaczeniu. Ich niewielka liczebność i lekkie uzbrojenie oraz tryb życia predestynuje ich raczej do walki 
podjazdowej, nagłych ataków i ucieczek, choć zdarzają się wśród nich także i wieczni wojownicy czy potężni 
magowie. Niemniej jednak – pomimo dużych, indywidualnych umiejętności bojowych – brak im zdolności 
współdziałania, dyscypliny i koordynacji będących nadrzędnymi cechami u wyszkolonych żołnierzy. Walczą 
konno i pieszo, choć raczej preferują ten pierwszy styl. To dobra, lekka jazda i lekka piechota (piechota 
Wędrowców jest najczęściej spieszoną konnicą), posługująca się mieczami, włóczniami i nader wszystko 
łukami. Chronią ich lekkie tarcze i pancerze, lecz niekiedy im ich brak. Koniom – mimo, że wszystkie są nader 
dobrymi wierzchowcami, przyzwyczajonymi do długiej, szybkiej jazdy bez odpoczynku – brakuje tresury do 
walki. Nie są to rumaki bojowe, a te same zwierzęta, na których elfy codziennie podróżują. Właśnie z racji tego 
nieprzygotowania do dużych starć elfy wolą po prostu ich unikać. Walczą tylko wtedy, gdy uznają, że na krótszą 
lub dłuższą metę jest to nieuniknione. 
 
Morskie elfy: 
 Co można powiedzieć o wojsku Morskich Elfów? Rasa ta posiada wspaniałą flotę, która przemierza 
oceany całego świata docierając w każde chyba miejsce na świecie. Przybywają z dalekich, owianych mgłą i 
tajemnicą wysp, które dane było oglądać zaledwie kilku ludziom. Na dobrą sprawę nikt w Laruzji nie wie, 
jakimi siłami zbrojnymi dysponują i jak prowadzą wojny. 
 Na kontynencie przebywa w prawdzie wielu ich wojowników, lecz nie stacjonują nań żadne odziały 
wojskowe. Większość żołnierzy, którzy tu przybyli to albo banici wygnani z ojczyzny za nieznane zbrodnie, 
albo awanturnicy, albo korsarze albo żołnierze okrętowi. Uczestniczyli oni w kilku wojnach i przekazali nieco 
informacji na temat swych pobratymców ludziom. 
 Z tych strzępków informacji wynika, że Morskie Elfy nie mają wielu wrogów w swej ojczyźnie, ale 
dane im było nie jeden raz zmagać się poza nią – z potworami morskimi, piratami, Nordami oraz w obronie 
swych handlowych faktorii. Ważnym przeciwnikiem Morskich Elfów są ludzie z Arabii i Wyspy Kupców. Lud 
ten – mimo, że ich metody walki bardzo podobne są do innych, elfickich stylów, preferujących więc wielkie, 
indywidualne umiejętności bojowe Wiecznych Wojowników, śmiercionośną magię oraz doskonałych łuczników 
– stworzył kilka wyróżników. 



 Po pierwsze – poza swą ojczystą wyspą, na której wystawiają konne patrole lekkiej jazdy – nie 
posiadają prawie kawalerii. Transport koni jest zbyt niewygodny, by można z nich było korzystać w zakrojonych 
na szeroką skalę potyczkach zamorskich. Korzystają więc głównie z piechoty, w razie czego posiłkując się 
konnymi najemnikami. Ich piechurzy to odziani w skórzane zbroje i kolczugi (lekka i ciężka piechota) 
mistrzowie walki piką, halabardą i mieczem, chroniący się dodatkowo liściastymi tarczami. Za nimi prawie 
zawsze kroczą niezwykle celni i zdolni łucznicy zasypujący wrogów gradem strzał. Żołnierze najczęściej walczą 
na pokładach statków, zwykle wspomagani przez wyposażonych w kordy, puklerze, lekkie, skórzane kurtki, łuki 
i sztylety marynarzy. Rzadko zapuszczają się w głąb lądu, najczęściej oblegając nadmorskie miasta i twierdze, 
oraz prowadząc ataki z morza, przy użyciu swych okrętów i statków. 
 Dowódcami armii najczęściej są tzw. admirałowie, czyli cieszący się ogromną swobodą dowódcy flot, 
choć obok nich często występują różnego rodzaju handlowi magnaci, z których każdy posiada wielką ilość 
okrętów i zdarzało im się prowadzić prywatne wojny. Dowództwo niższego stopnia jednak zawsze znajduje się 
w rękach kapitanów, pierwszych oficerów i bosmanów każdego ze statków z osobna. To oni dowodzą 
spieszonymi marynarzami i żołnierzami okrętowymi ze swej jednostki na lądzie. 
 Warto zwrócić uwagę na podział na żołnierzy i marynarzy. W większości flot on nie występuje, pojawia 
się jedynie u morskich elfów. U ludzi czy pozostałych elfów – jeśli statek przez przypadek nie transportuje 
właśnie wojska do jakiejś odległej krainy - jego obroną trudnią się zawsze marynarze. Na każdej jednostce 
morskich elfów znajduje się zawsze pewna ilość wojowników, nie zajmujących się niczym innym, niż 
zapewnienie załodze bezpieczeństwa. Prawie na każdym okręcie znaleźć też można czarownika. 
 Z jakichś, nieznanych powodów ta podrasa elfów posiada znacznie większe umiejętności techniczne od 
swoich kuzynów. Do siania zniszczenia Morskie Elfy wykorzystują całą gamę pomysłowych maszyn, 
najczęściej miotających pociski, wraz z niesławnym Elfim Ogniem, sprawiającym, że sama woda staje w 
płomieniach. 
 Taktyka wojenna morskich elfów zwykle nie zakłada zagarniania dla siebie dużych połaci wrogiego 
kraju, ma najczęściej na celu wymuszenie ustępstw ekonomicznych. W tym celu elfy atakują i zatapiają statki 
nieprzyjaciela, oblegają (i niszczą, jeśli stanowią one gniazda piractwa) fortece wroga oraz jego miasta, lub też 
nękają wybrzeża i koryta rzek. 
 
2.3) Krasnoludy: 
 Krasnoludy na kontynencie (i poza nim) znane są z jednej, ważnej cechy – słyną jako zaciekli, twardzi 
wojownicy i najlepsi żołnierze, jakich nosi ziemia. Z natury obdarzone dużą siłą i wytrzymałością na trudy, 
zwielokrotnioną jeszcze przez lata życia w ostrym klimacie posiadają uparte, każące zawsze dopiąć swego 
charaktery. Dzięki tym cechom stanowią świetny materiał na piechurów. Choć generalnie niewielu utrzymuje się 
tylko i wyłącznie z wojaczki, to większość z nich posiada broń i ćwiczy walkę, co – dzięki długości życia – 
pozwala im być znacznie bardziej wprawnymi wojownikami od ludzi, orków czy goblinów. 
 Taktyka krasnoludzka opiera się na wykorzystaniu jednej tylko formacji – piechoty. Niestety nie są oni 
dobrymi jeźdźcami. Ponadto góry nie pozwalają na hodowlę wspaniałych rumaków, a jedynie kuców i osłów, 
nadających się co najwyżej do transportu towarów, lecz nie pod siodło dla wojowników. Krasnoludzka piechota 
składa się generalnie z dwóch głównych formacji – lekkiej i ciężkiej. Lekka piechota odziana jest w skórzane 
zbroje lub kolczugi oraz chroni się średnich rozmiarów tarczami, podczas gdy ciężka nosi kolczugi, pawęże i 
duże tarcze a czasem nawet zbroje płytowe. Walczą w zwartych czworobokach najeżonych ostrzami pik i 
halabard, przebicie się przez które jest niemal niemożliwe. Gdy wróg zbliży się na mniejszą odległość (lub nie 
występuje na polu walki skuteczna konnica) odrzucają piki i sięgają po swą ulubioną broń: topory, młoty, 
maczugi i miecze, którymi także sieją nieporównywalne z niczym innym zniszczenie. Duża część żołnierzy 
maszeruje do bitwy bez osławionych pik, dzierżąc za to kusze i (dużo rzadziej) krótkie łuki. Obsypują oni 
gradem pocisków formacje przeciwnika zza pleców swych towarzyszy. Ułatwia im to fakt, że większość 
wrogów, z jakimi mierzy się ich rasa jest przynajmniej o kilka głów wyższa od typowego krasnoluda, przez co 
stanowią wymarzony cel. 
 Istotnym czynnikiem decydującym o przebiegu bitew z krasnoludami jest wykorzystanie machin i 
innych środków materiałowych. W prawdzie ludzie podczas walki korzystają z pojedynczych skorpionów lub 
niedużych, przenośnych katapult, lecz nie mają one dużego znaczenia taktycznego, a ich załogi często nie są w 
stanie zdążyć z ich zbudowaniem, nim skończy się bitwa. Żołnierze prawie każdej setki krasnoludów niosą na 
swych plecach części i amunicję do jakiejś machiny lub przynajmniej słupy do budowy palisad, które są w stanie 
w bardzo krótkim czasie zmontować w gotową do rażenia wrogów maszynę lub przekształcić w zasieki tak 
zwanych „smoczych zębów”. W ciągu ostatnich wieków popularność zdobywa też nowy wynalazek: drut 
kolczasty. Ogień skorpionów uszczupla szeregi wroga zablokowanego na przeszkodach na długo przed 
rozpoczęciem się faktycznej bitwy. 
 Nie są to zresztą jedyne techniczne udogodnienia, jakie stosują krasnoludy. Ci, którzy walczyli z nimi 
mówili o płonących i wybuchających ładunkach dźwiganych przez wojowników, zionących ogniem maszynach, 
zakopanych w ziemi beczkach wybuchowych substancji, wielokrotnie strzelających kuszach, zasłonach z 



gryzącego dymu, niedających się zgasić wodą płomieniach i innych, przerażających rzeczach. Krasnoludy 
dysponują gigantyczną ilością śmiercionośnych, technicznych urządzeń, jakimi nie mogą się pochwalić inne 
nacje. W prawdzie nie mają wielu magów, a ich kapłani także nie słyną z potęgi, ale ich inżynierowie wystarczą, 
by ich wodzowie mogli pobawić się efektami specjalnymi. 
 Hierarchia wojska krasnoludów jest równie skomplikowana, jak ich struktura społeczna. Dowódcą 
zawsze jest Król lub wyznaczony przez niego urzędnik wojskowy zwany Kharem. Niemniej jednak ten drugi 
dowodzi jedynie wydzielonymi oddziałami wojska, gdyż wymagane tradycją jest, by sam władca lub któryś z 
jego następców prowadził wojnę. Jeśli natomiast wojna toczona jest przez kilka klanów, które postanowiły nie 
zwracać się o pomoc do króla i reszty swych pobratymców zwykle Khar wybierany jest na wiecu. Poniżej jego 
znajdują się Thanowie kolejnych klanów lub ich synowie oraz czempioni rodów. Czempionem najczęściej są 
najtwardsi, najpopularniejsi i najzdolniejsi wojownicy. Z boku hierarchii stoją kapłani i nader liczni 
inżynierowie oraz ich czeladnicy dbający o sprzęt. W ich rękach znajduje się zaopatrzenie armii – krasnoludy 
zwyciężają między innymi, dlatego, że jako jedyni posiadają służby zaopatrzeniowe z prawdziwego zdarzenia. 
 Sami żołnierze także dzielą się między sobą. Najczęstszy podział polega na wojowników klanowych 
oraz zwykłych wojowników. Wojownicy klanowi to rzadka elita – w czasach pokoju stanowią strażników i 
gwardię przyboczną khanów oraz pilnują porządku w miastach. Są klasą większość czasu przygotowującą się do 
prowadzenia wojny. Pozostali wojacy natomiast to zwykli kupcy, rzemieślnicy i rolnicy, którzy na czas wojny 
przywdziali zbroje i dobyli broni (każdy krasnolud za swój obowiązek uznaje posiadanie uzbrojenia i ćwiczenia 
się w walce) by bronić swego klanu i ludu przed nieprzyjaciółmi. 
 Ważną siłą, na której opierają się wojska krasnoludów są też tzw. Starsi. Starsi to najczęściej sędziwi 
już wojownicy, którzy wiele lat spędzili na polach walki i doprowadzili sztukę wojenną do perfekcji. Chyba 
jedynie Wieczni Wojownicy elfów są w stanie dorównać im umiejętnościami. 
 Wojska krasnoludów składają się zwykle jedynie z lekkiej i ciężkiej piechoty, walczącej w liczącym 
wiele liń, głębokim szyku, odpierając wroga pikami, rąbiąc go toporami, ostrzeliwując z kusz i machin oraz 
obrzucając bombami. Niestety nie posiadają kawalerii – poza sporadycznie pojawiającymi się najemnikami – 
przez co są bardzo łatwe do oskrzydlenia i mało ruchliwe. Z drugiej strony krasnoludy najczęściej walczą w 
terenie, na którym konie tylko by przeszkadzały, stąd brak tradycji tego rodzaju wojsk. 
 
2.4) Gnomy: 
 Gnomy są ludem małym liczebnie, mikrym posturą i niezbyt wojowniczym. Praktycznie nie mają 
własnych ziem, a większość z nich żyje albo we własnych, odizolowanych osiedlach, w których niechętnie 
witają obcych albo wśród krasnoludów. Wioski gnomów – w dużej mierze umieszczone pod ziemią – stanowią 
zwykle zwarty kompleks połączonych ze sobą mieszkalnych lochów oraz domostw z zewnątrz przypominając 
rozległe, warowne dwory lub zamki. Rasa ta jedynie kilka razy opuściła je, by walczyć z wrogiem zewnętrznym. 
Osady te jednak wrą od pracy rzemieślników, kipią od magii i zostały tak zbudowane, by dla większości innych 
gatunków były skrajnie niewygodne. Właśnie dzięki trudności w ich zdobywaniu – szturmowaniu maleńkich 
przejść, licznym, chroniącym je pułapkom i czarom - są celem trudnym. Ich mieszkańcy prawie nie walczą 
inaczej niż w ich obronie. W prawdzie najczęściej są zdeterminowani do obrony, oraz popisują się dużą 
pomysłowością i umiejętnością strategicznego planowania, niemniej jednak wojownicy z nich żadni. Brakuje im 
typowo żołnierskiego wyszkolenia, choć nadrabiają to bardzo skutecznym planowaniem. „Wojsko” czy raczej 
pospolite ruszenie wszystkich zdolnych do noszenia broni gnomów uzbrojone jest najczęściej w krótkie miecze, 
kolczugi i kusze oraz ogromny zestaw wybuchających i zionących ogniem broni. Mają także bardzo licznych i 
bardzo potężnych magów, którzy często wspierają swych braci na polu walki. 
 Wiele gnomów żyje wśród krasnoludów, z którymi utrzymują znacznie lepsze stosunki niż z innymi 
rasami. Niemniej jednak także w ich szeregach nie wyruszają one na wojnę inaczej, niż w obronie swych miast i 
domostw. Zwyczajnie krasnoludy uznały, że te małe słabeusze nie nadają się na wojowników. 
 Paradoksalnie nie oznacza to, że w maszerujących armiach brak gnomów. Sporo z nich jest 
awanturnikami, którzy pracują dla innych ras znakomicie sprawdzając się jako zwiadowcy. Wielu z nich pojawia 
się w taborach jako skrybowie, lekarze, magazynierzy czy też wreszcie inżynierowie obsługujący 
skomplikowane maszyny z niezwykłą wprawą lub czarownicy. 
 
2.5)Niziołki: 
 O waleczności niziołków krążą wręcz legendy (głównie zresztą o tym, jak uciekały). W popularnej 
opinii nie mają one nawet połowy bojowej zaciętości gnomów, woląc chronić się za plecami ludzi, niż samemu 
stawać do walki. Rzeczywistość w dużej mierze pokrywa się z tymi opowieściami. Niziołki nie są waleczną czy 
awanturniczą rasą, stanowczo wolą raczej domowe pielesze. Uważają też, że jeśli płacą daniny rycerzom, to 
mają prawo wymagać od nich ochrony. Niemniej jednak pewne paramilitarne formacje można zaobserwować 
także i u nich. 
 Są to przede wszystkim tzw. „szeryfowie”. Odpowiadają oni głównie za ściganie przestępstw i 
niedopuszczanie bandytów do osad. Najczęściej szukają złodziei lub zaginionego bydła, a wyposażeni są w 



pałki, krótkie miecze, proce i rzadziej łuki. W wypadku większej walki wspomagani są przez pospolite ruszenie 
ogółu niziołków wyposażone w analogiczny sposób. Tego rodzaju wojsko czasem wysyłane jest na naprawdę 
wielkie wyprawy wojenne ich ludzkich sojuszników, niemniej jednak nie zanotowano jakichś jego ogromnych 
sukcesów – stanowi raczej uzupełnienie i jednostki mało istotne, niż nieodzowny element kampanii. 
 Znacznie chętniej widziane są niziołki w służbach tyłowych – jako woźnice, robotnicy, kucharze itd. niż 
w pierwszej (czy nawet drugiej lub trzeciej) linii działań. Ich niewielki wzrost predestynuje ich też do roli 
zwiadowców i szpiegów. Są to role kluczowe dla przebiegu wojny, lecz nie bitwy. Te ostatnie niziołki wolą 
zostawić ludziom, by walczyli za nich… I odwrotnie – ludzie wolą, by w trakcie walki niziołki nie plątały im się 
pod nogami. Niemniej jednak cenią ich wysiłek podczas działań dywersyjnych, w szpiegostwie i jako 
zwiadowców. 
 
2.6) Skrzydlaci: 
 System wojenny skrzydlatych jest prosty, nieskomplikowany i od wieków nie uległ zmianie. Skrzydlaci 
dysponują do pewnego stopnia wyżej rozwiniętą kulturą niż ludzie i lepszą administracją, nie udało im się 
wytworzyć lennego systemu podobnego do ludzkiego, a system werbunku wojska rozwiązali inaczej. Wszyscy 
mieszkańcy ich ziem – niezależnie od rasy – przypisani są do liczącej dziesięć rodzin wspólnot. Każda taka 
wspólnota odpowiedzialna jest za wykonywanie określonych robót publicznych, utrzymanie odpowiedniego 
odcinka dróg, płaci razem podatki. W wypadku wojny wystawia też i uzbraja jednego żołnierza (czasem – jeśli 
władca tego zażąda – także i większą ilość). Zwerbowani w ten sposób wojownicy tworzą trzon piechoty 
skrzydlatych oraz – jeśli są wystawiani przez bogate rody – lekką kawalerię. Uzdolnieni lotnicy wchodzą w 
skład oddziałów Skoczków. 
 Większość doborowych oddziałów to jednak królewscy żołnierze stacjonujący w fortecach i miejskich 
garnizonach. To wojsko zawodowe, którego głównym środkiem utrzymania jest pobierany żołd i wojaczka. 
Oddziały te są lepiej wyszkolone, karniejsze i bardziej zdyscyplinowane od zwykłych żołnierzy, lecz niestety 
mniej liczne. W ich skład wchodzą doborowe odziały piechoty, większość lekkiej jazdy i Skoczków. 
 Osobnym elementem armii są Wojownicy Wichru… To uzdolnieni lotnicy, zdolni do walki w 
powietrzu oraz długotrwałych lotów, którym nie jest w stanie dorównać nawet najzdolniejszy Skoczek, elita elit 
– tak w walce powietrznej jak i lądowej. Wojownicy Wichru wybierani są w wieku kilkunastu lat z 
najzdolniejszych lotników i całe swe życie spędzają na doskonaleniu swej sztuki wojennej. To zawodowi, 
doskonali żołnierze, o niezwykłym stopniu wytrenowania i jednocześnie całkowicie unikalna formacja 
wojskowa. 
 Oficerów skrzydlaci szkolą w specjalnych szkołach i – co ciekawe – w stosunku do liczebności 
zawodowego wojska – posiadają bardzo wielu dziesiętników, setników i tysięczników. Spowodowane jest to 
tym, że wielu oficerów przenoszonych jest do oddziałów poborowych w chwili zwołania wojska, a w czasie 
pokoju nie ma własnych podkomendnych. Wojownicy Wichru natomiast posiadają własnych oficerów, 
wywodzących się z ich szeregów. Warunkiem uzyskania patentu jest jednak okresowe dowodzenie mniej 
elitarną jednostką. 
 Trzon wojska skrzydlatych stanowi lekka piechota, uzbrojona w skórzane zbroje, miecze i piki lub łuki 
oraz piechota ciężka, pozbawiona łuków, lecz za to nosząca grubsze zbroje i osłaniająca się pawężami. Zwykle 
ciężka piechota tworzy trzon formacji, a lekka wsparcie. Na flankach ustawiana jest nieliczna, lekka kawaleria z 
włóczniami i łukami, w odwodzie kolejna formacja ciężkiej piechoty i formacje skoczków oraz wojowników 
wichru. Bardzo często na przedpolu operują oszczepnicy lub procarze. To formacja występująca najczęściej 
właśnie wśród skrzydlatych. Oszczepnicy – zwykle zresztą dość nieliczni – uzbrojeni są bardzo lekko. Nie noszą 
pancerza i nie mają żadnej broni do walki wręcz, dzierżą jedynie oszczepy lub proce. Działają w luźnym szyku 
nękając przeciwnika pojedynczymi pociskami i ciągłymi doskokami i odskokami. Są raczej męczący, niż 
zabójczy. Mają za zadanie skłonić przeciwnika do popełnienia jakiegoś błędu np. zaatakowania ich, a w 
wypadku zagrożenia chronią się za plecami pozostałych żołnierzy. 
 Innym niezwykłym wojskiem niespotykanym u żadnej innej rasy są Skoczkowie i Wojownicy Wichru. 
O ile te drugie odziały to niezwykle uzdolnieni i wyćwiczeni w walce powietrznej żołnierze, to ci pierwsi są ich 
gorzej wyszkolonym, pospolitszym odpowiednikiem. Na pierwszy rzut oka ani jedni, ani drudzy nie są bardzo 
niebezpieczni – ubrani w lekkie zbroje i podobnie niezbyt ciężko uzbrojeni wydawać się mogą łatwym celem. 
Ich główną osłonę stanowią tarcze. Noszą przy sobie miecze lub topory, oszczepy, łuki (albo kusze) bądź 
włócznie. Rycerstwo, kawaleria, lub ciężka piechota teoretycznie powinna po nich przejść bez żadnego 
problemu. Nie mniej jednak musiałaby ich najpierw złapać. 
 Jednostki te są nieocenione w trzech sytuacjach: po pierwsze w zdobywaniu wrogich fortyfikcji. Żadne 
mury ani wierze nie są w stanie sprostać latającemu wojsku. Po drugie – w walce w trudnym terenie – po prostu 
nie muszą się one nim przejmować. Wojownicy Wichru i Skoczkowie są mistrzami w zajmowaniu 
strategicznych pozycji i ich opuszczaniu, gdy wróg podejdzie zbyt blisko oraz kontynuacji walki w innym, 
łatwiejszym terenie. Po trzecie – to mistrzowie wojny szarpanej, partyzantki i walki manewrowej. Niszczenie 
taborów, odciąganie jednostek wroga, nagłe zmiany frontów, doskoki i odskoki, rozpraszanie szyku wroga, 



naloty powiązane z ciągłym miotaniem pocisków (głównie oszczepów) lądowania wśród oddziałów strzelców i 
nagłe podrywanie się do lotu w trakcie ataku wojsk lądowych – to najlepsze zadania dlań. 
 Metoda prowadzenia wojen przez skrzydlatych jest bardzo odmienna od innych ras. Możliwość lotu 
umożliwia ogromne pole manewru ich wodzom. Mając doskonałe, powietrzne rozpoznanie mogą z jednej strony 
świetnie wybrać pole walki na możliwie korzystne dla siebie, jednocześnie niszcząc zaplecze wroga, oraz rozbić 
dzięki przewadze taktycznej nawet liczniejsze wojska wroga ponosząc przy tym stosunkowo nieduże straty. 
 
2.7) Smokowcy: 
 Smokowcy to – podobnie jak skrzydlaci – krewniacy ludzi. W ich żyłach płynie bardzo silna domieszka 
smoczej krwi, która przekształciła ich ciała w pokryte łuskami gady. Smoczy pomiot to niemal co do jednego 
mężczyźni, a nieliczne w ich szeregach kobiety są bezpłodne. Z tej przyczyny rozmnażają się podczas 
stosunków z kobietami z innych ras, najczęściej niewolnicami. Z jednej strony predestynuje ich to jako rasę 
wojowniczą, z drugiej w połączeniu ze swą długowiecznością i obcością dla innych gatunków, oraz ich 
zależnością od nich stanowią rasę dość odległą, żyjącą na uboczu, choć śmiertelnie groźną. 
 Smokowcy, jak wiadomo żyją we własnych, odizolowanych od świata twierdzach – monastyrach, 
umieszczonych w obronnych miejscach. Zamieszkują w surowych warunkach, w ni to wojskowym, ni to 
klasztornym rygorze, dzień dzieląc między pracę i ćwiczenia z bronią lub naukę (zależnie od grupy społecznej 
do której należą). W każdym z tego typu osiedli żyją setki – jeśli nie tysiące – gadów oraz przynajmniej drugie 
tyle skoszarowanych w gorszych warunkach niewolników. Społeczeństwo rasy podzielone jest na trzy grupy: 
klasę magów, kapłanów i uczonych (kultura duchowa i magiczna rasy jest bardzo wysoce rozwinięta), klasę 
wojowników i niewolników wywodzących się z pośród ludzi, orków oraz ich potomstwa i mieszańców w 
różnych wariantach. 
 W wypadku wojny smokowcy wystawiają trzy rodzaje wojska. Pierwszy z nich to typowe mięso 
armatnie – krocząca w pierwszym szeregu piechota, uzbrojona we włócznie, skórzane zbroje, pały, łuki, miecze, 
topory i wszystko, co akurat zalegało w zbrojowniach. Składa się ona wyłącznie z niewolników i ma bardzo 
proste zadanie – zatrzymać swymi ciałami uderzenie wroga. Jedynymi, którzy są dość dobrze uzbrojeni w całej 
tej bandzie są żołnierze smokowców, idący po jednym na każdych dziesięciu niewolników z batogami i 
zmuszający ich do walki. 
 Nie wszyscy niewolnicy są jednak tak beznadziejni. Smokowcy w dzieciństwie izolują część 
najbardziej zdatnych do walki i szkolą ich w jeździe konnej i walce wręcz oraz wychowują w pogardzie do 
swych niewolnych współbraci. Jako tacy są absolutnie lojalnymi żołnierzami gotowymi posłuchać każdego 
rozkazu, wchodzącymi w skład kawalerii. 
 Główną siłę stanowią odziały ciężkiej piechoty wsparte przez szeregi podobnych do skrzydlatych 
wojowników wichru rekrutujących się z potrafiących dobrze latać smokowców. Po przyjęciu uderzenia przez 
niewolników smokowcy przechodzą do kontruderzenia na ziemi, a odwrót odcinany jest przez uderzenie 
powietrzne. 
 Trzecim typem wojska są najemnicy innych ras, najczęściej ludzie, orkowie lub gobliny. W działaniach 
bojowych rasy uczestniczą zawsze jeszcze dwa typy wojska: jeźdźcy na smokach zguby i wywernach (przy 
czym tych drugich używa się zdecydowanie częściej, jako łatwiejsze do wychodowania), potrafiący 
zmasakrować nawet Wojowników Wichru i bardzo liczni, często decydujący o wyniku walki magowie. 
Smokowcy dysponują jedną z najpotężniejszych wojennych magii świata i nader często używają jej do walki. 
 
2.8) Ogry i Trolle: 
 Trudno mówić o armiach tych istot, a jeszcze trudniej o zorganizowaniu ich wojska. Główną przyczyną 
tego stanu rzeczy jest fakt, że coś takiego w ogóle nie istnieje. Trolle najczęściej żyją pojedynczo lub w 
niewielkich grupach, a ogry tworząc dość nieliczne klany i plemiona. Bandy liczące więcej niż kilkudziesięciu 
osobników są rzadkością. Niemniej jednak czasem zdarza się, że pojawi się ich więcej. Trolle czasem wędrują 
nawet i w kilkusetosobowych grupach, zwykle bez przywódcy, pędzone głodem. Za cel mają podówczas 
głównie zabijanie i zjadanie wszystkiego, co do tego się nadaje… Raczej nie towarzyszy im żaden wyższy cel, 
nie mają też przywódców, a wojownicy to odchodzą to przychodzą. W wypadku ogrów pojawia się bardzo 
często jakiś wódz lub kilku, niemniej jednak ich władza jest słaba. Obydwie rasy walczą jedynie jako piechota, 
pędząc bezładnie na wroga i tłukąc go maczugami lub uciekając przed nim… Dzięki nadludzkiej wytrzymałości, 
masie ciał i zwierzęcej sile potrafią pokonać nawet liczniejszego wroga, lecz zdolny dowódca zwykle z taką 
hordą rozprawia się bardzo szybko. 
 Znacznie częściej stwory te wchodzą w skład hord orków, którzy zaciągają je jako niezwykle 
skutecznych wojowników lub towarzyszą goblinom. Podówczas zwykle ma się do czynienia z zaciągiem kilku 
lub kilkunastu plemion, które – w prawdzie niezbyt dobrze wytrenowane – starają się służyć jako ultra ciężka 
piechota i siła przełamania, nieco podobna do ludzkiego rycerstwa. 
 
2.9) Orkowie: 



 Orkowie to rasa wojowników, choć niekoniecznie żołnierzy. Nie można odmówić im siły, umiejętności 
walki, doświadczenia czy bitności, lecz jednocześnie brakuje im tego, co nieraz przesądza o skuteczności wojska 
czyli dyscypliny, karności i struktur dowodzeniowych.. Orkowie żyją w klanach o różnej wielkości – od 
niedużych, kilkunastoosobowych, po potężne, rozmiarami dochodzące do wielkości ludzkich księstw. Orkowe 
klany rządzone są przez wiece wojowników, które wybierają wodza, zwykle na okres roku, będącego 
jednocześnie przywódcą wojowników i sędzią ich sporów. W teorii wódz rządzi tylko przez jeden rok… W 
teorii wszyscy wojownicy powinni być posłuszni jego rozkazom. 
 W praktyce nie ma obecnie silnego klanu rządzonego wiecem. W wielu z nich władza znajduje się w 
rękach wodza, który umocnił swoją władzę to zdobywając poparcie wojowników lub wycinając konkurencję, że 
zapewnili sobie trwałość rządów. Kilka klanów posiada nawet praktycznie dziedzicznych władców. Niemniej 
jednak większość orkowych wodzów musi radzić sobie z silną opozycją, chętną przejąć ich urząd. Musi też 
liczyć się z poparciem i stanowiskiem zwykłych wojowników. Zwykle – póki toczy walki, wygrywa i zdobywa 
łup – może liczyć na ogromne poparcie. Jeśli poniesie klęskę, lub wojownicy nasycą się zdobyczą to jego 
pozycja i rozkazy mogą się zachwiać. Na porządku dziennym jest to, że całe hordy wracają nie zważając na nic 
do domu, gdy uznają, że dość już się nasyciły łupami, nie myśląc nawet o tym, że pozostanie na polu walki 
oferowałoby im większe zyski. 
 Oficerskie stanowiska – o ile można to tak nazwać – sprawowane są z założenia przez wojowników 
wybranych do tego przez wodza. Najczęściej są to osoby z jego bezpośredniego otoczenia, budzący respekt 
siłacze i bogacze, których fortuny wyrosły na udziałach w łupach, lub zarekomendowani przez nich przywódcy. 
Każdy z wodzów każdego z oddziałów ma zwykle pod sobą kilku pomniejszych dowódców. Stanowisko 
każdego z nich jest zwykle bardzo pożądane i objęcie jego jest celem licznych intryg. Pomimo, że orkowie 
opracowali bardzo skuteczną metodę eliminacji opozycji (głównie biologicznej, zwykle w pouczająco 
widowiskowy sposób) to nie zawsze wódz może pozwolić sobie na obsadzanie stanowisk w dokładnie taki 
sposób, w jaki by sobie tego życzył. Niekiedy musi liczyć się z silnymi pretendentami do jego stanowiska, z 
którymi nie może się od ręki rozprawić, lub wewnętrzną opozycją w wiecu. Zwłaszcza stanowisko dowódcy 
oddziałów zależne jest przede wszystkim od autorytetu (wynikłego czy to z zasług, czy to z charyzmy, czy to 
wymuszonego), jakim darzą go wojownicy. Jeśli nie jest w stanie utrzymać ich w ryzach szybko zostanie 
zastąpiony przez kogoś zdolniejszego, lub strącony ze stanowiska przez swego protektora. 
 Wszystko to sprawia, że siły orków są bardzo płynne i sytuacja często się zmienia. Wpływa to na 
niekorzyść na ich skuteczność militarną, powodując chaos i bałagan, za który nieraz ci dzicy najeźdźcy musieli 
zapłacić swą krwią. 
 Orkowie panujący w swych hordach bałagan nadrabiają za to liczbą wojowników, ich zaciekłością oraz 
dziką odwagą. Trzon wojska stanowi piechota. Orkowie - do pewnego stopnia – opanowali umiejętność walki w 
szyku. Trudno powiedzieć, by idealnie maszerowali, a ich formacje były równe, lub by ćwiczyli musztrę, lecz w 
razie potrzeby potrafią bardzo skutecznie opierać się kawaleryjskim szarżą. Wojownicy dużo czasu spędzają na 
ćwiczeniach wojskowych, uznając je za przyjęty sposób spędzania czasu i prawie przyjemność. Piechota walczy 
włóczniami (z których w razie potrzeby stara się używać jako pik), toporami, szerokimi szablami, młotami, 
maczugami i zdobycznymi mieczami, odziana jest w skórzane lub łuskowe zbroja, a rzadziej w zdobyczne 
kolczugi, głowy ochraniając hełmami często ozdobionymi skrzydłami ptaków lub rogami. Trudno rozróżnić 
wśród niej lekkie i ciężkie formacje, orkowie nie wprowadzili aż takiego rozróżnienia. Większość wojowników 
zbrojna jest w wyroby lokalnych rzemieślników, jakością ustępujący ludzkim by nie mówić o elfich lub 
krasnoludzkich produktach. Niemniej jednak arystokracja plemienne i wielu szeregowych żołnierzy posiada 
pochodzącą z łupów lub handlu, dobrą broń. Wielu orków, prócz broni do walki wręcz dzierży łuki, a tych 
walczących w pierwszym szeregu – oszczepy. O ile nigdy nie zasłynęli z celnego strzelania, są, bowiem dość 
średnio wprawionymi łucznikami, to nieraz chmura ciśniętych oszczepów zdecydowała o losach bitwy. 
 Niemniej jednak tym, w czym orkowie przodują jest walka wręcz. Orkowie rzucają się w najgorszy wir 
bitwy z szaleńczą wściekłością. Nie walczą szczególnie mądrze, lecz z niezwykłą odwagą i determinacją. W 
odróżnieniu od elfów i krasnoludów, które kładą nacisk na kooperacje, tu liczą się jedynie indywidualne talenty 
poszczególnych szermierzy, co jest niestety częste u Laruzyjczyków. W walce wręcz przodują zwłaszcza 
wściekli berserkerzy, walczący bez zważania na własne bezpieczeństwo. Ich odwrotność stanowią mistrzowie 
ostrz: elitarna kasta wojowników – kapłanów, dzierżąca w boju dwuręczne miecze, walcząca – jeśli można to tak 
nazwać w wypadku takiej broni – z niewiarygodną wręcz precyzją i spokojem. 
 Oddziały piechoty znajdują oparcie w dwóch typach wojska, które prawie zawsze maszeruje u boku 
orkowej hordy. Pierszym z nich są ogromne potwory – w rodzaju ogrów, trolli czy nawet gigantów – które 
często żyją u boku zielonoskórych. Zdaje się, że wymiana między tymi rasami jest prosta – orkowie dostarczają 
im swych wyrobów, ozdób a przede wszystkim żywności, w zamian za co stwory te są tolerowane w osadach i 
pomagają im w wojnach. Twarda, premiująca siłę kultura orków zdaje się nie zważać na to, że po ich osadach 
grasują tępe, ludożercze bestie, które od czasu do czasu kogoś pożerają lub zabijają w bójce. Zdaje się, że dla 
orków ktoś taki po prostu okazał się słaby, bo nie potrafił się obronić lub uciec. Śmierć kilku czy kilkunastu 
pobratymców rocznie zdają się traktować jako wartą przynoszonych przez owych sprzymierzeńców korzyści. 



 Ogry i trolle (o większych jeszcze stworach nie wspominając) są potężnym sojusznikiem. Potężne i 
niezwykle twardo zbudowane są trudne do pokonania i ich atak jest nieraz w stanie rozbić szeregi przeciwnika i 
złamać jego formacje przyczyniając się do zwycięstwa w bitwie. Niemniej jednak – jak już pisałem – stwory te 
rzadko są zdolne do czegoś więcej niż bieg naprzód i okładanie pałkami kogo popadnie. Pełna złośliwości 
głupota sprawia, ciężko je zmusić do ćwiczeń, a fakt, że rozumieją jedynie argument przemocy w brew pozorom 
nie ułatwia ich treningu. Trudno bowiem wymusić posłuszeństwo na kimś, kto jest od ciebie dwukrotnie 
większy. Ogry często atakują bez rozkazu, wyłamując się z taktyki przyjętej przez orkowych wodzów lub 
odwrotnie – nie wykonują rozkazów, bo zajęte są czymś innym – choćby biciem się między sobą lub dłubaniem 
w nosie. 
 Na szczęście (czy też raczej: niestety) nie jest to jedyna siła przełamania, jaką dysponują orkowie. Na 
wyżynach centralnej Laruzji od wieków żyje bowiem reliktowa populacja mamutów. Ich liczba stale się 
zmniejszała, zarówno elfy jak i krasnoludy bowiem polowały na nie dla mięsa oraz kości słoniowej. Niemniej 
jednak stworzenia te jakimś cudem przetrwały do momentu pojawienia się orków. Rasa ta dostrzegła nowy 
potencjał w tych włochatych stworach. W prawdzie dzisiaj dzika populacja owych mastodontów została już 
całkowicie zgładzona, niemniej jednak setki z nich żyją w orkowych obejściach praktycznie wszędzie, gdzie rasa 
zamieszkuje. 
 W trakcie pokoju używane są do pracy, a podczas wojny mamuty stają się potężną, niemal nie 
powstrzymaną bronią. Szarżujące, ważące wiele ton kolosy płoszą konie, a ludzi zmieniają w krwawą miazgę. 
Praktycznie nie da się ich pokonać, jedynym ich słabym punktem są nogi i oczy, pozostałe części ciała chronione 
są grubą skórą, sierścią i płytami żeliwnego pancerza. Idąc do boju mamut dźwiga aż siedmioosobową załogę. 
Są to zawsze: poganiacz stwora oraz jeden z wodzów orków, wykrzykujący z jego wysokości rozkazy. 
Dodatkowo często towarzyszy mu dobosz, wybijający rytm marszu na bębnach z ludzkiej skóry. Prócz nich na 
plecach stwora wznosi się drewniana wieża, z której aż czterech łuczników obsypuje nieprzyjaciela strzałami. 
Całość załogi stanowi bardzo trudną do pobicia siłę. 
 Niemniej jednak nawet te przerażające potwory mają swoje wady. Mamuty mimo swej wielkości nie są 
drapieżnikami i otoczone łatwo panikują, wpadając w szał i depcząc wszystko, co znajdzie się na ich drodze, 
często własnych żołnierzy. Gdy zginie poganiacz są niemal nie do opanowania. Niemniej jednak nie to decyduje, 
że są dość rzadkim widokiem. Przede wszystkim jest ich stosunkowo niewiele i po prostu orkowie są w stanie 
wystawić ich bardzo niedużo, dzięki czemu nie zawsze stanowią one aż tak przerażający problem. 
 Nie wiadomo, dlaczego w niewoli u ludzi i innych ras mamuty nie rozmnażają się. 
 Wadą orkowych hord jest natomiast brak dobrej kawalerii. Z bliżej nieokreślonych przyczyn konie nie 
przyjęły się wśród ich klanów, mimo, że sporadycznie orkowie dosiadają tego rodzaju wierzchowców. Miast 
tego woląc pomoc wargów. W czasie pokoju wargowie żyją poza klanami orków, choć częściowo żywią się 
otrzymywanymi od nich zwierzętami hodowlanymi, zwoływani są dopiero na wyprawy. Są wierzchowcami, 
które trudno porównywać do koni. Po pierwsze są dużo inteligentniejsze i agresywniejsze, podczas walki 
wspierając swego pana szczękami, których ugryzienie jest równe ciosowi topora. Z drugiej strony bestie te są od 
koni wolniejsze i gorzej nadają się do szarż… Nadrabiają to jednak swą wytrzymałością. Warg potrafi przebiec 
wiele kilometrów nie męcząc się, przez co na dłuższe dystanse jest od konia szybszy. Wilczy jeźdźcy to idealni 
łupieżcy, którzy mogą pokonać setki kilometrów nie doścignięci przez pogoń, łupiąc i grabiąc po drodze, oraz 
karmiąc swe wierzchowce ciałami zabitych. Dodatkową zaletą tego rodzaju formacji jest to, że niewytresowane 
konie panicznie boją się wargów. 
 Ostatnim z nowych typów broni, jakim uwielbiają się posługiwać orkowie są jeźdźcy na wywernach. 
Trudno nazwać to bronią przełamania, bowiem wywerny słabo radzą sobie na ziemi, a ich samodzielne ataki na 
szyki piechoty zwykle są szybko odpierane. Niemniej jednak te wojska to raczej wsparcie, a nie główna siła. 
Przede wszystkim starają się one zwalczać inne odziały latające, są też niezwykle skutecznymi zwiadowcami. 
Prócz gromadzenia informacji zajmują się też nękaniem patroli wroga i chwytaniem jego posłańców. Na polu 
walki albo współpracują z kawalerią, albo nękają wroga z wysokości ciskając weń oszczepami, butlami nafty lub 
wystrzeliwując strzały. Tego rodzaju ostrzał nie jest jednak zbyt skuteczny. Wywerny często atakują kawalerię, 
korzystając z tego, że konie się ich boją, lub ich jeźdźcy dokonują skoordynowanego ataku na piechotę wraz z 
jeźdźcami wilków. Nic tak nie rozbija szyku, jak upadek gigantycznych gadów na głowy żołnierzy… 
 U boku orków czasem kroczą czarownicy, niemniej jednak ich znaczenie jest marginalne, podobnie jak 
w armiach ludzi. O wyniku boju decydują raczej miecze i tarcze, nie zawodzenie starców. Niemniej jednak kilka 
razy orkowym czarownikom udało się spłatać niezłego figla swym przeciwnikom. 
 
2.10) Gobliny: 
 
Leśne Gobliny: 
 Leśne gobliny zamieszkują lasy i puszcze Laruzji, życie pędząc w skórzanych jurtach, szałasach i 
prymitywnych lepiankach, które często porzucają, by zmienić miejsce pobytu. To pasterze, myśliwi i zbieracze, 
ale uwielbiają też kradzieże i rozboje. Ich plemiona liczą zwykle od pięćdziesięciu do dwustu osobników płci 



obojga, co już jest siłą wystarczającą, by atakować nieduże wioski – co czynią z wielką chęcią i przyjemnością. 
Co gorsza zdarzają się większe szczepy, zamieszkujące liczne, podobne do zaśmieconych nor wioski, lub 
sojusze licznych band, zdolne wystawić liczniejsze jeszcze armie… Jeśli weźmie się pod uwagę, że w praktyce 
każdy dorosły goblin bierze udział w wyprawie szybko przekonamy się, że jest to groźna siła. 
 Celem leśnych goblinów zawsze jest rabunek, choć niekiedy porywają też jeńców, by zmienić ich w 
niewolników lub wziąć za nich okup. Gobliny leśne, z racji swojego stylu życia produkują niewiele, zatykając 
lukę, której nie była zdolna wypełnić żadna inna rasa, więc wszystko, co tylko zdołają zabrać – poczynając od 
żywności na narzędziach kończąc – ma dla nich gigantyczną wartość. By zwiększyć własną produkcje często 
porywają niewolników, lecz ich żywot zwykle nie jest długi, gdyż większość z nich umiera na skutek złego 
traktowania, nieodpowiedniej żywności i okrucieństwa swych panów. 
 Armie leśnych goblinów są dziwną zbieraniną. Zwykle prowadzone są przez jednego lub więcej 
charyzmatycznych wodzów, mniej – więcej kontrolujących tą tłuszcze. Za nimi idzie horda wojowników, część 
pieszo, część dosiadając zwołanych na wyprawę Wargów (przy czym zdecydowaną przewagę mają piesi). 
Wojownicy to zwykle wszyscy lub prawie wszyscy mężczyźni w klanie. Uzbrojeni są różnie: arystokracja 
plemienna (wodzowie, bogacze, doświadczeni rabusie itd.) mają zwykle broń pochodzącą z grabieży, pozostali – 
różnej jakości wytwory goblinów, lub zaimprowizowane uzbrojenie (od utwardzanych w ogniu dzid, po 
prymitywne szable czy skradzione gdzieś widły). Większość goblinów uzbrojona jest też w broń drzewcowom 
lub różnego rodzaju łuki i dmuchawki. Ogromna część wyposażenia jest zatruta. 
 Trzon armii stanowią hobgobliny: niezwykłe, ogromnych rozmiarów gobliny mogące równać się z 
człowiekiem swym wzrostem. Stanowią one elitarną piechotę i siłę przełamania – jeśli o czymś takim można w 
ogóle mówić w tej bandzie – zwykle też są wodzami plemion żelazną ręką kontrolującymi swych mniejszych 
krewniaków. Drugą niezwykle groźną bronią, jaką stosują są pędzone na wroga, schwytane potwory, które 
gnane pochodniami lub ujeżdżane rozbijają szyki wroga. Leśne gobliny poruszają się na pająkach, ogromnych 
skorpionach czy jaszczurach, czym nieraz konfundują swych wrogów. Dodatkową zaletom tych stworów jest 
fakt, że płoszą one konie, a nawet wargów, niemniej jednak wodzowie szczepów nie zawsze potrafią tą cechę 
należycie wyzyskać. 
 Kolejnym sojusznikiem goblinów są Ogry i Trolle. Gobliny – rasa małych kombinatorów – nigdy nie 
miała problemu z przekonaniem tych głupawych osiłków do udziału w swych przedsięwzięciach. Nagłe 
pojawienie się hordy tych potworów zwykle nie ułatwia szans obrońcom. 
 Za wojownikami postępują zwykle ich żony oraz dzieci, pędząc – w charakterze taboru – swe stada 
owiec, kóz i świń. Zwierzęta te są zbyt małe, by posłużyć w charakterze żywego taranu, ale kilka razy wodzowie 
próbowali ich użyć. Stado goblinic i ich bahorów zwykle stoi za plecami wojowników, uzbrojone w co popadnie 
i potrafi z jednej strony włączyć się do walki, a z drugiej zabijać tych wojowników, którzy uciekają (nawiasem 
mówiąc takie postępowanie zdarza się też i u orków). 
 Nie mniej jednak najgroźniejszym przeciwnikiem w goblińskiej hordzie nie są ani potwory, ani 
hobgobliny, ani tym bardziej zwykli wojownicy. Najniebezpieczniejsi są nader liczni czarownicy i szamani. 
Gobliny posiadają wyjątkowy dar do magii i bardzo wiele z nich jest w stanie ją w jakimś stopniu wykorzystać. 
W prawdzie naprawdę potężnych magów zwykle nie posiadają, lecz tych słabych i średnich mają bez liku. To 
ich moce sprawiają, że bój z goblinami jest bardzo trudny, bowiem atakującym je oddziałom często przychodzi 
walczyć z siłami magii. 
 Leśne gobliny w swej taktyce polegają głównie na liczebności. Mimo złej organizacji i beznadziejnego 
uzbrojenia są ich zwykle setki, co pozwala im mieć szanse na pokonanie lepiej uzbrojonego i przygotowanego 
przeciwnika. Drugą poważną ich zaletą jest efekt zaskoczenia. Ogromne populacje gobosów żyją w lesie, żywiąc 
się żołędziami, mlekiem hodowanych przez siebie zwierząt i padliną. Są mniej wybredne i potrzebują mniej 
żywności, niż inne gatunki… Potrafią zaatakować z najmniej spodziewanej strony… Laruzja w prawie 50% 
pokryta jest lasem i nikt tak naprawdę nie wie, które zamieszkane są przez jak liczne gobliny (zwłaszcza, że 
klany bez przerwy zmieniają miejsce zamieszkania). Obiektem napaści może stać się więc nawet 
najspokojniejsza, najmniej spodziewająca się wroga okolica. Po ich stronie jest więc zwykle efekt zaskoczenia. 
Dodatkowo Gobliny zwykle walczą w lepszych dla siebie warunkach – atakując nocą, lub w obronie polegając 
na swej znajomości lasu i zastawionych, nader licznych i sprytnych pułapkach. 
 
Górskie Gobliny: 
 Górskie gobliny w odróżnieniu od swych krewniaków żyją w zorganizowanych, stechnicyzowanych 
społecznościach ufortyfikowanych twierdz i zamczysk, w dużej mierze przejętych zresztą od krasnoludów, a nie 
własnych. Są dobrymi, pracowitymi robotnikami i uzdolnionymi mechanikami. Ich wyroby w prawdzie nie mają 
krasnoludzkiej jakości, ale są tanie i produkowane w setkach sztuk… Oraz stosownie do swej ceny zawodne. 
Wiele z nich to dzieła niewolników, zmuszanych do pracy w podziemnych lochach, bez dostępu do słońca i 
ciepła. Złe warunki i okrutne traktowanie bardzo szybko zabija większość z nich, co sprawia, że gobliny cały 
czas potrzebują dostaw nowych, świeżych jeńców. To właśnie w ich poszukiwaniu najczęściej opuszczają swe 
siedziby i wyruszają na wojny. 



 Armia górskich goblinów prowadzona jest najczęściej przez plemiennego wodza, zwykle dużych 
rozmiarów hobgoblina i dość silnie zhierarchizowana. Większość stanowisk oficerskich pełnią właśnie 
hobgobliny, znacznie większe od swych krewniaków, prócz tego stanowią elitarną jazdę, piechotę i straż 
przyboczną wodzów. Jedynie niższe stanowiska zajmują zwykłe gobliny, a i to dlatego, że hobgoblinów jest zbyt 
mało, by objąć wszystkie i zbyt kręcą nosami na dowodzenie zwykłym, zielonym motłochem. 
 Większość formacji – prócz oddziałów przełamania – stanowią zwyczajne gobosy. Uzbrojone w dzidy, 
łuki, krótkie miecze lub topory stanowią trzon piechoty oraz większą część wilczych jeźdźców. Chronią je 
najczęściej założone na głowy kolczugi i stalowe hełmy, oraz wykonane z drewna tarcze. Mimo niestaranności 
ich rzemieślników są zwykle dobrze chronieni przed ciosami wroga. Żołnierze ci maszerują dość równo, często 
skuci łańcuchami, by nie mogli rozerwać szyku i gnani nahajami przez swych oficerów. Niezależnie – 
poruszając się na piechotę, czy na zwołanych na wyprawę wargach – starają się zalać wroga swą liczbą, 
jednocześnie zasypując go setkami strzał i okrążając. Co gorsza u ich boku maszeruje wiele innych stworów – 
orków, ogrów i trolli, czasem nawet ludzi – pracujących w roli najemników w ich armiach. Gobliny nie szanują 
ich żyć (a najemnicy rzadko szanują służbę u nich, tak, że obie strony są gotowe w każdej chwili wzajemnie się 
sprzedać) posyłając na najcięższe odcinki. Inaczej wykorzystywane są tylko olbrzymie, sprzymierzone istoty, 
używane najczęściej jako potężna siła przełamania, niejednokrotnie w charakterze żywego taranu. Niemniej 
jednak najchętniej stosowaną taktyką przez ich wodzów jest zalanie nieprzyjaciela zieloną falą i zmiażdżenie 
samą przewagą liczebną. 
 Walka z goblinami jest trudna, ale nie z uwagi na ich liczbę. Dorosły mężczyzna – nawet gorzej 
uzbrojony – bez trudu zabije pojedynczego potworka. Niestety stwory te nauczyły się walczyć tak, by niwelować 
przewagę wzrostu, jaką mają nad nimi inne rasy. Najczęściej – jeśli tylko mogą – atakują nocą, gdy widzą lepiej, 
niż ludzie, oraz gdy nie przeszkadza im światło dzienne. Wielu z nich zna się na czarach (choć to raczej kiepscy 
magowie) wykorzystują więc je masowo do ułatwienia sobie zadania. Większość zatruwa swą broń, jeśli tylko 
ma czym, co sprawia, że nawet draśnięcie może okazać się śmiertelne. Gobliny ponadto używają ogromnych 
ilości zaawansowanej broni, więcej nawet niż gnomy i krasnoludy razem wzięte. Zatruwają wroga groźnymi 
gazami, podkładają miny, obrzucają go bombami, ostrzeliwują ze śmiercionośnych machin, zalewają 
płomieniami… Widuje się je czasem, jak gnają na nieprzyjaciela niewolników lub inne gobliny dosłownie 
obwieszone materiałami wybuchowymi. Pole walki z tymi stworami często zasnute jest wręcz dymem… 
 
2.10) Zwierzoludzie i centaury: 
 Zarówno zwierzoludzie jak i centaury są stosunkowo nielicznymi rasami koczowników oraz pasterzy, 
trudniącymi się handlem. Podczas swych wędrówek swych plemion wielokrotnie są zmuszani do stawiana czoła 
rozmaitym przeszkodom – od klęsk żywiołowych poczynając na napaściach potworów i wrogów kończąc. Obie 
rasy bardzo często walczą między sobą, jak i z innymi ludami o pastwiska, zwłaszcza te, które uważają za swoją 
własność. W wypadku obydwu ras do walki stają wszyscy dorośli mężczyźni oraz część kobiet. 
 Zwierzoludzie – mimo swej wojowniczości i dzikiej natury – nie są dobrymi żołnierzami, choć niezłymi 
wojownikami. Uzbrojeni w zakrzywione miecze, łuki, tarcze i czasem kolczugi, sprawni myśliwi świetnie sobie 
radzą w atakach z zaskoczenia, zasadzkach i łowach, są szybkim, mobilnym wojskiem, nie mniej jednak zwykle 
nie potrafią walczyć w szyku czy utrzymać porządku. Rzucają się samowolnie na wroga z nożami, kłami i 
pazurami. 
 Obok piechoty zwykle obecna jest kawaleria dosiadająca sprzymierzonych z nimi wargów, atakująca 
także najczęściej z zaskoczenia (ogólnie jest to najbardziej lubiana przez zwierzoludzi forma walki), by oderwać 
się z walki i uderzyć ponownie w dogodnym dla siebie miejscu. 
 Oba typy oddziałów, z racji indywidualistycznej taktyki walki najlepiej sprawdzają się w lesie, w 
starciu z podobnym, niezdyscyplinowanym wrogiem, napadach i eliminacji przeciwnika. Stosujące je stada 
zwierzoludzi często są rozbujnikami, lub wchodzą w spory z ludnością lokalną, która w jakiś sposób naruszyła 
ich terytorium. Z drugiej strony często pracują na zlecenie ludzkich możnowładców przeczesując lasy, polując 
na gobliny i potwory dla łupów oraz nagród wyznaczanych przez ludzi. 
 Centaury natomiast są o wiele gwałtowniej usposobioną rasą niż zwierzoludzie, reagującą impulsywnie 
i żywiołowo. Stanowią urodzonych, choć nielicznych wojowników. Stają do walki z powodu najmniejszej urazy, 
czasem wręcz bez powodu. Prawie każdy posiada zbroje, większość walczy kopiami, włóczniami oraz 
mieczami, bardzo liczni strzelają do swych wrogów z łuków lub obrzucają ich oszczepami. Stosują taktykę 
podobną do ludzkiego rycerstwa dodatkowo uzupełnionego o konnych łuczników. Niemniej jednak lżej 
uzbrojeni nie mają tak ogromnej siły przebicia, choć łatwiej im oderwać się od walki i toczyć manewrowe, pełne 
starć i ucieczek walki. Są wielokrotnie bardziej zdyscyplinowani od swych zwierzoludzkich kompanów. 
 Jako, że łupy wojenne odgrywają dużą rolę w ich kulturze, walczą bardzo często, potrafią też bardzo 
szybko się poruszać i uciekać z miejsc, gdzie zrobiły sobie wrogów. Służą też jako najemnicy w szeregach 
innych ras, lecz nie jest to sojusz pewny. Przeciwnie: centaury – pijane lub rozgniewane – często wszczynają 
walki w obozie swych dotychczasowych sojuszników. Mają bardzo dobre kontakty z elfami i to z ich polecenia 
bardzo często przystępują do walki. 



 Mimo to obydwie rasy nie prowadzą długich, zaborczych wojen. Żyjące w niewielkich, rozproszonych 
grupach nie wystawiają armii, a jedynie zbrojne odziały liczące 200 do 500 wojowników. 
 
2.11) Nieumarli i nieśmiertelni: 
 Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że armie umarłych lub bogów przetaczają się przez Laruzję. Nie 
wiadomo nadejście której z nich jest groźniejsze, niemniej jednak obydwie formacje wzbudzają strach. Wojska 
nieumarłych występują w trzech rodzajach. Pierwszym z nich są armie przywołane do służby przez potężnych 
czarowników, stworzone ze zniewolonych ich złowrogą magią zmarłych. Na szczęście nie jest to częsty 
widok… Nawet najpotężniejsi z mistrzów magii nie posiadają mocy dostatecznych, by tchnąć na powrót życie w 
tak liczne sługi, więc umarli albo maszerują w niedużej liczbie, albo jako uzupełnienie innych rodzajów wojsk 
(choć mało którzy żołnierze zgadzają się walczyć u boku tak odrażających sojuszników, lecz istnieją ludy: 
orkowie, czarne elfy itd. mające długą tradycję mrocznej magii). 
 Drugi typ wojska nieumarłych jest swego rodzaju stałym elementem, wpisanym niemalże w krajobraz. 
Klęski żywiołowe, wielkie bitwy, gniew bogów itd. na stałe przykuły do tego padołu setki dusz. Wiele z nich to 
duchy wojowników, nieraz skazane na wieczną, niekończącą się walkę. Umarli tego typu nieraz walczą między 
sobą, nie zważając na maszerujące obok armie, choć czasem biorą je za wroga, w walce z którym zginęli. Chyba 
najgroźniejsze są jednak duchy tych wojowników, które poprzysięgły bronić jakiegoś przejścia, drogi lub 
miejsca, a które rzucają wyzwanie każdemu, kto ośmieli się w kroczyć w broniony przez nie teren. 
 Ostatnim typem nieumarłych są ci, których obudził jakiś niecny czyn. Zbiorowa profanacja grobów, 
przerażający grzech przeciw ich potomkom, zdrada, kradzież należącego do nich dobytku, świętokradztwo, 
potężne dzieła czarnej magii mogą wzbudzić ich gniew i sprawić, że zmarli obudzą się w swych grobach i 
wyruszą na poszukiwanie zemsty. 
 Na polu walki najprawdopodobniej napotkać można pierwszy i czasem drugi typ wroga, trzeci należy 
do najmniej prawdopodobnych niebezpieczeństw. Nie mniej jednak to on jest najgroźniejszy. Tylko nieliczni 
czarownicy kontrolują tak liczne żywe trupy, że są w stanie rzucić wyzwanie prawdziwym armią, a umarłych 
wartowników sprytny dowódca potrafi wyminąć. 
 Na polu walki umarli spisują się w sposób zupełnie odmienny od żywych. Zwykle uzbrojeni są w każdy 
typ broni, jaki mieli za życia, niemniej jednak zmieniony na potrzeby ich nowego stanu. Większość ich 
wojowników to żyjące szkielety, zombie lub widma, niezależnie czy to piechota, czy konnica. Każda z tych 
formacji ma swoje zalety i wady. Przede wszystkim umarli wzbudzają paniczny, instynktowny lęk we 
wszystkim, co żyje, a sami są całkowicie nieustraszeni, potrafią walczyć do ostatniego, nie zważając nawet na 
najstraszniejsze obrażenia ciała. 
 Z drugiej strony szkielety są lekkie i kruche, ich kawaleria, mimo, że z racji ażurowej budowy ciał 
trudna do zatrzymania jednocześnie jest całkowicie pozbawiona impetu, a piechota odwrotnie – nie potrafi 
stworzyć odpowiedniej masy, by wytrzymać solidny atak. Widma i upiory czasem nie potrafią w ogóle 
zatrzymać szarży kawalerii, która dosłownie przenika przez nie dzięki swojemu rozpędowi. Zombie i ghoule 
trochę inaczej – posiadają na sobie duże ilości ciała, lecz te pierwsze są bezwolnym tłumem marionetek nie 
potrafiących myśleć i niezdolnych do utrzymania jakiegokolwiek szyku, a te drugie to bezmyślne zwierzęta, 
pędzące na pierwszego wroga, jakiego dostrzegą. Na domiar złego większość umarłych zbrojna jest w tą samą 
broń, jaką dzierżyła za życia – często zardzewiałą, połamaną lub w inny sposób dotkniętą przez czas. Po 
prawdzie niektórzy pochowani z mieczami wojownicy nadal posiadają świetne, gotowe do użycia uzbrojenie, 
podobnie jak ci, których zaopatrują nekromanci, lecz jednak większość z nich dzierży jedynie marne śmiecie. 
Wszystko to sprawia, że jedynie nieliczne typy potworów są groźnym przeciwnikiem dla wojska, które zdoła 
opanować swój strach. 
 Chyba najniebezpieczniejsze są upiory, widma i inni, niematerialni umarli. W prawdzie są wrażliwi na 
atak magii, lecz niestety mało która armia posiada jej na tyle dużo, by odeprzeć ich większe ilości. Często 
pojedynczy upiór zostawia krwawy szlak nawet w największym oddziale żołnierzy, nim napotka kogoś, kto 
mógłby mu się przeciwstawić. Inną potężną bronią, jaką władają nieumarli jest magia, zdolność rzucania klątw i 
złych uroków, które gnębią swe ofiary nawet długie lata po bitwie, a także zbierają krwawe żniwo wśród 
walczących. 
 Gdy na wojnę ruszają nieśmiertelni sytuacja wygląda zgoła inaczej. Armia duchów, zależnie od tego, 
czy prowadzą ją bogowie, demony, świetliści, żywiołaki czy inny typ duchów wygląda zawsze nieco inaczej, 
niemniej jednak występują pewne prawidłowości. Duchy podejmują działania najczęściej walcząc przeciwko 
sobie, co – mimo rujnującej mocy – ma pośredni wpływ na śmiertelników. Przeciwko innym rasą wyruszają 
rzadko, najczęściej rozgniewane świętokradztwem, złamaniem jakiegoś tabu lub innym grzechem. Są to 
zdarzenia rzadkie, lecz chyba do tej pory się nie zdarzyło, by śmiertelnikom udało się powstrzymać gniew 
duchów na dłuższą metę. 
 Armia niebios jest wrogiem przerażającym. Po prawdzie same duchy – nawet pomniejsze – stanowią 
weń zaledwie oficerów i elitarne jednostki, niemniej jednak to wystarcza. Wojsko tego typu w przeważającej 
liczbie składa się z innych rodzajów oddziałów – zwierząt, potworów, nieumarłych, wytworów magii pokroju 



golemów, ujarzmionych bestii, kapłanów i śmiertelników przygarniętych na służbę przez wyższe byty w zamian 
za złoto lub moc, albo zniewolonych magią. Zwykle stanowi dziwaczny melanż wszystkiego, co tylko można 
sobie wyobrazić i bardzo różnorodny tłum. W prawdzie dyscyplina w tej mieszaninie jest różna – najczęściej 
zresztą zerowa – niemniej jednak jej morale jest ogromne. Nieśmiertelni są świadomi swej przewagi nad 
przeciwnikiem, pomiatają go i traktują z lekceważeniem, a ich pozostałym sługą udziela się ich buta. W 
prawdzie najpotężniejszy człowiek jest w stanie zabić w pojedynku któregoś z nich, lecz rzadko spotykają 
wystarczająco wielu godnych przeciwników. 
 Podstawową cechom, która pozwala zwyciężać wojskom nieśmiertelnych jest wiara w siebie. Walcząc 
przeciwko śmiertelnikom absolutnie nie liczą się oni ze stratami we własnych szeregach. Wszystkie odziały 
walczące po ich stronie – prócz samych duchów – to wojska pomocnicze, bez których zwycięstwo byłoby tylko 
dłuższe i bardziej męczące. Nawet najsłabsze duchy bowiem nie obawiają się śmiertelników – jeśli ci nie 
posiadają magicznej broni nie są w stanie uczynić im żadnej krzywdy. Niezależnie jak długo okładany pałką 
diabeł nie będzie miał nawet złamanej najdrobniejszej kostki i zabije swego wroga gołymi rękoma, gdy ten tylko 
się zmęczy. Silniejsze duchy mają dodatkowo nad ludźmi przewagę siły, umiejętności i treningu, a często też 
rozmiarów, tak, że nawet z jednym z nich musiałoby walczyć kilku czarowników lub wojowników i to jedynie 
pod warunkiem, że ten nie chciałby się uciec do swych nadprzyrodzonych zdolności. 
 A prawie każdy duch posiada rozliczne moce i zna zaklęcia, o jakich nie śniło się najzdolniejszym 
czarownikom. Nieumarli czy elfy to przy nich nieudolni uczniowie. Masakra, jaką czynią oni za pomocą swych 
zdolności magicznych jest niewyobrażalna. Nikt i nic nie jest w stanie im dorównać na tym polu, a burza zaklęć i 
piekielnych mocy rozpętana przez kilkadziesiąt rozgniewanych duchów natychmiast obróci w perzynę każdą 
fortecę prócz może najpotężniejszych zamków i warowni. 
 
4) Sztab: 
 
 Oto pięć groźnych wad wodza: Jeśli zbyt uporczywie wyzywa śmierć, mogą go zabić. Jeśli nade 
wszystko boi się o własne życie może trafić do niewoli. Jeżeli porywczy: da się podpuścić. Jeśli nazbyt 
honorowy: da się pohańbić. Jeśli nadmiernie dba o życie swych ludzi, da się go stale dręczyć. Skutkiem tych wad 
wojska stale ponoszą porażki, a dowódcy tracą życie. 
 - Sun Tsu „Sztuka Wojny” 
 
 Bardziej obawiać się trzeba armii owiec prowadzonej przez wilka, niźli armii wilków prowadzonych 
przez owcę. 
 - Niccolo Machiavelli „Książę” 
 
 „Sztab” jest generalnie pojęciem obcym i nieznanym w Laruzji. Nawet najlepiej zorganizowanych 
armiach wojskiem dowodzi zwykle osoba króla, lub wyznaczony przez niego dostojnik. Mimo, że 
niejednokrotnie otacza się on grupą doradców, czy to zupełnie niezależnych od oficerów, czy to wziętych z 
szeregów swego wojska, to jest to raczej wynik ich dobrej woli, niż stała reguła. Dowódcą zwykle przysługuje 
pełne prawo decyzyjne i prowadzą oni walkę zgodnie ze swą własną, nie podważaną przez nikogo wolą. Nieco 
inaczej wygląda to w wypadku mniej zorganizowanych ludów, lub sojuszy kilku rywalizujących ze sobą ras lub 
stronnictw. Zbiera się wówczas kilku lub nawet kilkunastu równych – jeśli nie tytularnie, to przynajmniej 
militarnie lub politycznie – dowódców, z których każdy jest owszem panem i władcą, lecz jedynie tylko 
sprowadzonego przez siebie wojska. 
 Podówczas najczęściej zwoływana jest rada wojenna, w której skupiają się wszyscy wodzowie. 
Najczęściej wybierają oni z pomiędzy siebie naczelnego przywódcę (lub taki z pośród nich się wyłania, dzięki 
swej charyzmie i przewadze politycznej), lecz rzadko kiedy mają oni ochotę pozbywać się całości swych 
uprawnień. Zwykle więc dowódca przed podjęciem ważniejszych decyzji zaciąga ich opinii, zgodnie z którą 
postępuje. Wielokrotnie pozwala to na osiągnięcie sukcesów, które w innych warunkach byłyby niemożliwe, 
gdyż pojedyncze osoby nie potrafiliby po prostu właściwie pokierować swym wojskiem. 
 Niestety rada nie zawsze działa dobrze. Często dochodzi w niej do kłótni i wewnętrznych, 
małostkowych sporów, które doprowadzają do jej rozbicia. Zasiadają w niej ludzie o rozbieżnych, często bardzo 
krótkowzrocznych celach, których wewnętrzne intrygi doprowadzają do porażek dowódcę, jeśli nie potrafi ich 
ukrócić. Zdarzało się, że obrażeni wodzowie zabierali swe oddziały do domów, lub przynajmniej straszyli ich 
odejściem, mordowali naczelnego wodza, by zająć jego pozycje, dokonywali niesubordynowanych ataków na 
pozycje wroga lub wręcz buntów, zdradzali wraz ze wszystkimi żołnierzami… 
 Kolejnym niebezpieczeństwem, jakie występuje jest bunt tych dowódców, którzy nie wejdą w skład 
rady i nie chodzi tu tylko o uniesionych dumą, wysokich oficerów czy wpływowych możnowładców, ale wręcz i 
małych pieniaczy, wartych mniej niż splunięcia, ale tak pełnych pychy i poczucia własnej wartości. 
 Wodzowie nie wywodzą się z jednej grupy społecznej i wiekowej, bardzo często prezentują różne 
postawy i stanowiska, których wzajemne zestawienie może doprowadzić do katastrofy. Oto część z nich: 



 - Fanatyk: fanatyka zżera nienawiść do wroga, z którym przyszło danej armii walczyć. Może być ona 
spowodowana setką różnych czynników: religią, odniesioną z jego strony krzywdą, rodową waśnią, misją, jaką 
ma do spełnienia w dziejach – w zasadzie czymkolwiek. Niezależnie od sytuacji jedno się nie zmienia: fanatyk 
ma tylko jeden cel: utopić we krwi twego przeciwnika, zabić jego sługi, zgwałcić kobiety, spalić domy, a dzieci 
wziąć w niewolę! Co gorsza zrobi wszystko, by ten cel zrealizować! Fanatyk jest całkowitym przeciwnikiem 
jakichkolwiek negocjacji z wrogiem, brania jeńców i wycofywania się po zrealizowaniu celów wojennych. Jest 
za prowadzeniem wojny do ostatniego człowieka i będzie to robił nawet, jeśli reszta armii odmaszeruje, stając na 
przeszkodzie ewentualnego zawarcia pokoju. 
 - Krótkotrwały sojusznik: to przeciwieństwo fanatyka. Na wojnę udał się jedynie po to, by wyciągnąć 
z niej jakieś, ściśle określone korzyści – zająć jakieś ziemie, dokonać zemsty na swych wrogach, zwiększyć swą 
pozycję polityczną… Kiedy już jego misja zostanie spełniona obecność jego jak i jego żołnierzy będzie 
niecelowa i najprawdopodobniej odmaszerują oni w siną dal poważnie uszczuplając twe siły. 
 - Honorowy: honorowy za to posługuje się swym nieżyciowym, nie mającym wiele wspólnego z 
realiami kodeksem. Zdarzają się tu różne odchyły: niektórzy Laruzyjscy wojownicy stosują się do etykiety, tak 
wysyłając swe wojska, by szlachetnie urodzeni walczyli ze szlachetnie urodzonymi, Wojownicy Wichru nie 
opuszczają stanowisk, na których walczą niezależnie od sytuacji, a o rycerzach nie ma nawet co mówić. 
Honorowy wódz jest przeciwny jakimkolwiek podstępom, liczy się dla niego tylko walka twarzą w twarz, nie 
wykona i co gorsza nie wyda żadnego rozkazu, który kłóciłby się z jego przekonaniami, nawet, jeśli 
kosztowałoby go to życie. Za to zwykle ma spory posłuch u ludzi, którzy gotowi są iść za nim na śmierć. 
 -Tchórz: niektórzy zwyczajnie boją się śmierci własnej, inni odwrotnie – dbają o życie innych, np. 
żołnierzy i nie chcą go narażać, innym religia nie pozwala zabijać. Mimo, że są to skrajnie różne typy ludzi dla 
obydwu na wojnie nie powinno być miejsca. Tchórze za wszelką cenę będą starali się powstrzymać rozlew krwi, 
jeśli tylko się da, ich atakom brakować będzie zdecydowania. O ile typ pierwszy to często ludzie mało 
wartościowi, to wysoka empatia pozostałych typów sprawia, że mogą znaleźć posłuch wśród żołnierzy, albo 
zjednać sobie przeciwników, co powoduje, że są przydatni w trakcie negocjacji. 
 - Gołowąs: system feudalny, oraz skorumpowana polityka Laruzji czyni często znacznymi osobami 
ludzi młodych, nie posiadających odpowiedniego wieku, wiedzy, doświadczenia, zdolności i autorytetu. 
Gołowąs to jeden z nich – nastolatek lub młodzieniec, któremu żołnierze i doradcy wchodzą na głowę, który nie 
ma pojęcia, jaka będzie cena jego błędów, myśli zaprzątają mu głównie panienki i młodzieńcze marzenia, a za 
którym żołnierze nie pójdą. Albo jeszcze gorzej – ktoś, kto już cieszy się odpowiednim autorytetem i jest 
przeświadczony o własnej nieśmiertelności (oraz o tym, że starych pryków nie warto słuchać). Popełnia masę 
głupich błędów, za które potem płacić muszą inni… Często płacą krwią. 
 - Karierowicz: niektórzy wyruszają na wojnę nie tylko po to, by zwyciężyć. Dla wielu dowódców jest 
to okazja do zdobycia sławy, bogactw i – przede wszystkim – politycznego poklasku. Tego typu wódz jest 
właśnie jednym z nich. Karierowicza bardziej interesuje przyszłość niż teraźniejszość, gotowy jest dla niej 
podporządkować wszystkie swe działania, często narażając swe wojska. Wielu z nich otrzymało stanowisko 
oficera z racji posiadania odpowiednich wujków, ciotek lub kuzynów, a nie dzięki rzeczywistym zasługą czy 
talentom militarnym, są więc niekompetentni i niebezpieczni dla przebiegu kampanii. 
 - Arystokrata: arystokraci są lub uważają się za wyraźnie lepszych od innych członków rady wodzów. 
Jak jest w rzeczywistości trudno powiedzieć, lecz zwykle nie sposób im odmówić posiadania złota, wojowników 
i często urodzenia, którymi mogliby tą opinię podeprzeć. Są kłopotliwi, gdyż łatwo ich obrazić, naruszając 
jakieś, niezrozumiałe dla reszty zasady, do których arystokraci są bardzo przywiązani. Z jednej strony są nad 
wyraz przydatnymi sprzymierzeńcami: zwykle mają całe tony złota, rozlegle ziemie, zamki, prywatne armie, z 
drugiej tak naprawdę nie wiadomo, po czyjej stronie stoją. Wielu z nich to wprawieni wojownicy i dowódcy – 
jeśli nie doświadczeni wodzowie, którzy nie raz wiedli wojsko do bitwy, to przynajmniej są wykształceni w 
dziedzinie historii wojskowości i taktyki. Inni natomiast nie posiadają takiej wiedzy i wolą rozsądnie polegać na 
doświadczeniu innych. Ostatni wreszcie są przekonani, że zwykły parweniusz nie może im dorównać na żadnym 
polu i uparcie kierują wojskiem po swojemu, nie zważając na rady innych. 
 - Parweniusz: niekiedy zdarza się, że któryś wódz wyraźnie odstaje szacunkiem i pochodzeniem od 
innych dowódców. Świeżo pasowany z chłopa rycerz, dowódca wyznaczony przez radę miejską, człowiek wśród 
elfów lub krasnoludów, ork (choćby półkrwi) wśród ludzi to przykłady tego typu wodzów. Inni traktują ich 
zwykle z pogardą oraz nieufnością, przekonani, że zwyczajnie nie podołają zadaniom, które powinny pozostać w 
rękach lepszych od nich. Tego typu oficerowie będą musieli poświęcić dużo czasu, by dowieść swej wartości dla 
reszty wojska. Co gorsza inni wodzowie często traktują ich albo jako bezczelnych karierowiczów, albo 
potencjalnych zdrajców, a każdy ich błąd – przynajmniej do momentu, aż wyrobią sobie pozycję polityczną – 
będzie podwójnie piętnowany. 
 - Zdrajca: cóż, są wojownicy, dla których liczy się tylko patrymonialny interes, inni natomiast mają 
silne powiązania z wrogiem, lub jeszcze gorzej – wróg zdołał zdobyć informacje, osoby lub przedmioty cenne 
dla nich, za których pomocą ich szantażuje. Nie zmienia to faktu, że zdrajcy kontaktują się z nieprzyjacielem, 
informują go o posunięciach wojsk i w decydującym momencie gotowi są zmienić stronę. Inni wodzowie, 



których początkowo nic z wrogiem nie łączy często gotowi są zmienić sztandar w chwili, gdy wyda im się, że 
przystąpienie do szeregów nieprzyjaciela będzie cenniejsze, niż walka w dotychczasowym obozie. 
 - Niekompetentny: to wódz niemający pojęcia o wojnie, swoich wojskach, musztrze, szyku, 
zaopatrzeniu, uzbrojeniu, morale… W zasadzie czymkolwiek. Pół biedy, jeśli wojnę prowadzi na wyczucie, 
zgodnie z tym, co podpowiada mu zdrowy rozsądek. Niestety zarówno w ziemskiej jak i laruzyjskiej historii 
bywali wodzowie, którzy prowadzili wojny w myśl własnego widzimisię: zgodnie z dziwnymi, własnego 
pomysłu zasadami, etykietą, atakując fortyfikacje bez namysłu, w napadach gniewu, dla specyficznie rozumianej 
chwały, lub zaspokojenia własnego okrucieństwa. Z tego typu osoby nie ma pożytku, wiedzie ona swych 
żołnierzy wprost w pułapkę. Inni, rozsądniejsi, posługują się licznymi doradcami, którzy podpowiadają im, jak 
prowadzić wojnę. W takim razie wszystko zależy od umiejętności otoczenia się odpowiednimi ludźmi, bowiem z 
jednej strony tego typu generał może stać się dzięki temu skutecznym zdobywcą, a z drugiej marionetką w 
rękach pozbawionych skrupułów ludzi, lub kolegów z rady wodzów. 
 - Rzeźnik: niektórzy wodzowie z jakiejś przyczyny rozkochali się w widoku płomieni, rozlewie krwi i 
jękach mordowanych. O ile nie muszą, nie biorą jeńców, za to uwielbiają rabunki, plądrowanie i wymyślne 
egzekucje. Niektórzy z nich to zwyczajni bandyci, psychopaci i zwyrodnialcy, lubiący pławić się w krzywdzie 
słabszych od siebie. Inni natomiast to głupcy, którym wydaje się, że ich zwycięstwo będzie tym świetniejsze, im 
większą ilością trupów je okraszą. Ostatni wreszcie nazbyt ulegają emocją, temu, co nazywane jest „szałem 
bitewnym”, gniewowi, nienawiści i innym, podobnym emocją. Niezależnie od powodu takiego stanu rzeczy 
zdobyte przez takiego wodza miasto stanie się pustkowiem, a forteca straszyć będzie pustymi blankami, nie ma 
też co liczyć na schwytanie jeńców, by zaciągnąć od nich języka, czy wziąć okup. Osoba taka też bardzo 
utrudnia prowadzenie jakichkolwiek negocjacji, jej krwawa reputacja bardzo psuje wizerunek każdego polityka. 
 - Morderca: morderca to groźny człowiek, głównie dlatego, że nie szanuje życia swoich żołnierzy. 
Owszem, jest śmiałym wodzem, chętnie ryzykuje i pcha swe oddziały w najgorszy ogień walki. Gotów jest 
zdobyć każde umocnienia, rozbić każdy oddział wroga i podjąć każdą walkę, zwykle zwyciężając szybciej niż 
inni… Niemniej jednak zwykle także i większym kosztem. Przy tym patrzy bardziej na swą chwałę i sławę 
zwycięzcy, niźli na zyski, jakie przyniesie jego przedsięwzięcie, rzadko kieruje się rozsądkiem, a raczej 
gniewem i buńczuczną brawurą. Dowódcy tego typu potrafią osiągnąć niesamowitą rzecz: przegrać wojnę 
wygrywając wszystkie bitwy. Zwykle bowiem ich siły wykrwawiają się w kolejnych, niepotrzebnych 
potyczkach i nazbyt śmiałych atakach, a ich wodzowie – często słynni z tego, że dowodzą z pierwszej linii – 
niejednokrotnie giną od przypadkowych ran. 
 - Okrutnik: w wojsku jak wiadomo powinien panować porządek, ład i poszanowanie zasad. Wszelkie 
nieposłuszeństwo i niesubordynacja powinna zostać natychmiast ukarana – to wiedzą wszyscy. Wedle dowódcy 
tego rodzaju stosowny zestaw kar zaczyna się od łamania kołem… To człowiek, który albo jest nadmiernie 
zasadniczy i nie rozumiejąc potrzeb innych ludzi wymusza ich posłuszeństwo, albo nieporadny lider, nie 
potrafiący inaczej wymusić posłuchu, niż terrorem, albo zwykły szaleniec, uwielbiający znęcać się nad 
słabszymi. Jego taktyka do pewnego stopnia zapewne się sprawdza – ludzie go słuchają, tak długo, jak długo się 
go boją. Gdy tylko okaże swą niemoc, rzucą się przeciwko niemu… Jednocześnie – jeśli przesadzi – wojsku 
grozić może bunt. Jedno jest pewne – oddziały takiego człowieka częściej będą tracić ludzi na skutek egzekucji i 
dezercji, niźli od ataków wroga. 
 - Miłosierny: o ile krwawy rzeźnik może okazać się przydatny w wojsku, to mięczak jest tam już na 
pewno nie na miejscu. Niemniej jednak niektórzy wodzowie mają to do siebie, że obawiają się o życie nie tyle 
swoje, co swoich żołnierzy… Nie należy mylić szlachetnych ideałów z tchórzostwem, mimo, że powodują 
identyczne skutki. Miłosiernemu prawie na pewno zabraknie zdecydowania podczas ataku, praktycznie na 
pewno jego działania z powodu zbytecznego asekuranctwa przedłużą się w nieskończoność i dadzą wrogowi 
czas na przygotowanie kontrataku. Tak samo będzie brzydził się postępować okrutnie wobec jeńców, podbitej 
ludności i pojmanych wrogów. Co gorsza niemal na pewno nie wprowadzi odpowiedniej dyscypliny wśród 
swych oddziałów, co doprowadzi do skutku odmiennego, niż u Okrutnika – pijani żołnierze zabijać się będą w 
burdach, rozjeżdżać po okolicy szukając łupów, lub wlec się całymi kilometrami, nie słuchając oficerów, a gdy 
dojdzie do bitwy pierzchną przed wrogiem. 
 - Chciwiec: tego wodza pociągają jedynie finansowe aspekty wyprawy. Konkretnie rzecz biorąc chce 
na niej zarobić. Zyskać ziemię, łupy, niewolników… Może przybierać to różne postacie. Niektórzy – i takich jest 
najwięcej – przede wszystkim będą grabić, plądrować i rabować, napychając swe kieszenie złotem i biorąc tyle 
jeńców, że ich kolumny i naładowane zrabowanym dobrem wozy poważnie spowolnią pochód. Jeśli wyprawa 
nie ma innego celu, niż tylko rabunek nie są groźni, a wręcz pożyteczni. Niemniej jednak w innych sytuacjach 
ich rabunki mogą znacznie utrudnić wykonanie ważnych z punktu widzenia strategii zadań. Gorzej jeszcze, gdy 
wodzowie są na tyle chciwi i skorumpowani, że okradają własnych żołnierzy: zapewniają gorszej jakości 
uzbrojenie, żywność czy pasze dla zwierząt tylko po to, by schować część pieniędzy do swej kieszeni. Może to 
bardzo poważnie odbić się na zdolnościach bojowych ich wojsk i doprowadzić ich do klęski… Najgorsi są 
jednak inni przywódcy: ci, którzy dla zaszczytów, nadań ziemskich i złota gotowi sprzedać się nieprzyjacielowi. 
Należy od razu powiedzieć, że ostatni poziom chciwości wbrew pozorom jest najrzadszy. Większość wodzów 



jest w jakichś sposób związana – choćby majątkowo – ze stroną, po której walczą. Przegrana odbija się więc na 
ich samych i doprowadzi ich nierzadko do ubóstwa. Niemniej jednak istnieje typ wojska, w którym walczą 
ludzie kierujący się głównie chciwością: najemnicy. O większości ich kapitanów powiedzieć, że są gotowi za 
pieniądze zabić, to za mało… W końcu właśnie tym się trudnią. 
 - Upadły książę: ten typ archetypicznego wodza – często łączący się z parweniuszem, arystokratom, 
zdrajcą lub krótkotrwałym sojusznikiem – jest przedstawicielem wrogiej nacji. Wygnany arystokrata, młodszy 
brat króla pozbawiony praw do tronu, prawowity władca pokonany przez uzurpatora, karierowicz – to przykłady 
jego osobowości. Stanął w obozie najeźdźcy właśnie dla odzyskania (lub przywłaszczenia sobie) pozycji. 
Zwykle Upadły Książę – mimo, że może być zarówno wielkim wodzem jak i wojownikiem – nie prowadzi ze 
sobą zbyt licznych oddziałów. Czasem tylko dysponuje pewną ilością wiernych sobie żołnierzy, lecz nie jest to 
reguła. Także inni wodzowie rzadko mu ufają, wielu uważa go za zdrajcę, lub tylko przydatne narzędzie… 
Niemniej jednak posiada coś, czego pozostali nie mają: tubylcy najechanej krainy gotowi są słuchać jego 
rozkazów. Wielu – posłusznych propagandzie, lub wietrząc polityczne korzyści dla siebie – gotowa jest stanąć – 
nawet zbrojnie, przeciwko swym bracią – po jego stronie. Miasta i fortece nieraz otwierają przed nim bramy, 
żołnierze wroga dezerterują, by zmienić stronę… Potrafi być więc cennym skarbem… Z drugiej strony jednak, 
gdy zdoła już zyskać władzę nie musi wcale być posłuszny swym dotychczasowym sojusznikom i najpewniej 
zechce pozbyć się obcych żołnierzy depczących jego ziemię. 
 - Charyzmatyczny: Charyzmatyczny (łączący się nader często z Parweniuszem i Fanatykiem) jest 
człowiekiem może nie tyle przygotowanym do działań militarnych, co raczej budzącym posłuch. Z jakiegoś 
powodu ludzie chcą za nim iść – został tknięty przez bogów, dokonał wielkich czynów, jest genialnym mówcą, 
którego chcą słuchać… Może nawet niekoniecznie sam jest przywódcą: to bardzo często zwykły chłop, czasem 
młodszy kapłan (choć niekiedy i wpływowy kaznodzieja, świadomie sterujący rozfanatyzowanym tłumem), 
rzadziej lokalny bohater, lub chłopek – roztropek organizujący drogowe rozboje. Najczęściej nie ma zielonego 
pojęcia o taktyce, strategii i wojskowości (choć najczęściej wśród jego zwolenników szybko znajdują się 
odpowiedni doradcy). Ma jednak podstawową cechę, która każe liczyć się z nim innym wodzom: idą za nim 
setki jeśli nie tysiące uzbrojonych (choćby w motyki) ludzi. To budzi respekt. Ten typ wodzów najczęściej 
reprezentują przywódcy waśni religijnych (i waśni świątynnych), chłopskich rebelii i powstań oraz wreszcie 
niektórzy przywódcy band rozbójników. 
 
4.1) Łączność: 
 Częstokroć dzieje się tak, że armia maszeruje w kilku kolumnach, rozdzielając siły dla osiągnięcia 
strategicznych celów, zastosowania podstępu, lub dla zwiększenia szybkości marszu. Często podówczas 
zachodzi konieczność wysłania wiadomości do oddalonych oddziałów, prędkiego sprowadzenia posiłków, 
nakazanie zatrzymania marszu, lub powiadomienia dowódców pozostałych kolumn o wydarzeniach, które 
powinny zmienić ich postępowanie (np. przegrana lub wygrana bitwa, zmiana sojuszy, zdrada itd.). Współcześni 
wodzowie do dyspozycji mają wiele wspaniałych sposobów przekazywania informacji – od radia zaczynając, 
które pozwalają im w kilka chwil poznać panującą sytuację i na bieżąco się w niej orientować. Laruzyjczycy – 
poza nielicznymi, mającymi do swej dyspozycji na każde potężnych, wszechstronnie uzdolnionych magów i 
czarowników – nie mają tego luksu. Zresztą, nawet najbieglejsza w czarach rasa nie może postawić w każdej 
drużynie żołnierzy czarownika gotowego wysłać wiadomość do bazy w każdej chwili. 
 Zmusza to ich do stosowania wielu innych, znacznie prymitywniejszych i bardziej zawodnych środków 
przekazu informacji, niż przyjęło się to dzisiaj. 
 Podstawową metodą komunikacji międzyludzkiej są usta i mowa. To właśnie ta metoda została 
doprowadzona w Laruzji do perfekcji. Naturalnie generałowie nie starają się krzyczeć tak głośno, by usłyszał ich 
inny wódz, oddalony w najlepszym razie o wiele kilometrów, niemniej jednak zawsze mogą posłużyć się kimś, 
kto gotów jest przekazać wiadomość w zamian. Zwykle są one powierzane gońcom, którzy przyjeżdżają na 
miejsce i przekazują ją wodzowi. Gońcy najczęściej zaopatrywani są w listy, rzadziej, gdy jest ona naprawdę 
ważna (by wróg nie mógł jej odczytać z odebranego listu), a goniec ma naprawdę dobrą pamięć – zapamiętują 
ją. Niemniej jednak posłańcom bardzo często grozi niebezpieczeństwo, zabłądzenie, lub zgubienie drogi. 
Dlatego też wysyła się ich zwykle grupami, każdego innym szlakiem. Dla zwiększenia szybkości ich wędrówki 
wyznacza się im miejsca, gdzie mają przekazać swą wiadomość następnemu człowiekowi lub chociaż zmienić 
konie (choć to nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza w dzikich, ogarniętych wojną krainach). Kolejną wadą 
posłów jest nieduża szybkość ich przemieszczania się i choć rekordowy, historyczny goniec zdołał dowieść 
wiadomość z Krakowa do Budapesztu w ciągu 48 godzin, to w wypadku działań wojennych, w ogarniętym 
walkami, obcym, pozbawionym dróg kraju nie zawsze jest to możliwe. 
 Oczywiście są znacznie szybsze środki łączności. Pierwszym z nich są gołębie pocztowe. Ptaki te 
potrafią zawsze, bezbłędnie wrócić do swojego gniazda, co wykorzystują ich hodowcy, przymocowując im do 
nóżek krótkie listy. Niestety ten sposób przesyłania wiadomości ma swoje wady. Ptaki owszem są łatwe w 
transporcie, lecz podróżują tylko do jednego punktu – miejsca, gdzie znajduje się ich gniazdo. Świetnie nadają 
się zatem do przesyłania wiadomości między zamkami, miastami i świątyniami, niemniej jednak gdy trzeba 



wysłać ją do poruszającej się armii, lub istniejącego dopiero od kilku dni czy tygodni obozowiska absolutnie nie 
sprawdzają się (choć proces odwrotny – wysłanie gołębia przez maszerujących żołnierzy do rodzimego miasta 
jest już całkowicie prawdopodobny). Wadą gołębi jest fakt, że przenoszone przezeń informacje mogą być 
jedynie bardzo krótkie i streszczać się w kilku zdaniach. 
 Niektóre rasy – głównie gobliny i orkowie oraz niektóre elfy, bardzo rzadko ludzie – pozwolić mogą 
sobie na połączenie szybkości gołębi i niezawodności posłańców. Wykorzystując jeźdźców dosiadających 
latających bestii, potrafiących latać na dużych wysokościach z wielką prędkością przekazują wieści z bardzo 
dużą szybkością. Powietrzni jeźdźcy po prawdzie są wolniejsi od gołębi, lecz odnajdują cel lotu z niezwykłą 
łatwością. To samo zresztą dotyczy gońców wojowników wichru. 
 Ostatnią metodą przesyłania wiadomości jest światło. Najstarszym, najprymitywniejszym i 
jednocześnie najczęstszym sposobem przekazywania wieści za jego pomocą jest rozpalanie ogni. Zapalone na 
wzgórzach stosy widoczne są z wielu kilometrów i stanowią często sygnał ostrzegawczy. W wielu krainach – na 
pustkowiu i w osiedlach miejskich – wzniesiono wysokie, obronne wierze, w których wartę pełnią żołnierze 
zajmujący się wiecznym wypatrywaniem wroga i dbaniem o odpowiedni zapas opału. Zapalając ogień na 
kolejnych posterunkach można bardzo szybko – szybciej niż zdołałby zrobić to jakikolwiek goniec – przenieść 
informacje o napaści. Niestety wymaga to też stworzenia sieci posterunków co kilkanaście kilometrów, które są 
drogie w utrzymaniu. 
 System ten do mistrzostwa doprowadziły krasnoludy. Wierze ich punktów obserwacyjnych posiadają 
obszerne, bardzo łatwe do zamknięcia okiennice. Gdy płonie w nich ogień można – zamykając i otwierając okna 
– spowodować, że oddalony obserwator widział będzie jedynie serie błysków. Mówi się, że krasnoludy 
odpowiednie sekwencje owych błysków przyporządkowały literom alfabetu, dzięki czemu mogą w ten sposób 
przekazywać nawet skomplikowane wieści. 
 Na mniejsze odległości stosuje się nieco inne metody, polegające zwykle na użyciu dźwięku i obrazu. 
Niekiedy, by przekazać swą wiadomość wystarczy wręcz głośno krzyknąć, lecz takie rozwiązanie sprawdza się 
jedynie na dystansie kilkuset metrów, a podczas bitwy, gdy prawie wszyscy krzyczą nie ma to najmniejszego 
sensu. Dlatego też najczęściej komunikaty dźwiękowe wydawane są za pomocą instrumentów muzycznych – 
zwykle rogów, surm lub potężnych bębnów, których dźwięki niosą się na wielkie odległości. Zwykle są to 
umówione przed bitwą, krótkie komunikaty. (Np. jedno dęcie w róg – kawaleria atakuje, dwa dęcia w róg – 
odwrót kawalerii, jedna surma: piechota wykonuje zaplanowany przed bitwą manewr flankujący itd.) System ten 
ma liczne wady – przede wszystkim uniemożliwia wydawanie skomplikowanych rozkazów, a jedynie szybkie, 
krótkie komunikaty. Jego podstawową zaletą jest jednak jego niezwykła szybkość. 
 Mówiąc o instrumentach muzycznych nie można nie wspomnieć o używanych przez orków i gobliny 
tamtamach. Te duże, głębokie bębny pokryte skórą (nierzadko ludzką) charakteryzują się tą cechą, że ich 
dźwięki nieść się potrafią na wiele kilometrów, przez co świetnie nadają się do przekazywania wiadomości. 
Wbrew powszechnemu przekonaniu o prymitywizmie tych istot ich szamani opracowali bardzo bogaty system 
znaków w wydawałoby się jednostajnej melodii, dzięki któremu potrafią nawet przekazywać takie informacje, 
jak szczegóły wyglądu napotkanych wrogów. 
 Inną metodą przekazywania informacji jest wykorzystanie sygnałów świetlnych. Znów zwykle odbywa 
się to na niewielką skalę, a najczęściej stosowanym sygnałem są wystrzeliwane w powietrze, płonące strzały 
(prócz nich stosuje się też strzały z gwizdkami). Naturalnie liczba komunikatów, jakie można wysłać w ten 
sposób jest bardzo ograniczona, zwykle też służą do zasygnalizowania jednego, wcześniej umówionego 
komunikatu, czasem – jeśli zostaną wystrzelone serie strzał - kilku. W tym temacie – jak zwykle – górują 
krasnoludy, które używają strzał wypełnionych tajemniczym, czarnym proszkiem. Substancja ta wybucha z 
hukiem, tryskając wielobarwnym ogniem. Pozwala to na wielokrotne zwiększenie znaczeń wysyłanych 
komunikatów. 
 Innym krasnoludzkim – czy może raczej gnomim – wynalazkiem są obsługiwane przez inżynierów 
heliografy. Maszyny te są zestawami luster i soczewek odbijających światło słoneczne. Pozwalają wysyłać 
komunikaty w specjalnym języku świetlistych błysków, który potrafi odczytać każdy krasnoludzki oficer. 
Niektórzy z nich używają nawet w celu wysyłania identycznych błysków zwykłych lusterek, lecz jest to sztuka 
trudna. Zaletę heliografu jest duża odległość, na którą można wysłać komunikat. Wadą fakt, że maszyny te nie 
działają w chwilach, gdy nie widać słońca, czyli przy złej pogodzie i w nocy. 
 Ostatnim środkiem łączności są sztandary. Pełnią one dwojaką rolę. Przede wszystkim niesione nad 
głowami żołnierzy proporce pozwalają im zorientować się w zamieszaniu, w którym miejscu powinni stać i 
gdzie podążać. Innymi słowy – pomagają zachować porządek tak w marszu jak i w walce. Podobną rolę 
spełniają hełmy oficerów – zwykle ozdobne (nawet kosztem funkcjonalności), pozłacane, wyposażone w pióra, 
rogi, skrzydła itd. pozwalają natychmiast wychwycić osobę oficera na polu walki. 
 Drugą rolą sztandarów jest wysyłanie za ich pomocą komunikatów i rozkazów. Chorąży (i oficerowie) 
zwykle wyszkoleni są w przekazywaniu za ich pomocą – wykonując nimi odpowiednie ruchy – 
skomplikowanych komunikatów. Nie jest to łatwe i zajmuje sporo czasu, nie mniej jednak często się sprawdza. 



Tak samo zwykli żołnierze zwykle potrafią odróżnić kilka, najbardziej podstawowych komunikatów (stać na 
miejscu, odwrót itd.), które ich dowódcy uznali za konieczne dla dobrej służby. 
 Utrata sztandaru jest groźna właśnie z tej przyczyny: raz, że utrudnia łączność z dowództwem, dwa, że 
żołnierze automatycznie zaczynają błądzić na polu walki, nie wiedząc, gdzie obecnie się znajdują ich towarzysze 
broni, czy powinni walczyć, utrzymywać pozycje, czy też cofać się… 
 Każdy z tych sygnałów – dźwięk, światło, sztandary - pozwala wydawać bardzo ograniczone komendy, 
nie mniej jednak łączą się one w jeden, spójny system razem pozwalający na przekazywanie bardzo złożonych 
komend wedle ustanowionych wcześniej, przed bitwą kodów. 
 
4.2) Środki zakłócania łączności: 
 Właściwie, jeśli użycie jakiejś metody przekazywania wiadomości nie zostanie uniemożliwione magią, 
lub przez szczególnie sprzyjające okoliczności (np. mgła zasłaniająca widok, deszcz uniemożliwiający zapalenie 
ognia sygnalizacyjnego itd.) istnieje tylko jeden sposób zablokowania przekazywanej informacji: zabicie lub 
obezwładnienie przekazującego nim zdoła poinformować swoich towarzyszy o zagrożeniu. Czasem – na bliskie 
odległości – wystarczy do tego zwykły łuk i strzała, lub sztylet, którym ktoś przejedzie mu po gardle. Niemniej 
jednak najczęściej chronieni są oni przez innych żołnierzy – dlatego też o sztandary i muzyków często toczy się 
wręcz bitwy. 
 Trudniej dostać jest posłańców. Z tej przyczyny na terytorium wroga często poruszają się zwiadowcy i 
podjazdy lekkiej kawalerii polującej na posłów, jednak ich skuteczność jest – mimo wszystko – nikła, a 
podejmowane przez nich ryzyko – ogromne. Powietrznych posłańców – jeśli tylko zachowują ostrożność - 
przechwycić praktycznie się nie da, chyba, że za sprawą naprawdę niesłychanie potężnej magii, lub 
zaangażowania dużej ilości własnych lotników… Niestety (lub też może – na szczęście) mało kto ma ich na tyle 
dużo. 
 Wreszcie gołębie są całkowicie niemożliwe do przechwycenia, chyba, że wypuszczane są z oblężonej i 
blokowanej twierdzy. Wówczas to zwykle zdobywcy obstawiają teren swymi łucznikami i wypuszczają 
myśliwskie sokoły, których zadaniem jest zabicie ptaków, co nie jest zawsze możliwe. 
 
5) Rodzaje wojsk: 
 
 Żołnierze nie mają nadmiaru pieniędzy nie dlatego, by gardzili bogactwem. Nie liczą na długie życie nie 
dlatego, ale nie dlatego,  że gardzą długowiecznością. W dniu, gdy każą im ruszyć do walki łzy ściekają im po 
policzkach, ale gdy staną w obliczu sytuacji bez wyjścia okażą odwagę nie mniejszą, niż bohaterowie z legend. 
 - Sun Tsu „Sztuka Wojny” 
 
5.1) Siły główne: 
 Siły główne, czyli generalnie rzecz biorąc wojska liniowe zwykle składają się 70-80% całości 
maszerującej armii. Są to oddziały, które będą walczyć w pierwszej linii na polu walki i przyjmą na siebie całość 
uderzenia przeciwnika. Generalnie podzielić je można na dwie główne grupy: Piechotę i kawalerię 
 
Piechota: 
  Piechota zwykle stanowi trzon armii, zależnie od sytuacji od 70 do 85% całości wojowników, choć nie 
jest to stała wartość. Krasnoludy na przykład zwykle walczą tylko za pomocą tej formacji, nie wystawiając 
innych oddziałów, zwłaszcza kawalerii. Jak sama nazwa wskazuje formację tą tworzą wojownicy walczący 
pieszo, choć przemieszczać mogą się inaczej. W brew pozorom bowiem konie do transportowania tego typu 
wojowników używa się nader często. Zwłaszcza dotyczy to łuczników. Najczęściej żołnierze tej formacji 
rekrutują się z chłopstwa i mieszczaństwa, a w wypadku nieludzkich ras – uboższych warstw społeczeństwa, 
których nie stać na wystawienie dosiadających drogich, bojowych rumaków wojowników. Wielu piechurów to 
zawodowi, zaciężni żołnierze różnej proweniencji. Rola ich jest prosta: zwykle wyczekuje na atak kawalerii, a 
gdy ten nastąpi zajmuje uczynione przez nią wyłomy w szyku wroga, ewentualnie odwrotnie – odpiera długimi 
pikami uderzenia kawalerii, osłaniając umieszczone z tyłu pozostałe oddziały swego wojska. Najczęściej ta 
formacja na polu walki stara się zmiażdżyć przeciwnika samą swoją liczebnością. Znacznie większą przydatność 
piesi żołnierze wykazują podczas oblężeń, gdyż – jak wiadomo – na drabinę trudno wjechać konno, a wojownicy 
przyzwyczajeni do walki na ziemi z większą łatwością, niż zupełnie nieprzyzwyczajeni i niewyekwipowani do 
takich działań kawalerzyści szturmują mury zamków. 
 Piechota jest wojskiem relatywnie tanim i łatwym w utrzymaniu, a jej zwarte formacje i dyscyplina 
potrafią przesądzić o wyniku wojny. Z drugiej strony piechurzy są wyjątkowo mało mobilni, nie dają sobie rady 
w walce manewrowej i muszą być wspomagani przez kawalerie. 
 W skład oddziałów piechoty zwykle wchodzą: 
 
- Milicja: 



 Milicja jest dość często spotykanym na polach laruzyjskich bitew zjawiskiem. Niemniej jednak trudno 
nazwać ją wojskiem… Są to zwykle chłopi, którzy walczą, gdyż tego zażądali ich panowie, względnie ochotnicy 
innych, niż ludzka ras, na prędce uzbrojeni i przekształceni w wojowników. Zwykle pan może zażądać od 
swoich chłopów 40 dni darmowej służby wojskowej rocznie, oraz może przedłużyć ten okres dowolnie, jednak 
już płatnie. Niemniej jednak czyni się tak tylko w ostateczności, rzadko na dłużej niż kilka dni. Powody do tego 
są proste: po pierwsze każdy chłop wysłany na wojnę (czy – nie daj Boże – zabity), to para rąk do pracy mniej. 
Po drugie: wartość bojowa milicji jest minimalna. Jej żołnierze są zwykle słabo wyszkoleni i uzbrojeni, nie 
potrafią trzymać szyków i walczyć dobrze. Z tych powodów milicjanci najczęściej kierowani są albo do prac 
pomocniczych, albo brani do wojska tylko celem wzmocnienia już istniejących oddziałów wojskowych. 
Wreszcie zwoływani są w wypadku nagłych ataków wroga i oblężeń, stanowiąc gotowy garnizon w 
nieprzygotowanych do napaści krainach. 
 Milicja zwykle albo uzbrajana jest przez osobę, która ją zwołuje, albo wyposażona jest w broń 
zakupioną przez samych milicjantów zobowiązanych do posiadania własnego ekwipunku. Zależnie od okolic i 
sprawności władz jest ona różnej jakości. Zwykle jednak złej lub bardzo złej. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Rzemieślnik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 30 Szyb:25 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 30 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Profesja lub Rzemiosło, Celny Strzał, 
Celny cios lub Tarczownik, 2 dowolne umiejętności nie- militarne 
Inwentarz: Hełm, Skórzana kurta, Sztylet, Włócznia lub Krótki Łuk, Tarcza (średnia) lub 20 strzał 
Rozwinięcia: Brak. Nie istnieje coś takiego, jak doborowe (a tym bardziej elitarne) oddziały milicji. Milicja 
poddana odpowiedniemu szkoleniu, lub doświadczona w bojach traktowana jest jako Lekka Piechota. 
 
- Lekka piechota: 
 Lekka piechota jest podstawową formacją dla wielu armii Laruzi. Jej formacje składają się z 
walczących (i najczęściej maszerujących) pieszo żołnierzy, których zadaniem na polu walki jest albo przyjęcie 
na siebie szarży jazdy i obrona przed nią za pomocą długich pik, albo też atak w wybite przez kawalerię luki w 
szyku. Ponadto na barki piechoty spada też ciężar oblężeń, zdobywania fortyfikacji i wykrwawiających 
szturmów. 
 Walczący wręcz żołnierze lekkiej piechoty dzieleni są na dwa typy: lekkiej i ciężkiej piechoty. Taktyka 
tych oddziałów nie różni się bardzo. Zwykle polega na natarciach ławą, w mniej lub bardziej głębokim, równym 
i karnym szyku i odpieraniu ataków nieprzyjaciela pikami. Zwykle z przodu idą tarczownicy, niosący 
osłaniające przed pociskami pawęże, a dopiero z tyłu inaczej uzbrojeni żołnierze, odrzucający piki w 
bezpośrednim starciu i sięgający po miecze. 
 Podział na ciężką i lekką piechotę dokonuje się jednak nie z powodu różnic w taktycznych zadaniach 
stawianych tym formacją, a głównie z powodu dzierżonego uzbrojenia. Żołnierze Lekkiej Piechoty są gorzej 
uzbrojeni – czy to z racji swej kondycji materialnej, czy też niedozbrojenia lub oszczędności dowódców. Wielu 
wodzów – zwłaszcza wśród pokładających zaufanie w rycerstwo Wyniosłych Ludzi – gardzi bowiem (poniekąd 
słusznie) pieszymi oddziałami. 
 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 42 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Lub: 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 40 Szyb:30 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 35 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 1 lub Miecze: 1, Topory: 4, Noże: 1 Włócznie: 4, Łuki 1, Broń 
Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Tarczownik lub Uniki, Specjalna Broń (1), Specjalna Broń (2) 
Lub: 
Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Profesja lub Rzemiosło, Celny cios, Walka 
Piesza, Fechtunek, Tarczownik, 4 dowolne umiejętności nie- militarne 
Inwentarz: Duża tarcza, Skórzana zbroja, Sztylet, Długi miecz, Topór bojowy lub Buława, Pika, Halabarda lub 
inna broń drzewcowa 



Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3* 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios,  Drugi atak 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Drugi atak, Odtrącenie tarczy 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Drugi atak, Odtrącenie tarczy, 
Pierwszy atak, Poprawione trafienia krytyczne (...),Silna wola, Wypatrzenie wady pancerza: 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 15 
P. Ran +20, ZR +40, SZYB: +20 INT +20, OP +20, WYT: +10, SIŁ WOL +40 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 
Odporność na głód i zmęczenie, Drugi atak, Odtrącenie tarczy, Pierwszy atak, Poprawione trafienia krytyczne 
(...),Silna wola, Wypatrzenie wady pancerza, Zimna krew, Śmiertelny cios, Błyskawiczny atak 
 
* Zakładam, że na tych etapach rozwoju w wojsku pozostają już tylko osoby wiążące swą karierę z armią, 
weterani i żołnierze zawodowi. 
 
Ciężka piechota: 
 Ciężka piechota jest wariantem zwykłej piechoty, w odróżnieniu od lekkiej – częstokroć rekrutowanej z 
ochotników, przeszkolonych chłopów i mieszczan zobowiązanych do stawienia się zbrojnie na polu walki – ta 
formacja najczęściej składa się z dobrze przygotowanych do walki i uzbrojonych żołnierzy zaciężnych. Mimo, 
że walczący w jej szeregach wojownicy są częstokroć mniej liczni od lekkozbrojnych żołnierzy, to właśnie ona 
stanowi główną siłę każdej armii. Zwykle rolą piechoty jest zatrzymanie szarży konnicy, lub też utrzymanie 
zdobytych przez tą ostatnią wyrw w szyku, niemniej jednak wiele ras i generałów to właśnie jej powierza rolę 
głównej broni - tak w defensywie jak i w ofensywie. 
 
Profesja: Wojownik 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 42 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Lub: 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 40 Szyb:30 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 35 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 1 lub Miecze: 1, Topory: 4, Noże: 1 Włócznie: 4, Łuki 1, Broń 
Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Tarczownik lub Uniki, Specjalna Broń (1), Specjalna Broń (2) 
Lub: 
Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Profesja lub Rzemiosło, Celny cios, Walka 
Piesza, Fechtunek, Tarczownik, 4 dowolne umiejętności nie- militarne 
Inwentarz: Duża tarcza, Kolczuga lub Zbroja Łuskowa, Sztylet, Długi miecz, Topór bojowy lub Buława, Pika, 
Halabarda lub inna broń drzewcowa 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios,  Drugi atak 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +10 



Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Drugi atak, Odtrącenie tarczy 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Drugi atak, Odtrącenie tarczy, 
Pierwszy atak, Poprawione trafienia krytyczne (...),Silna wola, Wypatrzenie wady pancerza: 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 15 
P. Ran +20, ZR +40, SZYB: +20 INT +20, OP +20, WYT: +10, SIŁ WOL +40 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 
Odporność na głód i zmęczenie, Drugi atak, Odtrącenie tarczy, Pierwszy atak, Poprawione trafienia krytyczne 
(...),Silna wola, Wypatrzenie wady pancerza, Zimna krew, Śmiertelny cios, Błyskawiczny atak 
 
Łucznicy i kusznicy: 
 Łucznicy i kusznicy są zwykle reprezentowani mniej licznie na polu bitwy niż zwykła piechota. 
Najczęściej ustawiani są w długiej linii przed uzbrojonymi w białą broń żołnierzami, chronieni przez 
tarczowników, głębokie rowy oraz wbite w ziemię kołki, a gdy przeciwnik podejdzie bliżej chowają się za 
plecami swych towarzyszy broni. Jeśli teren sprzyja starają się ustawić odwrotnie – za plecami zwykłych 
żołnierzy na wzniesieniu. Ich zadanie polega na zasypaniu nieprzyjaciela strzałami i maksymalnym jego 
zmiękczeniu, lecz nie jest to jedyny sposób użycia tych formacji. Wystarczająco gęsty ostrzał, zwłaszcza, jeśli 
skierowany jest na mało ruchliwego i lekko opancerzonego wroga jest bowiem w stanie poważnie przerzedzić 
jego szeregi, a nawet złamać natarcie. Skuteczność łuków zależna jest głównie od tego, jak długo łucznicy zdolni 
są nękać wroga. Dlatego też te formacje najlepiej sprawdzają się podczas obrony fortyfikacji, lub w bardzo 
sprzyjającym terenie. Podczas obrony zamków i miast, a także w trakcie ich zdobywania są to jednostki 
nieodzowne. 
 Gdy dochodzi do walki wręcz rola łuczników maleje, lecz nie znaczy to, że się kończy. Łucznicy nie 
ostrzeliwują już w prawdzie tak masowo wroga, lecz nadal starają się mu szkodzić, strzelając do pojedynczych, 
łatwych celów, dowódców, czarowników i potworów. Ulewą strzał żegnane są zwłaszcza wszystkie uciekające 
oddziały wroga, by pamiętały, że na pole walki nie opłaca się już wracać. Wreszcie strzelcy osłaniają 
sprzymierzeńców przed atakami latających potworów i innych kreatur. 
 Ostatnia funkcja łuczników – najmniej typowa – nie jest wykorzystywana przez wszystkich wodzów. 
Niemniej jednak wielu generałów rzuca te jednostki do walki wręcz, jako ostatnią deskę ratunku, gdy nie 
pozostaje już żadna inna nadzieja, lub odwrotnie – w sytuacji, gdy warzą się losy bitwy, a każdy dodatkowy 
miecz może przyczynić się do zwycięstwa. 
 
Cechy: 
Profesja: Myśliwy 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 42 Szyb:27 Int: 18 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 47 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
32 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 2 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 2, Łuki 5, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Lub: 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 40 Szyb:25 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 42 Szcz: 10 Op: 30 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Zdolności: 
Wysportowanie, Biegacz, Tropienie, Celny strzał, Zastawianie pułapek, Łowiectwo, Rzemiosło: wyprawianie 
skór, Daleki strzał, Szybki strzał lub Specjalna Broń: Kusza, Rzemiosło: Produkcja strzał 
Lub: 
Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Profesja lub Rzemiosło, Celny Strzał, Celny cios, 
Szybki strzał, Specjalna broń: miotająca, 4 dowolne umiejętności nie- militarne 
Inwentarz: Długi łuk lub Kusza, 20 pocisków, Krótki miecz, sztylet, Skórzana zbroja 
Rozwinięcia:  
Oddziały doborowe: 
Profesja: Myśliwy 3 
ZR + 5, INT +10, WYT + 5, ŁUK: +1 
Zdolności: Wiedza: zwierzęta, Cichy chód, Opieka nad zwierzętami, Zdobywanie żywności, 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Myśliwy 5 



ZR + 10, INT +15, WYT + 5, OP +5, MIECZ: +2 ŁUK: +1 
Zdolności: Wiedza: zwierzęta, Cichy chód, Opieka nad zwierzętami, Zdobywanie żywności, Naśladownictwo- 
odgłosy zwierzęce, Tresura, 
Superelita: 
Profesja: Myśliwy 10, ŁUK: +1 
SIŁ: +5 P. RAN: +5 SZYB: +10 ZR + 20, INT +15, SIŁ WOL +10 WYT + 10, OP +10,  MIECZ: +3 ŁUK: +1 
Zdolności: Wiedza: zwierzęta, Cichy chód, Celny cios, Opieka nad zwierzętami, Zdobywanie żywności, 
Naśladownictwo- odgłosy zwierzęce, Tresura, Leczenie ran, Sokolnictwo, Broń biała, Uniki, Walka piesza, 
Walka w szyku, Strzał w biegu, Wypatrzenie wady pancerza  
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Myśliwy 15, MIECZ: +3 ŁUK: +1 
SIŁ: +10 P. RAN: +10 SZYB: +10 ZR + 20, INT +15, SIŁ WOL +20 SPOST: +20 WYT + 10, OP +20 
Zdolności: Wiedza: zwierzęta, Cichy chód, Celny cios, Opieka nad zwierzętami, Zdobywanie żywności, 
Naśladownictwo - odgłosy zwierzęce, Tresura, Leczenie ran, Sokolnictwo, Specjalna broń (...), Odporność na 
głód i zmęczenie, Broń biała, Uniki, Walka piesza, Walka w szyku, Strzał w biegu, Wypatrzenie wady pancerza, 
Żołnierka, Zimna krew, Silna wola, Pierwszy atak 
 
Tarczownicy: 
 Tarczownicy to piechurzy, którzy miast zwykłego uzbrojenia dźwigają do boju potężne tarcze – 
pawęże. Są one zbyt nieporęczne, by przydały się w walce jeden na jeden, nie mniej jednak w wypadku walki w 
zwartym szyku idealnie nadają się na obronę dla stojących gęsto żołnierzy. Tarczownicy zwykle maszerują w 
pierwszej linii osłaniając pozostałe szeregi przed ostrzałem nieprzyjaciela. Zwykle przydzielani są do oddziałów 
atakującej na umocnione, bronione przez strzelców, a czasem nawet czarowników fortyfikacje lub do łuczników, 
których osłaniają przed ogniem innych strzelców. 
Profesja: Wojownik 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 42 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Lub: 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 40 Szyb:30 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 35 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 1 lub Miecze: 1, Topory: 4, Noże: 1 Włócznie: 4, Łuki 1, Broń 
Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Tarczownik lub Uniki, Specjalna Broń (1), Specjalna Broń (2) 
Lub: 
Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Profesja lub Rzemiosło, Celny cios, Walka 
Piesza, Fechtunek, Tarczownik, 4 dowolne umiejętności nie- militarne 
Inwentarz: Pawęż, Kolczuga lub Zbroja Łuskowa, Sztylet, Krótki miecz 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios,  Drugi atak 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Drugi atak, Odtrącenie tarczy 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Drugi atak, Odtrącenie tarczy, 
Pierwszy atak, Poprawione trafienia krytyczne (...),Silna wola, Wypatrzenie wady pancerza: 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 15 
P. Ran +20, ZR +40, SZYB: +20 INT +20, OP +20, WYT: +10, SIŁ WOL +40 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 



Odporność na głód i zmęczenie, Drugi atak, Odtrącenie tarczy, Pierwszy atak, Poprawione trafienia krytyczne 
(...),Silna wola, Wypatrzenie wady pancerza, Zimna krew, Śmiertelny cios, Błyskawiczny atak 
 
Barbarzyńscy wojowie: 
 Do tej kategorii zaliczać się zwykło wojowników Haugów, Nagarów, Nordów, Amazonek oraz orków, 
leśnych goblinów, zwierzoludzi i innych, mniej rozwiniętych grup etnicznych. Taktyka prowadzonej przez nich 
walki różni się w sposób istotny od tej, którą preferują inne narody. Przede wszystkim – nawet jak na 
Laruzyjskie standardy – trudno nazwać ich wojowników wyćwiczonymi żołnierzami, choć – jeśli chodzi o 
indywidualne umiejętności - to często przewyższają swych cywilizowanych braci zdolnościami bojowymi. 
Narody te nie ćwiczą żołnierzy, a wręcz przeciwnie – ich wojownicy nabywają sprawności bojowej uczestnicząc 
w wyprawach, toczących się niemal na okrągło – jeśli nie w najazdach na cywilizowane ziemie, to w 
międzyplemiennych walkach, rodowych waśniach i wendettach. Mimo to, a – może właśnie dzięki temu – 
prawie wszyscy są sprawnymi wojownikami. Brakuje im umiejętności walki w tak zwartych szykach, jakie 
posiadają inne rasy, mają też gorzej rozwinięte płatnerstwo, przez co zwykle są gorzej uzbrojeni, lecz nadrabiają 
te braki innymi zaletami. 
 Przede wszystkim są waleczniejsi i bardziej bitni, niż inne oddziały. Większość wojów to osoby, które 
w ten, czy inny sposób wąchały dym i miały do czynienia z obnażoną stalą. Uczestniczyły lub były świadkami 
wojen, wendett, mordów i napadów, wiedzą jak się zachowywać na polu walki i w większości nie czują strachu 
przed zbliżającą się bitwą, co nie jest cechą stałą nawet u wojowniczych przecież Wyniosłych Ludzi. 
 Po drugie w razie napaści w ich szeregach walczą prawie wszyscy mężczyźni, a czasem także niektóre 
kobiety. Mimo, że barbarzyńskie szczepy są zwykle mniej liczne, niż ludność cywilizowanych krain, to i tak 
wystawiają więcej wojowników, bowiem dla większej części z nich podstawą bytu jest właśnie wojna, a ponadto 
typowy Haug czy Ork radzi sobie z bronią znacznie lepiej, niż chłop lub milicjant. 
 Mimo, że hordy barbarzyńców zwykle mają jakąś własną, wewnętrzną organizacje nie są dzielone ze 
względu na wyszkolenie i przeznaczenie żołnierzy, a raczej ze względu na ich zamożność i związane z tym 
uzbrojenie. 
 
Cechy: 
Profesja: Barbarzyńca 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 18 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 32 Wdzk: 23 Miecz: 3 Top: 5 Włucz: 2 Łuk: 1 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Lub: 
Miecz: 3 Top: 2 Włucz: 5 Łuk: 1 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Lub: 
Miecz: 1 Top: 3 Włucz: 2 Łuk: 5 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Czujność lub Tarczownik, Silny cios lub Daleki strzał, Krzepkość lub 
Odtrącenie tarczy, umiejętności etniczne 
Inwentarz: Długi miecz lub topór bojowy lub włócznia. Duża tarcza lub łuk i 20 strzał lub proca i 20 kamieni. 
Skóra zwierzęca, 20% na Kolczugę, Hełm. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Barbarzyńca 3 
ZR +10, SZYB +10, INT +5, OP +5 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Czujność lub Tarczownik, Silny cios lub Daleki strzał, Krzepkość lub 
Odtrącenie tarczy, Natarcie lub Szybki strzał, umiejętności etniczne 
Oddziały elitarne: 
ZR +10, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10 
Profesja: Barbarzyńca 5 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Czujność lub Tarczownik, Silny cios lub Daleki strzał, Krzepkość lub 
Odtrącenie tarczy, Natarcie lub Szybki strzał, Nieustraszony, umiejętności etniczne 
Superelita: 
Profesja: Barbarzyńca 10 
SIŁ +20, P. RAN +20 ZR +20, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Czujność lub Tarczownik, Silny cios lub Daleki strzał, Krzepkość lub 
Odtrącenie tarczy, Natarcie lub Szybki strzał, Nieustraszony, Obalenie, Silna wola, Specjalna broń (...), 
umiejętności etniczne 
 
Berserkerzy: 



 Berserkerzy to półlegendarni wojownicy wywodzący się z różnych, najczęściej uważanych za dzikie i 
prymitywne, a zarazem wojownicze kultur. Zwykle widuje się orkowych, haugijskich lub nordyjskich 
berserków, lecz do rzadkości nie należą też krasnoludzcy, a czasem nawet rekrutowani z pośród Wyniosłego 
Ludu, lecz należą oni do rzadkości. Wojownicy tego rodzaju słyną z umiejętności wprowadzenia się w stan 
nazywany Szałem Berserkerskim, w którym potrafią dokonywać niezwykłych czynów, walcząc bez zważania na 
rany, wyczerpanie, czy zagrożenie własnego życia. Ich czyny wydają się niekiedy nadprzyrodzone, tak, że ich 
umiejętności niektórzy tłumaczą demonicznym opętaniem lub boskim natchnieniem, a inni narkotycznym lub 
pijackim otumanieniem. Rzeczywiście wśród berserków zdarzają się tak opętani, jak i osoby stosujące bojowe 
narkotyki, lecz przeważająca większość jest… Jest zwyczajnie nad wyraz agresywnymi, żądnymi walki, na poły 
szalonymi krwiożercami. Berserkowie żyją na skaju wiosek, uważani za ich mieszkańców za niebezpiecznych (i 
rzeczywiście dość często zdarza im się popełniać morderstwa i inne, brutalne zbrodnie), rzadko słuchają 
czyichkolwiek rozkazów, a jedyną rzeczą, jaka zdaje się im sprawiać przyjemność jest uczestnictwo w walce i 
zabijanie… Wielu z nich to psychopaci, a jeszcze więcej to zdegenerowani socjopaci, produkt brutalnych kultur 
opiewających krew i śmierć. Wielu z nich to nałogowcy, uzależnieni od przemocy i zabijania tak, jak od 
narkotyków. 
 Berserkowie są naprawdę przerażającymi wojownikami… Także dla sprzymierzeńców. Uważa się, że 
nie odpowiadają za swoje czyny i taka jest niestety rzeczywistość. Większość z nich ma w pogardzie śmierć, 
słyną ze swej brutalności jak i umiejętności walki. Wystarcza to zwykle, by współplemieńcy ich unikali, a 
przeciwnicy rzucali się do ucieczki na sam ich widok. Rzeczywiście, dla źle wyszkolonych i 
niezdyscyplinowanych oddziałów wojskowych stanowią zwykle wyrok śmierci, wyżynając wszystkich, którzy 
ośmielą się stanąć na ich drodze. Niestety oddziały te mają kilka poważnych wad. 
 Przede wszystkim berserkerzy nie znają dyscypliny, nawet, jak na standardy orków lub Hagów. Gotowi 
są zabić każdego, niezależnie od przyczyny, zdarza im się walczyć między sobą, lub ze swoimi sojusznikami… 
Po drugie – są straceńczo wręcz odważni, rzadko kiedy słuchając rozkazów i najczęściej rzucając się do ataku na 
najbliższego przeciwnika… Karniejsze, działające planowo oddziały zwykle są w stanie roznieść ich na strzępy. 
 
Cechy: 
Profesja: Barbarzyńca 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 18 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 32 Wdzk: 23 Miecz: 3 Top: 5 Włucz: 2 Łuk: 1 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Lub: 
Miecz: 5 Top: 2 Włucz: 2 Łuk: 1 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Berserkerski atak, Szał bitewny, Szaleńczy atak, umiejętności etniczne 
Inwentarz: Długi miecz lub topór bojowy, Duża tarcza, Skóra zwierzęca, 20% na Kolczugę* Hełm. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Barbarzyńca 3 
ZR +10, SZYB +10, INT +5, OP +5 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Drugi atak, Berserkerski atak, Szał bitewny, Szaleńczy atak, umiejętności 
etniczne 
Oddziały elitarne: 
ZR +10, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10 
Profesja: Barbarzyńca 5 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Drugi atak, Berserkerski atak, Mniej ryzykowne ataki, Szał bitewny, 
Szaleńczy atak, umiejętności etniczne 
Superelita: 
Profesja: Barbarzyńca 10 
SIŁ +20, P. RAN +20 ZR +20, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Wysportowanie, Biegacz, Berserkerski atak, Mniej ryzykowne ataki, Szał 
bitewny, Szaleńczy atak, Walka dwoma brońmi, Drugi atak, Nieustraszony, umiejętności etniczne 
 
*Niekiedy berserkowie idą do walki nago, zupełnie gardzą jakimkolwiek uzbrojeniem obronnym, natomiast 
Nordowie noszą niemal zawsze zwierzęce – niedźwiedzie lub wilcze – skóry, które symbolizują zwierzęce 
duchy mające jakoby opętywać niektórych z nich. 
 
Jazda: 
 
 Drugim, niezbędnym elementem każdej armii jest kawaleria. Generalnie technicznie do tej jednostki 
zalicza się żołnierzy potrafiących ujeżdżać dowolne stworzenia, niemniej jednak na potrzeby tego tekstu 



traktować tak będziemy jedynie jeźdźców na koniach i wilkach (wargach). Kawaleria jest znacznie bardziej 
zróżnicowana pod względem przeznaczanych jej zadań, niż zwykła piechota. Niemniej jednak wszystkie 
jednostki kawalerii korzystają z tej samej przewagi, jaką dają im dosiadane przez nich wierzchowce – czy to 
korzystają z nich do długich, niezmordowanych pogoni, szybkich ataków i odskoków, nagłych ataków na tyły 
przeciwnika, czy też wreszcie przełamujących szarż. Niemniej jednak kawaleria posiada też wspólne wady: jest 
bezradna tam, gdzie wierzchowce iść nie mogą, czyli podczas oblężeń, zdobywania fortyfikacji, czy na 
podmokłym gruncie. Jeśli zachodzi którekolwiek z tych niekorzystnych zjawisk jeźdźcy muszą ustąpić pola 
piechocie… 
 
Lekka jazda: 
 Lekka jazda – rekrutowana zazwyczaj z konnych knehtów (zaciężnych żołnierzy) lub – rzadziej – 
biednego rycerstwa jest podstawową formacją kawalerii wielu armii. Walczący w niej żołnierze używają 
lżejszych, mniejszych koni, niż rycerze, które – mimo, że nie czynią swą szarżą takiego spustoszenia są znacznie 
szybsze i wolniej się męczą. Dodatkowo nie są pokryte ciężkimi ladrami i kropierzami, noszą też lżej 
opancerzonych wojowników, co dodatkowo ułatwia im poruszanie się. Lekka kawaleria jest więc zwykle 
oddziałem o dużej szybkości poruszania się, przez co na polu walki spada na nią nieco inne zadanie. W chwili, 
gdy piechota wiąże przeciwnika, a rycerstwo próbuje przełamać jego linie kawaleria stara się uderzyć na jego 
flanki, lub zajść od tyłu, atakując słabiej bronione, oddalone pozycje, machiny, tabory lub łuczników. Rzuca się 
też do ataku już po zakończeniu normalnej bitwy ścigając uciekającego przeciwnika. Jeźdźcy – jeśli są 
wystarczająco nieustępliwi – potrafią zadać uciekającym większe straty, niż ci odnieśliby pozostając na polu 
walki… 
 Pościg i walka manewrowa nie są jedynymi zadaniami lekkiej kawalerii. Z racji swej dużej mobilności 
przeznaczane są jej także inne misje. Żołnierze ci są wysyłani na patrole i misje zwiadowcze, ponadto to im 
zwykle przychodzi walczyć z oporem mieszkańców zdobywanych ziem, oddziałami lotnymi przeciwnika czy 
nękać go w trakcie marszu. 
 Wreszcie – dzięki temu, że kawalerzyści mogą szybko powrócić do obozu – wysyłani są w celu 
poszukiwania żywności i sprzętu, podporządkowywania sobie wiosek i tłumienia w nich niepokoi. Gdy armia 
trudni się grabienie i rabowaniem, odbiera chłopom żywność lub zwyczajnie podpala chaty, to właśnie 
kawalerzyści się tym zajmują. 
 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 42 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Lub: 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 40 Szyb:30 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 35 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 1 lub Miecze: 1, Topory: 4, Noże: 1 Włócznie: 4, Łuki 1, Broń 
Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Jeździectwo: koń, Walka konna, Tarczownik 
Lub: 
Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Jeździectwo: koń, Celny cios, Walka Konna, 
Fechtunek, Tarczownik, 4 dowolne umiejętności nie- militarne 
Inwentarz: Duża tarcza, Skórzana zbroja lub kolczuga, Sztylet, Długi miecz, Topór bojowy lub Buława, Kopia, 
Wierzchowiec 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios,  Szarża 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Szarża, Specjalna broń: Kopia 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +30 



Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Ripostowanie, Flinta, Szarża, Specjalna broń: Kopia, Konne łucznictwo, Atak z rozpędu, 
Opieka nad zwierzętami, Celny strzał, Drugi atak, Wypatrzenie wady pancerza 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 15 
P. Ran +20, ZR +40, SZYB: +20 INT +20, OP +20, WYT: +10, SIŁ WOL +40 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 
Odporność na głód i zmęczenie, Szarża, Specjalna broń: Kopia, Konne łucznictwo, Atak z rozpędu, Opieka nad 
zwierzętami, Celny strzał, Drugi atak, Wypatrzenie wady pancerza, Broń biała, Zimna krew, Pierwszy atak, 
Silna wola 
 
Rycerstwo: 
 Rycerze werbują się z szlachty Wyniosłego Ludu i elfów i – bardzo rzadko – z nobilitowanych, 
prostych żołnierzy wyniesionych do stanu szlacheckiego. To niepokonani wojownicy szkoleni od dzieciństwa w 
sztuce konnej jazdy i walki. Podczas bitwy dosiadają zwykle potężnych, bojowych rumaków (choć wielu z nich 
jest mistrzami w każdej dziedzinie walki), dodatkowo chronionych, podobnie jak ich jeźdźcy stalowymi 
pancerzami. Zbrojni w długie kopie, miecze lub topory, pędzący na wroga stanowią siłę niemożliwą do 
zatrzymania, dosłownie zmiatającą ze swej drogi lżejsze formacje jazdy i płytkie szyki piechoty. Pojawienie się 
ich większej liczby nieraz wywołuje panikę w pośledniejszych wojownikach. Właściwie Laruzyjczycy nie 
posiadają broni, która byłaby dobrą odpowiedzią na szarżę rycerstwa… Nawet piki, długie łuki, kusze, magia i 
zagnane na pola walki potwory zwykle okazują się niewystarczające. 
 Niemniej jednak rycerze posiadają kilka poważnych wad. Przede wszystkim jest ich mało, szkolenie 
rycerza trwa długo, a jego ekwipunek jest tak drogi, że tylko nieliczni bogacze mogą sobie nań pozwolić. Po 
drugie – mimo, że podczas szarży konie i jeźdźcy są niepokonani, to jednak ich ciężar sprawia, że nie nadają się 
do długich pościgów, przez co lżejsza jazda potrafi im umknąć… Wreszcie tracą wiele ze swej siły, gdy teren i 
warunki uniemożliwiają szarżę. Rycerze ponieśli wiele spektakularnych porażek na bagnach i podmokłych 
łąkach. 
 
Cechy: 
Profesja: Rycerz 1 
Rasa: Elf, Półelf lub Człowiek (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 28 P. Ran: 37 Zr: 32 Szyb:22 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt: 
38 Char: 42 Wdzk: 28 Miecz: 4 Topór: 1 lub Miecz: 1 Topór: 4 Włócznia: 3 Łuk: Noże: B. Nietypowa: W. 
Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka konna, Jeździectwo: koń, Etykieta, Szarża, Fechtunek, Honor, 
Finta, Finanse, Błyskawiczny atak, Broń biała, Nieustraszony. 
Inwentarz: Długi miecz lub Topór bojowy, Duża tarcza, Zbroja płytowa, Rumak bojowy, Kopia 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Rycerz 3 
SIŁA: +10, INT: +5 WDZK: +5, 
Zdolności: Specjalna broń: kopia, Wiedza: heraldyka, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Flinta 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Rycerz 5 
SIŁA: +10, P. RAN: +10 INT: +10 SIŁ WOL+10  WDZK +5, CHAR +5 
Zdolności: Specjalna broń: kopia, Wiedza: heraldyka, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Walka w zbroi, Parowanie, 
Tarczownik, Drugi atak, Flinta, Krzepkość 
Superelita: 
Profesja: Rycerz 10 
SIŁA: +10, P. RAN: +20 INT: +20 SIŁ WOL+20 OP+10  WDZK +15, CHAR +15 
Zdolności: Specjalna broń- kopia, Wiedza: heraldyka, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Walka w zbroi, 
Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Wiedza: historia broni, Żołnierka, 
Flinta, Krzepkość, Manewr, Odporność na uroki, Poprawione trafienia krytyczne (kopia), Krasomówstwo 
Wieczni wojownicy: + 11 zdolności 
Profesja: Rycerz 15 
SIŁA: +20, P. RAN: +30 INT: +20 SIŁ WOL+30 OP+20  WDZK +20, CHAR +20 
Zdolności: Specjalna broń- kopia, Wiedza: heraldyka, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Walka w zbroi, 
Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia broni, Żołnierka, 



Przywództwo, Celny cios, Silny cios, Rozbrajanie, Flinta, Krzepkość, Manewr, Odporność na uroki, Poprawione 
trafienia krytyczne (kopia), Krasomówstwo, Wyczucie pobudek, Riposta, Walka w zbroi, Urok osobisty 
 
Konni łucznicy: 
 Konne łucznictwo nie jest sportem szczególnie popularnym w Laruzji, niemniej jednak posiada swych 
adeptów. Nie tak licznych w prawdzie, jak na wschodzie, na Pustyni Siedmiu Kamieni, gdzie żyją całe plemiona 
jeźdźców właśnie na szybkości koni i sile swych łuków opierające swe sukcesy militarne. Konni łucznicy nie są 
główną siłą w walkach w Laruzji, niemniej jednak często występują jako jednostka pomocnicza. 
 Zwykle stanowią oni integralną część lekkiej kawalerii, poza bitwą realizując jej zadania, czyli 
zajmując się rozpoznaniem, patrolowaniem terenu, walką z podjazdami przeciwnika i poszukiwaniem żywności.  
W bitwie jednak przydziela im się inne zupełnie zadanie. Konni łucznicy zazwyczaj zaczynają walkę od 
błyskawicznego ataku na pozycję wroga, zasypania go strzałami i wycofania się, starając się zmusić 
nieprzyjaciela do bezskutecznej pogoni, lub – jeśli to się nie uda – nękania go ciągłym ostrzałem z bliskiej 
odległości. Z racji na swą mobilność konni łucznicy mogą atakować oddziały wroga jeszcze zanim te znajdą się 
w zasięgu innych oddziałów. Właściwie jedyną skuteczną obroną przed nimi jest albo zmasowany ogień 
pieszych łuczników albo wysłanie własnej, lekkiej kawalerii, gdyż ani rycerstwo ani piechota nie są w stanie ich 
dogonić. 
 Gdy dojdzie już do właściwej bitwy konni łucznicy albo przejmują zadania zwykłej, lekkiej kawalerii 
(choć gorzej od niej nadają się do walki wręcz), albo walczą wraz z rycerzami, atakując w klinach. Zwykle 
podówczas rycerstwo znajduje się na przedzie i bokach formacji, swymi pancerzami osłaniając łuczników, a 
strzelcy zasypują nieprzyjaciela gradem strzał ze środka szyku. 
 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 42 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Lub: 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 40 Szyb:30 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 35 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 1 lub Miecze: 1, Topory: 4, Noże: 1 Włócznie: 1, Łuki 4, Broń 
Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Jeździectwo: koń, Walka konna, Konne łucznictwo 
Lub: 
Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Jeździectwo: koń, Celny cios, Walka Konna, 
Fechtunek, Tarczownik, 4 dowolne umiejętności nie- militarne 
Inwentarz: Skórzana zbroja lub kolczuga, Sztylet, Długi miecz, Topór bojowy lub Buława, Krótki łuk, 20 strzał, 
Wierzchowiec 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Celny strzał 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, SPOST +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Celny strzał, Szybki strzał 
Superelita: 
Profesja: P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, SPOST: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Ripostowanie, Flinta, Celny strzał, Szybki strzał, Strzał w biegu, Daleki strzał, Atak z 
rozpędu, Opieka nad zwierzętami, , Drugi atak, Wypatrzenie wady pancerza 
Wieczni wojownicy: +2 zdolności 
Profesja: Wojownik 15 + 2 zdolności 
P. Ran +20, ZR +40, SZYB: +20 INT +20, OP +10, SPOST +20, SIŁ WOL +40 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 
Odporność na głód i zmęczenie, Celny strzał, Szybki strzał, Strzał w biegu, Daleki strzał, Atak z rozpędu, 



Opieka nad zwierzętami, Drugi atak, Wypatrzenie wady pancerza, Broń biała, Zimna krew, Pierwszy atak, Silna 
wola 
 
Wilczy jeźdźcy: 
 Orkowie, gobliny oraz część ciemnych elfów w dalekiej przeszłości związała się sojuszem z gatunkiem 
półinteligentnych wilków nazywających się Wargami. Na mocy tego układu wargowie uczestniczą w 
prowadzonych przez nich wojnach jako wierzchowce, wojownicy i zwiadowcy, w zamian za co otrzymują część 
jeńców oraz zdobytych zwierząt gospodarczych, oraz ucztują na zwłokach poległych – często obydwu stron. W 
odróżnieniu od innych wierzchowców potwory te nie są hodowane – choć wiele z nich nauczyło się żyć bardzo 
blisko swych sojuszników, a zachowują niezależność, przez co większość z nich żyje dziko, zwykle polując na 
pustkowiach. Dopiero, gdy ich sojusznicy ruszają na wojnę ich watachy zwoływane są umówionymi 
sygnałami… Z drugiej strony wilki bardzo często przyłączają się do goblinów i orków, gdy zauważą 
maszerujące przeciwko nim oddziały, przeczuwając nadchodzącą ucztę. 
 Wilczy jeźdźcy mają nieco inny, bardziej partnerski stosunek do swych rumaków, niż ludzcy 
wojownicy, wiedzą bowiem, że nie dosiadają tępego stworzenia, lecz inteligentną kreaturę, która sama wybrała 
sobie jeźdźca i – jeśli układ przestanie ją zadowalać – zakończy go swymi szczękami. Nie jest to jednak jedyna 
różnica między tego rodzaju jazdą, a innymi jej rodzajami. 
 Przede wszystkim różnica polega na używanych stworzeniach. Większość kawalerzystów dosiada koni, 
stworzeń różniących się budową i kształtem od gigantycznych wilków, przez co obydwa typy kawalerii dość 
poważnie się różnią swoimi parametrami. Zwykłe konie są – przynajmniej na krótkie dystanse – szybsze od 
wargów, a bojowe rumaki potężniejsze w szarży. Niemniej jednak wargowie lepiej znoszą długie biegi, potrafią 
biec całe dnie bez wytchnienia i odpoczynku, są też lepiej przystosowane do pokonywania trudnego terenu. Po 
wtóre – o ile zdarzają się konie szkolone do kopania i gryzienia przeciwników – to żaden z nich nie ma szczęk 
wielkich jak topory… Szarże wilczych jeźdźców nie są tak potężne, jak ataki rycerstwa, ale w walce wręcz są 
oni znacznie bardziej wytrwałymi, by nie powiedzieć krwiożerczymi i wytrwałymi przeciwnikami. 
 Niemniej jednak to inna z ich cech sprawia, że zdecydowali o wyniku wielu bitew. Wargowie są 
drapieżcami, a ich zapach powoduje instynktowny strach u niewyćwiczonych koni… 
 
Cechy:  
Profesja: Barbarzyńca 1 
Rasa: Ork, Goblin, Zwierzoczłek lub Ciemny Elf (profil dotyczy Orków) 
sił:31, p.ran:32 zr:25 szyb:25 int:25 mądr:25 mist:0 mag:0 sił.wol:20 spost:35 szcz:25 wyt:40 op:40 char: 25 
wdzk:15 Umiejętności: miecz:5 top:5 włucz:4 łuk:4 b.niet:4 norz:4 w.wręcz:3 
Zdolności: Tropienie, Szał bitewny, Fechtunek, Jeździectwo: warg, Język: orków, Język: wargów, Walka konna, 
Widzenie w ciemnościach, Szarża. 
Inwentarz: kolczuga, sejmitar lub topór bojowy, 50% na tarczę, 25% na krótki łuk i 2k6 strzał, włócznia. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Barbarzyńca 3 
P. RAN +10 ZR +10, 
Zdolności: : Tarczownik, Łowiectwo, Drugi atak, Konne Łucznictwo 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Barbarzyńca 5 
P. RAN +10 ZR +20, WYT +10 
Zdolności: Tarczownik, Łowiectwo, Celny strzał, Specjalna broń: topór, Celny cios, Drugi atak, Konne 
Łucznictwo, Krzepkość 
Superelita: 
Profesja: Barbarzyńca 10 
P. RAN +20 ZR +30, INT +10, OP +10 WYT +10 CHAR +10 
Zdolności: Tarczownik, Łowiectwo, Celny strzał, Specjalna broń: topór, Celny cios, Nieustraszony, Szaleńczy 
atak, Wstrzymywanie szarży, Drugi atak, Konne Łucznictwo, Krzepkość, Odtrącenie tarczy, Obalenie, 
Poprawione trafienia krytyczne (...) 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Barbarzyńca 15 
SIŁ +10 P. RAN +20 ZR +30, INT +10, SIŁ. WOL +10 OP +20 WYT +20 CHAR +20 
Zdolności: Tarczownik, Łowiectwo, Celny strzał, Specjalna broń: topór, Celny cios, Nieustraszony, Szaleńczy 
atak, Wstrzymywanie szarży, Berserkerski szał, Przywództwo, Walka piesza, Drugi atak, Konne Łucznictwo, 
Krzepkość, Odtrącenie tarczy, Obalenie, Poprawione trafienia krytyczne (...), Raniący cios, Szybki strzał, 
Wysportowany 
 



Barbarzyńscy wojowie: 
 Kawalerię Haugów i Nordów zwykle tworzą najbogatsi wojownicy, posiadający konie, zwykle 
używane zarówno do prac polowych jak i do walki (choć  niektórzy posiadają też i wierzchowce bojowe). Jako, 
że konny udział w wyprawie jest oznaką bogactwa, to niemal każdy wojownik marzy o tym, by w ten sposób 
wziąć udział w walce. Jeśli natomiast chodzi o Nordów, to – mimo, że najczęściej dokonują pirackich rajdów na 
swych łodziach – nie stronią też od konnej walki. Najczęściej w tym celu używają wierzchowców zrabowanych, 
które często porzucają lub zabijają przed ponownym wejściem na łodzie. 
 Konni wojowie nie różnią się szczególnie uzbrojeniem, ani wyszkoleniem od swych pieszych 
współplemieńców, niemniej jednak są najczęściej od nich bogatsi, a wielu ma lepszy sprzęt lub posiada rozmaite 
kosztowności. Barbarzyńscy wojownicy braki w wyszkoleniu nadrabiają raczej doświadczeniem bojowym, które 
najczęściej przekracza – i tak zresztą wysokie – doświadczenie cywilizowanych ludów. 
 
Cechy: 
Profesja: Barbarzyńca 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 18 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 32 Wdzk: 23 Miecz: 3 Top: 5 Włucz: 2 Łuk: 1 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Lub: 
Miecz: 3 Top: 2 Włucz: 5 Łuk: 1 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Lub: 
Miecz: 1 Top: 3 Włucz: 2 Łuk: 5 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo: koń, Czujność lub Tarczownik, Silny cios lub Daleki strzał, Walka 
konna, umiejętności etniczne 
Inwentarz: Długi miecz lub topór bojowy lub włócznia. Duża tarcza lub łuk i 20 strzał lub proca i 20 kamieni. 
Skóra zwierzęca, 20% na Kolczugę, Hełm. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Barbarzyńca 3 
ZR +10, SZYB +10, INT +5, OP +5 
Zdolności: Konne łucznictwo, umiejętności etniczne 
Oddziały elitarne: 
ZR +10, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10 
Profesja: Barbarzyńca 5, Nieustraszony, umiejętności etniczne 
Superelita: 
Profesja: Barbarzyńca 10 
SIŁ +20, P. RAN +20 ZR +20, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10 
Zdolności: Obalenie, Silna wola, Specjalna broń (...), umiejętności etniczne 
 
5.2) Zwiadowcy: 
 
 Zwiad jest oczami i uszami armii. Gdziekolwiek się ona nie porusza jej kroki poprzedzają wpierw 
pojedynczy, a później działający całymi grupami zwiadowcy bezustannie patrolujący teren. Poszukują oni 
właściwie wszystkiego, co tylko może wydać się cenne. Przede wszystkim zwiadowcy próbują naturalnie ustalić 
pozycje obronne przeciwnika, zapuszczając się w tym celu nawet o wiele dni marszu w głąb wrogiego 
terytorium. Prócz tego starają się ustalić najdogodniejszą trasę przemarszu, poszukują zasobów, które mogłaby 
wykorzystać armia – czy to składów broni, żywności, czy też stad koni, czy też wreszcie starają się chwytać 
„języki” czyli żołnierzy wroga jak i mieszkańców ziem, na których toczy się walka, którzy mogliby się okazać 
cennymi źródłami informacji. 
 Nie jest to jedyna funkcja zwiadowców. Z racji swego wyszkolenia świetnie nadają się oni do 
organizowania zasadzek, nękania przeciwnika i przygotowywania dywersji. Dlatego też często na tyłach 
nieprzyjaciela można znaleźć duże ich grupy ściśle współpracujące ze szpiegami i wywiadem. 
 Zwiadowców podzielić można na trzy grupy. Pierwszą i najskuteczniejszą z nich (choć posiadaną 
zaledwie przez kilka armii) są rycerze przestworzy, czyli możni (i mniej możni) dosiadający powietrznych 
rumaków. Ich sposób działania nie jest może zbyt wyrafinowany, niemniej jednak prosty i skuteczny. Latające 
istoty przemieszczają się bowiem bardzo szybko, a dzięki temu ich jeźdźcy mogą przebywać duże odległości, 
wysoko, poza zasięgiem strzał wrogów, za to posiadając wspaniały widok na okolicę i wszystko to, co się w niej 
dzieje. 
 Druga kategoria to lokalni przewodnicy – ochotnicy, zdrajcy, ludzie opłaceni lub zmuszeni do 
prowadzenia armii przez terytorium wroga. Zwykle raczej nie powierza im się zadań prowadzenia zwiadu – poza 



wyjątkowymi sytuacjami nikt nie ufa im na tyle, by wypuścić ich poza zasięg swego wzroku, lecz są cenni, gdyż 
posiadają dużą wiedzę o ukształtowaniu terenu swej okolicy. 
 Trzecią grupą są żołnierze lekkiej kawalerii. Badają oni silnymi patrolami (5-10 osób) okolicę 
znajdującą się w promieniu dnia marszu od własnej armii w poszukiwaniu wszystkiego, co mogłoby się okazać 
korzystne (lub niebezpieczne) dla maszerującej armii, choć przede wszystkim starając się odnaleźć 
przyczajonych żołnierzy wroga. Mimo, że większość z nich to zwykli konni, to zawsze towarzyszy im 
prawdziwy zwiadowca. 
 Zwiadowca wyróżnia się od innych żołnierzy. Najczęściej jest samotniczym indywidualistom, 
człowiekiem lasu przyzwyczajonym do spędzania długich okresów w samotności, zdanym tylko na siebie. Wielu 
z nich w czasach pokoju było kłusownikami, myśliwymi lub łowcami, niektórzy bandytami. To żołnierze 
posiadający talent w tropieniu i odczytywaniu śladów oraz jednocześnie w sztuce przeżycia. Towarzyszą 
zwykłym patrolom, lub działają na terytoriach wroga, często na wiele dni marszu od własnego obozu. Zdani są 
praktycznie na samych siebie, niezależnie, czy nękają tyły nieprzyjaciela, czy też zwyczajnie zbierają 
informację. 
 Zwiadowcy wyruszają w pole na wiele dni, nawet miesięcy przed zwykłą armią, często zanim ta w 
ogóle zacznie się zbierać, by wybadać sytuację panującą na ziemiach wroga. Są tym wśród łąk i lasów, czym są 
szpiedzy w zamkach, miastach i pałacach. 
 
Zwiadowca: 
 
Cechy: 
Profesja: Myśliwy 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 42 Szyb:27 Int: 18 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 42 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
33 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 2 Łuki: 5 B. Nietypowa: W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo: Koń, Tropienie, Celny strzał, Zastawianie pułapek, Łowiectwo, 
Rzemiosło: wyprawianie skór,  Czujność, Cichy chód, Ukrywanie się 
Inwentarz: Łuk, Kord, Sztylet, Zbroja skórzana, 20 strzał, racje żywnościowe na tydzień, koń  
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Myśliwy 3 
ZR: +10, SPOST: +10 
Zdolności: Wiedza: zwierzęta, Celny cios, Opieka nad zwierzętami, Zdobywanie żywności, Daleki strzał, 
Nożownik 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Myśliwy 5 
ZR: +20, INT +10 SPOST: +20 
Zdolności: Naśladownictwo- odgłosy zwierzęce, Tresura, Leczenie ran, Przebieranie się 
Superelita: 
Profesja: Myśliwy 10 
ZR: +30, INT +20 SPOST: +30 OP +10 WYT +10 
Przycelowanie, Sokolnictwo, Rzemiosło: produkcja strzał, Przejrzenie iluzji, Skrytobójstwo, Ucieczka, 
Wspinaczka 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Myśliwy 15 
ZR: +40, INT +20 SIŁ. WOL +20 SPOST: +40 OP +10 WYT +20 
Specjalna broń (...), Szybki strzał, Odporność na głód i zmęczenie Wykrywanie pułapek, Wykrywanie magii, 
Zdobywanie żywności, Żołnierka 
 
Lokalny przewodnik: 
 
Cechy: 
Profesja: Myśliwy 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 52 Szyb:27 Int: 18 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 52 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
33 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 2 Łuki: 5 B. Nietypowa: W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo: Koń, Tropienie, Celny strzał, Zastawianie pułapek, Łowiectwo, 
Rzemiosło: wyprawianie skór,  Czujność, Cichy chód, Ukrywanie się, Wiedza: zwierzęta, Celny cios, Opieka 
nad zwierzętami, Zdobywanie żywności, Odnajdywanie ścieżek 
Wady i Zalety: Bez serca (+), Syn tej ziemi (+), Chciwy (-6), Zła reputacja (-) 



Inwentarz: Ubranie, Łuk, Posoch, 20 strzał 
 
5.3) Wojska tyłowe: 

 
 Maszerujące wojsko rzadko kiedy składa się tylko li z samych wojowników. Wręcz przeciwnie – sami 
żołnierze prawdopodobnie nie byliby w stanie wygrać jakiejkolwiek wojny. Konflikt nie składa się bowiem 
tylko z jednego dnia heroicznym zmagań na śmierć i życie. Przeciwnie – większa jego część to tylko bezmyślne 
maszerowanie z miejsca na miejsce, moknięcie w deszczu, stanie na nocnej warcie i nuda w porównaniu z którą 
bitwa wydaje się kuszącą perspektywom. Zwykle tego typu marsze z jednego miejsca na drugie trwają 2-3 
miesiące, czasem przedłużając się do połowy roku lub dłużej. W ich czasie żołnierzom trzeba zapewnić 
żywność, miejsce do spania, broń, zbroje i wszystko, co jest im konieczne do odważnego maszerowania przed 
siebie… 
 Tym zajmują się właśnie służący. Ich liczba jest różna od armii i tradycji militarnych. Najgorzej 
zorganizowani i uzbrojeni barbarzyńcy zwykli nie zabierać ich na wyprawy wojenne w ogóle, lecz już np. 
Haugom często towarzyszom ich żony, dzieci lub niewolnicy, którzy opiekują się wszystkim tym, do czego 
odważnym wojom brakuje głowy. Podobnie orkom i goblinom w każdym marszu towarzyszą setki niewolników 
i służących, podobnie zresztą jak ludziom, elfom i krasnoludom. Z drugiej strony laruzyjskie armie nie są 
współczesnym wojskiem, które korzysta z gigantycznych ilości skomplikowanego i trudnego w utrzymaniu 
sprzętu, więc liczba żołnierzy tyłowych jest przez to ograniczana. 
 Zwykle więc na 4 żołnierzy przypada jeden służący. Liczba ta zmienia się w zależności od stanowiska – 
osobnych służących mają zwykle oficerowie oraz rycerze, są miejsca, w których pracuje ich więcej (np. przy 
taborach, w kuchni), oraz takie, gdzie jest ich mniej. Niemniej jednak każdy namiot posiada osobę, która nie 
walczy, a miast tego zajmuje się wszystkimi innymi funkcjami – od noszenia drew poczynając, na pomaganiu 
wojownikom przy założeniu pancerza kończąc. 
 Służba tego typu rekrutowana jest z różnych źródeł. Większość ze służących została zwyczajnie 
zwerbowana podczas poboru do wojska. Co rozsądniejsi dowódcy kierują do tego typu obowiązków milicję 
chłopską i inne, podobnego rodzaju wynalazki. Część z nich to zwykli służący, po prostu zatrudnieni w wojsku. 
Inni to wojownicy ukarani przez dowódców karną, nieprzyjemną lub hańbiącą służbą. Wielu z nich to byli 
żołnierze, zbyt starzy lub ranni by walczyć, za to wykonujący inne funkcje. Ostatni wreszcie – lecz mimo to 
bardzo liczni – to osoby zbyt młode do walki… Rycerscy giermkowie, a także zwykli prostaczkowie, chcący 
wstąpić do drużyn królów lub możnowładców, zwykle dzieci lub młodzieńcy zbyt młodzi do walki (lub nie 
posiadający odpowiedniego sprzętu) często pełnią właśnie rolę służących, a jednocześnie uczą się żołnierskiego 
rzemiosła, by – po pewnym czasie – samemu zdobyć wyższą pozycję. 
 
Słudzy: 
 Słudzy to najczęściej zwyczajni chłopi lub służący, od których pracy zależy to, czy armia zachowa 
sprawność bojową, czy też zmieni się w bandę wygłodzonych i zarośniętych obdartusów nienadających się 
nawet do tego, by napadać staruszki… Do tej grupy zaliczają się wszyscy – od sprzątaczy, przez kucharzy, 
woźniców na magazynierach kończąc. Większość z nich trafiła na tą pozycję w trakcie zaciągu i jako służący 
wpisani są do ksiąg i rejestrów. Nie mniej jednak – jako, że ich praca, mimo, że (najczęściej) nie wymaga 
ryzykowania życia jest wyjątkowo ciężka i niewdzięczna – wielu dowódców karze żołnierzy za przewinienia 
czyniąc z nich sługi. 
 Służący zwykle nie walczą w bitwie… Chyba, że sytuacja staje się naprawdę desperacka, lub dowódcza 
jest wyjątkowym tyranem. Nie mniej jednak podczas każdej grabieży obozów lub napaści na tabory szansa na 
dostanie się pod ostrze miecza jest bardzo duża. Muszą też znosić zachcianki żołnierzy i szykany ze strony 
swych wojowniczych „kolegów”, co niekoniecznie jest łatwe i bezpieczne dla zdrowia i życia. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Rzemieślnik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 38 P. Ran: 32 Zr: 22 Szyb:22 Int: 28 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
38 Char: 22 Wdzk: 23 Umiejętności: Norze:4, Łuki: 3, W. Wręcz: 3 
Zdolności: 3x Rzemiosło (...), 3x Profesja (służący), Ucieczka, Wycena lub Krzepa 
Inwentarz: Ubranie, nóż, krótki łuk i 20 strzał 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: + 1 zdolności 
Rzemieślnik 3 
Siła +10, Wyt +10, Zr +10 



Zdolności: 3x Rzemiosło (...), 3x Profesja (służący), Ucieczka, Wycena, Krzepa, Mistrzostwo rzemiosła (...), 
Mistrzostwo profesji (...) 
Dalsze rozwinięcia: 
Powiedzmy sobie szczerze – służący prawdopodobnie zginął, zdezerterował, zakończył służbę, znalazł sobie 
lepszą pracę lub awansował zanim dochrapał się odpowiednich umiejętności. 
Uwagi ogólne: 
Jakieś 5% służących to żołnierze innych oddziałów odbywający kary. 
 
Giermkowie: 
 Giermkowie są specyficzną kategorią służących… Wielu z nich bowiem pochodzi ze szlacheckich 
rodów (choć sporo jest pospolicie urodzonych), zwykle miewają po kilkanaście lat, choć zdarzają się starsi… 
Zwykle są to osoby towarzyszące dorosłym rycerzom, mające nauczyć się od nich sztuki wojennej i obycia 
towarzyskiego, w zamian za co pomagają im przy drobnych pracach. 
 Mimo nauki, jaką odbierają giermków zwykle trzyma się z dala pola walki, zwyczajnie z tej przyczyny, 
że do bitwy nadają się kiepsko, a w wypadku ich ewentualnej śmierci rycerz musiałby ponieść za nią 
odpowiedzialność. Nie mniej jednak zdarza się, że w tej czy inny sposób dostają się na pole walki… 
 Osoba będąca giermkiem – gdy już zdobędzie odpowiednie umiejętności – zwykle zostaje pasowana na 
rycerza. Zaprawa na prawdziwej wojnie bywa w tym zawodzie konieczna. 
 
Statystyki: 
Cechy:  
Profesja: Brak 
Rasa: Ludzie lub Wysokie Elfy, czasem Półelfy lub Półorkowie 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 22 Wyt: 
28 Char: 22 Wdzk: 23 
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo: koń 
Inwentarz: Sztylet, Krótki miecz, Zbroja Skórzana, Ubranie 
 
Gońcy i heroldzi: 
 Jeśli zwiadowcy są uszami i oczami armii, to gońcy i heroldzi są jej ustami i językiem. Zadanie tych 
ludzi polega na szybkim przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie przenosząc rozkazy – często na polu 
walki, w dużym niebezpieczeństwie, lub też podróżując przez setki mil ogarniętego wojną, niebezpiecznego 
kraju. Ich rola jest nie do przecenienia – od szybkości, z jaką dostarczą swe listy i ustne komunikaty często 
zależy powodzenie całej wyprawy. Niestety – zwykle nieprzyjaciel także o tym wie i poluje na nich, jak na 
żadnych innych żołnierzy wroga. 
 Rola heroldów jest podobna, choć miast dostarczania rozkazów mają przekazywać rozporządzenia 
dowódców żołnierzom i mieszkańcom ziem, na których toczy się walka. Ich zadanie polega więc głównie na 
przemieszczaniu się od miejsca do miejsca i wykrzykiwaniu dekretów. Nie jest to bezpieczne, nie tylko z 
powodów zwykłych, wojennych zagrożeń… Heroldzi są głosem armii i odpowiadają za kontakty z ludnością… 
Często też padają ofiarą jej gniewu. 
 W obydwu tych pracach najważniejsze są wytrzymałość, szybkość, odwaga i umiejętność przeżycia (a 
w wypadku herolda także donośny głos). Nie mniej jednak doświadczeni w nich żołnierze są cenionymi i 
potrzebnymi ludźmi. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 22 Szyb:22 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 22 Wyt: 
53 Char: 48 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 1 lub Miecze: 1, Topory: 4, Noże: 1 Włócznie: 4, Łuki 1, Broń 
Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo – koń, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny 
cios, Walka konna, Czujność, Krzepkość, Ukrywanie się, (Goniec)  
Wysportowanie, Jeździectwo – koń, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, Walka 
konna, Czytanie i Pisanie, Etykieta, Występy (Herold) 
Inwentarz: Koń wysokiej jakości, Kolczuga, Miecz, Zapas żywności na tydzień, 20 sz. z, Torba z listami. 
Rozwinięcia: Brak 
 
Skryba: 



 Generalnie wojna wymaga od żołnierzy raczej silnych ramion, niż bystrych umysłów… Niemniej 
jednak niektórzy, co bardziej przewidujący dowódcy doceniają obecność kilku oświeconych ludzi w armii, 
zwykle takich, którzy mogliby prowadzić rachunki, księgi i inwentaryzować łupy. Ich obecność nie jest 
niezbędna, lecz wprowadza odrobinę ładu i czyni łatwiejszym do opanowania sytuację panującą w armii… 
Zwykle więc są obecni. Nie mniej jednak nie ma potrzeby, by w wojsku przebywało ich zbyt wielu. Zwykle 
jeden pisarz na setkę lub dwie wojska wystarczy, a niektórzy uważają, że i to jest za dużo. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Uczony 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 38 Madr: 38 Sił. Wol: 24 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
33 Char: 22 Wdzk: 23 
Zdolności: Czytanie i Pisanie, Wiedza (Polityka, Geografia, Historia, Teologia, Matematyka), Wiedza mędrców, 
Kartografia, Prowadzenie interesów, Umysł ze stali, Wycena, Majster, Artyleżysta 
Inwentarz:  
Rozwinięcia: Brak 
 
Robotnicy (saperzy): 
 Robotnicy – doświadczeni murarze, kamieniarze, budowniczowie i cieśle – na wojnie bywają przydatni. 
Najczęściej nie potrzeba ich jednak wielu, a podczas walnych bitew stanowią jedynie obciążenie, które nie 
przydaje się do niczego. Inaczej sytuacja wygląda, gdy dochodzi do oblężenia lub choćby zachodzi konieczność 
ufortyfikowania się. Podówczas każda para rąk do pracy jest konieczna. W takich okolicznościach wodzowie 
najchętniej zdają się na doświadczonych robotników. 
 Jeśli mają ich pod ręką. 
 Jeśli nie, to obchodzą się smakiem i posyłają do pracy zwykłych żołnierzy. Ci w prawdzie sarkają, 
zwykle są też mniej wydajni, nie mniej jednak posiadają parę silnych rąk, więc praca nie stanowi dlań żadnego 
wyzwania. 
 Zazwyczaj typowe formacje robotników stanowią jednak albo żołnierze rekrutowani właśnie w tym 
celu (zwykle jest to milicja), nieposiadający innego zadania na polu walki i trzymani z dala od bitwy, albo wręcz 
służba obozowa, która po prostu została skierowana do innych zadań. Zwykle ich praca wspomagana jest przez 
osobników wszelkiego autoramentu, których tylko da się zgromadzić: spędzonych w tym celu chłopów 
(własnych jak i poddanych przeciwnika), przestępców, ukaranych żołnierzy, jeńców wojennych… Mimo, że 
mogłoby się wydawać, że największym niebezpieczeństwem, jakie może ich spotkać jest ciężka praca, służba w 
tego rodzaju jednostkach jest bardzo niebezpieczna. Praca przy fortyfikacjach lub ich niszczeniu często oznacza 
konieczność przebywania pod ostrzałem, nieraz bez żadnych osłon, lub będąc narażonym na wypady 
nieprzyjaciela. Zwłaszcza w wypadku jeńców i innych robotników przymusowych służba jest wręcz 
niewyobrażalnie ciężka, gdyż dowódcy rzadko szanują ich życie, nie karmią ich należycie i każą z 
okrucieństwem. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Rzemieślnik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 38 P. Ran: 32 Zr: 22 Szyb:22 Int: 28 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
38 Char: 22 Wdzk: 23 Umiejętności: Norze:4, Łuki: 3, W. Wręcz: 3 
Zdolności: 3x Rzemiosło (...), 3x Profesja (…), Ucieczka, Wycena lub Krzepa 
Inwentarz: Narzędzia, ubranie, czasem noże. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Rzemieślnik 3 
Siła +10, Wyt +10, Zr +10 
Zdolności: 3x Rzemiosło (...), 3x Profesja (...), Ucieczka, Wycena lub Krzepa, Mistrzostwo rzemiosła (...), 
Mistrzostwo profesji (...) 
Dalsze rozwinięcia: 
Powiedzmy sobie szczerze: służący prawdopodobnie zginął, zdezerterował, zakończył służbę, znalazł sobie 
lepszą pracę lub awansował zanim dochrapał się odpowiednich umiejętności, by awansować na wyższy poziom 
jednostki. 
Uwagi ogólne: 



Jakieś 5% służących to żołnierze innych oddziałów odbywający kary. Na każdych 5 robotników przypada jeden 
żołnierz obstawy / nadzorca. 
 
 
Inżynierowie: 
 Inżynierowie to nazwa, jaką w Laruzji nadano wyspecjalizowanym uczonym i rzemieślnikom 
zajmującym się projektowaniem i wznoszeniem umocnień obronnych (oraz rzadziej innych budynków) lub też 
odwrotnie – machin służących do ich niszczenia. Posiadają ogromne zasoby naukowej jak i praktycznej, 
wyspecjalizowanej wiedzy matematycznej oraz dotyczącej trwałości poszczególnych materiałów, która pozwala 
im z łatwością określić kont padania pocisków, długość ramienia machiny i wiele innych rzeczy.. Wiedza tego 
typu jest niemal obowiązkowa, jeśli chce się zbudować skuteczniejsze machiny i przeprowadzić sprawną 
demolkę. Naturalnie dość proste urządzenia stworzyć może każdy, lecz te najbardziej zaawansowane wymagają 
specjalistów. 
 Inżynierowie – którzy są zwykle dość nieliczni – są poszukiwanymi ludźmi. Wielu możnowładców dba 
o to, by mieć na podorędziu jednego lub dwóch budowniczych lub mistrzów oblężeń, płacąc im sowicie i dbając 
o nich tak w czasie pokoju jak i wojny. Wielu zasłużonych specjalistów doczekało się wręcz tytułów rycerskich. 
Są to raczej ludzie, którzy rzadko korzystają z broni, bowiem to wiedza stała się ich głównym orężem. 
 Do najlepszych inżynierów należą krasnoludy, górskie gobliny i Wallatarczycy. 
 
Cechy: 
Profesja: Mędrzec 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 50 Madr: 48 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
28 Char: 35 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 
Zdolności: Czytanie i Pisanie, Rzemiosło: Oblężenia, Profesja: Architektura Wiedza mędrców, Kartografia, 
Wiedza: Geografia, Historia, Teologia, Polityka, Mity i legendy, Czarostwo, Machiny Oblężnicze, Architektura 
Język- dowolny, Wycena, Medycyna, Umysł ze stali, Majster 
Inwentarz: Księgi, przybory do pisania, 1k20 sztuk złota, plany różnych maszyn i fortyfikacji 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Mędrzec 5 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 55 Madr: 53 Sił. Wol: 24 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
28 Char: 35 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 
Zdolności: Czytanie i Pisanie, Rzemiosło: Oblężenia, Profesja: Architektura Wiedza mędrców, Kartografia, 
Wiedza: Geografia, Historia, Teologia, Polityka, Mity i legendy, Czarostwo, Machiny Oblężnicze, Architektura 
Język- dowolny, Wycena, Medycyna, Umysł ze stali, Majster, Aptekarstwo, Silna wola, Wiedza: prawo, 
numizmatyka, Języki starożytne, Bystry umysł, Przywództwo, Taktyka 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Mędrzec 10 
Siła: 23 P. Ran: 32 Zr: 22 Szyb:22 Int: 65 Madr: 63 Sił. Wol: 24 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
28 Char: 55 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 
Zdolności: Czytanie i Pisanie, Rzemiosło: Oblężenia, Profesja: Architektura Wiedza mędrców, Kartografia, 
Wiedza: Geografia, Historia, Teologia, Polityka, Mity i legendy, Czarostwo, Machiny Oblężnicze, Architektura 
Język- dowolny, Wycena, Medycyna, Umysł ze stali, Majster, Aptekarstwo, Silna wola, Wiedza: prawo, 
numizmatyka, Języki starożytne, Bystry umysł, Przywództwo, Taktyka, Przejrzenie iluzji, Leczenie chorób, 
Wiedza: filozofia, Retoryka, Mistrzostwo Profesji: Architerktura, Mistrzostwo Rzemiosła: Oblężenia, Wiedza: 
Matematyka, Wiedza: (...) Rzemiosło lub Profesja (...), Przemiosło lub Profesja (...), Mistrzostwo Profesji lub 
Mistrzostwo Rzemiosła (...) 
Superelita:  
Profesja: Mędrzec 15 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 22 Szyb:22 Int: 65 Madr: 63 Sił. Wol: 34 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 37 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
38 Char: 65 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 
Zdolności: Czytanie i Pisanie, Rzemiosło: Oblężenia, Profesja: Architektura Wiedza mędrców, Kartografia, 
Wiedza: Geografia, Historia, Teologia, Polityka, Mity i legendy, Czarostwo, Machiny Oblężnicze, Architektura 
Język- dowolny, Wycena, Medycyna, Umysł ze stali, Majster, Aptekarstwo, Silna wola, Wiedza: prawo, 
numizmatyka, Języki starożytne, Bystry umysł, Przywództwo, Taktyka, Przejrzenie iluzji, Leczenie chorób, 
Wiedza: filozofia, Retoryka, Mistrzostwo Profesji: Architerktura, Mistrzostwo Rzemiosła: Oblężenia, Wiedza: 
Matematyka, Wiedza: (...) Rzemiosło lub Profesja (...), Przemiosło lub Profesja (...), Mistrzostwo Profesji lub 
Mistrzostwo Rzemiosła (...), Wykrywanie pułapek, Rozbrajanie pułapek, Etykieta, Edukacja* 2x Wiedza (...) 
*Oznaczone gwiazdką zdolności pochodzą z Dodatkowej Listy Zdolności 



 
Medycy: 
 Problem rannych – i medyków – na dobrą sprawę nie znalazł dobrego rozstrzygnięcia w Laruzji. Póki 
kampania trwa lub to nasza armia wygrywa sytuacja rannych jest jeszcze niezła. Ciężej rannych 
odtransportowuje się do obozów i sojuszniczych zamków, zostawia w klasztorach lub świątyniach, albo – jeśli 
odległość jest stosunkowo nieduża – odsyła się ich do domów. Podobnie postępuje się z rannymi – albo odsyła 
się na tyły (lub wręcz do domu), albo – jeśli mają siłę dalej maszerować – maszerują, często z wyczerpania 
zostając z tyłu, nawet wiele dni drogi za armią. Należy zauważyć, że samotna wędrówka rannego człowieka, 
dodatkowo obwieszonego cenną bronią przez ogarnięte wojną tereny nigdy nie jest bezpieczna, więc wielu 
żołnierzy – nawet wyraźnie niezdolnych do służby – zrobi wszystko, by pozostać wśród swych towarzyszy 
broni. 
 Gorzej to wygląda po przegranej bitwie, gdy trzeba gwałtownie się wycofywać. Ciężko ranni zwykle 
zostają wówczas na polu bitwy, zdani na łaskę i niełaskę zwycięzców (a nieraz na długie konanie w samotności), 
a podobny los spotyka też lżej rannych, nie zdolnych by wystarczająco szybko uciekać. Stają się łatwym łupem 
dla pościgu. 
 Sytuację poprawiają czasem szpitale, prowadzone przez kapłanów różnych religii, którzy to – wraz z 
cywilnymi ochotnikami – zwykle zbierają pobitych z pola walki. Zwyczaj taki panuje jednak tylko pośród ludzi, 
elfów i krasnoludów… I niestety tylko w wypadku tych trzech ras istnieje szansa uszanowania neutralności 
takiego przybytku. Większość wodzów po prostu dostrzega płynące dlań (i dla ich żołnierzy) korzyści z pomocy 
kapłanów, nie chce także narazić się na ich gniew… Tylko najwięksi okrutnicy zabijają leczonych weń rannych. 
Niemniej jednak w wypadku większości innych ras zwyczaj ten nie jest znany, ani tym bardziej szanowany… 
Dla – powiedzmy – orka jest to po prostu łatwy cel… Z drugiej strony orkowy wojownik także nie ma czego w 
takim przybytku szukać. 
 Mimo tego typu zaniedbań większość generałów, możnowładców, a nawet dowódców oddziałów i 
bogatszych rycerzy dba o to, żeby mieć pod ręką medyka. Wielu czyni to po to, by zadbać o swoich żołnierzy, 
by nie tracić ich przy każdej okazji, podnieść morale i ze zwykłego humanitaryzmu. Inni kierują się czystym 
pragmatyzmem – dobry medyk to mniejsza szansa na zgon dla ich własnej osoby. 
 
Cechy: 
Profesja: Mędrzec 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 50 Madr: 48 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
28 Char: 35 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wiedza mędrców, Czytanie i pisanie, Kartografia, Wiedza: geografia, historia, teologia, polityka, 
mity i legendy, Język- dowolny, Wiedza: czarostwo, Wycena, Medycyna, Aptekarstwo, Chirurgia, Leczenie 
chorób, Leczenie ran, Ważenie trucizn 
Inwentarz: Księgi, przybory do pisania, 1k20 sztuk złota, plany różnych maszyn i fortyfikacji 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Mędrzec 5 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 55 Madr: 53 Sił. Wol: 24 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
28 Char: 35 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wiedza mędrców, Czytanie i pisanie, Kartografia, Wiedza: geografia, historia, teologia, polityka, 
mity i legendy, Język- dowolny, Wiedza: czarostwo, Wycena, Medycyna, Aptekarstwo, Chirurgia, Leczenie 
chorób, Leczenie ran, Ważenie trucizn, Silna wola, Wiedza: prawo, Numizmatyka, Języki starożytne, Bystry 
umysł, Wykrycie trucizn, Wiedza: medycyna 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Mędrzec 10 
Siła: 23 P. Ran: 32 Zr: 22 Szyb:22 Int: 65 Madr: 63 Sił. Wol: 24 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
28 Char: 55 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wiedza mędrców, Czytanie i pisanie, Kartografia, Wiedza: geografia, historia, teologia, polityka, 
mity i legendy, Język- dowolny, Wiedza: czarostwo, Wycena, Medycyna, Aptekarstwo, Chirurgia, Leczenie 
chorób, Leczenie ran, Ważenie trucizn, Silna wola, Wiedza: prawo, Numizmatyka, Języki starożytne, Bystry 
umysł, Wykrycie trucizn, Wiedza: medycyna, Ważenie eliksirów ziołowych, Zielarstwo, Przejrzenie iluzji, 
Wiedza: filozofia, Retoryka, Wiedza (...). 
Superelita:  
Profesja: Mędrzec 15 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 22 Szyb:22 Int: 65 Madr: 63 Sił. Wol: 34 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 37 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
38 Char: 65 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 



Zdolności: Wiedza mędrców, Czytanie i pisanie, Kartografia, Wiedza: geografia, historia, teologia, polityka, 
mity i legendy, Język- dowolny, Wiedza: czarostwo, Wycena, Medycyna, Aptekarstwo, Chirurgia, Leczenie 
chorób, Leczenie ran, Ważenie trucizn, Silna wola, Wiedza: prawo, Numizmatyka, Języki starożytne, Bystry 
umysł, Wykrycie trucizn, Wiedza: medycyna, Ważenie eliksirów ziołowych, Zielarstwo, Przejrzenie iluzji, 
Wiedza: filozofia, Retoryka, Wiedza (...),Wiedza: astronomia, Astrologia, Alchemia, Odporność na choroby, 
Immunitet, Wiedza (...) 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Mędrzec 20 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 22 Szyb:32 Int: 65 Madr: 63 Sił. Wol: 44 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 37 Szcz: 10 Op: 47 Wyt: 
48 Char: 65 Wdzk: 23 Miecz: 0 Top: 0 Włucz: 0 Łuk: 2 B. Niet: 3. W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wiedza mędrców, Czytanie i pisanie, Kartografia, Wiedza: geografia, historia, teologia, polityka, 
mity i legendy, Język- dowolny, Wiedza: czarostwo, Wycena, Medycyna, Aptekarstwo, Chirurgia, Leczenie 
chorób, Leczenie ran, Ważenie trucizn, Silna wola, Wiedza: prawo, Numizmatyka, Języki starożytne, Bystry 
umysł, Wykrycie trucizn, Wiedza: medycyna, Ważenie eliksirów ziołowych, Zielarstwo, Przejrzenie iluzji, 
Wiedza: filozofia, Retoryka, Wiedza (...),Wiedza: astronomia, Astrologia, Alchemia, Odporność na choroby, 
Immunitet, Wiedza (...), Edukacja*, 5x Wiedza 
*Oznaczone gwiazdką zdolności pochodzą z Dodatkowej Listy Zdolności 
 
Rzemieślnicy: 
 Jak już wiele razy stwierdzono podczas wojny potrzebne są nie tylko miecze. Konieczne są też osoby, 
które owe miecze wykują i sprawią, by pozostały ostre. Dlatego też każdy dowódca dba o to, by jego szeregi 
zasiliła pewna ilość rzemieślników. Najważniejsi są oczywiście kowale, oraz pokrewne, podobne, choć bardziej 
wyspecjalizowane profesje: płatnerze i zbrojmistrzowie zajmujący się produkcją oręża. Ich zadanie polega na 
zadbaniu o stan uzbrojenia i sprzętu wykorzystującego metalowe części, wozów, narzędzi a nawet podkuwanie 
koni… Oraz w niektórych wypadkach wszystkiego, co tylko wymaga siły – nawet rwania zębów. 
 Rzemieślnicy innych profesji spotykani są rzadziej, zależnie od zapotrzebowania. Podczas oblężeń – po 
jednej i drugiej stronie – przydają się cieśle, a kamieniarze i architekci przy budowaniu umocnień. Nie mniej 
jednak zapotrzebowanie na nich jest mniejsze, zwykle trzymani są za linią frontu i za sowitą opłatą sprowadzani, 
gdy konieczne staje się ich pojawienie. 
 
Statystyki: 
Cechy:  
Profesja: Rzemieślnik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 28 Madr: 28 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 22 Wyt: 
38 Char: 22 Wdzk: 23 
Zdolności: Wysportowany, 2x Rzemiosło (...), 2x Mistrzostwo rzemiosła, Targowanie się, Wycena 
Inwentarz: 
Rozwinięcia: 
Mistrz cechowy: 
Profesja: Rzemieślnik 3 
SIŁA +10, WYT: +10 
Zdolności: Rzemiosło (...), Mistrzostwo rzemiosła (...), Krzepkość,  
 
Tłum gobosów: 
 Za hordami leśnych goblinów zwykle podąża tłum ich kobiet oraz bachorów. Niosą one na swych 
plecach dobytek tych nędznych istot, w rękach ściskają kije oraz młode, zbyt małe, by samemu chodzić i 
towarzyszom swym mężom, dbając o aprowizacje i zaopatrzenie (zwykle dzięki rabunkowi tego wszystkiego, co 
zostawiły samce) oraz towarzyszom im podczas walki dodając otuchy okrzykami oraz zwyczajnie zabijając tych, 
którzy ośmielili się uciekać. Często włączają się do walki (zwykle wtedy, gdy poniosą je emocje) niekiedy 
przyczyniając się do zwycięstwa, a kiedy indziej tylko pogłębiając panujący na polu bitwy zamęt. Uczestniczą 
też w rabunku pola bitwy, dobijając rannych i przygotowując poległych do spożycia. 
 
Statystyki typowego goblina. Uzbrojone w kamienie i kije.  
 
5.4) Machiny bojowe: 
 
 Sztuka budowania maszyn nie jest ani rozpowszechniona w Laruzji, ani też szczególnie rozbudowana. 
W rzeczy samej sprawni mechanicy są tak samo rzadcy, jak magowie (i w wielu kulturach tak samo traktowani). 
Ich wynalazki nie należą do szczególnie skomplikowanych – największym osiągnięciem są napędzane energią 



wiatru lub wody młyny, mechanizmy zegarowe oraz stosunkowo proste przekładnie, dźwigi, bloki i sprężyny. 
Niemniej jednak nawet tak proste maszyny potrafią rozbijać mury czy wyrzucać na setki metrów w górę 
kamienie zbyt ciężkie, by człowiek mógł je podnieść. Osoby walczące przeciwko takim urządzeniom, na widok 
zjawisk, których często nie potrafią pojąć czują się, jakby stawały w oko w oko z najstraszliwszymi 
czarownikami. 
 Niemniej jednak – prócz zalet, jaką jest nieporównywalna prawie z niczym, co znają Laruzyjczycy siła 
niszczenia – machiny mają też mnóstwo wad. Większość z nich jest po prostu za trudna do zbudowania przez 
niewykwalifikowanych rzemieślników, a nawet najprostsze wymagają ogromnych ilości budulca i często wielu 
ludzi obsługi. Są dodatkowo zbyt trudne w transporcie i utrzymaniu, by dało się je wykorzystać w każdych 
warunkach… Nie mniej jednak jeśli już zostaną użyte przeciwko przeciwnikowi, to jego los jest policzony. 
 Nota odautorska: ostatecznie nie udało mi się ustalić, czy machiny używano w walnych bitwach, czy 
tylko podczas oblężeń. Jeden z moich wykładowców twierdził, że tak, lecz jego głos wydaje mi się mało 
wiarygodny. Źródła milczą o tym, choć kolega zafascynowany historiom Bizancjum twierdzi, że natknął się na 
takie opisy. Także Juliusz Cezar w swych „Pamiętnikach z Wojny Galijskiej” napomina o użyciu machin do 
odpędzenia atakujących Celtów, a Razin w swej trzytomowej Historii Wojskowości również opisuje takie 
wypadki. O ile Cezar z całą pewnością wiedział, o czym pisze, to w wypadku Razina ośmielam się mieć 
wątpliwości. Nie mniej jednak przyjmuje, że podczas oblężenia fortyfikacji machiny stosowane w Laruzji są 
zawsze lub prawie zawsze. Natomiast podczas bitew znajdują swe zastosowanie tylko niektóre, lżejsze ich typy. 
 Być może nie jest to realistyczne i zgodne z historią. 
 Ale na pewno bardziej bajkowe. 
 
Trabutium: 
 Przez nieuków zwane katapultom. W rzeczywistości jednak jest tylko jednym z licznych członków 
bogatej i licznej rodziny. Chyba też najlepiej pasuje do ich powszechnego wyobrażenia. Składa się z długiego 
ramienia, z jednej strony zakończonego obszerną, skórzaną sakwą, a z drugiej stałą przeciwwagą, której 
obciążenia nie da się w żaden sposób zmienić. Trabutium ma konstrukcje bardzo prostą, by nie rzec – do bólu 
prymitywną. Właściwie każdy wieśniak lub leśny dzikus, który cokolwiek słyszał o wojaczce potrafiłby coś 
takiego zbudować. Niestety wiąże się to także i z wadami… 
 Trabutium ma mały zasięg i niewielką nośność, a celność zależy w dużej mierze od wielkości i ciężaru 
użytych pocisków. Niestety nie da się regulować siły strzału tego urządzenia, więc najlepiej byłoby, żeby 
strzelało identycznymi pociskami. 
 
Trabatium: 
Trudność konstrukcji: +10 
Koszt: 50sz. z 
Załoga: 4 osoby (minimum 1 osoba) 
Celność: - 20 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Szybkostrzelność: 1x 15 minut 
Zasięg: minimalny: 50m, mały: 100m, średni: 250m, daleki: 400m 
Amunicja: lekka 
 
Onager: 
 Onager to nazwa stosunkowo prostej machiny miotającej, wykorzystującej jedno, zakończone skórzaną 
sakwą, lub wielką łyżką ramię. W przeciwieństwie do innych katapult jego siła pochodzi nie z przeciwwagi 
znajdującej się na końcu ramienia, lecz ze skręconych lin, rzemieni lub zwierzęcych wnętrzności. Te sprężyste 
materiały pełnią rolę sprężyny, której rozluźnienie wyrzuca pocisk w powietrze. Ich wadą jest tendencja do 
rozstrajania się, przez co raz na jakiś czas załoga machiny musi poprawić ich naprężenie. 
 Co więcej niektóre machiny dodatkowo mają wbudowane wielkie łuczyska, które dodatkowo 
zwiększają siłę strzału machiny. 
 Onagery są konstrukcjami bardziej skomplikowanymi (i skuteczniejszymi) od trabutium. Nie tak łatwo 
je zbudować, nie mniej jednak pozbawione są wad pierwowzoru, ich zasięg i celność łatwiej kontrolować, dzięki 
czemu są wygodniejszą bronią. 
 
Onager (bez łuczyska): 
Trudność konstrukcji: +0 
Koszt: 50sz. z 
Załoga: 4 osoby (minimum 1 osoba) 



Celność: - 10 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Szybkostrzelność: 1x 15 minut 
Zasięg: minimalny: 50m, mały: 100m, średni: 300m, daleki: 450m 
Amunicja: lekka 
 
Onager (z łuczyskiem): 
Trudność konstrukcji: +0 
Koszt: 60sz. z 
Załoga: 4 osoby (minimum 1 osoba) 
Celność: - 10 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Szybkostrzelność: 1x 15 minut 
Zasięg: minimalny: 50m, mały: 100m, średni: 350m, daleki: 500m 
Amunicja: lekka 
 
Mangonela: 
 Mangonela to bardziej zaawansowana kuzynka onageru, wykorzystująca tą samą zasadę działania. 
Niemniej jednak w jej wypadku liny są znacznie bardziej naprężone, w stopniu, w jakim ręce człowieka nie 
byłyby w stanie tego osiągnąć. Dlatego też z boku mangoneli umocowano ogromny kierat, który służy do jej 
szybkiego i prostego naprężania. Grupa ludzi lub koń maszerując wewnątrz kieratu obracają go tak jak – nie 
przymierzając – chomik obraca karuzele. Kiera porusza przekładnie, która z kolei naciąga katapultę. Urządzenie 
to jest prawie tak skomplikowane, jak jego opis, więc tylko najbardziej zaawansowane technicznie narody 
potrafią je budować. Nie mniej jednak zapełnia większą szybkostrzelność i zasięg niż zwykły onager. 
 
Mangonela: 
Trudność konstrukcji: -20 
Koszt: 60sz. z 
Załoga: 6 osób lub 2 osoby i jeden koń 
Celność: - 10 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Szybkostrzelność: 1x 10 minut 
Zasięg: minimalny: 50m, mały: 100m, średni: 350m, daleki: 500m 
Amunicja: lekka 
 
Trebuszet: 
 Trebuszet to gigantyczna konstrukcja o wielkim ramieniu zakończonym skórzaną sakwą dodatkowo 
zwiększającą siłę rzutu oraz ruchomą przeciwwagą. Posiada ogromną – jak na laruzyjskie standardy – siłę, lecz 
jego konstrukcja jest bardzo trudna… Z drugiej strony umożliwia precyzyjne manewrowanie siłą rzutu, 
ulokowaniem przeciwwagi i jej ciężarem, co w pozytywny sposób wpływa na jego skuteczność. Nie mniej 
jednak jest to urządzenie trudne w budowie, możliwe do konstrukcji praktycznie tylko dla wykwalifikowanych 
inżynierów. 
 Wadą trebuszu jest jego ciężar i wielkość, które uniemożliwiają transport machiny inaczej niż 
rozebranej na części (oraz poważnie utrudniają skonstruowanie jej od podstaw). Z tych powodów praktycznie 
nie da się wykorzystać machiny inaczej, niż podczas oblężenia. Z drugiej strony trebuszet – mimo wielkiej siły – 
miota pociski pod bardzo stromym kontem, przez co jego zasięg jest niewielki, a w przypadku trafienia w ludzi – 
straty dość minimalne. Jest to machina służąca raczej do niszczenia zabudowań… Wyrzucone z niej pociski 
spadają na dachy i strzechy powodując ich zawalenie się, a dodatkowo efekt powiększa ich ciężar i siła 
upadku… Po trafieniu w murowaną wierze lub basztę trebuszet najpewniej pocisk nie tylko przebije się przez 
dach, ale także przebije się i zerwie wszystkie podłogi w jej wnętrzu rozbijając wszystko po drodze aż do 
piwnicy, gdzie ugrzęźnie w ziemi… Tak zniszczona baszta raczej nie będzie się już nadawała do pełnienia 
funkcji obronnych. 
 
Trebuszet: 



Trudność konstrukcji: -10 
Koszt: 200 sz. z 
Załoga: 10 osób 
Celność: 0 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 300 
Szybkostrzelność: 1x 30 minut 
Zasięg: Minimalny: 20m, mały: 50m, średni: 100m, daleki: 250m 
Amunicja: Ciężka 
 
Tripantium: 
 Młodszy, mniej znany brat trebuszetu. To szczyt laruzyjskich talentów mechanicznych. Konstrukcją jest 
podobny do omawianej wcześniej maszyny, niemniej jednak wykorzystuje zarówno przeciwwagę stałą jak i 
ruchomą, co dodatkowo zwiększa siłę strzału jak i jego precyzję. Niemniej jednak takie połączenie jest trudne, 
przez co tylko nieliczni, bardzo uzdolnieni inżynierowie potrafią budować tego rodzaju machiny. Prócz tego 
tripantium charakteryzuje się wszystkimi wadami i zaletami trebuszetu. 
 
Tripantium 
Trudność konstrukcji: -20 
Koszt: 300 sz. z 
Załoga: 10 osób 
Celność: +10 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 300 
Szybkostrzelność: 1x 30 minut 
Zasięg: Minimalny: 20m, Mały: 50m,  średni: 120m, daleki: 300m. 
Amunicja: Ciężka 
  
Balista: 
 Czym jest balista wie zdawałoby się każdy – gigantyczną kuszą ciskającą we wrogów włócznie i 
ołowiane kule. W rzeczywistości jednak urządzenie tylko przypomina z wyglądu kuszę, a należy do rodziny 
katapult. Różnica polega głównie na zasadzie działania. Łuki i kusze wyrzucają pociski korzystając głównie z 
siły naprężenia łuczyska, które – przenosząc energię na cięciwę – wyrzuca pocisk. Katapulty wyrzucają pociski 
korzystając z zasady dźwigni uruchamianej albo przez umieszczoną na jej końcu przeciwwagę, albo – jak w 
wypadku onageru – zwoje naprężonych lin zachowujących się jak sprężyna. 
 Tą ostatnią metodę wykorzystuje właśnie balista. Niemniej jednak balista charakteryzuje się tym, że 
posiada dwoje umieszczonych w poziomie ramion połączonych dodatkowo cięciwą, co nadaje jej wygląd kuszy. 
Przez to balista zyskuje na dodatkowej sile. Ponadto – w odróżnieniu do tradycyjnych katapult – balista nie 
wyrzuca pocisków stromo, a pod płaskim kontem, co zwiększa jej zasięg i ułatwia – jeśli jest to pożądane – 
rażenie żołnierzy (choć utrudnia to uszkadzanie zabudowań). 
 Balista posiada jedną poważną wadę – jest bardzo skomplikowanym urządzeniem. Zbudować jest nią 
stosunkowo trudno, choć z drugiej strony jest bardzo prosta w obsłudze. 
 
Balista: 
Trudność konstrukcji: -10 
Koszt: 50 sz. z 
Załoga: 3 osoby 
Celność: +0 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Szybkostrzelność: 1x 15 minut 
Zasięg: Mały: 50m, Średni: 200m, Daleki: 500m 
Amunicja: Balistyczna 
  
Arkabalista: 
 Często mylona z balistom. Jest to urządzenie prostsze od poprzedniczki w konstrukcji, ale z uwagi na 
wykorzystanie metalowego łuczyska droższe. Arkabalista – mimo skomplikowanej nazwy – jest bardzo 



prozaicznym urządzeniem. To po prostu wielka kusza, której siła strzału pochodzi wprost z naciągu łuczyska. Z 
uwagi na większe możliwości, jakie daje połączenie metalu i drewna ma większy zasięg, lecz w laruzyjskich 
warunkach przekłada się to niestety na zmniejszoną celność. 
 
Arkabalista: 
Trudność konstrukcji: -10 
Koszt: 65sz. z 
Załoga:  3 osoby 
Celność: -10 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Szybkostrzelność: 1x 15 minut 
Zasięg: Mały: 50m, Średni: 200m, Daleki: 600m 
Amunicja: Balistyczna 
 
 Skorpion: 
 Skorpionami w starożytnym Rzymie nazywano niewielką, przenośną balistę, choć Laruzyjczycy 
określenie to stosują także dla bardzo dużych kusz. Skorpiony zwykle ustawiane są na stojakach, które jednak 
zapewniają bardzo duży kont strzału. Wszystkie ich elemnty są ruchome, a skorpion – mimo, że raczej ciężki – 
mógłby zostać użyty jako broń osobista przez bardzo dużego żołnierza (lub wyjątkowo sprytnego ogra). 
Laruzyjczycy używają ich dość powszechnie, najczęściej do obrony twierdz, rzadziej w polu, a ich zastosowania 
są bardzo różne. Najczęściej służą do nękania wroga, lecz wielu wodzów używa ich też w innych celach – na 
przykład jako działek przeciwlotniczych. 
 
Skorpion: 
Trudność konstrukcji: -10 
Koszt: 20 sz. z 
Załoga: 1 osoba 
Celność: 0 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 20 
Szybkostrzelność: 1x minuta 
Zasięg: Mały: 70m, Średni: 150m, Daleki: 350m 
Amunicja: Balistyczna lekka 
Statystyki broni: Obrażenia: 10k6, Trudność posługiwania się: 3 (łuki), Przeładowanie: 12 tur 
 
Arakh: 
 Arakh jest krasnoludzkim wynalazkiem przypominającym trochę kusze o trzech łuczyskach oraz 
zestawie licznych, skomplikowanych dźwigni, przekładni i bloków. Jego konstrukcja jest zbyt ciężka, by jeden 
człowiek mógł ją udźwignąć, montowana jest więc na – podobnych jak w wypadku skorpiona – dźwigniach i 
przekładniach. Co więcej wszystkie te urządzenia – mimo relatywnie niskiej siły strzału – są zbyt trudne do 
naciągnięcia dla jednej osoby. Arakh obsługiwany jest więc zwykle przez kilku wojowników, którzy za jego 
pomocą miotają liczne pociski na linie wroga. 
Nota historyczna: Takie urządzenie jak Arakh nigdy nie istniało… Istniało jednak Chu Ko Nu. Jest to chińska 
kusza powtarzalna o podobnym zastosowaniu do karabinu maszynowego. Arakh jest jej dokładną kopią o nazwie 
dostosowanej do odpowiedniego kręgu kulturowego. 
 
Arakh: 
Trudność konstrukcji: -20 
Koszt: 30 sz. z 
Załoga: 3 osoby 
Celność: 0 
Pancerz: 10 
Cechy: 
P. Ran: 20 
Szybkostrzelność: 1x atak 
Zasięg: Mały: 50m, Średni: 150m, Daleki: 250m 
Amunicja: Bełty do kusz 



Statystyki broni: Obrażenia: 5k6 ran, Trudność posługiwania się: 3 (łuki), 3 (broń nietypowa) 
 
Wieża oblężnicza: 
 Wieże oblężnicze to jak każdy wie ogromne machiny poruszające się na kołach… Ich głównym celem 
jest dotarcie do murów miejskich, a następnie zrzucenie pomostu, po którym żołnierze mogą zaatakować 
obrońców. Niemniej jednak nie jest to jedyne zastosowanie wieży oblężniczej. Machina taka jest groźna już na 
długo przed tym, nim dotrze do murów, jako stanowisko ogniowe wrogich łuczników i machin (np. 
skorpionów), którzy z jej wysokości ze znaczną łatwością mogą atakować mury przeciwnika. 
 Mimo, że w rzeczywistości wież oblężniczych było więcej rodzajów podzieliłem je na 3 kategorie, 
zależne od ich ciężaru. W Laruzji wykorzystywane są następujące rodzaje wież oblężniczych: 
 - Lekkie wierze to prymitywne, często improwizowane konstrukcje z desek i belek, z rzadka tylko obite 
skórą. Zwykle są wysokości murów obronnych, a ich jedynym wyposażeniem jest trap, po którym napastnicy 
mogą wedrzeć się do środka. Poruszają się pchane przez żołnierzy wroga. 
 - Średnie wierze to kuzyni poprzednich, z tym, że zbudowani z większą wyobraźnią. Są odporniejsze, 
choć przez to trudniejsze do zbudowania i droższe. Poruszają się pchane przez ludzi, mają też tą samą wysokość, 
co mury obronne… Uzbrojone są dość lekko, bowiem tylko w trap do atakowania murów oraz osłonę u swej 
podstawy… Osłona unoszona jest, gdy wieża znajdzie się w okolicy murów. Z jej pomocą saperzy mogą 
zasypać fosę nieprzyjaciela lub próbować przebić się przez jego mury. 
 - Ciężka wieża to majstersztyk Larzuyjskiej inżynierii… To gigantyczna konstrukcja, zwykle wyższa o 
jedno piętro od atakowanych fortyfikacji. Dzięki przewadze wysokości jej załoga może zasypywać przeciwnika 
gradem strzał i kamieni, jednocześnie szturmując jego pozycje po trapie. Zwykle w połowie wysokości 
umieszczony jest taran ( i drugi trap), który próbuje przebić lub przynajmniej zburzyć mury obronne 
przeciwnika, a na samym dole wymieniona już wcześniej osłona. Wieża tego rodzaju zwykle pchana jest przez 
żołnierzy i jednocześnie ciągnięta za pomocą skomplikowanego systemu bloków.  
 
Lekka wieża: 
Trudność konstrukcji: +10 
Koszt: 50sz. z +1k20. Na koszt należy rzucić raz podczas oblężenia, jest on taki sam dla wszystkich wierz, a 
zależy głównie od wysokości murów. 
Załoga: 100 osób lub 10 osób i 20 koni by poruszyć wierzę 
Pancerz: 10 
Szybkość: Wieża pokonuje 1 metr w ciągu minuty 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Uzbrojenie: 
Z wieży jednocześnie może ostrzeliwać wroga do 10 łuczników lub atakować jego mury tyle samo ludzi. 
Pojemność: Maksymalnie – jeśli wieża się nie porusza – może znajdować się w niej 100 osób. 
Jeśli znajduje się w ruchu – 10 osób. 
 
Średnia wieża: 
Trudność konstrukcji: +0 
Koszt: 70sz. z +1k20. Na koszt należy rzucić raz podczas oblężenia, jest on taki sam dla wszystkich wierz, a 
zależy głównie od wysokości murów. 
Załoga: 100 osób lub 10 osób i 20 koni by poruszyć wierzę 
Pancerz: 15 
Szybkość: Wieża pokonuje 1 metr w ciągu minuty 
Cechy: 
P. Ran: 200 
Uzbrojenie: 
Z wieży jednocześnie może ostrzeliwać wroga do 10 łuczników lub atakować jego mury tyle samo ludzi. 
Pod jej osłoną może w tym samym momencie pracować też 10 saperów. 
Pojemność: Maksymalnie – jeśli wieża się nie porusza – może znajdować się w niej 100 osób. 
Jeśli znajduje się w ruchu – 10 osób. 
 
Ciężka wieża: 
Trudność konstrukcji: -10 
Koszt: 100sz. z +2k20. Na koszt należy rzucić raz podczas oblężenia, jest on taki sam dla wszystkich wierz, a 
zależy głównie od wysokości murów. 
Załoga: 200 osób lub 20 osób i 40 koni by poruszyć wierzę 
Pancerz: 25 



Szybkość: Wieża pokonuje 1 metr w ciągu minuty 
Cechy: 
P. Ran: 400 
Uzbrojenie: 
Z wieży jednocześnie może ostrzeliwać wroga do 20 łuczników lub 15 łuczników i jeden skorpion. 
Jednocześnie może z niej atakować mury 20 osób. 
W tym samym czasie w połowie wysokości mury mogą być atakowane Średnim Taranem. 
Jeśli taran przebije się przez mury po drugim trapie może je atakować do 10 żołnierzy 
W tym samym momencie pod osłoną wieży może pracować 20 saperów. 
Pojemność: Maksymalnie – jeśli wieża się nie porusza – może znajdować się w niej 200 osób. 
Jeśli znajduje się w ruchu – 20 osób. 
 
Kosz oblężniczy 
 Kosz oblężniczy jest dalekim krewnym wieży oblężniczej, niemniej jednak ma trochę inne 
przeznaczenie, jest też konstrukcją lżejszą i łatwiejszą do przenoszenia… Za to gorzej opancerzoną. Machina ta 
jest generalnie drewnianą platformą otoczoną wiklinowymi osłonami i umieszczoną na palach. Porusza się 
pchana dzięki znajdującym się u jej spodu kołom. Kosz oblężniczy nie służy do atakowania murów, a jedynie 
jako ruchoma platforma strzelecka dla łuczników i kuszników, dzięki której mogą oni łatwiej nękać obrońców. 
 
Kosz oblężniczy: 
Trudność konstrukcji: +10 
Koszt: 20 sz. z 
Załoga: By poruszyć kosz potrzeba 10 ludzi lub 2 ludzi i 2 konie 
Pancerz: 10 
Szybkość: Kosz przesuwa się o 4 metry na minutę 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Uzbrojenie: W koszu oblężniczym może przebywać naraz do 10 osób lub jeden skorpion. 
 
Tarany: 
 Tarany nie są wynalazkiem skomplikowanym, niemniej jednak z całą pewnością użytecznym. Jak 
każdy wie taran jest po prostu kłodom drewna, która rytmicznymi uderzeniami stara się coś roztrzaskać. 
Naturalnie najoczywistszym celem ataku są wrota zamku, które ulegają najłatwiej, jednak nie zawsze to one są 
atakowane. Tarany – wprawdzie nie tak skutecznie – mogą też burzyć i mury, które – mimo, że grubsze i 
odporniejsze – częstokroć też ulegają ich druzgocącej sile. W historii typów taranów występowało bardzo dużo, 
lecz dla uproszczenia podzieliłem je na trzy grupy: 
 - Lekki taran to zwyczajna belka, zwykle zakończona metalową głowicą na końcu, co zwiększa siłę 
ciosu. Bardzo często jest wręcz bronią improwizowaną. Obsługiwany jest przez kilku ludzi, którzy trzymają go 
w rękach i w ten sposób rozbijają stojącą im na drodze przeszkodę. Urządzenia takie nie zapewniają żadnej 
nadziei na zdobycie zamku, nie mniej jednak przydają się podczas oblegania mniejszych budynków choćby wież 
tego samego zamku. 
 - Średnie tarany zwykle mają tą samą wielkość, lub niewiele wyższą, co lekkie, lecz zawieszone są 
wewnątrz drewnianej budy obitej zwierzęcymi skórami i transportowanej na kołach. Poruszane są za pomocą 
ciągniętych lin przez żołnierzy. Taki sposób mocowania ma wiele zalet. Po pierwsze zapewnia ochronę 
pracującym przy taranie ludziom, ponadto znacznie zwiększa siłę uderzenia machiny. 
 - Ciężkie tarany wykorzystują ogromne kłody drewna dodatkowo jeszcze okute na końcu metalem, a 
siła ich ciosu jest ogromna. Niestety są za ciężkie, by człowiek mógł je poruszyć. Laruzyjczycy radzą sobie z 
tym problemem różnie… Orkowie do poruszania tego typu machin używają zwykle swych sprzymierzeńców – 
ogrów. Ludzie i inne, bardziej zaawansowane rasy natomiast stosują mechanizm nakręcający, który – 
obsługiwany przez ludzi lub konie naciąga ramię taranu zwalniane po poluzowaniu spustu. Uderzenie machiny 
jest niezwykle mocne i często wystarcza, by zdruzgotać mury. 
 
Lekki taran: 
Trudność konstrukcji: +20 
Koszt: 3 sz. z 
Załoga: 4 osoby 
Obrażenia: Taranem można uderzyć w nieruchomy cel raz na turę, każdorazowo zadając 12k6 ran 
 
Średni taran 
Trudność konstrukcji: +10 



Koszt: 20 sz. z 
Załoga: By poruszyć taran potrzeba 20 ludzi lub 2 ludzi i 4 konie 
By uderzać taranem potrzeba minimum 4 osoby 
Pancerz: 15 
Szybkość: taran przesuwa się o 4 metry na turę 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Obrażenia: Taran uderza raz na turę, każdorazowo zadając 15k6 ran 
 
Ciężki taran: 
Trudność konstrukcji: -10 
Koszt: 50sz. z 
Załoga: By poruszyć taran potrzeba 40 ludzi lub 10 ludzi i tyle samo koni, by obsługiwać taran potrzeba 10 osób 
Pancerz: 20 
Szybkość: Taran przesuwa się o metr na minutę 
Cechy: 
P. Ran: 200 
Obrażenia: Taran uderza raz na minutę. Jedno uderzenie zadaje 2k20x10 ran 
 
Hak niszczycielski: 
 Haki niszczycielskie to urządzenia stopniowo wychodzące w Laruzji z użycia. Przypominają 
konstrukcją tarany, nie mniej jednak ich działanie jest odmienne. Haki wbijają się w belki palisady, a następnie 
wyszarpują je, co ułatwia późniejsze podłożenie ognia. Konstrukcją i obsługą przypominają zwyczajne tarany. 
Jako, że od dłuższego czasu w Laruzji rzadko buduje się duże, drewniane zamki, to zastosowanie dla haków 
maleje (niemniej jednak zdarza się, że okazują się przydatne). 
 
Hak niszczycielski” 
Trudność konstrukcji: +10 
Koszt: 20 sz. z 
Załoga: By poruszyć hak potrzeba 20 ludzi lub 2 ludzi i 4 konie 
By uderzać hakiem potrzeba minimum 4 osoby 
Pancerz: 15 
Szybkość: hak przesuwa się o 4 metry na turę 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Obrażenia: Hak uderza raz na turę, każdorazowo zadając 15k6 ran 
 
Osłona: 
 Osłony z wyglądu przypominają wielkie tarcze na kołach, które przesuwają się dając żołnierzom osłonę 
przed ostrzałem. Najprymitywniejsze konstrukcje są zwyczajną ścianą belek na kółkach, bardziej zaawansowane 
mają możliwość regulacji kontu nachylenia osłony, co pozwala chronić się nie tylko przed pociskami 
wystrzeliwanymi z łuków i kusz, ale także kamieniami miotanymi z murów, gdy już osłona znajdzie się 
bezpośrednio przy nich. Osłony budowane są z drewna lub wikliny. 
 
Osłona: 
Trudność konstrukcji: +10 
Koszt: 10 sz. z 
Załoga: By poruszyć osłonę potrzeba 2 ludzi. 
Pancerz: 15 
Szybkość: osłona porusza się o 4 metry na turę 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Pojemność: Za jedną osłoną może ukrywać się do dwudziestu osób. 
 
Kret: 
 Krety nie są maszynami, bowiem brak w nich jakichkolwiek ruchomych części. W rzeczywistości są to 
jedynie budy na kołach, wykonane z drewna, wikliny i obite skórami. Ustawiane są zwykle jeden za drugim, aż 
stworzą tunel, który dociera do murów obronnych. Atakując pod taką osłoną żołnierze nie są narażeni na ostrzał. 
 
Kret: 



Trudność konstrukcji: +10 
Koszt: 10 sz. z / 4 metry długości 
Załoga: By poruszyć kreta potrzeba 4 ludzi. 
Pancerz: 15 
Szybkość: kret porusza się o 4 metry na turę 
Cechy: 
P. Ran: 100 
Pojemność: W jednym krecie może urywać się 20 osób. Pod osłoną kreta może pracować do 20 saperów. 
 
Winda: 
 Winda jest urządzeniem służącym do obrony murów… Wbrew mylącej nazwie jednak nie służy do 
transportowania nań żołnierzy (choć niekiedy i takie windy się buduje, jeśli okaże się, że akurat będą przydatne 
w twierdzy), a do niszczenia wrogich machin obronnych – zwykle wierz. Winda składa się obciążonej dużą 
ilością kamieni przeciwwagi zawieszonej na systemie podtrzymujących ją bloków i lin. Zwykle końce tych lin 
przywiązane są do licznych haków i harpunów wystrzeliwanych w stronę wrogiej machiny oblężniczej. Jeśli 
haki zaczepią się, a przeciwwaga jest wystarczająco ciężka uruchomiona winda powinna podnieść w górę wieże 
oblężniczą i spowodować jej przewrócenie się… 
 
Trudność konstrukcji: -20 
Koszt: 20sz. z 
Załoga: 10 osób 
Celność: -20 
Szybkostrzelność: 1x godzina 
Zasięg: 10 metrów 
Obrażenia: Prawidłowo skonstruowana winda powoduje zawalenie się wieży oblężniczej. 
 
Krasnoludzkie latawce: 
 Jak wygląda latawiec każdy widzi… Krasnoludzkie ich wersje są wiele większe od typowych zabawek, 
a ich twórcy często potrafią dość precyzyjnie powiedzieć, gdzie konstrukcje takie spadną. Krasnoludzcy 
inżynierowie używają ich więc jako broni na dwa sposoby… Latawce zrzucane są na miasta wroga albo 
transportując ulotki opisujące w obrazowy sposób, co krasnoludy zrobią, jeśli przeciwnik się nie podda (i dla 
niepiśmiennych dodatkowo ilustrują to szczegółowymi rysunkami…), albo transportują ładunki wybuchowe i 
zapalające, które eksplodują w momencie upadku latawca… Dodatkowo do urządzenia zamontowane są liczne 
piszczałki i gwizdki, które – gdy latawiec sunie w powietrzu – wydają z siebie przenikliwy, upiorny jęk, 
wystarczający, by wystraszyć co bardziej przesądnych przeciwników. 
Nota historyczna: Broni tego typu używano w Chinach na początku X wieku. 
 
Trudność konstrukcji: -10 
Koszt: 1 sz. z (wersja nieuzbrojona) 5 sz. z (wersja eksplodująca)  
Załoga: 1 osoba 
Pancerz: 0 
Cechy: 
P. Ran: 20, Szybkość: 60 
Szybkostrzelność: Wysłanie jednego latawca zajmuje 5 minut 
Zasięg: Do kilometra, latawiec spada 1k20 x5 metrów od wyznaczonego celu. 
Obrażenia: Istnieje 30% szans, że latawiec okaże się niewypałem, wybuchnie w powietrzu, lub przeleci nad 
celem nie czyniąc nikomu szkody. 
Latawiec eksploduje zadając 6k6 ran wszystkim obiektom w promieniu 5 metrów. Obiekty łatwopalne na tym 
obszarze stają w ogniu. 
 
Rydwan: 
 Rydwan to – jak wszyscy wiedzą – rodzaj dwukołowego wozu zaprzężonego w parę koni. Powożony 
przez woźnice wiezie do walki wojownika Sam wygląd tego rodzaju urządzenia – ozdobionego piórami, 
płaskorzeźbami, proporcami, złotem, a często też czaszkami wrogów, błyszczącego kosami po bokach – budzi 
podziw wśród wrogów i sprzymierzeńców. Niestety jest to jego jedyna zaleta… Rydwany są bardzo niewygodną 
bronią, mającą niewielką siłę uderzenia, osiągającą duży rozpęd jedynie na praktycznie równych terenach. 
Większość przeszkód powoduje albo przewrócenie się, albo uszkodzenie pojazdu, kosy po bokach są idealne do 
zmniejszania liczby własnych żołnierzy, a sama szarża często grzęźnie w szyku. Po dziś dzień broni tej używają 
tylko Haugowie, orkowie oraz mroczne i wysokie elfy. Przy czym – o ile widzi się wojowników tych pierwszych 



pędzących do boju w rydwanach - to elfy korzystają z nich tylko jako wygodnego środka transportu oficerów, 
nie jako machiny bojowej. 
 
Koszt: 20 sz. z   
Załoga: 2 osoby – woźnica i wojownik 
Pancerz: 5 
Cechy: 
P. Ran: 40, Szybkość – jak ciągnących go stworzeń 
Uzbrojenie: 
Kosy: - Kosy zadają 8k6 ran wszystkim stworzeniom w promieniu 1 metra od rydwanu. 
Pojemność: Rydwan mieści na sobie do 3 osób: woźnicę, wojownika i dodatkowego pasażera. Pasażerowie 
mogą atakować wroga na normalnych zasadach. 
Zasady specjalne: Każdorazowo, gdy rozpędzony rydwan wjedzie na jakąś nierówność (kamień, kłodę, rów w 
ziemi, trupa…) należy wykonać test profesji: Powożenie. Niepowodzenie oznacza, że rydwan się wywraca. 
Powodzenie, że otrzymuje 3k6 obrażeń. 
 
Woźnica: 
 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o elfy) 
Cechy: 
Siła: 22, P. Ran: 30, Zr: 25, Szyb: 25, Int: 25, Mądr: 25, Mist: 0, Mag: 0, Sił. Wol: 12, Spost: 38, Szcz: 10, Wyt: 
35, Op: 23, Char: 22, Wdzk: 30 Miecze: 4, Włócznie: 1 Łuki: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Język: Elfów, Czytanie i pisanie, Profesja: Powożenie, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, 
Ogłuszanie, Celny cios, Opieka nad zwierzętami, Szarża, 
Inwentarz: Kolczuga, krótki miecz, bicz. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3* 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Mistrzostwo profesji: powożenie 
Elita: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Mistrzostwo profesji: powożenie, Łagodny upadek*,  
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Łagodny upadek*, Mistrzostwo 
profesji: powożenie, Mistrz Kierownicy, Specjalna broń: (Bicz), Dyskrecja*, Szybkie dobywanie 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 15 
P. Ran +20, ZR +40, SZYB: +20 INT +20, OP +20, WYT: +10, SIŁ WOL +40 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta specjalna broń (...), Żołnierka, 
Odporność na głód i zmęczenie, Łagodny upadek*, Mistrzostwo profesji: powożenie, Mistrz Kierownicy, 
Specjalna broń: (Bicz), Dyskrecja*, Szybkie dobywanie, Leczenie ran, Drugi atak, Drwina, Zdolny kierowca 
 
Roboty ziemne: 
 Podczas oblężenia fortecy często zachodzi konieczność wykonania jakiegoś rodzaju prac, najczęściej 
wiążących się z przerzucaniem z miejsca na miejsce dużych ilości ziemi. Do konieczności takiej zmuszani są 
zarówno obrońcy jak i napastnicy. Ci drudzy zresztą chyba częściej. Napastnicy bowiem bardzo często 
zaczynają od otoczenia fortecy wałami i palisadami, by uniemożliwić obrońcom wydostanie się z niej… Jeśli 
forteca jest zbyt duża, to poprzestają na zabezpieczeniu w ten sposób jej bram, oraz swoich machin i obozu 
wojska. Takie same prace wykonują też obrońcy – celem albo zwiększenia walorów obronnych fortecy, albo – 
jeśli np. wróg poczyni wyłom w murach – choć częściowego ochronienia jej wnętrza przed atakami 
nieprzyjaciela na tym obszarze. 



 Napastnicy mają zwykle więcej pracy… Aby machiny (lub chociaż żołnierze z drabinami) mogły 
podejść do murów twierdzy najpierw musi zostać zasypana fosa, a jeśli mury znajdują się na wzniesieniu – 
konieczne staje się usypanie rampy, po której można byłoby podciągnąć wieże lub tarany. Wielu wodzów także 
stara się wykonywać podkopy w dwojakim celu zresztą… Podkop bowiem z jednej strony jest świetną metodą 
zaatakowania zamku od środka, ale wielokrotnie szybszym i pewniejszym sposobem jest podpopać się tylko pod 
mury, a następnie wypełniwszy lukę drewnem i innymi palnymi materiałami wzniecić ogień, który spowoduje 
ich zawalenie się. 
 
Zasady: 
- wykopanie dziury o rozmiarach 1m3 zajmuje dwójce ludzi 15 minut 
- zasypanie takiej dziury zajmuje im tyle samo czasu… jeśli jednak mają już przygotowany materiał, którym 
mogą wypełnić otwór czas ten redukuje się do 5 minut. Usypanie kupy ziemi wielkości 1m3 zajmuje tyle samo 
czasu, co wykopanie 1 metra sześciennego. 
- aby machina mogła podjechać po rampie rampa ta musi mieć przynajmniej 10 metrów szerohości i być 10 razy 
dłuższa, niż wysokość na którą ma się wspiąć rampa. Ilość ziemi konieczna do usypania rampy (liczona w 
metrach sześciennych) to: Wysokość x Długość x 10 metrów. 
- Aby człowiek mógł się poruszać swobodnie w podkopie ten musi mieć minimum 2 metry wysokości i 1 
szerokości. W mniejszych podkopach ludzie poruszają się z połową szybkości, otrzymują też modyfikator -20 do 
ataków każdą bronią (prócz noży, sztyletów itd -40 do ataków bronią dwuręczną i drzewcowom) oraz obrony 
przed tymi atakami. 
- Istoty małe mogą poruszać się swobodnie w tunelach o rozmiarze metr na metr. 
- Każdy metr długości podkopu wymaga podtrzymujących strop podpór. Jeśli ich zabraknie istnieje 5% szans, że 
w tym miejscu tunel zawali się. Zbudowanie takich podpór kosztuje 1sz. s. 
 
Kamienie i wrzący olej: 
 Podczas obrony murów miota się w przeciwnika czym tylko się da… Naturalnie najlepsze efekty 
przynoszą strzały, bełty i oszczepy, ale, w chwili, gdy przeciwnik jest już bardzo blisko nie ma nic lepszego niż 
duży kamień, kłoda drewna lub – w ostateczności – jakiś mebel. Kilkudziesięciokilogramowy obiekt zwykle 
rozbija w miazgę tarcze i kryjącego się za nią wojownika, jest też w stanie solidnie uszkodzić maszynę 
oblężniczą. Lepszy jeszcze efekt daje posłużenie się jakiegoś rodzaju, wrzącym płynem – najlepiej smołą, 
olejem lub – jeśli tego zabraknie – nawet wodą. Wrzące substancje mają to do siebie, że wpływają pod zbroje 
potwornie parząc ciało, a oleje i smoła dodatkowo przyklejają się do niego, zwiększając jeszcze obrażenia… Co 
więcej obie te substancje są palne (a doprowadzone do wrzenia stają w płomieniach niemal natychmiast kopcąc 
przy tym okropnie cuchnącym dymem).  
 
Zasady: 
- Doprowadzenie smoły / oleju / wody do wrzenia zajmuje pół godziny 
- Wylanie jej zajmuje 1 turę 
- Substancji tych nie można parować ani blokować 
- Wszystkie substancje zadają 6k6 ran wszystkim istotom w promieniu 3 metrów od miejsca, na które je wylano. 
Obrażenia te ignorują zbroję. 
- Olej i smoła są substancjami łatwopalnymi 
- Zrzucenie kamienia z murów zajmuję jedną turę 
- Kamienia nie można parować ani blokować 
- Kamień zadaje 10k6 obrażeń obiektowi lub istocie, w którą trafi. 
 
Machiny oblężnicze: Zasady: 
 Machiny oblężnicze obsługiwane są na nieco innych zasadach, niż uzbrojenie opisane w Podręczniku 
Podstawowym. Każdą machinę opisuje szereg czynników, które wyjaśniono poniżej. 
Trudność konstrukcji: 
To trudność zbudowania maszyny… Maszynę buduje się na tych samych zasadach, co tworzy przedmioty 
(proces opisano w Podręczniku Głównym w rozdziale Cennik), wykorzystując do tego zdolność Rzemiosło: 
Oblężenie. Nie mniej jednak maszyny wojenne należą do różnych typów, których trudność konstrukcji jest 
zależna głównie od stopnia ich skomplikowania. W tabelce „Trudność konstrukcji” podano, więc modyfikatory 
do testów Rzemiosło: Oblężenie obrazujące skomplikowanie technologiczne maszyny. 
Konstruując rydwany używa się zdolności Rzemiosło: Powoźnictwo. 
Koszt: Koszt to cena, jaką zażądają za zbudowanie rzemieślnicy… Próba zbudowania maszyny samemu 
powoduje redukcję kosztu do 50%, a jeśli dysponuje się darmowym źródłem surowców do 20% zwykłej ceny. 
Warto dodać, że maszyny nie należą do towarów dostępnych na zwykłym rynku, a z racji na wielkość tylko 



nieduże nadają się do transportu w częściach na wozach. Maszyny prawie zawsze buduje się na miejscu, podczas 
oblężenia. 
Załoga: Ilość ludzi konieczna do obsługi danej maszyny… Każdorazowo maszyna musi być obsługiwana przez 
podaną ilość ludzi… Za każdym razem, gdy liczba załogi spadnie o każde (zaczęte) 10% machina otrzymuje 
modyfikator -10 do Celności, jej szybkostrzelność maleje o 10% (zaokrąglane w górę), a Szybkość maleje o 
50%. 
Celność: To modyfikator do celności maszyny, decydujący o tym, czy pocisk doleci do celu. Ustalając celność 
maszyny stosuje się dwie cechy: 
a) W wypadku balist, abralist, skorpionów i arakhów używa się zwykłej Celności jak w wypadku łuków 
(pomijając wszystkie modyfikatory z biegłości Łuki). 
b) W wypadku pozostałych machin używa się cechy Mądrość wykorzystywanej do obliczeń trajektorii lotu 
pocisku. Test Mądrości musi wykonać dowódca. 
Pancerz: To pancerz maszyny, jej wytrzymałość na ciosy, liczona w normalnej Klasie Pancerza.  
Cechy: Cechy to zespół cech, podobnych, jak w wypadku żywej istoty… Podawane są jedynie te cechy, które 
mają w wypadku maszyny jakieś znaczenie. Wszystkie testy mentalne za maszynę wykonuje osoba, która 
dowodzi jej załogą. 
Szybkostrzelność: To czas, jaki załoga potrzebuje, by załadować maszynę i wystrzelić. 
Szybkość: Szybkość to maksymalna prędkość poruszania się maszyny. 
Zasięg: Zasięg to maksymalna odległość, na jaką maszyna może cisnąć pocisk. Zasięg działa wedle tych samych 
zasad, co w wypadku Broni Miotającej. Jedyną różnicą jest istnienie zasięgu minimalnego. Część machin 
wyrzuca bowiem pociski pod stromym torem, co sprawia, że nie mogą one upadać w bezpośredniej bliskości 
machiny… Machina nie jest więc w stanie ostrzeliwać celów znajdujących się bliżej, niż wynosi jej Zasięg 
Minimalny. 
Amunicja: Rodzaj amunicji, jaką posługuje się maszyna. Generalnie istnieje pięć typów amunicji: 
- Lekka czyli zwykłe kamienie, dzbany nafty, odcięte głowy itd. miotana przez zwykłe katapulty. 
- Ciężka, czyli stukilogramowe bloki skały, padlina itd. miotana przez gigantyczne trebusze. 
- Balistyczna, czyli pociski do balist – około 20 kilogramowe, kamienne lub ołowiane kule, włócznie i kłody 
drewna 
- Balistyczna lekka: czyli to, co miotają skorpiony – oszczepy oraz około 3 kilogramowe kule z ołowiu. 
- Bełty i strzały: takie, jak do kusz i łuków 
Statystyki broni: Niektóre maszyny używane są na takich samych zasadach jak zwykła broń. Jeśli zachodzi 
takie zjawisko w tej tabeli znajdują się ich charakterystyki. 
Obrażenia: Obrażenia, jakie zadaje maszyna. Jeśli maszyna nie posiada tabeli „Obrażenia” lub „Statystyki 
broni” znaczy to, że zadaje takie obrażenia, jakie stwierdzono w opisie jej amunicji. 
Uzbrojenie: Uzbrojenie to dodatkowa broń, w jaką może zostać wyposażona maszyna. Broń ta obsługiwana jest 
zwykle wedle normalnych zasad, jakie jej przysługują. 
Pojemność: To ilość ludzi i sprzętu, jaka maksymalnie może wejść na „pokład” maszyny 
 
Zasada specjalna: Katastrofy: 
 Za każdym razem, gdy podczas obsługi machiny dojdzie do Krytycznej Porażki, lub machina otrzyma 
Trafienie Krytyczne należy rzucić w jednej z poniższych tabel 1k10. 
 Trafienia krytyczne, które nie zadały obrażeń należy ignorować. 
 
Machiny miotające: 
1-2 – urywa się jedno z ramion machiny. Nie jest ona w stanie strzelać, dopóki nie zostanie ono zastąpione 
innym. Zajmuje to godzinę pracy i wymaga testu Rzemiosła: Oblężenia lub innego, podobnego. 
3-4 - machina niespodziewanie wypala. Pocisk leci jednak niedaleko i trafia w któregoś z załogantów. Jeśli nie 
wykona on Uniku otrzymuje obrażenia… Jeśli pocisk był ładunkiem zapalającym może zapalić maszynę. 
5-6 – maszyna niespodziewanie wypala, a jeden z załogantów zostaje trafiony jej ramieniem. Otrzymuje 4k6 ran. 
7-8 – machina wypala… Pocisk leci gdzieś i spada nie czyniąc nikomu żadnej krzywdy. Machinę należy 
ładować od nowa. 
9+ - nic się nie dzieje 
 
Wieże oblężnicze: 
1 – wieża chwieje się. Istnieje 30% szans, że się przewróci. Jeśli wieża się wywraca rzuć 1k4, by określić w 
którą stronę spada: 1-do przodu, 2-do tyłu, 3-na lewo, 4-na prawo. Wszystkie istoty podatne na notmalne 
obrażenia, na które spadła wieża giną, chyba, że wykonają test Zręczności - 60. Wszystkie istoty znajdujące się 
na jej szczycie wypadają i doznają normalnych obrażeń od upadku. Wszystkie istoty wewnątrz wieży doznają 
10k6 obrażeń. 



Jeśli wieża nie upadła wszyscy znajdujący się na jej szczycie muszą wykonać test ZR. Niepowodzenie oznacza 
wypadnięcie z wieży i normalne obrażenia od upadku. 
2 – 3 – wieża chwieje się wszystkie istoty na jej szczycie muszą wykonać test ZR +20 inaczej wypadną i doznają 
normalnych obrażeń od upadku. 
4 – 5 – wieża najeżdża na jakąś przeszkodę. Na 10 minut traci możliwość ruchu. 
6-7 – wieża najeżdża na jakąś przeszkodę. Na 5 minut traci możliwość ruchu. 
9+ - nic się nie dzieje. 
 
Tarany: 
1-2 – jakiś nieszczęśnik zostaje uderzony taranem. Doznaje normalnych obrażeń od siły ciosu tarana… Jeśli 
zginie załoga traci jednego członka. 
2-3 – ramię tarana urywa się. Jego naprawa zajmuje 30 minut. 
4-6 – Taran najeżdża na jakąś przeszkodę. Przez 10 minut nie może się poruszać. 
7-8 – Taran najeżdża na jakąś przeszkodę. Przez 5 minut nie może się poruszać. 
9+ - nic się nie dzieje. 
 
Rydwany: 
1 – od rydwanu urywa się koło. Jeśli rydwan akurat pędził wywraca się… Jego załoga wylatuje w powietrze i 
otrzymuje 5k6 ran. Konie przewracają się i otrzymują 8k6 ran. 
2 – od rydwanu odpada dyszel. Jego załoga wylatuje w powietrze i otrzymuje 5k6 ran. Konie biegną przed 
siebie. 
3 – 4 – rydwanem wstrząsa potwornie. Wszystkie znajdujące się w nim osoby muszą wykonać test Zręczności, 
jeśli im się nie uda wypadają i wiadomo co… 
5 – 8 – rydwan otrzymuje 3k6 ran 
9+ - nic się nie dzieje. 
 
Niszczenie Konstrukcji: Zasady. 
 Mimo, że budynki nie mają wewnętrznych organów, nie ruszają się ani (zasadniczo) nie próbują oddać, 
generalnie zasada niszczenia ich jest taka sama, jak w wypadku żywych istot. Różnice dotyczą szczegółów i są 
następujące: 
- strzały i wszelka broń kłująca nie zadają budynkom (ani innym dużym obiektom – kamieniom narzutowym, 
drzewom, machinom oblężniczym etc.) obrażeń. 
- broń sieczna zadaje im połowę obrażeń. 
- każdorazowa tura pracy odpowiednimi narzędziami (np. dłuto, kilof) zadaje obiektowi 1k10 ran nie 
zatrzymywanych przez pancerz. 
- co naturalne obiekty nie mogą bronić się przed atakami, ani ich zadawać. 
 Każdy obiekt posiada swoje Punkty Ran oraz Pancerz. Oblicza się je w następujący sposób: 
- papier, słoma, siano i inne mało odporne materiały nie posiadają pancerza 
- ziemia, piasek, lód, kości i niewypalona glina posiadają 2 punkty pancerza. 
- drewno posiada 5 punktów pancerza 
- kamień posiada 10 punktów pancerza 
- cegła posiada 15 punktów pancerza 
- metal posiada 20 punktów pancerza 
 Każdy obiekt posiada też swoje punkty ran. Ilość punktów ran zależna jest jego grubości… Wylicza się 
je wedle wzoru Grubość w centymetrach razy Punkty Ran Surowca. Te ostatnie wyglądają w sposób 
następujący: 
- papier, słoma, siano i inne mało odporne materiały 1 p. ran 
- ziemia, piasek, lód, kości i niewypalona glina – 2 p. ran 
- drewno -5 p. ran 
- kamień -7 p. ran 
- cegła – 7 p. ran 
- metal – 10 p. ran 
 Zabranie przedmiotowi wszystkich punktów ran oznacza jego zniszczenie. 
 
Podpalanie konstrukcji: Zasady. 
 Podłożenie ognia jest bardzo skutecznym sposobem na zniszczenie dowolnego niemal obiektu. Jednak 
nie wszystko pali się tak samo łatwo. Generalnie, na potrzeby gry podzielić można obiekty na: 
- Łatwopalne: czyli obiekty zapalające się od razu w kontakcie z ogniem. Są to słoma, siano, nafta, wrzący olej 
lub takaż smoła, bardzo dobrze wysuszone drewno. Szansa, że w kontakcie z jakimkolwiek źródłem ognia 
zapalą się wynosi 90%. 



- Palne: czyli obiekty palące się łatwo, nie mniej jednak nie wybuchające płomieniami od razu. Do tej grupy 
należy np. drewno. Szansa, że w kontakcie z ogniem wielkości 0 zapalą się wynosi 25% na turę, natomiast 1: 
50% na turę. 
- Trudno palące się: czyli obiekty, które zwykle nie palą się, choć w odpowiednich warunkach mogą zająć się 
ogniem. Należą do nich: skóra, ludzkie ciało, wszelkie przedmioty mokre lub nasiąknięte wodą. Szansa, że 
zapalą się wynosi 10% (za każdy stopień ognia) na turę. 
- Niepalne: czyli obiekty, które ze swej natury nie palą się. Należą tu: woda, kamienie, cegły, przedmioty 
metalowe… Jeśli atmosfera nie jest wypełniona czystym tlenem są ognioodporne. 
 Ogień – w zależności od wielkości jest stopniowany. Wielkość ognia wygląda w następujący sposób: 
 - -1 – ogień wielkości świecy 
 - 0 – ogień wielkości płomienia pochodni 
 - 1 – ogień wielkości średniego ogniska 
 - 2 – płomień wielkości dużego ogniska 
 - 3 – płomień wielkości naprawdę wielkiego ogniska lub małego stosu 
 - 4 – płomień wielkości stosu 
 - 5 – płonący mały budynek (np. wiejska chata) 
 - 6 – płonący duży budynek (np. piętrowy dom) 
 - 8+ - rozpalony piec hutniczy. 
 Jeśli nikt nie gasi ognia (i starcza mu paliwa) co liczbę tur równą swej aktualnej wielkości (minimum 1 
tura) zwiększa swoje rozmiary o jedną kategorię. Jeśli płoną substancje łatwopalne proces trwa o połowę krócej. 
Jeśli palą się substancje Trudno Palące się – trwa to dwa razy dłużej. 
 Ogień zadaje 1k6 ran za stopień palonym substancją. Rany te ignorują pancerz spalanych surowców. 
 Jeśli w ogniu znajdują się surowce niepalne odnoszą obrażenia na tej samej zasadzie, lecz traktowane są 
tak, jakby na każdej kostce wypadło 1. 
 Ogień można (a nawet trzeba) gasić. Ogień gaszony jest ponawianym co turę testem Profesji: 
Strażactwo. Jeśli test powiedzie się tyle razy, ile wynosi aktualna Wielkość Płomieni to Wielkość Płomieni 
zmniejsza się o jedną kategorię. W czasie gaszenia ogień nie zwiększa swej wielkości, lecz niestety nadal 
niszczy budynek. 
 
Amunicja oblężnicza: 
 Amunicja do machin oblężniczych – zwłaszcza tych dużych (nie tak łatwo w końcu znaleźć ćwierć 
tonowy blok skalny) często jest gromadzona przez dowódców na długo przed planowanym oblężeniem. 
Niemniej jednak zwykle – niezależnie od tego, o jak dużych zasobach mowa – szybko się kończy i generałowie 
muszą bazować na umiejętnościach rzemieślniczych i pomysłowości swych podwładnych. 
 
Amunicja lekka (lista podstawowa) 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Kamienie / 
Ołowiane 
kule 

wioska 3sz.s / sztuka Kamienie to podstawowe uzbrojenie katapult. Zwykle ich 
kształt obrabia się tak, by miały postać kuli, co sprawia, że 
pocisk lepiej pasuje do machiny oraz dodatkowo lepiej 
zachowuje się w locie. Niekiedy też odlewa się 
odpowiedniej wielkości pociski z ołowiu, co znacznie 
zwiększa ich siłę niszczenia, gdyż nie rozpadają się w 
trakcie trafienia. Przezorni dowódcy zabierają pewne 
ilości pocisków ze sobą, ale zwykle nic nie leży na 
przeszkodzie, by zebrać je na miejscu. 
Obrażenia: 4k20. 
Kamieni nie da się parować ani blokować. 

Bomby 
zapalające 

wioska 1sz.s / sztuka Kula z pakuł nasączonych smołom i podpalonych. Jeśli 
trafią w palny lub łatwopalny cel wzniecają pożar o skali 
1k3. 
Obrażenia: 2k20 

Otoczaki / 
ołowiane 
kulki 

wioska 1sz. s / ładunek Nieduże kamienie lub odłamki ołowiu wyrzucane przez 
maszyny w nadziei, że spadną na wroga jak prawdziwy, 
śmiercionośny grad. 
Obrażenia: 4k6 
Specjalne: wszystkie zasięgi maszyny spadają o połowę. 
Pociski spadają wszędzie w promieniu 1k20 metrów od 
celu. 

Kotewki wioska 20sz. z / Opisywane w podręczniku głównym, kolczaste draństwo 



ladunek rozsypywane na drodze przeciwnika. W tym wypadku 
worek tego czegoś… 
Kotewki w locie zachowują się jak Otoczaki… 

Węże wioska 1sz. s / ładunek Czasem miota się całymi koszami jadowitych węży w 
nadziei, że wrogowie ucierpią od ich ukąszeń. Mniej – 
więcej połowa gadów ginie w trakcie upadku… Pocisk 
taki zawiera zwykle 2k20 żywych żmij. 

Głowy wioska 0sz. z Tym razem za pociski służą głowy odciętych wrogów. 
Raczej nie jest to broń bardzo niszcząca, liczy się bowiem 
w tym wypadku raczej efekt psychologiczny. Użycie 
takiej broni do ostrzału zmniejsza morale wroga o jeden 
stopień… Z drugiej strony zmniejsza o jeden stopień 
Nastawienie Ludności. 

Gniazda os wioska 1sz. s / ładunek Machina wyrzuca w powietrze kosz pełen gniazd os, albo 
ul pochodzący z jakiejś pasieki. W promieniu 1k20 
metrów od miejsca trafienia zbiera się rój wściekłych 
owadów kąsających każdego, kto się nawinie, zadających 
1k4 rany na turę niezależnie od pancerza. 

Chleby wioska 2sz. s / ładunek Spadający z nieba chleb jeszcze chyba nikogo nie zabił… 
Co więcej niewielka (przynajmniej w skali twierdzy, a 
tym bardziej miasta) jego ilość nie starczy na pewno by 
zaopatrzyć miasto w żywność. Jednak wśród 
wygłodzonych i zdesperowanych obrońców wybuchnąć 
mogą wręcz zamieszki o tego typu amunicję. 
Jeśli w ostrzeliwanej w ten sposób fortecy wybuchł już 
głód, morale spada o 2 stopnie. 

 
Amunicja lekka (lista rozszerzona): 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Dzbany nafty krasnoludzkie 

miasto 
2sz. z / ładunek Dzbany z dziwną, czarną substancją pozyskiwaną przez 

krasnoludy z głębin ziemi. Niewiele wiadomo o tym 
płynie, prócz tego, że pali się wręcz nieziemsko. 
Wystrzelone z katapulty dzbany wzniecają pożar o skali 
1k6+1 wszędzie w promieniu 6 metrów od miejsca 
upadku. 

Fosfor krasnoludzkie 
miasto 

10sz. z / 
ładunek 

Paskudna, biała substancja uzyskiwana przez 
krasnoludzkich alchemików. Zwykle trzymana jest w 
dzbanach napełnionych naftą, gdyż po wyciągnięciu na 
powietrze lub polaniu wodom bucha płomieniami. 
Fosfor płonie białym ogniem produkując duszący dym. 
Pociski fosforowe wywołują pożary o skali 1k10+1 w 
promieniu 10 metrów od miejsca trafienia. Ognia tego nie 
można gasić wodą – jest zbyt gorący. Przez pierwsze 5 
minut w pożarze płonie fosfor strzelając odłamkami… 
Każda istota w promieniu 10 metrów od ognia posiada 
25% szans na turę na trafienie takim pociskiem. Jeśli je 
otrzyma ten płonie w jej ciele zadając co turę 1k4, nie 
powstrzymywane obrażenia. Należy go błyskawicznie 
wyciąć testem Leczenia Ran lub Chirurgii. 
 
Podczas ładowania machiny ładunkiem fosforowym 
istnieje 5% szans, że ten wybuchnie ogniem. 

 
Amunicja ciężka (lista podstawowa): 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Kamienie wioska 1sz. z / sztuka Ważący prawie dwieście kilogramów pocisk. Uderzając 

zadaje 8k20 ran obiektowi, w który trafił. Pocisku nie 
można parować ani odbijać. 

Bomby 
zapalające 

wioska 2sz. z / sztuka Kule pakuł nasączonych smołom i dociążonych ołowiem. 
Zadają 3k20 ran i dodatkowo wywołują pożar o skali 1k3 



w miejscu, w które trafiły. 
Padlina wioska 5sz. s / sztuka Zdechłe zwierzęta, ciała zmarłych na zarazę oraz gnijąca 

żywność wystrzeliwane są w powietrze, w nadziei, że 
wywołają zarazę w ostrzeliwanym mieście. Spadające z 
nieba trupy zadają 3k20 ran osobom, w które trafią (nie da 
się ich blokować ani parować), za to na drewnie lub 
kamieniu zwykle się roztrzaskują. 

 
Amunicja ciężka (lista rozszerzona) 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Marmur miasteczko 20sz. z / 

ładunek 
Marmur jest surowcem dla rzeźbiarzy, bardzo 
poszukiwanym i przez to drogim. Czasem wykonuje się z 
niego pociski, w nadziei, że marmur rozpryśnie się przy 
uderzeniu i porani wrogów odłamkami… Nie mniej 
jednak skuteczność tego rodzaju broni jest znikoma. 
Pociski marmurowe zadają 8k20 ran (ale tylko połowę 
obiektom). Nie można ich parować ani blokować. 
Istnieje 50% szans,  że marmur rozpryśnie się od 
uderzenia zadają 5k6 ran odłamkami wszystkim istotom w 
promieniu 10 metrów. 

Dzbany nafty krasnoludzkie 
miasto 

10sz. z / 
ładunek 

Dzbany z dziwną, czarną substancją pozyskiwaną przez 
krasnoludy z głębin ziemi. Niewiele wiadomo o tym 
płynie, prócz tego, że pali się wręcz nieziemsko. 
Wystrzelone z katapulty dzbany wzniecają pożar o skali 
1k6+1 wszędzie w promieniu 15 metrów od miejsca 
upadku. 

Fosfor krasnoludzkie 
miasto 

40sz. z / 
ładunek 

Paskudna, biała substancja uzyskiwana przez 
krasnoludzkich alchemików. Zwykle trzymana jest w 
dzbanach napełnionych naftą, gdyż po wyciągnięciu na 
świat lub polaniu wodom bucha płomieniami. 
Fosfor płonie białym ogniem produkując duszący dym. 
Pociski fosforowe wywołują pożary o skali 1k10+1 w 
promieniu 30 metrów od miejsca trafienia. Ognia tego nie 
można gasić wodą – jest zbyt gorący. Przez pierwsze 5 
minut w pożarze płonie fosfor strzelając odłamkami… 
Każda istota w promieniu 10 metrów od ognia posiada 
25% szans na turę na trafienie takim pociskiem. Jeśli je 
otrzyma ten płonie w jej ciele zadając co turę 1k4, nie 
powstrzymywane obrażenia. Należy go błyskawicznie 
wyciąć testem Leczenia Ran lub Chirurgii. 
 
Podczas ładowania machiny ładunkiem fosforowym 
istnieje 5% szans, że ten wybuchnie ogniem. 

 
Amunicja balistyczna: 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Włócznie / 
ołowiane 
kule 

wioska 5sz. s / 
włócznia 
1sz. s / kula 

Podstawowe pociski wyrzucane przez balisty. Pociski te 
zadają 20k6 ran. Nie mogą być parowane ani blokowane. 
Jeśli pocisk zostanie uniknięty, zabije kogoś, zabierze mu 
ponad połowę P. Ran lub zada trafienie krytyczne leci 
dalej mając szansę trafić następną osobę w szeregu. 

Harpuny Gród 6sz.s Zachowują się jak włócznie. Za pomocą harpunów można 
przyciągać pochwyconego wroga (patrz: Podręcznik 
Główny) 

Wiązki strzał wioska 1sz. z Cała wiązka strzał, które wedle założenia mają spaść 
gradem na przeciwnika. Zadają 6k6 ran każdemu w 
promieniu 10 metrów od miejsca trafienia, niemniej 
jednak wszystkie zasięgi machiny spadają o połowę. 

Bomby 
zapalające 

wioska 7sz. s Włócznie, których boki okręcono nasączonymi w smole 
pakułami i szmatami. Zadają 10k6 ran i wzniecają ogień 



1k3-1 kategorii, jeśli trafią w palny lub łatwopalny 
materiał. 

 
Amunicja balistyczna lekka: 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Włócznie / 
ołowiane 
kule 

wioska 5sz. s / 
włócznia 
1sz. s / kula 

Podstawowe pociski wyrzucane przez skorpiony. Pociski 
te zadają 10k6 ran. 

Harpuny Gród 6sz.s Zachowują się jak włócznie. Za pomocą harpunów można 
przyciągać pochwyconego wroga (patrz: Podręcznik 
Główny) 

Bomby 
zapalające 

wioska 7sz. s Włócznie, których boki okręcono nasączonymi w smole 
pakułami i szmatami. Zadają 5k6 ran i wzniecają ogień 
1k3-2 kategorii, jeśli trafią w palny lub łatwopalny 
materiał. 

 
Ulepszenia: 
 W Laruzji nie ma jednego standardu budowania machin… Praktycznie każda tworzona jest od podstaw 
przez inżyniera, budowana tuż przed oblężeniem i rozbierana, gdy przestanie być potrzebna. Z tej przyczyny 
niektóre maszyny wyposażane są w sprzęt, którego inne nie posiadają, co w różny sposób wpływa na ich 
skuteczność na polu walki. 
 
Koła: 
Koszt: 10% ceny machiny 
Warunki: tylko machiny nieruchome. 
Opis: Koła zwiększają mobilność machiny. Zyskuje ona możliwość przemieszczania się z prędkością 4 metrów 
na turę. Trebuszety i Tripandery zyskują możliwość poruszania się z prędkością 1 metra na turę. 
 
Skóry: 
Koszt: 10% ceny machiny. 
Opis: Machinę obito skórami, które dodatkowo oblano jeszcze wodą. Machina zachowuje się tak, jakby była 
wykonana z substancji trudno palącej się. 
 
Miedziany pancerz: 
Koszt: 30% ceny machiny 
Opis: Machinę obito miedzianą blachom, co w wydatny sposób zwiększa jej odporność zarówno na zwykłe 
pociski, jak i zapalające. Maszyna traktowana jest, jakby wykonano ją z materiały trudno palącego się i 
otrzymuje dodatkowe 10p. pancerza. 
 
Efektowny wygląd: 
Koszt: 20% ceny 
Warunki: Tylko rydwany 
Opis: Rydwan obwieszono trofeami, czaszkami pokonanych wrogów, ozdobiono zagrabionym złotem i innymi, 
świadczącymi o odwadze i potędze właściciela przedmiotami. Osoba korzystająca z tego rydwanu otrzymuje 
premię +10 do Charyzmy wobec własnych żołnierzy. 
 
Większa ładowność: 
Koszt: 20% ceny 
Warunki: Tylko machiny mieszczące w sobie ludzi. 
Opis: Projektanci zdołali lepiej zagospodarować miejsce w machinie, co sprawia, że stała się ona znacznie 
pojemniejsza. Maszyna taka mieści w sobie o 50% więcej ludzi. 
 
Jakość machin: 
Dodatkowy punkt pancerza: 1p. 
Modyfikator +5 do testów: 1p. 
Dodatkowe 5% P. Ran: (machina otrzymuje przynajmniej 1 p. ran): 2p. 
Zwiększenie zasięgów o 5%: 2p. 
 
5.5) Wojska specjalne: 
 



 Czasem, podczas bitwy prócz zwykłych, sprawdzonych w bojach oddziałów, rycerzy, pieszych, 
pikinierów i łuczników pojawiają się niezwykłe wojska, których sam widok często wzbudza strach albo 
przynajmniej zdziwienie w oczach nieprzyjaciela. Bojowe mamuty i słonie, jeźdźcy na wielbłądach, magowie, 
gigantyczne, krwiożercze potwory, wojownicy wichru – wyliczać można długo. Wiele z tych oddziałów jest 
tylko ciekawostką, nie mającą większego zastosowania militarnego, zaskakującą jednak przeciwnika. Inne są 
bronią niemal niepokonaną, nie mniej jednak na tyle rzadką, że prawie niespotykaną. 
 Niezależnie od sytuacji każdy tego typu oddział posiada dwie wspólne cechy. Po pierwsze – jest bardzo, 
ale to bardzo rzadki. Nawet najbogatsi, najbardziej wpływowi władcy nie mogą otoczyć się setkami niezwykłych 
wojowników. Po drugie – właściwie wykorzystany może przeważyć szalę zwycięstwa na korzyść wodza, który 
wprowadził go do boju. 
 Z tych powodów niezwykli, bardzo zdolni wojownicy są prawdziwą chlubą wodzów, którzy mogą się 
nimi posługiwać. Żołnierze z tych oddziałów należą zwykle do najlepiej opłacanych, najbardziej 
faworyzowanych wojowników. Inni mogą tylko patrzeć na nich z zazdrością. 
 Istnieje też druga kategoria wojsk specjalnych – oddziały, których nie widuje się na polu walki, bo mają 
nędzne zastosowanie militarne. Walczący dziwnymi technikami szermierze, straż miejska i kilka innych 
formacji zwyczajnie nie sprawdza się na polu walki. Do boju wprowadzana jest tylko w akcie desperacji, gdy już 
wszystkie środki zawiodły… Lub przez wyjątkowo nieudolnych dowódców. 
 
Straż miejska: 
 Powszechnie uważana za odpowiednik policji w rzeczywistości straż miejska ma niewiele wspólnego z 
tą formacją. W jej skład wchodzą bowiem zbrojni, których głównym zadaniem jest egzekwowanie prawa i woli 
rady miasta, nie ochrona jego mieszkańców. Jest to różnica subtelna, ale wyraźna. Bowiem, o ile policja przede 
wszystkim ma chronić prawo, tak straż miejska ma za zadanie głównie realizować zamierzenia rady miasta, 
nawet, jeśli te są niezgodne z prawem i interesem innych obywateli`. 
 Większość zadań, jakie przypada straży polega na prostych funkcjach: chwytaniu przestępców, obronie 
i pilnowaniu murów miejskich, gaszeniu pożarów i pobieraniu podatków. Czasem też tłumią rozruchy plebsu i 
wymuszają na nim posłuszeństwo. Niekoniecznie są to czynności bezpieczne, bowiem zwykle obok straży 
miejskiej funkcjonują też w mieście inne formacje. 
 Prawie zawsze są to straż cechowa i straż świątynna. Pierwsza z nich – to jak łatwo przewidzieć – 
strażnicy utrzymywani przez cechy, a druga to ludzie odpowiedzialni za pilnowanie porządku w świątyniach. 
Zwykle te oddziały nie mają nic przeciwko swojej obecności, często współpracując i mając podobne 
zobowiązania. Niestety, zdarza się też, że – jeśli ich mocodawcy wejdą ze sobą w konflikt – wojownicy ci mogą 
zostać wykorzystani przeciwko sobie. 
 W wielu miastach obecna jest też straż utrzymywana przez książąt lub innych możnowładców, akurat 
piastujących władzę nad miastem. O ile straż miejska prawie zawsze jest skorumpowana i służy różnym, 
patrymonialnym celom (nie mówiąc już o tym, że w jej skład wchodzą niekoniecznie najlepsi żołnierze) tak 
oddziały książęce zwykle stanowią lepiej opłacani, uzbrojeni i wyszkoleni żołnierze. 
 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 42 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Lub: 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 40 Szyb:30 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 35 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 1 lub Miecze: 1, Topory: 4, Noże: 1 Włócznie: 4, Łuki 1, Broń 
Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Czujność, Ogłuszanie, Profesja: Strażak 
Lub: 
Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Profesja lub Rzemiosło, Celny cios, Walka 
Piesza, Fechtunek, Tarczownik, 4 dowolne umiejętności nie- militarne 
Wady: Chciwy lub Zła Reputacja. 
Inwentarz: Halabarda lub kusza i 20 bełtów, Skórzana zbroja, Krótki miecz, Pałka,  
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Obalanie 
Oddziały elitarne: 



Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Halabarda), Obalanie, Zastraszanie 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Halabarda), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Obalanie, Zastraszanie, Celny 
strzał, Specjalna broń: kusza, Krzepkość, Bijatyka 
 
Gwardia: 
 Gwardziści na dobrą sprawę są bardziej luksusową odmianą ochroniarzy. W skład tych oddziałów 
wchodzą najczęściej dobrzy, sprawdzeni i wierni żołnierze, znacznie lepiej wyszkoleni, niż typowi wojownicy. 
Ich rolą jest ochranianie zdrowia i życia możnowładcy oraz członków jego rodziny. Zwykle gwardziści świetnie 
sprawdzają się w tej roli, niemniej jednak – mimo nacisków, jakie kładzie się na ich wyszkolenie – nie są 
wojownikami dobrze radzącymi sobie na polu walki. Defilady, komnaty pałaców, oraz ochrona notabli – to 
zadania, z którymi radzą sobie najlepiej. 
 Warto zauważyć, że gwardia jest chyba najniebezpieczniejszym typem wojska w państwie. Praktyczne 
żadna intryga nie może odbyć się bez jej udziału. Ta siła, która zdoła pozyskać wierność gwardzistów zwykle 
może dokonać wszystkiego… Nie ma gwarancji, że gwardziści dochowają swych przysiąg i jeśli zdradzą 
lojalność, to ich nowi mocodawcy zrobić będą mogli wszystko – nawet zamordować władcę, czy dokonać 
pałacowego przewrotu. 
 By zabezpieczyć się przed taką sytuacją królowie i możni uciekają się do różnych, nie zawsze 
skutecznych metod. Bardzo często gwardzistami zostają sowicie opłacani cudzoziemcy, czyli osoby bez koneksji 
na dworze, które trudniej kupić. Inni zadowalają się bardzo hojnymi nagrodami i rozmaitymi, mniej lub bardziej 
egzotycznymi sposobami sprawdzenia lojalności swych najbliższych żołnierzy. 
 
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 37 Zr: 47 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Czujność, Na linii ognia*, Etykieta, Dyskrecja* 
Inwentarz: Duża tarcza, Kolczuga, Sztylet, Długi miecz, Halabarda. Wszystkie przedmioty wysokiej jakości 
(zdobienia). 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +5, ZR +15, INT +5, OP +5, WYT: +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Drugi atak, Odtrącenie tarczy, Jeździectwo: Koń 
Elita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +15, ZR +25, INT +15, OP +5, WYT: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Drugi atak, Odtrącenie tarczy, 
Pierwszy atak, Poprawione trafienia krytyczne (...),Silna wola, Wypatrzenie wady pancerza, Jeździectwo: Koń, 
Walka konna, Uderzenie obronne*, Musztra, Wykrycie broni 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 15 
P. Ran +15, ZR +35, SZYB: +20 INT +15, OP +15, WYT: +10, SIŁ WOL +40 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Pika), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 
Odporność na głód i zmęczenie, Drugi atak, Odtrącenie tarczy, Pierwszy atak, Poprawione trafienia krytyczne 
(...),Silna wola, Wypatrzenie wady pancerza, Zimna krew, Śmiertelny cios, Błyskawiczny atak, Jeździectwo: 
Koń, Walka konna, Uderzenie obronne, Musztra, Wykrycie broni, Wyczucie pobudek, Wykrycie trucizny, 
Twardziel 
Wieczni wojownicy:  
Profesja: Wojownik 20 



P. Ran +25, ZR +35, SZYB: +20 INT +15, SPOST: +20 OP +15, WYT: +10, SIŁ WOL +40, CHAR: +10, 
WDZK: +10 
Zdolności: Jeździectwo: Koń, Walka konna, Uderzenie obronne, Musztra, Wykrycie broni, Wyczucie pobudek, 
Wykrycie trucizny, Twardziel, Śmiertelny cios, Uwodzenie 
 
Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe zdolności” 
 
Regimenty Gigantów: 
 Regimenty gigantów – w brew nazwie – nie składają się z olbrzymów. To ostatnio modna zabawka 
wśród ludzkich władców, z których większość ostatnio zapragnęła mieć własne, doborowe oddziały, 
stacjonujące blisko dworu i będące wojskiem doskonałym. Jak nazwa wskazuje do tego rodzaju formacji 
werbowani są ludzie wyróżniający się wzrostem, a także postawą i ogólną sylwetką. 
 Służba w stanowiących wojsko doskonałe oddziałach jest nader ciężka – głównie za sprawą monarchy, 
który uwielbia podziwiać gotowość bojową i przygotowanie swych żołnierzy. Giganci więc wielokrotnie 
maszerują w kolorowych mundurach przed jego obliczem, ćwiczą musztrę i wznoszą butne okrzyki. Oddziały 
tego typu są hołubione i wszyscy – włączając to samych gigantów – uważają je za niepokonane. 
 Rzeczywiście giganci kilkakrotnie uczestniczyli w bitwach… Ubrani w barwne mundury, rośli 
żołnierze, posługujący się najwspanialszą bronią i dosiadający najpiękniejszych rumaków wzbudzili 
kontrowersje. Faktem jest, że mimo wszystko stanowią raczej zabawkę władców, niż prawdziwą armię, a ich 
wyszkolenie pod względem militarnym jest dyskusyjne. Nie można za to odmówić im odwagi i śmiałości w 
obliczu wroga. Giganci za każdym razem zostali niemal zdziesiątkowani, nie mniej jednak ich straceńcza 
odwaga przyniosła im chwałę. 
 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 42 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: lub Topory: 3 Noże: 0 Włócznie: 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Etykieta, Musztra, Styl popisowy* 
Zalety: Ogromny 
Wady: Zbyt pewny siebie (6) 
Inwentarz: Duża tarcza, Zbroja łuskowa, Długi miecz, Halabarda, Sztylet, wszystko dobrej jakości.  
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Obalanie, Krzepkość,  
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Halabarda), Krzepkość, Twardziel 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(Halabarda), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Krzepkość, Twardziel, Występy 
(defilowanie), Trwanie przy życiu*, Walka w zbroi, Wielka tężyzna* 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Szermierze: 
 Szermierze to osoby, które z walki uczyniły treść swego życia i główną umiejętność. Są prawdziwymi 
mistrzami oręża, znacznie przewyższającymi umiejętnościami większość innych wojowników. Najlepsi 
szermierze potrafiliby zabić kilku, może nawet kilkunastu wojowników nie mrużąc przy tym oka… Niemniej 
jednak najczęściej na polu bitwy padają jak muchy. 
 Bitwa po prostu nie szanuje wielkich mistrzów. Styl walki tego typu osób zwykle jest bardziej 
indywidualistyczny, przystosowany do walki w pojedynkach, ewentualnie małych grupach, a nie współpracy z 
innymi wojownikami, dodatkowo ich niezwykłe umiejętności najczęściej równoważone są przez liczebną 



przewagę nieprzyjaciela oraz tłok niepozwalający rozwinąć im skrzydeł na polu walki. Szermierze rzadko kiedy 
nauczeni są pilnowania swoich pleców i miejsca w szyku. Wszystko to sprawia, że bardzo łatwo stają się łupem 
dla walczących nawet dużo gorzej przeciwników. 
 Nie znaczy to, że szermierze w rzeczywistości są złymi wojownikami – przeciwnie walczą najczęściej 
wspaniale. Niemniej jednak ich styl jest nieprzystosowany do potrzeb pola bitwy. Specjalizują się raczej w 
pojedynkach i starciach w niedużych grupach, podczas których potrafią pokonać znacznie lepiej od siebie 
wyszkolonych żołnierzy. Stanowią po prostu inną specjalizację. Większość z nich więc wygrywa turnieje, jest 
zawodowymi szampierzami lub sekundantami, prowadzi szkoły szermiercze i uczy fechtunku. W bitwach jednak 
rzadko biorą udział. 
 
Cechy:  
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Sił: 28 P. Ran: 27 Zr: 47 Szyb: 37 Int: 43 Mądr: 23 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 9 Spost: 34 Szcz: 15 Wyt: 38 Op: 
32 Char: 27 Wdzk: 23 Jedna biegłość w wysokości 5, jedna biegłość wysokości 4 pozostałe na poziomie 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Błyskawiczny atak, Broń biała, Drugi atak, 
Manewr 
Zalety:  
Wady: Indywidualistyczny styl walki 
Inwentarz: Miecz, Kolczuga, Tarcza, wszystko dobrej jakości… W późniejszych etapach także koń. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 5 
ZR+10 INT+10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Odtrącenie tarczy, Wypatrzenie wady pancerza 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 10 
SIŁ: +10 ZR +30 SZYB +20 INT +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Odtrącenie tarczy, Wypatrzenie wady pancerza, Pełne furii ataki, Poprawione trafienia krytyczne (...), 
Szybkie dobywanie broni, Śmiertelny cios 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 15 
SIŁ: +20 ZR +40 SZYB +40 INT +10 WDZK +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie, Odtrącenie tarczy, Wypatrzenie wady 
pancerza, Pełne furii ataki, Poprawione trafienia krytyczne (...), Szybkie dobywanie broni, Śmiertelny cios, 
Odtrącenie tarczy, Walka dwoma brońmi, Atak złożony*, Instynkt wojownika* 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik: 20 
SIŁ: +20 P. Ran: +20 ZR +40 SZYB +40 INT +10 WDZK +20 CHAR +20 
Zdolności: Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, 
Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie, Odtrącenie tarczy, 
Wypatrzenie wady pancerza, Pełne furii ataki, Poprawione trafienia krytyczne (...), Szybkie dobywanie broni, 
Śmiertelny cios, Odtrącenie tarczy, Walka dwoma brońmi, Atak złożony*, Instynkt wojownika*, Młynek*, 
Doskok, Rozpłatanie*, Trans walki*, Odebranie broni* 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Artyści walki: 
 Artystom walki daleko do wprawy szermierzy i skuteczności żołnierzy… Tak naprawdę, bowiem ludzie 
tej kategorii praktycznie wojownikami nie są. Do grupy tej zaliczane są bowiem osoby, które owszem, uprawiają 
sztuki walki, ale traktują je właśnie jak sztukę. Do tej grupy zalicza się wbrew pozorom całkiem spora liczba 
ludzi, w tym zwyczajni wariaci i psychopaci dodających głębi swemu codziennemu zajęciu. Pierwszym z brzegu 
przykładem mogą być choćby gladiatorzy, którzy w rzeczywistości walczą nie tyle nawet dobrze, co 
widowiskowo. Wśród ludzi i elfów całkiem sporo osób traktuje szermierkę jako rodzaj sportu, pozwalającego im 
zabić nudę dnia codziennego i utrzymywać dobrą kondycję… Istnieje też pewna grupa kapłanów i czarowników 
wierząca, że przez ćwiczenie ciała i tego, co nazywają „drogą miecza” doskonalą swego ducha. Wreszcie na 
dworach południa od niedawna popularne stają się tancerki tańczące wraz z mieczem. 



 Geneza tego typu ruchów jest prosta… Przodkowie wszystkich tych ludzi byli ongiś wojownikami – 
schwytanymi jeńcami zmuszonymi do walki dla barbarzyńskiej rozrywki, kapłanami chwytającymi za broń, by 
obronić swe przybytki, wojowniczkami, ćwiczyli się w rzemiośle wojennym. Niemniej jednak wraz z upływem 
czasu ćwiczone przez nich umiejętności zmniejszyły swe znaczenie – życie stało się bezpieczniejsze, zmienił się 
styl prowadzenia wojen, zapanował pokój itd. Jednak tradycja – obecnie będąca już pozbawionym znaczenia 
praktycznego zwyczajem – przetrwała. 
 Nie ulega wątpliwości, że kultywujący ją ludzie potrafią czynić rzeczy niesamowite, niemniej jednak – 
niestety – w wielu wypadkach pozbawione praktycznego zastosowania. To bardziej filozofowie, artyści i 
sportowcy niż wojownicy. To, co robią posiada niezwykłe, niewymuszone piękno, które powoduje, że wielu 
ludziom serce bije szybciej, gdy widzą ich płynność ruchów i fizyczną sprawność. 
 Przy okazji adepci tych sztuk uczą się trochę walczyć… 
 Tylko trochę. 
 Owszem, mistrzowie sztuk walki są wielokroć sprawniejsi fizycznie od zwykłych ludzi, nie mniej 
jednak ich umiejętności mają nikłe zastosowanie na polu walki. Kilku artystycznie nastawionych władców 
ćwiczyło tego typu oddziały, nazywane różnie – tancerzami wojny, mistrzami miecza, tancerzami śmierci… Nie 
mniej jednak wszyscy srodze się na nich zawiedli. 
 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 42 Szyb: 32 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Jedna biegłość na 5, Jedna biegłość na 3, pozostałe na 1 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Akrobatyka, Sztuka: (taniec), Występy 
Inwentarz: Broń dobrej jakości (zdobienia), Ubranie dobrej jakości (zdobienia) 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
ZR +10 INT +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Etykieta 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
ZR +10 INT +20 WDZK +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Etykieta, Akrobatyczny atak, Artysta* 
Superelita: + 6 zdolności 
Profesja: Wojownik 10: 
ZR +30 INT+20 WDZK +20 WYT +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Etykieta, Akrobatyczny atak, Artysta*, 
Uniki, Szybkie dobywanie broni, Błyskawiczny atak, Łagodny upadek, Odbicie strzał, Styl popisowy 
Wieczni wojownicy: + 10 zdolności 
Profesja: Wojownik 15: 
ZR +30 SZYB +20 INT+30 WDZK +30 WYT +20 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 
Oporność na głód i zmęczenie Etykieta, Akrobatyczny atak, Artysta*, Uniki, Szybkie dobywanie broni, 
Błyskawiczny atak, Łagodny upadek*, Odbicie strzał*, Styl popisowy*, Łapanie strzał*, Młynek*, Doskok, 
Taniec śmierci*, Trans walki*, Upokorzenie* 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Mistycy miecza: 
 Mistycy miecza – podobnie jak wyżej opisani artyści – wierzą, że poprzez szkolenie się w sztuce walki 
jednocześnie rozwijają swe nadprzyrodzone zdolności i doskonalą swego ducha. Różnica polega na tym, że w 
wypadku mistyków nie jest to dorobiona ideologia, a najprawdziwsza prawda. Ta grupa to wojownicy, którzy są 
nie tylko silni ciałem, ale także duchem. Długi czas spędzany na medytacjach, modłach, postach i doskonaleniu 
się wprawdzie poważnie osłabia ich umiejętności walki (które jednak nie są tak małe, jakby mogli się obawiać 
co poniektórzy), niemniej jednak nadrabiają te braki umiejętnościami, jakich wielu mogłoby im pozazdrościć. 
Ludzie ci są bowiem specjalistami wyszkolonymi w walce z nadprzyrodzonymi istotami, wrogami 



korzystającymi bardziej z sił magii, niż zwykłej stali. W prawdzie ulegają zwykle żołnierzom, nie mniej jednak 
w walce z potworami, demonami i upiorami nie mają sobie równych. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 37 Szyb:27 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 19 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
238 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze lub Topory: 3 Noże: 0 Włócznie: 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Odporność na uroki, Medytacja 
Inwentarz: Miecz długi lub Topór bojowy, Włucznia lub Halabarda, Sztylet, Kolczuga, Duża tarcza. Od 
oddziałów elitarnych wzwyż Zaklęty Oręż jedna sztuka (zob. dodatek „Magiczne Skarby Laruzji). 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
P. Ran +5, ZR +10, SIŁ. WOL +5 
Zdolności: : Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Odbicie zaklęcia 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, SIŁ. WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Odbicie zaklęcia, Przejrzenie iluzji 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, SIŁ. WOL +20 WYT +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Odbicie zaklęcia, Przejrzenie iluzji, 
Silna wola, Instynkt wojownika*, Mistyczna obrona* 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 15 
P. Ran +20, ZR +40, SIŁ. WOL +40 WYT +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 
Odporność na głód i zmęczenie. Odbicie zaklęcia, Przejrzenie iluzji, Silna wola, Instynkt wojownika*, 
Mistyczna obrona*, Trans walki*, Używanie magicznych przedmiotów*, Wspomożenie rzucającego czar* 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Potwory: 
 Czasami – choć nie tak często – na polach bitew ujrzeć można prawdziwe potwory. Najczęściej są to 
giganci, ogry lub trolle, rzadziej potężne bestie rozszarpujące żołnierzy wroga swymi kłami, pazurami i 
miażdżące samym ciężarem. Stworzenia tego typu pochodzą z różnych źródeł… Niektóre, potężne istoty same 
przyłączają się do armii wroga, jak choćby ogry i trolle będące w świetnych stosunkach z orkami czy goblinami. 
Inne natomiast są przyzywane lub kontrolowane czarami, dosiadane przez odważnych wojowników niczym 
rumaki, lub wręcz poganie na wroga ogniem i biczami. Bestie sprawdzają się w bitwie różnie, zwykle brak 
wyszkolenia nadrabiając własną potęgą, dziką zajadłością i wreszcie rozmiarami. Ich wykorzystanie jest 
niebezpieczne – potrafią w szale lub strachu rzucić się na własnych żołnierzy, lub uciec z pola bitwy. Nie mniej 
jednak wielu wodzów mimo to decyduje się na ich użycie. 
 
Mechanika: 
 Każdy humanoid rozmiaru przynajmniej dużego, potwór, zwierze fantastyczne lub zwierze obecne na 
polu bitwy traktowane jest jako bestia. 
 Każda bestia – jeśli nie ma inteligencji Niemal Ludzkiej lub wyższej – musi posiadać poganiacza, lub – 
jeśli da się na niej jeździć – jeźdźca. Istoty inteligentne nie muszą ich posiadać. 
 Jeden poganiacz może kontrolować do 16 bardzo małych, 8 małych, 4 średnich lub jedną dużą istotę. 
Istoty bardzo duże potrzebują 4 poganiaczy, gigantyczne – aż 16. 
 
Poganiacze bestii: 



 Osoby wykonujące ten trudny i niebezpieczny zawód zajmują się oswajaniem, szkoleniem do walki i 
tresurą potworów. Zawód ten jest bardzo trudny i niejednokrotnie zdarza się, że poganiacz traci życie w paszczy 
swego podopiecznego. Wymaga siły, charakteru oraz przede wszystkim okrucieństwa. Większość potworów 
bowiem nie da się inaczej zmusić do uległości, niż zadając im ból graniczący nieraz z torturami, a to, co 
otrzymuje się w zamian rzadko można nazwać lojalnym i posłusznym towarzyszem, a prędzej raczej krnąbrnym, 
głupim bydlęciem, nad którym dzień i noc trzeba stać z batem i żelazem do piętnowania. W trakcie bitwy 
poganiacze zwykle stosują bardzo prostą taktykę – po prostu pędzą swe potwory prosto na szeregi wroga, w 
nadziei, że bestia rzuci się na jego żołnierzy. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Myśliwy 5 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 35 Szyb:27 Int: 40 Madr: 23 Sił. Wol: 22 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt: 
33 Char: 42 Wdzk: 23 Miecz: 3, Włucz: 3, Łuk: 3 B. Niet: 5 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Tropienie, Celny strzał, Zastawianie pułapek, Łowiectwo, Rzemiosło: 
wyprawianie skór, Wiedza: zwierzęta, Cichy chód, Celny cios, Opieka nad zwierzętami, Zdobywanie żywności, 
Naśladownictwo- odgłosy zwierzęce, Tresura, Leczenie ran, Tortury, Specjalna broń: bicz, Łowca* Trzecia 
dłoń*, Uniki, Prawdziwe rany* 
Inwentarz: Kolczuga dobrej jakości, Krótki miecz, Bicz dobrej jakości 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Mamuty bojowe: 
 Przed stuleciami, gdy orkowie dotarli na wyżyny centralnej Laruzji żyła tam reliktowa populacja 
mamutów. Przetrwały one jakoś, mimo zmiany klimatycznej i dużej ilości drapieżników, do obrony przed 
którymi nie były przystosowane oraz mimo polowań, jakie urządzały nań żyjące w tej okolicy krasnoludy. 
Pojawienie się nowej rasy nie pozostało bez wpływu na te dzikie zwierzęta i przez chwilę znalazły się one 
niemal na granicy wyginięcia. Potem orkowie nauczyli się dosiadać te stworzenia i kierować je do bitwy. 
Prawdopodobnie do dziś mamuty przetrwały tylko dzięki tej praktyce. Dzika populacja tych stworzeń bowiem 
już dawno wymarła, natomiast orkowie hodują je nadal w dość pokaźnych ilościach. 
 Mamuty posiadają dość szerokie zastosowania, niemniej jednak raczej rzadko używa ich się poza 
wojną. Są – mimo hodowli – nadal dość rzadkie, przez co mimo ich ogromnej siły rzadko (i na niewielką skalę) 
używa się ich jako zwierząt pociągowych, czy do transportu ładunków. Znacznie częściej natomiast korzysta się 
z nich podczas bitew lądowych. Mamuty atakują odziane w specjalne zbroje na szeregi piechoty, niosąc na 
swych plecach potężne, drewniane wierze i licznych wojowników, którzy obsypują wroga strzałami. Stworzenia 
te bardzo często miażdżą wroga samą swą masą, dosłownie rozdeptując jego szeregi. 
 Niemniej jednak taktyka taka ma wiele wad. Przede wszystkim mamuty łatwo wpadają w panikę lub 
szał, atakując na oślep, lub uciekając z pola bitwy nie zważając na nic i tratując własnych żołnierzy. Łatwo to 
wykorzystać, zwłaszcza dzięki temu, że kontrolujące je osoby są stosunkowo łatwe do dostrzeżenia i chronione 
dość słabo, więc łucznicy mogą je zastrzelić nie ryzykując przy tym wiele. 
 
Cechy: sił:100, p.ran:100 zr:10 szyb:40 int:25 mądr:25 mist:0 mag:0 sił.wol:65 spost:10 szcz:10 wyt:60 op:60 
char:35 wdzk:35 Umiejętności: w.wręcz:4 
Liczba ataków: 3. raz atakuje trąbą zadając 3k6 ran i 2 razy kłami zadając 8k6 ran 
Zdolności: Szarża, Bardzo silny, Szał bitewny 
Inwentarz: brak 
Klasyfikacja: Zwierze 
Sposób odżywiania się: roślinożerca 
Teren: wyżyny centralnej Laruzji. 
Występowanie: pospolity 
Aktywność: dzienna. 
Wielkość: b. duża 
Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 5 (uniki, tylko powodzenie krytyczne) 
Atak: 0 (–10 parowanie, blokowanie) 
Skóra i owłosienie Mamuta zapewniają mu 7 p. pancerza. 
 
Poganiacz: 
Statystyki: 



Cechy: 
Profesja: Barbarzyńca (ork) 3 
Rasa: Ork 
Siła: 31 P. Ran: 32 Zr: 25 Szyb:25 Int: 25 Madr: 25 Sił. Wol: 20 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 35 Szcz: 25 Op: 40 Wyt: 
40 Char: 25 Wdzk: 15 Umiejętności: miecz:5 top:5 włucz:4 łuk:4 b.niet:4 norz:4 w.wręcz:3 
Zdolności: Jeździectwo: wilk, Szał bojowy, Tropienie, Silny cios, Tarczownik, Walka konna, Łowiectwo, 
Jeździectwo: mamut, Tresura, Uspokojenie zwierzęcia, Szarża 
Inwentarz: Topór, kolczuga, kij do poganiania mamuta 
 
Prócz poganiacza na mamucie zasiada zwykle trzech wojowników uzbrojonych w łuki i włócznie, orkowy 
dowódca, do którego należy zwierzę oraz muzyk wybijający rytm na 
 
Naprawdę Wielkie Potwory: 
 Pod tą nazwą kryje się wszystko to, z czym zwykły człowiek nie ma najmniejszych szans walczyć. 
Smoki, większe demony, bogowie, tytani i im podobne istoty rzadko biorą udział w bitwach, choć takie sytuacje 
się zdarzały. Tak naprawdę w takim przypadku ich przeciwnicy zawsze chwytali się tej samej metody – 
improwizowali, z różnym skutkiem zresztą. Zwykle jednak uczestnictwo w walce takich stworów, połączone z 
nagłą, gwałtowną manifestacją mocy wystarczało by żołnierze wroga rzucali broń i uciekali z pola walki. Bitwy 
nieraz kończyły się rzezią nawet, jeśli smok (lub inne stworzenie) nie miało możliwości choć raz chuchnąć 
ogniem. 
 Obecność tego typu stworzeń na polu walki jest zawsze zdarzeniem wyjątkowym. Stanowią one 
laruzyjski odpowiednik broni atomowej – nie każdy je posiada, są hołubione i trzymane na odpowiednią okazję, 
a władcy obawiają się ich użyć, także z uwagi na efekty, jakie będzie miało to dla ich samych. Nikt, nawet jeśli 
ma na podorędziu smoka zdolnego zniszczyć całą armię nie użyje go lekkomyślnie, głównie z obawy o to, co 
gad mógłby zrobić jemu. 
 
Powietrzni jeźdźcy: 
 Latające, szkolone pod jeźdźca istoty są w Laruzji wyjątkowo rzadkie. Nawet wśród tych ludów, które 
opanowały ich hodowle powietrzni jeźdźcy rekrutują się nie tyle z niewiarygodnych bogaczy, co niesłychanych 
szczęściarzy, do których uśmiechnął się los i obdarzył ich tymi niesamowitymi wierzchowcami. Ich liczba jest 
tak mała, że wśród ludzi każdy, kto takowe zwierze posiada od razu tytułowany jest rycerzem. Jedynie elfy i 
orkowie są w stanie utrzymać stałe, niewielkie oddziały jeźdźców na wywernach, gryfach lub smokach zguby. 
Niemniej jednak większość ras zadowala się po prostu tym, co uda im się znaleźć i jeśli mają jeźdźców, to 
zaledwie kilku, na przypadkowo dobranych jednostkach. 
 Wbrew pozorom powietrzni jeźdźcy nie posiadają wielkiego zastosowania militarnego i przynajmniej w 
otwartej bitwie radzą sobie słabo. Spowodowane jest to słabym uzbrojeniem tych jednostek. Składa się ono 
niestety głównie z kłów i pazurów potwora oraz łuku i oszczepów, którymi stara się razić wroga jeździec. Z racji 
niewielkiej ilości jeźdźców oraz dużej szybkości i bardzo nierównego lotu potworów ostrzał jest niestety mało 
skuteczny. Dodatkowo – z racji niewielkich osiągów broni – zwykle prowadzony jest z odległości, z której wróg 
może odpowiadać z własnych łuków i kusz. Atak wręcz także jest utrudniony… Nawet najpotężniejsze bestie 
jeśli runą na kilka setek ludzi zostaną w końcu rozsiekane mieczami. Jeśli wróg uzbrojony jest w piki, to zwykle 
skończą naszpikowane stwora ostrzami, nim jeszcze zdoła dosięgnąć ziemi (acz zwykle zdążą swym ciężarem 
przygnieść kilku wojowników). Niektóre, dobrze radzące sobie na ziemi potwory (np. gryfy) wykorzystywane są 
w charakterze niewielkich czołgów, po prostu lądując na tyłach zajętego walką wroga i na piechotę szarżując 
jego żołnierzy, często przyczyniając się do złamania jego szyku. Czasem też używa się je do zrzucania na głowy 
nieprzyjaciela głazów, kamieni i butli z naftom, niemniej jednak skuteczność tego rodzaju ostrzału jest dość 
ograniczona. 
 Z drugiej strony latające potwory i ich jeźdźcy miewają też swoje chwile triumfu. Przede wszystkim 
dobrze radzą sobie z kawaleriom wroga – jeźdźcy mają bowiem zwykle problem z utrzymaniem szyku, a 
wierzchowce panicznie wręcz boją się dużych potworów i często na widok drapieżnej bestii rzucają się do 
panicznej ucieczki. Jeszcze lepiej radzą sobie podczas ataków na pojedyncze, izolowane cele – uciekających 
wrogów, nieduże oddziały przeciwnika, jego zwiadowców i posłańców. Idealnie sprawdzają się podczas wojny 
podjazdowej i patroli. Jeszcze groźniejsze są podczas pościgów, gdy atakując lotem nurkowym potrafią porywać 
i zabijać dziesiątki spanikowanych wrogów. Sprytni dowódcy potrafią wykorzystać tego rodzaju oddziały także 
na polu bitwy. W prawdzie samodzielnie radzą sobie one słabo, ale jako wsparcie dla piechoty sprawdzają się 
świetnie… Atakując z góry związanego walką przeciwnika potrafią wyrwać dziurę w jego szyku, którą 
wykorzystają własne wojska decydując często o zwycięstwie. Dodatkowo, z racji dużej mobilności tego typu 
oddziałów mogą znaleźć się w każdym miejscu pola walki dając wodzowi wiele możliwości taktycznych. 



 Powietrzni jeźdźcy posiadają także jeszcze jedną, niezwykle ważną funkcję – są zwykle doskonałymi 
zwiadowcami i posłańcami. Poruszają się z dużą szybkością, mają z powietrza doskonały ogląd na sytuację i 
wreszcie lecąc wysoko są bezpieczni przed atakami wroga. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Rycerz 3 lub Barbarzyńca: Ork 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 38 P. Ran: 37 Zr: 42 Szyb:22 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt: 
38 Char: 32 Wdzk: 28 Miecze: 4, Topory: 1 Noże: 0 Włucznie: 3 Łuki: 4 Broń Nietypowa: 0 W. Wręcz: 2 
Lub: 
sił:31, p.ran:32 zr:25 szyb:25 int:25 mądr:25 mist:0 mag:0 sił.wol:20 spost:35 szcz:25 wyt:40 op:40 char: 25 
wdzk:15 Umiejętności: miecz:5 top:5 włucz:4 łuk:4 b.niet:4 norz:4 w.wręcz:3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka konna, Jeździectwo: koń, Etykieta, Szarża, Fechtunek, Honor, 
Finta, Finanse, Specjalna broń- kopia, Wiedza: heraldyka, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Jeździectwo (...), 
Walka powietrzna, Konne łucznictwo 
Lub: 
Zdolności: Jeździectwo: wilk, Szał bojowy, Tropienie, Silny cios, Jeździectwo (...), Walka powietrzna, Konne 
łucznictwo 
Inwentarz: Kolczuga, Miecz długi lub półtoraręczny, krótki łuk, 20 strzał  
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Rycerz 5 
ZR +10 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Łagodny upadek* 
Lub: 
Profesja: Barbarzyńca: Ork 5 
ZR +10 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Tarczownik, ,Łowiectwo, Szał bitewny, Łagodny upadek* 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Rycerz 10 
P. RAN +10 ZR +20 SIŁ. WOL: +20, SPOST +10, WYT +10 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia 
broni, Żołnierka, Łagodny upadek*, Strzał w biegu, Woltyżerka*, Celny strzał, Orli wzrok 
Lub: 
Profesja: Barbarzyńca: Ork 10 
P. RAN +10 ZR +20 SIŁ. WOL: +20, SPOST +10, WYT +10 
Zdolności: Tarczownik, Łowiectwo, Nieustraszony, Szaleńczy atak, Wstrzymywanie szarży, Łagodny upadek*, 
Strzał w biegu, Woltyżerka*, Celny strzał, Orli wzrok 
Superelita: 
Profesja: Rycerz 15 
P. RAN +10 ZR +20 INT +20 SIŁ. WOL: +20, SPOST +20, WYT +20, OP +20 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia 
broni, Żołnierka, Nieustraszony, Przywództwo, Celny cios, Silny cios, Rozbrajanie.  Łagodny upadek*, Strzał w 
biegu, Woltyżerka*, Celny strzał, Orli wzrok, Czujność, Orientacja, Taktyk, Instynkt wojownika* 
Lub: 
Profesja: Barbarzyńca: Ork 15 
P. RAN +10 ZR +20 INT +20 SIŁ. WOL: +20, SPOST +20, WYT +20, OP +20 
Zdolności: Tarczownik, Łowiectwo, Nieustraszony, Szaleńczy atak, Wstrzymywanie szarży, Beserkerski szał, 
Przywództwo, Walka piesza Łagodny upadek*, Strzał w biegu, Woltyżerka*, Celny strzał, Orli wzrok, 
Czujność, Orientacja, Taktyk, Instynkt wojownika* 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Rycerz 20 
P. RAN +30 ZR +30 INT +20 SIŁ. WOL: +30, SPOST +30, WYT +20, OP +20 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia 
broni, Żołnierka, Nieustraszony, Przywództwo, Celny cios, Silny cios, Rozbrajanie.  Łagodny upadek*, Strzał w 
biegu, Woltyżerka*, Celny strzał, Orli wzrok, Czujność, Orientacja, Taktyka, Instynkt wojownika*, Uniki, 
Błyskawiczny atak, Wiedza: taktyka, Zimna krew, Wzbudzanie strachu 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 



 
Wojownicy wichru: 
 Wojownicy wichru są elitarnymi, szkolonymi od dziecka żołnierzami skrzydlatych i jeszcze kilku, 
mniejszych ras. Generalnie taktyka Wojowników Wichru podobna jest nieco do metod walki typowej piechoty. 
Niemniej jednak dzięki swej umiejętności lotu zyskują oni nowych możliwości. Nie ma dla nich praktycznie 
trudnego terenu, a klasyczne umocnienia nie są dla nich przeszkodą. Najczęściej podczas bitwy wojownicy 
wichru czuwają na tyłach, czekając aż wrogowie dojdą do walki, by wówczas przelecieć nad ich głowami i 
zaatakować ich tyły, albo uderzyć na niczego nieprzygotowane, niezdolne do obrony jednostki, takie jak 
łucznicy czy machiny bojowe. Wojownicy wichru najskuteczniejsi są podczas zdobywania umocnień i w bitwie 
manewrowej, idealnie radzą sobie z dzieleniem wojsk wroga na niewielkie grupki i ich wybijaniem. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik Wichru 1 
Rasa: Skrzydlaty 
Siła: 28 P. Ran: 37 Zr: 37 Szyb: 22 Int: 33 Mądr: 23 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 9 Spost: 32 Szcz: 15 Wyt: 38 Op: 
32 Char: 27 Miecz lub Topór 4 (druga biegłość 1) Włócznie: 2 Łuki: 2 Noże: 1 B. Nietypowa: 1 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Latanie (0-10), Wysportowanie, Czytanie i pisanie, Walka powietrzna, Edukacja, Uniki, 
Wyćwiczone latanie, Specjalna broń (...), Drugi atak, Celny cios, Silny cios  
Inwentarz: Miecz długi lub Topór bojowy, Mała tarcza, Zbroja skórzana nabijana, Oszczep, Krótki łuk, 20 
strzał 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe:  
Profesja: Wojownik Wichru 3 
P. Ran +10, ZR +10 
Zdolności: Celny cios, Etykieta, Instynkt wojownika*, Atak z rozpędu, Błyskawiczny atak 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik Wichru 5 
P. Ran +10, ZR +20 WYT +10 
Zdolności: Celny cios, Etykieta, Instynkt wojownika*, Specjalna broń (...), Poprawiona inicjatywa, Poprawione 
trafienia krytyczne, Atak z rozpędu, Błyskawiczny atak, Broń biała, Człowiek ze stali 
Superelita: 
Profesja: Wojownik Wichru 10 
P. Ran +20, ZR +30 INT +10 WYT +20 OP +10 
Zdolności: Celny cios, Etykieta, Instynkt wojownika*, Specjalna broń (...), Poprawiona inicjatywa, Poprawione 
trafienia krytyczne, Atak z rozpędu, Błyskawiczny atak, Broń biała, Człowiek ze stali, Młynek*, Rozbrajanie, 
Wiedza: Taktyka, Przywództwo, Fechtunek, Natarcie, Walka ze zbrojnymi*, Ominięcie tarczy 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Skoczkowie: 
 Skoczkowie to oddziały pomocnicze, pełniące w armii skrzydlatych rolę wsparcia dla Wojowników 
Wichru. Rekrutowane są z różnych źródeł – często z pośród wojowników, którzy nie zostali wybrani, by zasilić 
szeregi Wojowników Wichru, lub odpadli we wczesnej fazie ich treningu, częściej z pomiędzy tych, którzy 
nauczyli się sprawnie latać później, dzięki długiemu i ciężkiemu treningowi. Skoczkowie nie są takimi 
mistrzami walki powietrznej, jak ich elitarni kuzyni, nie mniej jednak stanowią jednostkę bardzo ważną w 
militarnej doktrynie rasy. Skoczkom najczęściej powierza się zadania wsparcia Wojowników Wichru. Wojska 
tego typu zwykle stanowią po prostu namiastkę swych doskonale wyszkolonych braci. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 
Rasa: Skrzydlaty 
Siła: 28 P. Ran: 47 Zr: 57 Szyb:27 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
48 Char: 27 Wdzk: 23 Miecz lub Topór 4, Łuki: 3 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Latanie (0-10), Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Wyćwiczone latanie, Walka powietrzna 
Inwentarz: Miecz długi lub Topór bojowy, Mała tarcza, Zbroja skórzana nabijana, Oszczep, Krótki łuk, 20 
strzał 
Rozwinięcia: 



Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
ZR +10 WYT +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Drugi atak,  
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
ZR +20 WYT +10 OP +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cioso, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Drugi atak, Doskok 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. RAN +10 ZR +40 WYT +20 OP +20 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Drugi atak, Doskok, Rozpłatanie*, 
Ominięcie tarczy, Błyskawiczny atak, Wypatrzenie wady pancerza 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Rycerze blizny: 
 Rycerze blizny są bardziej militarną ciekawostką, niż znaczącą siłą na polach walk, niemniej jednak 
warto wspomnieć o tych nietypowych wojownikach. Mimo, że w szczytowym momencie swej historii formacja 
ta składała się z kilku tysięcy wojowników, dziś liczy sobie niewiele ponad setkę żołnierzy. Rycerze blizny 
wchodzą w skład armii skrzydlatych, choć walczą w niezwykły dla tej rasy sposób – jak sama nazwa wskazuje 
dosiadają ogromnych rumaków bojowych, na których szarżują na wroga zakuci w ciężkie, płytowe pancerze. 
 Powód tego odstąpienia od tradycji jest prosty i wynika bezpośrednio z genezy oddziału. Rycerze blizny 
składają się bowiem niemal wyłącznie z weteranów Wojowników Wichru, którzy zostali okaleczeni podczas 
bitwy i utracili zdolność lotu. Duma, buta i zaciekłość wielu z nich była silniejsza od bólu i obrażeń. Wojownicy 
ci – pozbawieni przeszkadzających skrzydeł – przystosowali się do nowego stylu walki raz jeszcze gromiąc 
wroga. Dla wielu pobratymców są oni więc nie tylko niezwykłymi wojownikami, ale także symbolem odwagi i 
bohaterstwa. 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik Wichru 5 
Rasa: Skrzydlaty 
Siła: 28 P. Ran: 37 Zr: 37 Szyb: 22 Int: 33 Mądr: 23 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 9 Spost: 32 Szcz: 15 Wyt: 38 Op: 
32 Char: 27 Miecz lub Topór 4 (druga biegłość 1) Włócznie: 2 Łuki: 2 Noże: 1 B. Nietypowa: 1 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Latanie (0-10), Wysportowanie, Czytanie i pisanie, Walka powietrzna, Edukacja, Uniki, 
Wyćwiczone latanie, Specjalna broń (...), Drugi atak, Celny cios, Silny cios, Celny cios, Etykieta, Instynkt 
wojownika*, Specjalna broń (...), Poprawiona inicjatywa, Poprawione trafienia krytyczne, Atak z rozpędu, 
Błyskawiczny atak, Broń biała, Człowiek ze stali, Jeździectwo: koń, Walka konna, Szarża 
Wady i Zalety: Zbyt pewny siebie (6), Nielot, Trwała rana 
Inwentarz: Miecz długi lub Topór bojowy, Duża tarcza, Pełna zbroja płytowa, Kopia 
 
Czarownicy: 
 Czarownicy różnego autoramentu dość często wchodzą w skład armii, lecz prawie nigdy w dużej ilości. 
Prócz wojsk elfów oraz jeszcze kilku wysoce magicznych i uzdolnionych w tej dziedzinie ras ich znaczenie na 
polu walki oraz stan liczebny jest niewielki. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami… Głównie tym, że – 
mimo iż magowie władają potencjalnie niszczycielskimi mocami, które uwolnione potrafią przeważyć wynik 
bitwy. Nie mniej jednak skorzystanie z nich bywa bardzo, bardzo trudne. 
 Należy na początku zaznaczyć, że dostęp do najbardziej niszczących zaklęć mają jedynie relatywnie 
nieliczni mistrzowie magii, ludzie jeszcze rzadszy od mistrzów szermierki. Nawet oni nie zdołają jednak użyć 
najpotężniejszych mocy więcej niż jeden – dwa razy, co nie zawsze wystarczy do zapewnienia sobie zwycięstwa 
w bitwie. Co więcej najpotężniejsza magia uaktywniana jest w zbyt długotrwałym, powolnym procesie, co 
utrudnia dynamiczne reagowanie na zmiany na polu bitwy i czyni czarownika wrażliwym na ostrzał… A co 
najgorsze – nawet największe deszcze ognia i nawałnice zwykle osiągają gorsze efekty, niż wystarczająco gęsty 
ostrzał z łuków i kusz… Co się zaś tyczy słabszych zaklęć, to ich skuteczność jest jeszcze bardziej ograniczona. 
 Nie znaczy to jednak, że czarownicy na polu walki nie przydają się. Przeciwnie – pomimo, że wielu 
możnych, liczących na to, że czarownicy magicznym sposobem sprawią, że bitwa zostanie natychmiast wygrana 
srodze się zawiodło – to nawet słabsi z nich stanowią użyteczną, choć nie cudowną broń. Wymagają dbania o 
nich, osłaniania przed niebezpieczeństwami i wreszcie nie nadużywania, niemniej jednak potrafią być bardzo 



użyteczni. Dysponują bowiem setkami atutów, jakich brakuje zwykłym żołnierzom. Sprawna grupa 
czarowników nie jest może siłą zdolną wygrać każdą bitwę, jest raczej bronią, jak rycerze, łucznicy czy 
piechota, samodzielnie niewiele mogącej zdziałać, lecz – prawidłowo wykorzystanej – tak samo śmiercionośnej 
jak każda inna. 
 Generalnie czarowników można podzielić na następujące kategorie: 

- Uczniowie: to osoby dopiero uczące się magii, lub samoukowie, którzy jednak nie posiadają 
znaczących zdolności. To paradoksalne, ale większość z nich nie potrafi nawet wypowiedzieć 
jednego zaklęcia. Mimo, że czasem posiadają podrzędne, choć pożyteczne umiejętności tak 
naprawdę nadają się jedynie na rzucenie do boju jako mięso armatnie w innych, mniej 
wyspecjalizowanych jednostkach. 

- Czeladnicy: ten poziom reprezentuje większość posługujących się magią istot w Laruzji – potrafią 
używać magii na dość niewielkim poziomie, daleko im do poziomu mistrzów. Mimo to mają 
zdolności, o którym innym istotom się nie śniło: potrafią czynić się niewidzialnymi, lewitować, na 
krótko uniezależnić się od powietrza, czy ciskać błyskawice. Żadna z tych umiejętności nie jest na 
tyle potężna, by przyczynić się do zwycięstwa w bitwie, niemniej jednak właściwie użyte ich moce 
mają dużą gamę zastosowań taktycznych, które na pewno ucieszą każdego stratega. 

- „Mistrzowie” w ten sposób każą się tytułować pełnoprawni członkowie gildii magów, choć tytuł 
ten jest nieusprawiedliwiony. Są o stopień bardziej uzdolnieni od czeladników, potrafią to samo, co 
oni, choć nieco sprawniej, częściej i lepiej. Mimo, że pojedynczym zaklęciem potrafią spalić na 
popiół nawet kilku wrogów, to daleko im do prawdziwych szczytów magicznego kunsztu. 
Mistrzów jest dość dużo – praktycznie w każdym mieście działa ktoś o tym poziomie mocy, 

- Prawdziwi mistrzowie: bardziej zasługują na swą nazwę. Przekroczyli poziom mistrzów – co 
wymaga nieraz dziesięcioleci studiów – i zyskali znacznie rozleglejsze moce. Potrafią zabić 
kilkunastu ludzi naraz, lub też w znaczący sposób wpłynąć na ich umiejętności walki, a czynione 
przez nich cuda niejednego wprawią w zachwyt lub przerażenie. Ich czary mogą – na lokalnych 
odcinkach frontu – przechylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron. 

- Arcymagowie: to ludzie nieśmiertelni, dystansujący umiejętnościami nawet prawdziwych 
mistrzów, zdolni w pojedynkę uśmiercić kilkudziesięciu wrogów za sprawą swej magii. Są w stanie 
zmienić los niewielkich potyczek (do 1000 walczących) niemniej jednak w dużych bitwach nie 
poradzą sobie tak dobrze (a pozbawieni odpowiednio dużego wsparcia łatwo zginą nie wskórawszy 
nic). Posiadanie jednego, czy dwóch takich w armii jest dla wodza prawdziwym 
błogosławieństwem… Niemniej jednak nawet najpotężniejsze wojska nie były wspierane przez 
więcej niż dwudziestu – trzydziestu arcymagów. 

 Naturalnie istnieją i czarownicy posiadający moce potężniejsze nawet, niż arcymagowie… Niemniej 
jednak uzyskanie pomocy tych półbogów jest nad wyraz trudne… Głównie dlatego, że – gdyby interesowali się 
losami państw – zapewne sami posiadaliby gigantyczne armie. 
 Praktycznie rzecz biorąc możliwa jest rekrutacja tylko pierwszych trzech warstw czarowników – a 
przynajmniej w większych ilościach. Czarowników jest bardzo niewielu – zależnie od rasy 0,1 do 1% 
społeczeństwa – więc trudno spodziewać się, by łatwo było ich zwerbować w masowych ilościach. Co więcej 
większość z nich to osoby cieszące się dużą niezależnością i bogate. Najpotężniejsi magowie rzadko ulegają 
pokusie pieniędzy (choć moc i polityczne wpływy przemawiają do nich bardzo dobrze), a tym bardziej nie dają 
się zaciągnąć do armii siłą (zwłaszcza, że sami reprezentują niemałą potęgę). Ci słabsi – korzystając ze swej 
uprzywilejowanej pozycji i monopolu – zwykle każą sobie niemało płacić. Do tego należy dodać problemy 
natury obiektywnej… 
 Dowódcy zdani są głównie na magów i czarodziejów, a i to ochotników. Większość kultur (choć nie 
wszystkie) nekromantów i czarnoksiężników uznaje za osoby związane z ciemnymi mocami i złem, czyli kogoś, 
kogo należy zniszczyć, a nie bratać się z nim, a już na pewno nie wchodzić w sojusze. Owszem widuje się ich na 
polach bitew, ale zwykle w szeregach orków, ciemnych elfów lub wręcz po drugiej stronie miecza… Jeśli zaś 
chodzi o czarownice, to ich moc jest najczęściej lekceważona tak przez innych czarowników, jak i przez samych 
dowódców. 
 Kapłani i druidzi pojawiają się niemal w każdym wojsku, lecz bardzo rzadko biorą czynny udział w 
bitwie. Ich rola sprowadza się raczej do pomocy rannym, odprawianiu modłów i dbałości o potrzeby duchowe 
żołnierzy, niż miotaniu w nieprzyjaciela śmiercionośnymi zaklęciami. Po prostu kapłani są w pierwszej 
kolejności pośrednikami między ludźmi, a bogami, a dopiero w drugiej potężnymi adeptami magii. Nawet 
kapłani bóstw wojny nie są zobligowani do walki w bitwach. Świątynie raczej rzadko mieszają się w prywatne 
waśnie panów feudalnych, z jednej strony po to, by nie urazić bóstw, z drugiej – by uniknąć utraty swych 
wpływów na ziemi. 
 Z drugiej strony – gdy to świątynia prowadzi wojnę, lub jest nią zagrożona, lub też wojska gromadzą się 
przeciwko jakiejś wrogiej, mrocznej (lub tylko nadnaturalnej) sile (nekromantom, demonom, orkom czy 
ciemnym elfom) albo wręcz z rozkazu bogów zawsze pojawiają się też i kontyngenty kapłanów, których celem 



jest użycie nadprzyrodzonych środków wobec niezwykłego i niebezpiecznego wroga. Kapłani wkraczają więc 
do walki tylko wtedy, gdy odpowiada to ich planom. Raczej trudno ich pozyskać nie mając albo solidnego, 
dyplomatycznego zaplecza, albo bardzo porządnych dowodów o podstawie ideologicznej. 
 Magów i czarodziejów natomiast nie krępują tego typu moralne zakazy, a większość wodzów nie żywi 
też uprzedzeń zabraniających im korzystać z tego typu broni. W prawdzie większość czarowników – podobnie 
jak zwykli ludzie – nie żywi specjalnej ochoty do brania udziału w wojnach, niemniej jednak część z nich żywi 
pewne, patryjotyczne uczucia, inni łasi są na pieniądze, zaszczyty, lub też moc, w której uzyskaniu pomoc 
kilkudziesięciu wdzięcznych żołnierzy może być przydatna. Zawsze więc kilku z nich da się zwerbować. Co 
więcej jest to prawie zawsze łatwiejsze niż w wypadku kapłanów… Choć nie znaczy to, że jest to łatwe. Koszta 
wynajęcia „mistrza” prawie zawsze będą oszałamiające, równe rzołdowi kilkunastu zwykłych żołnierzy, a jego 
skuteczność będzie – no cóż – nieporównywalnie niższa. Prawdziwe magiczne talenty zażądają zwykle jeszcze 
więcej, a pomysł zapłacenia im gotówką najprawdopodobniej uznają za niesmaczny żart. 
 Zadania bojowe, jakie powierzane są czarownikom bywają różne. Najczęściej używa się ich celem 
prowadzenia walki ogniowej z nieprzyjacielem, która zwykle – owszem – jest skuteczna, choć mniej, niż w 
przypadku zwykłych łuków i kusz. Zaklęcia czarowników zdolne są zabić nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu 
żołnierzy wroga naraz, niemniej jednak ich czas rzucania oraz zasięg pozostawiają wiele do życzenia w 
porównaniu z tempem użycia broni miotającej. Mistrzowie magii zwykle osiągają podobne efekty, co ostrzał z 
katapult lub innych machin, choć gorsze niż kilkunastu strzelców zasypujących wroga deszczem strzał. Co 
więcej towarzyszące użyciu magii fajerwerki wystawiają ich na doskonały cel dla wroga. 
 Znacznie lepiej sprawdzają się natomiast przy wsparciu własnych żołnierzy, nie tyle magicznymi 
pociskami, co zaklęciami bezpośrednio nie czyniącymi przeciwnikowi szkód. Wezwanie na pole walki kilku 
potworów, uczynienie kilku żołnierzy niewidzialnymi, albo niezwykle silnymi, leczenie rannych potrafią 
wpłynąć na przebieg bitwy bardziej, niż najstraszniejsze nawet pioruny i kule ognia. Są zresztą też dużo bardziej 
przydatniejsze i uniwersalne – czar czyniący ludzi silnymi przyda się nie tylko w walnej bitwie, ale też podczas 
prowadzenia prac oblężniczych, czy długich marszów, z niewidzialności bardzo ucieszą się też zwiadowcy i 
sabotażyści, a do uzdrowiciela kolejka nigdy się nie skończy. 
 Zwiad i łączność na magach korzystają najbardziej. Jasnowidze potrafią niekiedy doskonale 
przewidzieć ruchy czy liczebność wroga (choć zwykle ich wróżby i tak wymagają potwierdzenia przez 
zwykłych zwiadowców). Przekazywane przez nich wiadomości potrafią natomiast dotrzeć w kilka sekund, 
prawie bez zakłóceń i ryzyka przechwycenia przez wroga. 
 Nie mniej jednak każdy dowódca powinien pamiętać, że czarownicy bardzo szybko wyczerpują swą 
moc i należy ją oszczędzać na krytyczne momenty. Jeśli się o tym zapomni i nadmiernie wyeksploatuje ich 
możliwości staną się bezradni i bezbronni na długi czas. 
 Czarownicy bardzo rzadko biorą udział w walce zdani tylko na własne siły. Większość dowódców i 
oficerów bardzo dba o ich życia, rzadko więc mogą ruszyć się gdziekolwiek bez towarzystwa przynajmniej 
dwóch gwardzistów osłaniających ich pawężami (a jak zajdzie potrzeba to i własnym ciałem) przed każdym 
zagrożeniem. 
 
Magowie: 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Mag 5 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 23 Sił. Wol: 24 Mist: 30 Mag: 30 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 
Wyt: 28 Char: 27 Wdzk: 23 B. Nietypowa: 4, Noże: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Magia: czarnoksięska, Czytanie i pisanie, Etykieta, Tworzenie magicznych inskrypcji, Astrologia, 
Medytacja, Mistrz Zaklęcia (...), Mistyka, Jeździectwo: Koń, Wiedza: Polityka, Oczytanie, Podstępna magia, 
Odporność na uroki 
Inwentarz: Koń, Kolczuga, Sztylet, Księga zaklęć, 50% szans na Magiczny Przedmiot 
Zaklęcia:  
Rozwinięcia: 
Mistrz: 
Profesja: Mag 10 
INT +10, MIST +15, MAG +15 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Wiedza: czarostwo, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola 
Inwentarz: Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Prawdziwy Mistrz: 
Profesja: Mag 15 



MIST +35 MAG +35 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola, Przejrzenie iluzji, Umysł ze 
stali, 2x Wiedza (...), Wykrycie magii 
Inwentarz: Dwa magiczne przedmioty 
Zaklęcia: 
Arcymag: 
Profesja: Mag 20 
P. RAN +10 MIST +55 MAG +55 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola, Przejrzenie iluzji, 
Umysł ze stali, 2x Wiedza (...), Wykrycie magii Wyższa magia, Czary pracowni*, Edukacja 
Inwentarz: Trzy magiczne przedmioty 
Zaklęcia: 
 
Nekromanci: 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Nekromanta 5 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 23 Sił. Wol: 24 Mist: 30 Mag: 30 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 
Wyt: 28 Char: 27 Wdzk: 23 B. Nietypowa: 4, Noże: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Magia: nekromantyczna, Czytanie i pisanie, Wiedza o ożywieńcach, Tworzenie Magicznych 
Inskrypcji, Wróżbiarstwo, Medytacja, Mistrz Zaklęcia (...), Mistyka, Jeździectwo: Koń, Wiedza: Polityka, 
Oczytanie, Podstępna magia, Odporność na uroki 
Inwentarz: Koń, Kolczuga, Sztylet, Księga zaklęć, 50% szans na Magiczny Przedmiot 
Rozwinięcia: 
Mistrz: 
Profesja: Nekromanta 10 
INT +10, MIST +15, MAG +15 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Wiedza: czarostwo, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola 
Inwentarz: Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Prawdziwy mistrz: 
Profesja: Nekromanta 15 
INT+10  MIST +35 MAG +35 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola, Przejrzenie iluzji, Umysł ze 
stali, 2x Wiedza (...), Wykrycie magii 
Inwentarz: 2x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Arcymag: 
Profesja: Nekromanta 20 
P. RAN +10 INT+10  MIST +55 MAG +55 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola, Przejrzenie iluzji, 
Umysł ze stali, 2x Wiedza (...), Wykrycie magii Wyższa magia, Czary pracowni*, Edukacja 
Inwentarz: 3x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
 
Czarnoksiężnicy: 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Czarnoksiężnik 5 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 23 Sił. Wol: 24 Mist: 30 Mag: 30 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 
Wyt: 28 Char: 27 Wdzk: 23 B. Nietypowa: 4, Noże: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Magia: czarnoksięska, Magia: Nekromantyczna Czytanie i pisanie, Etykieta, Tworzenie zwoi, 
Astrologia, Medytacja, Mistrz Zaklęcia (...), Mistyka, Jeździectwo: Koń, Wiedza: Polityka, Oczytanie, 
Podstępna magia, Odporność na uroki 
Inwentarz: Koń, Kolczuga, Sztylet, Księga zaklęć, 50% szans na Magiczny Przedmiot 
Rozwinięcia: 



Mistrz: 
Profesja: Czarnoksiężnik 10 
INT +10, MIST +15, MAG +15 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Wiedza: czarostwo, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola 
Inwentarz: Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Prawdziwy mistrz: 
Profesja: Czarnoksiężnik 15 
INT+10 MIST +35 MAG +35 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola, Przejrzenie iluzji, Umysł ze 
stali, 2x Wiedza (...), Wykrycie magii 
Inwentarz: 2x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Arcymag: 
Profesja: Czarnoksiężnik 20 
P. RAN +10 INT+10 MIST +55 MAG +55 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola, Przejrzenie iluzji, 
Umysł ze stali, 2x Wiedza (...), Wykrycie magii Wyższa magia, Czary pracowni*, Edukacja 
Inwentarz: 2x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
 
Czarodzieje 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Czarodziej 5 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 23 Sił. Wol: 24 Mist: 30 Mag: 30 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 
Wyt: 28 Char: 27 Wdzk: 23 B. Nietypowa: 4, Noże: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Magia: Czarnoksięska lub Nekromantyczna, Pływanie, Wspinaczka, Profesja (...),Wiedza: 
czarostwo, Silna wola, Wykrycie magii (moc), Przejrzenie iluzji, Iskry mocy, Tajemna siła, Jeździectwo: Koń, 
Wiedza: Polityka, Odporność na uroki, Wewnętrzna moc, Nieodparta moc (...) 
Inwentarz: Koń, Kolczuga, Sztylet, 50% szans na Magiczny Przedmiot 
Rozwinięcia: 
Mistrz: 
Profesja: Czarodziej 10 
INT +10 MIST +15 MAG +15 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Odbicie czaru, Splatanie zaklęć, Ukrycie czaru 
Inwentarz: Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Prawdziwy mistrz: 
Profesja: Czarodziej 15 
INT+10  MIST +35 MAG +35 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Odbicie czaru, Powtórzenie czaru, 2x Mistyczna obrona (...), Koncentracja mocy, Splatanie zaklęć, 
Ukrycie czaru 
Inwentarz: 2x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Arcymag: 
Profesja: Czarodziej 20 
P. RAN +10 INT+10 MIST +55 MAG +55 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Odbicie czaru, Powtórzenie czaru, 2x Mistyczna obrona (...), Koncentracja mocy, Splatanie zaklęć, 
Ukrycie czaru Moc woli, Mistyka, Bystry umysł 
Inwentarz: 3x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
 
Kapłani: 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Kapłan 5 



Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 28 Sił. Wol: 24 Mist: 30 Mag: 30 Spost: 32 Szcz: 15 Op: 27 
Wyt: 28 Char: 27 Wdzk: 23 B. Nietypowa: 4, Noże: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Magia: kapłańska, Etykieta, Wiedza: teologia, Czytanie i pisanie, Śpiewanie (uściślone do  psalmów, 
Wiedza: mitologia, Asceza, Wiedza o istotach nadprzyrodzonych, Opatrywanie ran, Leczenie chorób, 
Krasomóstwo, Wróżbiarstwo, Wyczucie pobudek, Jeździectwo: Koń, Wiedza: Polityka, Blefowanie, Występy, 
Przemawianie 
Inwentarz: Koń, Kolczuga, Sztylet, Księga zaklęć, Modlitewnik, 50% szans na Magiczny Przedmiot 
Rozwinięcia: 
Mistrz: 
Profesja: Kapłan 10 
INT +10 MIST +15 MAG +15 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Wiedza: czarostwo, Wiedza: lokalna, Przywództwo, Wykrycie magii, Przejrzenie iluzji, Silna wola, 
Edukacja*, Wykrycie kłamstwa* 
Inwentarz: Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Prawdziwy mistrz: 
Profesja: Kapłan 15 
INT+10  MIST +35 MAG +35 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Wiedza: czarostwo, Wiedza: lokalna, Przywództwo, Retoryka, Sekretne znaki (kultu), Wykrycie 
magii, Przejrzenie iluzji, Silna wola, Edukacja*, Wykrycie kłamstwa*, Trans*, 2x Mistyczna obrona (...), 
Wiedza (...) 
Inwentarz: 2x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Arcymag: 
Profesja: Kapłan 20 
P. RAN +10 INT+10 MIST +55 MAG +55 SIŁ WOL +20 
Wiedza: czarostwo, Wiedza: lokalna, Przywództwo retoryka, Sekretne znaki (kultu), Wykrycie magii, 
Przejrzenie iluzji, Silna wola, Edukacja*, Wykrycie kłamstwa*, Trans*, 2x Mistyczna obrona (...), Wiedza (...), 
Moc woli, Mistyka, Wiedza 
Inwentarz: 3x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
 
Druidzi: 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Druid 5 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 23 Sił. Wol: 24 Mist: 25 Mag: 30 Spost: 32 Szcz: 15 Op: 22 
Wyt: 33 Char: 27 Wdzk: 23 B. Nietypowa: 4, Noże: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Magia: druidyczna, Zielarstwo, Czytanie i pisanie ogamów, Ważenie eliksirów ziołowych, Leczenie 
ran, Leczenie chorób, Wróżbiarstwo, Czarostwo, Odnowa mocy, Tresura, Aptekarstwo, Medycyna, Jeździectwo: 
Koń, Wiedza: Polityka, Orientacja, Autorytet, Oswajanie 
Inwentarz: Koń, Kolczuga, Sztylet, 50% szans na Magiczny Przedmiot 
Rozwinięcia: 
Mistrz: 
Profesja: Druid 10 
INT +10 MIST +15 MAG +15 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Astronomia, Opieka nad zwierzętami, Wiedza: Zwierzęta, Natura, Teologia Druidów, Rośliny, 
Potwory 
Inwentarz: Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Prawdziwy mistrz: 
Profesja: Druid 15 
INT+10  MIST +35 MAG +35 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Astronomia, Opieka nad zwierzętami, Alchemia, Przewidywanie pogody, Silna wola, Wiedza: 
Zwierzęta, Natura, Teologia Druidów, Rośliny, Potwory Wiedza: Nieśmiertelni, Prawa tradycyjne, Moc Woli, 
Bystry umysł 
Inwentarz: 2x Magiczny przedmiot 



Zaklęcia: 
Arcymag: 
Profesja: Druid 20 
P. RAN +10 INT+10 MIST +55 MAG +55 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Astronomia, Opieka nad zwierzętami, Alchemia, Przewidywanie pogody, Silna wola, Wiedza: 
Zwierzęta, Natura, Teologia Druidów, Rośliny, Potwory Wiedza: Nieśmiertelni, Prawa tradycyjne, Moc Woli, 
Bystry umysł, Czytanie przeszłości, Guślarz, Czujność 
Inwentarz: 3x Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Magowie bitwy: 
 Pod tą nazwą kryją się czarownicy różnych tradycji (choć najwięcej jest wśród nich rzeczywiście 
magów), którzy wyspecjalizowali się w udziale w bitwach. Większość z nich – zarówno pod względem doboru 
mocy, jak i innych umiejętności – kładła nacisk na skuteczność bojową. W odróżnieniu od zwykłych magów – 
którzy najczęściej nie mają za sobą dużego doświadczenia bojowego – ci ludzie przygotowują się właśnie 
specjalnie z myślą o wojnie. Co więcej – aktywnie poszukują miejsc, gdzie toczą się walki i bardzo chętnie 
przyłączają się do książęcych drużyn czy kompanii najemników. 
 Powodem tego postępowania jest fakt, że magowie bitewni w rzeczywistości nie są nikim innym, jak 
właśnie wyspecjalizowanymi najemnikami, rażącymi wrogów jednak nie mieczem, ale magią. Zwykle wykonują 
te same zadania, co zwykli czarownicy na polu bitwy, lecz ich przydatność jest znacznie większa. Przede 
wszystkim są znacznie lepiej obeznani z wojennym rzemiosłem, niż ich cywilni koledzy po fachu, więc ich 
szansa na śmierć jest znacznie mniejsza, lepiej radzą sobie z utrzymywaniem miejsca w szyku i wypełnianiem 
oraz przyjmowaniem rozkazów. Także z racji posiadania bardziej adekwatnego do sytuacji repertuaru mocy są 
niezwykle cenieni. 
 Posiadają jednak też i szereg wad. Przedewszystkim są solidnymi, cennymi, lecz bardzo rzadkimi 
sojusznikami. Na całym świecie działa jedynie kilkuset magów bitwy (w większości ludzi lub elfów), z których 
prawie połowa ma stałe kontrakty. Nikt też nie szkoli (i nigdy nie szkolił) nowych. Owszem, nieliczni z nich 
mają własnych uczniów, ale większość z nich to zbiegli, wydaleni lub porzuceni czeladnicy i terminatorzy 
zwykłych magów, którym jakimś cudem udało się rozwinąć na własną rękę magiczne zdolności. Większość 
zwykłych magów raczej jest nie zainteresowana długą karierą wojskową. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Mag 5 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 23 Sił. Wol: 24 Mist: 30 Mag: 30 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 
Wyt: 28 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 4 B. Nietypowa: 2, Noże: 2 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Magia: czarnoksięska, Czytanie i pisanie, Etykieta, Tworzenie magicznych inskrypcji, Astrologia, 
Wysportowanie, Jeździectwo: Koń, Walka konna, Uniki, Celny cios, Silny cios, Czarowanie w walce, Szybkie 
rzucanie czarów, Twardziel 
Inwentarz: Koń, Kolczuga, Sztylet, Długi miecz, 50% szans na Magiczny Przedmiot 
Zaklęcia: 
Rozwinięcia: 
Mistrz: 
Profesja: Mag 10 
ZR+10 INT +10 MIST +10 MAG +10 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Specjalna broń: długi miecz, Mistyka, Wielka Tężyzna, Weteran 
Inwentarz: Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Prawdziwy mistrz: 
Profesja: Mag 15 
ZR+20 INT +10 MIST +25 MAG +25 SIŁ WOL +20 
Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Specjalna broń: długi miecz, Mistyka, Wielka Tężyzna, Weteran, 
Odnowa mocy, Nieodparta moc (...), Większa nieodparta moc (...), Wyczerpujące zaklęcie (...), Szybkie 
dobywanie broni 
Inwentarz: 2x Magiczny przedmiot,  
Zaklęcia: 
Arcymag: 



Profesja: Mag 20 
ZR+20 INT +10 MIST +40 MAG +40 SIŁ WOL +20 WYT +10 OP+10 
Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Specjalna broń: długi miecz, Mistyka, Wielka Tężyzna, Weteran, 
Odnowa mocy, Nieodparta moc (...), Większa nieodparta moc (...), Wyczerpujące zaklęcie (...), Szybkie 
dobywanie broni, Trans walki,* Potężny mag, Poprawione trafienia krytyczne 
Inwentarz: 3x Magiczny przedmiot,  
Zaklęcia: 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Miecze magii: 
 Miecze magii są starożytną, żyjącą wedle dawnych tradycji i niemal wymarłą już (przynajmniej wśród 
ludzi) klasą wojowników – czarowników. Spędzają żywot na długim, trwającym nieraz latami treningu ciała i 
duszy, który daje im dostęp do niezwykłych możliwości (a który – przynajmniej dla ludzi – okazał się zbyt 
długotrwały i nieopłacalny). Wedle założeń Miecze Magii miały spełniać na polu bitwy rolę zarówno zwykłych 
żołnierzy, jak i magów bitewnych. 
 Założeń tych nigdy nie udało się zrealizować. Uzyskano za to jednak unikalne oddziały o bardzo dużej 
wszechstronności. W prawdzie wielu dowódców używa ich tylko jako pomniejszych czarowników, w jakiej to 
roli sprawdzają się świetnie, zwłaszcza na pierwszej linii. Mają bowiem dostęp do podobnych mocy, a dzięki 
wyszkoleniu bojowemu znacznie rzadziej giną w walce i od przypadkowych ciosów. Nie mniej jednak nie jest to 
prawidłowe urzycie tych żołnierzy. 
 Mimo, że dysponują duża siłą ognia i sporymi umiejętnościami szermierczymi miecze magii 
sprawdzają się lepiej w charakterze oddziałów specjalnych. Cały zestaw specjalnych mocy, gwarantujących 
możliwość działania niezauważonym oraz ogromną mobilność wprost predestynuje ich do tego typu zadań. 
Rzeczywiście wydaje się, że oddziały te największe efekty osiągają właśnie na tyłach wroga, podczas zasadzek, 
misji dywersyjnych i w nocy. Podczas bitwy manewrowej potrafią błyskawicznie zmienić miejsce, w którym się 
znajdują niemal ze sprawnością wojowników wichru wchodząc na tyły lub na flankę wroga, albo eliminując jego 
chorążych i oficerów. Główną bronią, jaką używają w takich zadaniach są w prawdzie miecze, łuki i 
wierzchowce bojowe, lecz magia służy im jako wsparcie, bez którego nie mogliby się jednak obejść. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Miecz magii 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 27 Szyb:22 Int: 23 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 15 Mag: 15 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 
Wyt: 33 Char: 27 Wdzk: 28 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Magia: czarnoksięska, Jeździectwo: koń, Czytanie i pisanie, Broń biała, 
Fechtunek, Rzucanie w walce, Walka Konna, Tarczownik, Szarża 
Inwentarz: Miecz długi, Kolczuga, Koń bojowy, Duża tarcza 
Zaklęcia:  
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Miecz magii 3 
ZR: +10, MIST +5, MAG +5 
Zdolności: Przywództwo, Parowanie, Silna wola, Celny cios 
Zaklęcia: 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Miecz magii 5 
ZR: +10, INT +10 MIST +10, MAG +10 
Zdolności: Przywództwo, Parowanie, Silna wola, Celny cios, Magiczny kunszt, Rozbrajanie, Ripostowanie, 
Mistrz zaklęcia(...), Weteran 
Inwentarz: Magiczny przedmiot 
Zaklęcia: 
Superelita: 
Profesja: Miecz magii 10 
ZR: +20, INT +20 MIST +20, MAG +20 SIŁ. WOL +10 
Zdolności: Przywództwo, Parowanie, Silna wola, Celny cios, Magiczny kunszt, Rozbrajanie, Ripostowanie, 
Mistrz zaklęcia(...), Szybkie rzucanie zaklęć, Natarcie, Przycelowanie, Weteran, Błyskawiczny atak, 
Wypatrzenie wady pancerza, Ominięcie tarczy, Nieodparta moc (...) 
Zaklęcia: 



Wieczni wojownicy: 
Profesja: Miecz magii 15 
ZR: +20, INT +20 MIST +30, MAG +30 SIŁ. WOL +20 OP +10 WYT +10 
Zdolności: Przywództwo, Parowanie, Silna wola, Celny cios, Magiczny kunszt, Rozbrajanie, Ripostowanie, 
Mistrz zaklęcia(...), Szybkie rzucanie zaklęć, Natarcie, Przycelowanie, Walka piesza, Raniący cios, Leczenie ran 
 Weteran, Błyskawiczny atak, Wypatrzenie wady pancerza, Ominięcie tarczy, Nieodparta moc (...), Drugi atak, 
Koncentracja mocy*,  
Zaklęcia: 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Wojownicy ognia: 
 Taką nazwą przesądni określili krasnoludzkich, gnomich i goblińskich saperów, prawdopodobnie mając 
na uwadze wywoływane przez nich dymy i płomienie. Rasy te – znane z zamiłowania do techniki – zdołały 
bowiem opracować szereg potężnych broni, których moc niszcząca opiera się na zastosowaniu płonących 
płynów, wybuchowych proszków i trujących gazów. Broń ta – o bardzo dużej sile rażenia jak na Laruzyjskie 
warunki – powierzana jest zwykle wyszkolonym specjalistom. Umieszczani są oni w szyku w pewnych 
odstępach od siebie, a kolejne pododziały walczą osłaniając operatorów specjalistycznej broni, polegając na ich 
morderczej skuteczności. 
 Ta ostatnia jest zresztą bardzo duża… Generalnie siła ognia kartaczy, miotaczy płomieni czy gazu jest 
porównywalna do zniszczeń czynionych przez czarnoksięskich czeladników a niekiedy nawet mistrzów, 
niemniej jednak nie aż tak strasznie limitowana przez własną moc czarowników. Wojownik ognia walczyć 
będzie tak długo, aż nie zginie, albo nie skończy mu się amunicja, nie przejmując się ograniczonym zasobem 
mocy, ani innymi, metafizycznymi ograniczeniami. Co więcej dobry fachowiec jest w stanie zrobić wiele z tego, 
co czarownik… W prawdzie nie potrafi latać, lewitować czy stać się niewidzialnym, ale np. mgłę świetnie 
zastąpi zasłona dymna, a sygnały wysłać można za pomocą rac. Krasnoludy wiele bardziej od 
nieprzewidywalnych czarowników wolą znacznie bardziej obliczalnych mistrzów ładunków wybuchowych, 
natomiast gobliny uwielbiają wszystko, co się pali i eksploduje. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik ognia 1 
Rasa: Krasnolud, gnom, górski goblin (profil w oparciu o Krasnoludy) 
Sił 30 P. Ran: 35 Zr: 42 Szyb: 22 Int: 33 Mądr: 43 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 9 Spost: 32   Szcz: 15 Wyt: 28 Op: 
33 Char: 17 Wdzk: 18 Top: 1 Łuk: 5 B. Niet: 5 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Krzepkość, Celny rzut, Daleki rzut, Rzemiosło: proch, Rzemiosło: oblężenia, 
Pirotechnika*, Czytanie i pisanie, Celny strzał, Bystry umysł 
Inwentarz: „Skóra salamandry”, 4 ogniste oszczepy lub 20 ognistych strzał, 20 min, bomb, goblińskich 
pajacyków, rac, świec dymnych lub innych, podobnych przedmiotów, miotacz ognia lub gazu lub 3 ogniste 
kosze lub 20 bomb i im podobnych, kusza, 20 bełtów, sztylet, asystent 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik ognia 3 
ZR +10 WYT +10 
Zdolności: Mistrzostwo rzemiosła: proch, Szybkie dobywanie, Saper, Podpalanie*, Uniki 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik ognia 5 
ZR +20 WYT +10 OP +10 
Zdolności: Mistrzostwo rzemiosła: proch, Szybkie dobywanie, Saper, Podpalanie*, 2x Specjalna broń (...), Strzał 
w biegu, Szybki robotnik, Uniki, Aptekarstwo 
Superelita: 
Profesja: Wojownik ognia 10 
SIŁ +10 P. RAN +10 ZR +20 INT +10 WYT +20 OP +20 
Zdolności: Mistrzostwo rzemiosła: proch, Szybkie dobywanie, Saper, Podpalanie*, 2x Specjalna broń (...), Strzał 
w biegu, Szybki robotnik, Zaradność*, Altylerzysta, Ważenie trucizn, Używanie truci, Uniki, Aptekarstwo, 
Szybkie przeładowanie, Daleki strzał, Wykrycie pułapek, Otwieranie zamków 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Goblińscy samobójcy: 



 Ci wojownicy są ciekawą jednostką, dużo mówiącą o sposobie myślenia i wojowania goblinów. 
Czasem – choć rzadko – są to jeńcy wojenni lub niewolnicy, nie mniej jednak jedynie chorzy i kalecy (gobliny 
zwyczajnie zbyt cenią ich krzepę, by marnować ich w taki sposób), częściej wyrwane na chybił – trafił z tłumu, 
słabe i podatne na wpływy gobliny. Zostają one obwieszone materiałami wybuchowymi, których lonty niemal 
natychmiast się zapala, a następnie gnane są przez towarzyszy na szeregi wroga. Gdy do nich docierają giną 
wraz z wieloma przeciwnikami rozerwane przez eksplozje. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Brak 
Rasa: Górski goblin 
sił:15, p.ran:15 zr:35 szyb:40 int:30 mądr:20 mist:0 mag:0 sił.wol:10 spost:40 szcz:45 wyt:25 op:25 char: 25 
wdzk:10 Umiejętności: miecz:4 top:4 włucz:5 łuk:5 b.niet:3 norz:3 w.wręcz:2 
Zdolności: Tropienie, Pływanie, Język: golinów i 50% na orków, Fechtunek, Szał bitewny, Jeździectwo: wilk, 
Widzenie w ciemnościach 
Inwentarz: Ładunek wybuchowy 
 
Ładunek wybuchowy noszony przez Sapera eksploduje po 6+1k6 turach od odpalenia, zadając 10k6 ran 
wszystkim istotom w promieniu 10 metrów. 
 
Paladyni: 
 Paladyni to rycerze świątynni, szlachetnie urodzeni wojownicy, którzy złożyli śluby feudalne 
arcykapłanom poszczególnych świątyń, swym mieczem ochraniający kapłanów oraz ich ziemskie dobra. Mimo, 
że szkolą się w jeździe konnej, walce mieczem oraz kopiom rzadko biorą udział w wojnach, chyba, że do boju 
wyruszają też ich duchowi przełożeni. Częściej zdarza im się polować na potwory, demony lub inne złe moce, 
albo też toczą boje z bandytami napastującymi święte przybytki i pielgrzymów. Często też – wraz ze zwykłą 
strażą świątynną – chronią szpitale i duchownych dbających o żołnierzy, lecz najczęściej nie mieszają się wtedy 
do boju. 
 Jeśli natomiast świątynia decyduje się przyłączyć do walki – a dzieje się tak najczęściej, gdy wojna 
zostanie uznana za świętą, przeciwnik zawrze pakt ze złymi mocami, lub zagrożone zostaną ziemie kultu – 
paladyni wyruszają w bój u boku władających magią kapłanów, straży świątynnej, rozfanatyzowanych 
ochotników, milicji z lennych wiosek oraz wreszcie zwykłych żołnierzy zaciężnych. 
 Styl walki paladynów nie jest szczególnie oryginalny… Zazwyczaj walczą podobnie, jak ciężkozbrojne 
rycerstwo. To znaczy szarżują na wroga ławą lub klinem, wbijając się głęboko w jego formacje (lub wprost je 
niszcząc) a następnie, gdy uczyniony przezeń wyłom w szyku zostanie zabezpieczony przez piechotę wycofują 
się, by ponownie zaszarżować i rozbić wroga już ostatecznie. 
 Tylko nieliczni z nich, bardzo doświadczeni i potężni paladyni realizują też inne zadania. Wielu z nich 
jest obdarzonych pewnymi, magicznymi zdolnościami, których używają do wsparcia swych pobratymców. 
Niemniej jednak posiadaczy tych mocy jest doprawdy niewielu, przez co doprawdy rzadko widuje się ich w 
boju. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Profesja: Paladyn 1 
Rasa: Człowiek lub Półelf 
Siła: 38 P. Ran: 37 Zr: 22 Szyb:22 Int: 33 Madr: 21 Sił. Wol: 16 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt: 
38 Char: 32 Wdzk: 28 Miecz lub Topór 4, Włócznie: 4 W. Wręcz: 2 reszta 0 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka konna, Jeździectwo koń, Etykieta, Szarża, Fechtunek, Honor, Finta, 
Finanse, Heraldyka, Ripostowanie, Rozbrajanie, Celny cios 
Inwentarz: Rumak bojowy, Duża tarcza, Miecz długi, Kopia, Pełna zbroja płytowa 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Paladyn 3 
SIŁ +5 P. Ran +5 OP +10 
Zdolności: Specjalna broń- kopia, Natarcie, Ominięcie tarczy, Wiedza: teologia, Zimna krew, Woltyżerka* 
Oddziały elitarne: +2 zdolności 
Profesja: Paladyn 5 
SIŁ +10 P. Ran +10 OP +10 WYT +10Zdolności: Specjalna broń- kopia, Natarcie, Ominięcie tarczy, Wiedza: 
teologia, Zimna krew, Walka w zbroi, Parowanie, Przycelowanie, Drugi atak, Woltyżerka*, Dusza honoru 
Superelita: + 6 zdolności 



Profesja: Paladyn 10 
SIŁ +10 P. Ran +10 INT +20 MIST +15 MAG +15 SIŁ. WOL 10 OP +10 WYT +10 
Zdolności: Specjalna broń- kopia, Natarcie, Ominięcie tarczy, Wiedza: teologia, Zimna krew, Walka w zbroi, 
Parowanie, Przycelowanie, Drugi atak, Atak z rozpędu, Broń biała, Nieustraszony, Prowadzenie rozmowy, 
Historia broni, Magia kapłańska, Żołnierka, Woltyżerka*, Fanatyzm, Wypatrzenie wady pancerza, Rozbrajanie, 
Ripostowanie, Leczenie ran 
Zaklęcia: 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Elfi lordowie: 
 Przedstawiciele tej klasy społecznej zwykle biorą na siebie obowiązek walki w obronie swych 
pobratymców, lecz tylko w wyjątkowych okolicznościach walczą u boku pospólstwa lub nawet niższej szlachty. 
Znacznie częściej grupują się we własne, bardziej odpowiednie dla posiadający taki status (choć niekoniecznie 
majątek) osób. Mimo tej – często sztucznej – odrębności elfi lordowie zwykle walczą przyjmując taktykę 
zwykłego rycerstwa. Podział na Lordów i Rycerzy wynika bardziej z kwestii zwyczajowych niż militarnych. 
Tylko bardzo potężni i doświadczeni lordowie, władający przy tym magią wyraźnie wyodrębniają się z tej 
warstwy dzięki swej taktyce. Dzięki swoim nadprzyrodzonym mocom bowiem mogą przyjmować sposób walki 
bardziej kojarzoną z mieczami magii, niż ciężkozbrojnymi rycerzami, z czego zresztą są dumni. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Elfi lord 1 
Rasa: Wysoki lub Mroczny elf 
Siła: 22 P. Ran: 20 Zr: 35 Szyb:35 Int: 25 Madr: 25 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 28 Szcz: 10 Op: 23 Wyt: 
25 Char: 22 Wdzk: 40 Miecze: 4, Łuki: 4 Włucznie: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Czytanie i pisanie, Etykieta, Śpiew, Taniec, Honor, Gra na instrumentach (...), 
Jeździectwo: koń, Walka konna, Fechtunek, Finanse, Parowanie, Konne łucznictwo, Szarża. 
Inwentarz: Elfia kolczuga, Elfi miecz, Duża tarcza, Kopia, Elfi łuk, 20 strzał,  
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe:  
Profesja: Elfi lord 3 
P. Ran +5 ZR +10 INT +5 
Zdolności: Celny cios, Celny strzał, Precyzja, Pierwsze wrażenie, Silna wola, Więź ze zwierzęciem, Dusza 
honoru* 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Elfi lord 5 
P. Ran +10 ZR +10 INT +5 OP +10 WYT +5 
Zdolności: Celny cios, Celny strzał, Precyzja, Pierwsze wrażenie, Silna wola, Więź ze zwierzęciem, Magia:  
czarnoksięska, Urok osobisty Dusza honoru*, Równowaga, Drugi atak 
Superelita: 
Profesja: Elfi lord 10 
P. Ran +10 ZR +20 INT +15 MIST +15 MAG +15 OP +10 WYT +5 
Zdolności: Celny cios, Celny strzał, Precyzja, Pierwsze wrażenie, Silna wola, Więź ze zwierzęciem, Magia:  
czarnoksięska, Urok osobisty, Intrygi, Uwodzenie, Rozbrajanie, Ripostowanie, Wiedza: historia, prawo- elfów 
Dusza honoru*, Równowaga, Drugi atak, Błyskawiczny atak, Specjalna broń (...), Wypatrzenie wady pancerza, 
Strzał przebijający zbroje 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Elfi lord 15 
P. Ran +10 ZR +20 INT +15 MIST +35 MAG +35 SIŁ WOL +10 OP +15 WYT +10 
Zdolności: Celny cios, Celny strzał, Precyzja, Pierwsze wrażenie, Silna wola, Więź ze zwierzęciem, Magia:  
czarnoksięska, Urok osobisty, Intrygi, Uwodzenie, Rozbrajanie, Ripostowanie, Wiedza: historia, prawo- elfów, 
Flinta, Mistyka, Trwałe wrażenie Dusza honoru*, Równowaga, Drugi atak, Błyskawiczny atak, Specjalna broń 
(...), Wypatrzenie wady pancerza, Strzał przebijający zbroje, Sztuka zabijania, Śmiertelny cios 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Kawaleria na wielbłądach: 
 Pomysł pochodzi z Wyspy Kupców, ale najbardziej upowszechnił się w Zielonym Kraju, gdzie – w 
jedynym miejscu w Larzuji – powstają tego rodzaju oddziały masowo. Idea opiera się głównie na tym, że 



wielbłądy – zwierzęta pochodzące bądź co bądź z obcego kontynentu w Lrazuji pozostają nieznane. Co gorsza są 
to stwory o dość intensywnym zapachu oraz hałaśliwym i plugawym zachowaniu. Wszystkie te czynniki 
sprawiły, że jeźdźcy na tych rumakach stali się tajną i nad wyraz skuteczną bronią w rękach władców Zielonego 
Kraju. Stało się tak głównie z tej przyczyny, że obce, nieznane zwierzęta wywołują panikę u wierzchowców, 
które – nieprzyzwyczajone do ich zapachu – boją się doń podejść (co ciekawe konie z Pustyni Siedmiu Kamieni, 
gdzie wielbłądy występują masowo nie mają tych oporów), a atakowane przez jeźdźców na wielbłądach uciekają 
(podobnie jak niektórzy, co bardziej tchórzliwi i przesądni wojownicy). 
 Władcy Zielonego Kraju używają więc jazdy na tych stworzeniach (złożonej prawie wyłącznie z 
pospólstwa, bowiem rycerze odmówili wejścia na tak pokraczne stwory) do odpierania ataków rycerstwa i 
konnych. Najskuteczniej radzą sobie one z podjazdami Mrocznych Elfów, choć kilka razy użyto ich przeciwko 
ludziom. Narazie broń ta jest bardzo skuteczna, choć od niedawna zaczęły się pojawiać (na razie bardzo 
nieliczne) konie tresowane specjalnie do walki z wielbłądami.  
 Plotki głoszą, że książęta Zielonego Kraju na tym nie poprzestaną i planują sprowadzić słonia 
bojowego. 
 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 lub Rzemieślnik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 42 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 0 Włócznie: 3, Łuki 3, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2 
Lub: 
Siła: 35 P. Ran: 34 Zr: 40 Szyb:30 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 35 Wyt: 
35 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 1 lub Miecze: 1, Topory: 4, Noże: 1 Włócznie: 4, Łuki 1, Broń 
Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Jeździectwo: wielbłąd, Walka konna, Tarczownik 
Lub: 
Wysportowanie, Biegacz, Profesja lub Rzemiosło (Rolnictwo), Jeździectwo: wielbłąd, Celny cios, Walka Konna, 
Fechtunek, Tarczownik, 4 dowolne umiejętności nie- militarne 
Inwentarz: Duża tarcza, Skórzana zbroja lub kolczuga, Sztylet, Długi miecz, Topór bojowy lub Buława, Kopia, 
Wierzchowiec 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 3 
P. Ran +5, ZR +5, INT +5, OP +5 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios,  Szarża 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
P. Ran +10, ZR +20, INT +10, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Szarża, Specjalna broń: Kopia 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20, ZR +30, INT +20, OP +10, WYT: +10, SIŁ WOL +30 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Ripostowanie, Flinta, Szarża, Specjalna broń: Kopia, Konne łucznictwo, Atak z rozpędu, 
Opieka nad zwierzętami, Celny strzał, Drugi atak, Wypatrzenie wady pancerza 
 
4.6 ) Wywiad: 
 
 Wywiad jest jedną z najważniejszych sił, jaka działa na wojnie. Nawet najpotężniejsza armia łatwo 
poniesie klęskę, jeśli zaatakuje na ślepo, nieprzygotowana, lub odwrotnie – zostanie nagle sparaliżowana 
kilkoma morderstwami wysoko postawionych dowódców i udanym aktem sabotażu. Właśnie tym zajmują się 
szpiedzy – gromadzeniem tajnych, trudno dostępnych lub przynajmniej kłopotliwych do uzyskania informacji, 
oraz pozyskiwaniem ludzi w obozie wroga do wykonywania różnych zadań na naszą korzyść. Z drugiej strony 
natomiast wielu agentów działa bezpośrednio we własnym obozie starając się wychwycić szpiegów wroga i 
neutralizować jego spiski. 
 Podstawą szpiegostwa są osoby agentów. Są to nasi ludzie – najczęściej zwerbowani przez nas 
specjaliści naszej narodowości i rasy (choć zdarzają się i obcy) – którzy udają się na terytoria wroga (lub działają 
u nas w kontrwywiadzie). Zazwyczaj mają oni bardzo dobrą przykrywkę usprawiedliwiającą ich obecność i 



pozwalającą łatwo wtopić się w tłum. Mimo to bardzo rzadko osobiście podejmują jakiekolwiek zadania. Pełnią 
oni raczej rolę oficerów i koordynatorów działań siatek szeregowych agentów. Zajmują się także pozyskiwaniem 
tychże. 
 Pomniejsi agenci to natomiast zwykle przedstawiciele szpiegowanej nacji pozyskani różnymi drogami. 
W każdej, nawet najbardziej idealistycznej nacji znajdą się bowiem osoby chciwe, zawistne, pominięte przy 
awansach, przypadkowo lub celowo pokrzywdzone, posiadające wrogów lub poważne kłopoty. W zamian za 
drobną pomoc ze strony szpiega (nader często mającą postać pieniędzy) są one gotowe do wielu przysług. 
Najczęściej są one drobne – pozwalają na zdobycie informacji, nawet niekoniecznie tajnych, choć kluczowych, 
jak na przykład kierunek wymarszu i liczba biorących w nim udział żołnierzy. Szpiedzy tacy często rekrutują się 
z pospólstwa, nieraz ze sług ważnych osobistości. Choć zdarza się – i to nader często – że agent nawiąże kontakt 
z ważnymi osobami – urzędnikami, oficerami itd. 
 Po drugie agent stara się gromadzić osoby zdolne do większych poświęceń: zdrady, morderstwa na 
zlecenie, aktów sabotażu itd. Wiele fortec padło na skutek nagłych pożarów magazynów lub otwarcia wrót przez 
działających w środku agentów. 
 Niestety w świecie smoków, elfów i orków nie zawsze możliwym jest posiadanie odpowiednich 
agentów. Owszem, w wypadku niektórych ras można używać zdeformowanych członków własnego ludu (np. 
karły mogą udawać krasnoludów), lecz w wypadku innych jest to trudne. Czasem używa się mieszańców 
(zwykle na obie strony zresztą), choć niestety są oni pierwszymi podejrzanymi. 
 Szpiedzy działający w kontrwywiadzie mają mniej – więcej te same zadania, co zwykli, niemniej 
jednak ich głównym celem jest znalezienie szpiegów i agentów wroga oraz ich unieszkodliwienie. Większość 
władców znalezione wtyczki przeciwnika we własnych szeregach po prostu wiesza lub ścina, nie mniej jednak 
nie jest to najmądrzejsza metoda. Sprytniejsi pozwalają im żyć – przynajmniej przez pewien czas – jednocześnie 
pilnie ich obserwując i czekając na moment, w którym skontaktują się ze swymi współpracownikami. W ten 
sposób – w dogodnym momencie – można zlikwidować naraz całą siatkę szpiegowską za jednym posunięciem. 
Natomiast likwidując pojedynczych szpiegów nie zażegnuje się całości problemu, lecz jedynie jego objawy. 
 Najbardziej przebiegli stosują jeszcze inną metodę – starają się albo werbować odkrytych szpiegów 
wroga (co jest bardzo trudne) albo sprytnie nimi manipulując szpikuje się ich fałszywymi wiadomościami. Tego 
typu osoby są bardzo przydatne, ponieważ za ich pośrednictwem raczej nie zdobędzie już żadnych ważnych 
informacji, a my możemy mu podsuwać dokładnie to, co sami pragniemy, by usłyszał. 
 
Szpiedzy: 
 Szpiedzy to wymienieni już wcześniej agenci na naszych usługach, którzy przedostają się na teren 
wroga, by tam następnie tworzyć siatki szpiegowskie. Większość z nich to – niestety – nasi poddani, którzy są 
obcymi na wrogim terenie, mimo, że zwykle zadanie to powierza się osobą mogącym maksymalnie wtopić się w 
tłum i mającym dobre powody, by przebywać na terytorium nieprzyjaciela. Niemniej jednak i tak nie posiadają 
potrzebnych kontaktów, a szansa by zostali zwerbowani przez wroga jest niewielka. Znacznie lepiej spisują się 
w tej roli obywatele wroga – zdrajcy, buntownicy, polityczni dysydenci i uchodźcy, choć te osoby są mniej 
pewne i także podejrzane. Zwłaszcza pierwsza grupa rzadko kiedy jest godna zaufania, zwykle gotowi są 
sprzedać zarówno swój kraj, jak i nas. Pozostali natomiast często są obserwowani przez wywiad wroga… 
Wreszcie wielu obcokrajowców jest w rzeczywistości szpiegami celowo wysyłanymi, by pełnić rolę podwójnych 
agentów. Niemniej jednak miejscowi zwykle posiadają całkiem spore grono kontaktów, które często tylko 
czekają na użycie. 
 Rola szpiegów polega głównie na odnajdywaniu w szeregach wroga potencjalnych szpicli, osób 
gotowych do zdradzenia tajemnic, lub wykonywania różnego rodzaju zadań na naszą korzyść. Zajmują się też 
wydawaniem im rozkazów, szykowaniem akcji sabotażowych i zamachów. Wreszcie gromadzą zdobyte przez 
nich dane, selekcjonują w formie raportów i wysyłają dalej. 
 Szpicle to osoby wszystkich zawodów i warstw społecznych. Najliczniejsi i najłatwiejsi do pozyskania 
są ludzie może mało wpływowi, ale bardzo wartościowi. Najczęściej są to osoby nie rzucające się w oczy, za to 
słyszące i widzące dużo. Szeregowi żołnierze pełniący służbę w ważnych i niedostępnych miejscach, służący 
dowódców i polityków, karczmarze czy nawet żebracy… Wszyscy oni słyszą wiele i mogą o tym opowiedzieć 
za kilka monet, towarzystwo przy szklance, lub nawet dla samej przyjemności gadania. Wielu z nich – jak 
wymieniony żołnierz czy służący – ma dostęp do miejsc, do których inni nie mają wstępu i mogą być niezwykle 
pożytecznymi. Niemniej jednak rzadko kiedy zdobywają naprawdę cenne informacje. 
 Wyższą wartość posiada szlachta, arystokracja, urzędnicy i oficerowie wroga. Dotrzeć do nich trudniej, 
a większość z nich na tyle dobrze opłacana i dumna, że nie interesuje ich zdrada. Nie mniej jednak najczęściej to 
ludzie o dużym poczuciu własnej wartości, wśród których znajdują się osoby pominięte przy awansach lub 
ukarane za przewinienia, pomijane z racji braku protekcji, wszechobecnej w Laruzji korupcji i nepotyzmu lub 
niskiego urodzenia, w których wzbiera frustracja. Wielu z nich łasych jest na uznanie, tytuły i pieniądze… Jeśli 
ich nie poskąpić, to chętnie się przyłączą. Są osobami bardzo wartościowymi, mającymi dostęp do trudnych do 



zdobycia (a czasem wręcz tajnych), bardzo obszernych i dokładnych, a co najważniejsze wartościowych 
informacji. 
 Trzecia grupa to ludzie gotowi do działania na naszą korzyść. To nie tylko szpiedzy, intryganci i 
manipulatory, ale sabotażyści, zamachowcy, zabójcy, zdrajcy i złoczyńcy. Rzadko są to wyżej wymienieni 
szpicle – donosić na kogoś to nie to samo, co podnieść nań rękę – lecz często otrzymują od nich wsparcie (np. 
przekupieni przez nas strażnicy przymkną oko przechodzącego obok zamachowca). Zresztą zwykle szpiclom 
brakuje wyszkolenia koniecznego do tego typu działań. Zwykle szeregowców stanowią wynajmowane przez nas 
lokalne zbiry, często zwykli bandyci lub najemnicy, podczas, gdy specjalistyczne akcje powierza się 
wyszkolonym na naszym terytorium, prawdziwym mistrzom morderstw lub sabotażu. 
 Prócz zdobywania informacji szpiedzy zajmują się także organizowaniem zamachów (o tym dalej) i 
sabotażu. 
 Działalność dywersyjna w Laruzji jest bardzo ograniczona. Brakuje przemysłu i fabryk, które można by 
sabotować oraz materiałów wybuchowych, którymi można by je wysadzać. Nieco sytuację poprawia fakt, że 
wszystko wykonywane jest z drewna, więc teoretycznie łatwo jest zaprószyć ogień. To właśnie on jest główną 
bronią dywersantów. Zwykle podpala się składy – począwszy od zbrojowni i arsenałów na spichlerzach kończąc 
– co często paraliżuje obronę przeciwnika. W suche dni niekiedy też daje się wzniecić pożary w obozach 
wroga… Niemniej jednak nawet w czasie pokoju w każdym mieście obecne są silne patrole wypatrujące choćby 
śladu ognia (pożary są bowiem plagą nawet bez szpiegów), a kary dla podpalaczy są bardzo wysokie. Nie jest 
więc to zadanie bezpieczne. Czasem też stosuje się inne formy niszczenia zasobów np. zatruwanie czy zarażanie 
żywności, lecz nie są one tak skuteczne. 
 Drugą obok podpalenia formą dywersji jest przemycanie do wnętrza fortyfikacji agentów wroga. Często 
zdarza się, że szpiedzy wskazują nieprzyjacielowi tajne wejścia do zamku, spuszczają liny lub wprost atakują 
wrota fortecy i otwierają je na oścież przed szturmującymi oddziałami nieprzyjaciela. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Złodziej 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 42 Szyb:27 Int: 38 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 10 Op: 25 Wyt: 
31 Char: 47 Wdzk: 23 Łuk: 3 Nóż: 3 B. Niet: 3 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wiedza: Polityka, Czytanie i Pisanie, Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, 
Otwieranie zamków, Nożownik, Poznanie zamka, Zwinne palce, Wykrywanie pułapek, Zastraszanie, 
Dyskrecja*, Tajemne znaki: Szyfry, Fałszywa tożsamość*, Przekupstwo, Język (dowolny) 
Wady: Mroczna tajemnica: Szpieg  
Inwentarz: Sztylet, ubranie, 200 sz. z, 2k6 informatorów 
Rozwinięcia: 
Doświadczeni szpiedzy: 
Profesja: Złodziej 5 
INT +10 CHAR +10 
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Gromadzenie informacji, Szczerość* 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Złodziej 10 
INT +20 MĄDR +10 SIŁ. WOL +10 CHAR +20 WDZK +10 
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Ważenie trucizn, Paserstwo, Gromadzenie 
informacji, Wyczucie pobudek, Wmawianie, Blefowanie, Czytanie z warg, Krasomówstwo, Szczerość* 
Superelita: 
Profesja: Złodziej 15 
INT +20 MĄDR +20 SIŁ. WOL +20 OP +10 CHAR +20 WDZK +20 
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Ważenie trucizn, Specjalna broń-nóż, 
Zdradzieckie pchnięcie, Paserstwo, Gromadzenie informacji, Wyczucie pobudek, Wmawianie, Blefowanie, 
Czytanie z warg, Krasomówstwo, Fałszerstwo, Prowadzenie rozmowy, Poznanie słabości*, Poznanie wady*, 
Szczerość* 
Mistrzowie intryg: 
Profesja: Złodziej 20 
INT +20 MĄDR +20 SIŁ. WOL +30 OP +30 CHAR +30 WDZK +30 
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Ważenie trucizn, Specjalna broń-nóż, 
Zdradzieckie pchnięcie, Paserstwo, Gromadzenie informacji, Wyczucie pobudek, Wmawianie, Blefowanie, 
Czytanie z warg, Krasomówstwo, Fałszerstwo, Prowadzenie rozmowy, Poznanie słabości*, Poznanie wady*, 
Czerpanie siły z słabości*, Manipulacja*, Wykrycie kłamstwa*, Zaradność*, Szczerość* 
 



* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Skrytobójcy: 
 Ciche zabijanie wrogów jest jednym z głównych zadań wywiadu, choć jednocześnie jednym z tych, do 
których nikt nie chce się przyznać. Naturalnie uśmiercenie kogoś jest najprostszym i najpewniejszym sposobem 
na to, by zamilkł na wieki (nawet w świecie upiorów i nekromantów), co nie zmienia faktu, że bynajmniej nie 
jest akceptowane. Przeciwnie – wyjście na jaw faktu, kto zamordował jakiegoś, szczególnie niewygodnego 
oficera lub polityka, ukrył swoją spapraną intrygę zabijając świadków lub wymordował pokaźną grupę 
spokojnych obywateli własnego kraju (co z tego, że szpiegów albo dysydentów) jest najkrótszą drogą do wojny, 
buntu lub pozbawienia tytuły, a w najlepszym wypadku poważnego kryzysu dyplomatycznego. Niemniej jednak 
wywiady posługują się tą metodą masowo, choć ostrożnie. Najczęściej ma to miejsce podczas wojny, kiedy 
dyplomacja i tak jest zależna głównie od tego, kto, kogo i w jakiej ilości zabił. 
 Do skrytobójstw używa się różnych osób. Wbrew legendą bardzo rzadko spotyka się profesjonalnych 
morderców. W Laruzji życie jest raczej tanie, w odróżnieniu od usług mistrzów fachu. Z tej przyczyny 
najczęściej z nich się nie korzysta. Przypadkowych świadków, oraz osoby niskiej rangi, pozbawione ochrony 
zabijane są najczęściej przez przypadkowe osoby. Zwykle robią to sami szpiedzy, czasem wsparci o 
zwerbowanych przez siebie zbirów lub ewentualnie – jeśli agent działa w kontrwywiadzie – rola zabójców spada 
na żołnierzy. Tych ostatnich czasem używa się do zastawiania zasadzek, w które szpiedzy wciągają swe ofiary. 
Często też korzysta się z lokalnych zbirów i zbójców, którzy za nie tak wygórowaną sumę gotowi są zabić 
ofiarę. Niemniej jednak najczęściej tego typu bandytów potem się likwiduje. 
 Prawdziwi mistrzowie śmierci używani są tylko w niektórych przypadkach, najczęściej wówczas, gdy 
ofiara jest ważna, pilnie strzeżona, posiada liczną, czujną obstawę i – co najważniejsze – od jej śmierci wiele 
zależy, więc nie można tego zadania powierzyć byle jakiemu idiocie. Metody używane przez skrytobójców 
bywają różne… Najrzadziej stosuje się wszelkie próby snajperstwa, głównie z tej przyczyny, że niestety 
laruzyjska broń miotająca jest zwykle bardzo duża, niewygodna a przy jest tym nieskuteczna i posiada niską 
donośność. Z tej przyczyny preferowana jest albo trucizna albo różnego rodzaju nożownictwo. 
 Trucizny są wielokroć wygodniejsze. Przede wszystkim wielokrotnie nie ma potrzeby, by sam 
skrytobójca, który ją wykonał użył jej. W miarę możliwości szpiedzy starają się powierzyć to zadanie któremuś 
ze swych szpicli działających w najbliższym otoczeniu nieprzyjaciela. Jeśli nie ma takiej możliwości sam 
zabójca stara się przeniknąć do posiadłości i zatruć posiłek lub napój ofiary. Zaletą tej metody jest jej duże 
bezpieczeństwo, przynajmniej dla skrytobójcy. Wadą – ryzyko niepowodzenia zamachu… Truciznę może 
bowiem spożyć każdy, nie tylko ofiara, a nawet jeśli zamach się powiedzie dawka może być źle wyliczona. 
 Zabójstwo nożem jest wiele pewniejsze, lecz niebezpieczniejsze. Nie mniej jednak i tak praktykowane. 
Stosuje się je na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest atak z zasadzki, na niczego nie spodziewającą się osobę, 
która samotnie porusza się po mieście. Jest on wykonalny, lecz jedynie pod warunkiem, że pozna się dokładnie 
zwyczaje ofiary i ta rzeczywiście będzie  w tej chwili samotna… Niestety, by go udaremnić nie potrzeba wiele. 
Jeśli ofiara spaceruje - nawet z dzieckiem lub żoną - zamach jest bardzo trudny, a obecność nawet jednego 
gwardzisty czyni go niemożliwym. 
 Dlatego też wielu zabójców stara się przeniknąć możliwie blisko ofiary. Wielu stara się dostać na jej 
służbę jako służący, a następnie zbliżyć się do celu, szybko uśmiercić go, a następnie błyskawicznie uciec. 
Niektóre kobiety starają się uwodzić potencjalne cele i mordować w łóżku, kiedy najtrudniej im się obronić. 
Metoda ta jest najskuteczniejsza i – jeśli cel nie ma naprawdę licznej obstawy i nie jest naprawdę bardzo 
ostrożny i świetnie przygotowany na każdą ewentualność – w większości przypadków skuteczna. 
 Nie mniej jednak ma bardzo poważną wadę – akcja trwa miesiącami, nie zawsze jest więc czas, by ją 
zrealizować. 
 Wiele mniej czasochłonna i niemal tak samo skuteczna, lecz bardzo ryzykowna jest metoda pośrednia. 
Skrytobójcy – lub częściej ich grupa – poznaje rozkład pomieszczeń w domu ofiary, liczbę i zwyczaje jej 
domowników oraz ilość straży, a następnie, najczęściej nocą przypuszcza atak (współdziałając ze szpiegami, 
jeśli są): ogłusza lub zabija strażników, dociera możliwie najkrótszą drogą do pokoju ofiary i morduje ją we śnie. 
Metoda ta jest szybka i – jeśli cel nie jest naprawdę świetnie zabezpieczony i nie posiada licznej obstawy – jest 
skuteczna. Niestety nie ma jednak co liczyć, że grupa skrytobójców zdoła zaszturmować np. pilnie strzeżoną 
twierdzę, choć i takie przypadki się zdarzały. 
 Chyba najciekawszą metodą dokonywania mordów natomiast jest wynajmowanie szampieży i 
zwadźców. Ludzie ci – za duże pieniądze – wyzywają pod różnymi pretekstami ofiary na pojedynki, a następnie 
– w zależności od zlecenia – zabijają je, okaleczają lub tylko kompromitują. Ich zaletą jest fakt, że działają w 
pełni legalnie i nic im nie można zrobić… 
 Wadą to, że bardziej wpływowe osoby mogą bez problemu znaleźć kogoś, kto w ich obronie stanie do 
pojedynku lub – w ostateczności – mogą zaryzykować utratę twarzy po to, by nie musieć stawać do walki z 
zawodowym rzeźnikiem. 
 



Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Złodziej 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 42 Szyb:37 Int: 48 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 10 Op: 25 Wyt: 
31 Char: 27 Wdzk: 23 Łuk: 3* Nóż: 3* B. Niet: 3* W. Wręcz: 2. Jedna z oznaczonych gwiazdką Biegłości 
wynosi 5 
Zdolności: Wspinaczka, Równowaga, Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, Otwieranie 
zamków, Nożownik, Poznanie zamka, Zwinne palce, Wykrywanie pułapek, Zastraszanie, Broń Biała, Ważenie 
trucizn, Używanie trucizn, Przebieranie się 
Inwentarz: Dwie sztuki dowolnej broni z dowolnej listy (nie magicznej), sztylet lub szurikeny, skórzana kurta, 
1k6 dawek dowolnej trucizny. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Złodziej 5 
ZR +10 SPOST +10 
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, przekupstwo, Poprawione trafienia 
krytyczne 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Złodziej 10 
ZR +30 SZYB +20 SPOST +20 
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, przekupstwo, Paserstwo, Poprawione 
trafienia krytyczne, Czujność, Celny strzał, Skrytobójstwo, Ucieczka 
Superelita: 
Profesja: Złodziej 15 
SIŁ +10 P. RAN +10 ZR +30 SZYB +30 SPOST +30 CHAR +10 
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, przekupstwo, Paserstwo, Specjalna broń-
nóż, Zdradzieckie pchnięcie, Poprawione trafienia krytyczne, Czujność, Celny strzał, Skrytobójstwo, Ucieczka, 
Śmiertelny cios, Złodziejski instynkt, Cichy bieg* 
Wieczni wojownicy  
Profesja: Złodziej 20 
SIŁ +20 P. RAN +20 ZR +40 SZYB +35 SPOST +35 CHAR +20 
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, przekupstwo, Paserstwo, Specjalna broń-
nóż, Zdradzieckie pchnięcie, Poprawione trafienia krytyczne, Czujność, Celny strzał, Skrytobójstwo, Ucieczka, 
Śmiertelny cios, Złodziejski instynkt, Cichy bieg*, Cichy skok*, Łagodny upadek*, Odporność na trucizny*, 
Patrz tam!!!* 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Wojownicy nocy: 
 Podobno tradycja i sam pomysł wojowników nocy pochodzi z dalekiego wschodu, gdzie miała istnieć 
kasta wyspecjalizowanych szpiegów, wojowników, zabójców i czarowników dysponujących całą gamą 
umiejętności – od akrobatyki i sztuki przetrwania, przez psychologię i trucicielstwo na mocach 
nadprzyrodzonych kończąc – doskonalonych tylko i wyłącznie w celu uskuteczniania sabotażu i dywersji. Jakim 
cudem adepci tych sztuk (i po co) zdołali przebyć Pustynię Siedmiu Kamieni nie wiadomo. 
 `Laruzyjscy władcy zaadoptowali techniki pierwszych, wschodnich zabójców, lecz w dostosowanych 
do lokalnych warunków. Szybko odkryli, że szkolenie osób, które jednocześnie są asami wywiadu, mistrzami 
walki, zabójcami i magami mija się z celem. Po prostu – mimo ich perfekcji – okazali się nieekonomiczni i 
nieefektywni, zwłaszcza, że i tak istnieli już przecież całkiem skuteczni szpiedzy i zabójcy. Niemniej jednak 
pomysł znalazł dla siebie zastosowanie. 
 Laruzyjscy wojownicy nocy uzupełnili niszę zwykłych skrytobójców. Metody stosowane przez tych 
ostatnich okazały się bowiem nie zawsze skutkować. Po prostu, z powodu rozpowszechnienia na kontynencie 
nadprzyrodzonych mocy często zdarzało się, że na zwykłe skrytobójstwo było już za późno (np. dlatego, że 
ofiara była ożywieńcem) lub było ono nieskuteczne. W wypadku stworów i osób posiadających magiczne 
artefakty, nieumarłych, nieśmiertelnych, potrafiących się regenerować w błyskawicznym tempie i jeszcze kilku 
innych mocy klasyczne metody były nieefektywne. Nie da się w końcu otruć kogoś, kto jest samym szkieletem, 
podobnie jak zasztyletować… Wojownicy nocy (z naciskiem na wojownicy) to mistrzowie bardziej brutalnego 
oręża (i sztuk walki), który okazał się bardziej skuteczny. Odrąbana głowa po prostu okazała się bardzo trudna 
do zastąpienia… 



 Zadanie wojowników nocy jest więc proste: możliwie bez wzbudzania podejrzeć przedrzeć się do 
kwatery wroga omijając wszelkich strażników i pułapki, a następnie w możliwie nierównej i niehonorowej (oraz 
szybkiej i cichej) walce zlikwidować przeciwnika. Wojownicy nocy działają zwykle w niewielkich grupach, 
wzajemnie uzupełniając swoje umiejętności i współpracując, by zminimalizować szanse porażki. 
 
Statystyki: 
Cechy:  
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 47 Szyb:22 Int: 43 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 22 Wyt: 
28 Char: 22 Wdzk: 23 Miecz: 4 Top: 1 Włucz: 1 Łuk: 1 B. Niet: 4 W. Wręcz: 3 
Zdolności: Wspinaczka, Równowaga, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, : 
Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Cichy chód, Ukrywanie się, Cichy bieg*, Cichy 
skok*, Otwieranie zamków 
Inwentarz: Miecz długi, Skórzana kurta, Szurikeny, 2 sztuki broni z dowolnej listy, lina z kotwicą 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 5 
SZYB +10 INT +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Wykrycie pułapek, Cichy cios 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 10 
P. RAN +10 ZR +20 SZYB +20 INT +10 SIŁ WOL +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Wykrycie pułapek, Cichy cios, Łagodny upadek*, Drugi atak,  Instynkt wojownika*, Patrz tam!!!*, Koci 
wzrok 
Inwentarz: Zaklęte ostrze 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 15 
P. RAN +10 ZR +20 SZYB +20 INT +10 SIŁ WOL +20 WYT +20 OP +20 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Specjalna broń (...),  Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie, Wykrycie pułapek, Cichy cios, Łagodny 
upadek*, Drugi atak,  Instynkt wojownika*, Patrz tam!!!*, Koci wzrok, Walka na ślepo*, Walka w przewadze*, 
Poznanie zamka*, Walka ze zbrojnymi* 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 20 
P. RAN +20 ZR +30 SZYB +30 INT +10 SIŁ WOL +30 WYT +20 OP +30 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Specjalna broń (...),  Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie Wykrycie pułapek, Cichy cios, Łagodny 
upadek*, Drugi atak,  Instynkt wojownika*, Patrz tam!!!*, Koci wzrok*, Walka na ślepo*, Walka w 
przewadze*, Poznanie zamka*, Walka ze zbrojnymi*, Akrobatyka, Warzenie trucizn, Używanie trucizn 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Szpieg – telepata: 
 Szpiedzy – telepaci to koszmar paranoicznych agentów i czarna legenda laruzyjskich wywiadów. Osoby 
o umiejętności czytania w myślach są nad wyraz cenne w tym zawodzie, dysponują niezwykłym potencjałem. 
Opowiada się, że potrafią wykraść każdy sekret i tajny plan, często nawet wówczas, gdy nie został jeszcze 
przelany na papier przez swych twórców. Co gorsza stanowią wroga, przed którym praktycznie nie da rady się 
zabezpieczyć. Tylko nieliczne osoby, najczęściej czarownicy są w stanie ukryć przed nimi cokolwiek. Inni są 
wobec nich bezbronni… Co gorsza często wystarczy, by tego rodzaju szpieg znalazł się kilkadziesiąt metrów od 
podsłuchiwanej osoby… 
 Tak przynajmniej wygląda teoria. 
 W rzeczywistości na świecie więcej jest osób, które w głębokie zaburzenia psychiczne wpędziła wizja 
podsłuchiwania przez telepatów, psioników i czarodziei niż tego rodzaju agentów. Owszem istnieje ich kilku – 
ale tylko i wyłącznie kilku. Owszem, są w szpiegostwie bronią doskonałą, wartą zapewne tyle złota, ile ważą, 
nie mniej jednak wyjątkowo rzadką. Zwerbowanie tego rodzaju ludzi jest bardzo trudne, głównie dlatego, że 
osób o talencie telepatycznym jest bardzo niewielu. Właśnie egzotyka tego rodzaju ludzi jest przyczyną, dla 
której nikt nie nauczył się ich jeszcze zwalczać… Oraz tego, że ich usługi są tak drogie. 
 



Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Złodziej 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 42 Szyb:27 Int: 38 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 10 Op: 25 Wyt: 
31 Char: 47 Wdzk: 23 Łuk: 3 Nóż: 3 B. Niet: 3 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wiedza: Polityka, Czytanie i Pisanie, Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, 
Otwieranie zamków, Nożownik, Poznanie zamka, Zwinne palce, Wykrywanie pułapek, Zastraszanie, 
Dyskrecja*, Tajemne znaki: Szyfry, Fałszywa tożsamość*, Przekupstwo, Język (dowolny) 
Wady: Mroczna tajemnica: Szpieg 
Moce: Telepatia 
Inwentarz: Sztylet, ubranie, 200 sz. z, 2k6 informatorów 
 
4.7) Oficerowie: 
 
 Pomimo, że tylko nieliczne armie w Laruzji dysponują zawodową kadrą oficerską, to tą nazwą określani 
są wszyscy przywódcy każdej armii. Bywa, że są to wykształceni pod kontem taktyki i strategii specjaliści, 
często od młodego wieku szkoleni pod kątem służby wojskowej i dowodzenia oddziałami… Częściej jednak 
dowództwo powierzane jest weteranom bitew i potyczek, którzy swoje umiejętności nabyli w ogniu walk. 
Niestety nawet nie oni stanowią trzon korpusu oficerskiego. Składa się on głównie z osób wpływowych, 
najczęściej synów rycerzy i dworzan, które do swojego stanowiska doszły dzięki urodzeniu, zamożności i 
pozycji społecznej, a nie zasługom czy wykształceniu (lub ewentualnie automatycznie stały się dowódcami po 
prostu formując jakiś oddział). Co gorsza stan ten nie obrazuje jeszcze ostatecznie poziomu dowódców… 
Większość z tego typu ludzi z przypadku i tak jest specjalistami od sztuki wojennej w porównaniu z 
barbarzyńskimi watażkami, gdzie przywództwo sprawują po prostu osoby najbardziej charyzmatyczne, bogate 
lub silne. 
 Niezależnie jednak od tego, jak niskim poziom reprezentują sobą oficerowie to właśnie oni są umysłem 
i sercem armii. Bez nich nawet najliczniejsze, najlepiej wyszkolone wojsko zmieniłoby się w bezmyślny i 
bezbronny tłum ślepo idący na rzeź. Oficerowie bowiem odpowiadają za trzy dziedziny: 
 Przede wszystkim dowódcy są umysłem armii. Zajmują się oni obmyślaniem planów działania i 
podejmowaniem wszystkich decyzji. Decydują o strategii i taktyce, dzięki czemu wojsko nie poddaje się 
bezhołowiu, a zdolne jest do planowego i mądrego działania, które (przynajmniej w teorii) pozwala efektywnie 
spożytkować jego zasoby i siły. 
 Po drugie oficerowie pilnują, by żołnierze – mimo zmęczenia, podejmowanego ryzyka, strachu i innych 
emocji – wypełnili te plany. Oficerowie zajmują się więc nagradzaniem tych, którzy dobrze spełniają swe 
obowiązki, dyscyplinowaniem tych, którzy tego nie robią, podnoszeniem na duchu wątpiących i tchórzów oraz 
wymierzaniem kar tym, którzy złamali rozkazy. Przywódcy pilnują, by wojsko maszerowało, gdy jest to 
potrzebne, odpoczywało, gdy padnie taki rozkaz, pracowało, gdy jest to konieczne, walczyło, gdy należy to 
robić, lub cofało się, gdy padnie taki rozkaz. Każda z tych czynności musi być bowiem wykonana w 
odpowiednim momencie, a ten, kto cofa się gdy trzeba atakować, lub naciera, gdy padł rozkaz odwrotu powinien 
być ukarany z taką samą surowością. 
 Po trzecie dowódcy dbają o to, by zapewnić żołnierzom wszystko to, co konieczne jest do prowadzenia 
wojny. Oni to dbają o broń, żywność, wypłaty żołdów i wszelki możliwy ekwipunek. Od ich obrotności zależ to, 
jak są uzbrojeni, nakarmieni i przyodziani. Działalność ta potrafi być bardzo intratna, bowiem – na szczęście 
rzadko – zdarzają się złodzieje, chciwcy i skąpcy celowo okradający własnych podwładnych. Niemal wszyscy 
Laruzyjczycy bowiem wiedzą, co to znaczy dosłownie walczyć o przetrwanie… Większość oficerów rozumie 
też, że od utrzymania sprawności bojowej ich podwładnych zależy ich własne przeżycie. Jeśli bowiem żołnierze 
zawiodą, to ich czeka śmierć na polu walki lub niewola… Nawet jeśli tego unikną, to – jeśli później zostaną 
wykryte nadużycia – pożegnają się nie tylko ze stanowiskiem, ale i z głową, a już na pewno ze wszystkimi 
wpływami, jakie zdołali zgromadzić. 
 
Awans: 
 Upraszczając – przed dowolnym żołnierzem istnieją w wojsku dwie drogi awansu: kariera pozioma i 
pionowa (lub – względnie – połączenie obydwu). Żołnierz może albo awansować w hierarchii zostając najpierw 
podoficerem, a następnie wstępując na kolejne, wyższe szczeble, zyskując władzę, zaszczyty i pieniądze… 
Nazywa się to awansem w pionie. 
 Z drugiej strony może też nabywać nowe umiejętności, nie zdobywając stopnia, doskonaląc się w sztuce 
walki i zabijania, lecz pozostając szeregowcem. Niemniej jednak w miarę rozwijania swych talentów może 
przesuwać się do bardziej doborowych, lepiej opłacanych jednostek, zyskując w zamian lepsze traktowanie i 
większy żołd. Obie te kariery są równoznaczne, przynoszą mniej – więcej podobne dochody. 



 Wielu żołnierzy łączy te drogi kariery i wielu świetnych dowódców zajmuje niższe (ale dobrze płatne) 
niż wynikałoby to z ich doświadczenia stanowiska w prezentujących wyższy poziom oddziałach. 
 
Oficerowie: 
 Część oficerów – zwłaszcza w armiach krasnoludów, częściowo też w ludzkich (choć najczęściej u tych 
drugich zatrudnianych na niskich pozycjach, jak dowódcy zaciężnej i najemnej piechoty lub straży miejskiej) – 
jest wyszkolonymi zawodowcami, prawie od początku służby przygotowywanymi do dowodzenia niższymi 
stopniem podkomendnymi. Dysponują bagażem wiedzy i doświadczeń koniecznych do tego, by ich 
podkomendni możliwie dobrze sprawowali się na polu walki. Są wyszkolonymi taktykami, zdyscyplinowanymi 
żołnierzami, mają sporą wiedzę o wojskowości i ludzkich zachowaniach. Ich efektywność na polu walki jest 
często dużo wyższa, niż innych dowódców. 
 Niestety bardzo mało armii szkoli zawodowych oficerów, znacznie częściej opierając się na swojej 
szlachcie, mającej często niewielkie doświadczenie i wiedzę o wojsku. Brakuje też porządnych szkół 
oficerskich, które byłyby w stanie wyszkolić wystarczające ilości młodych osób na to stanowisko. Z tej 
przyczyny kadry rzadko składają się z tego typu osób. 
 Oficerowie tego rodzaju najczęściej pochodzą z pospólstwa i zajmują niższe szczeble. Nie mniej jednak 
dostrzeżono ich potencjał jako przywódców, dlatego też wyniesiono ich ponad swych towarzyszy. W wielu 
przypadkach objęcie tej funkcji jest pierwszym stopniem do kariery i pasowania na rycerza. Co więcej 
stanowisko to otwiera drogę do dużych wpływów i dalszych zaszczytów, więc nawet rycerze – zwłaszcza ubożsi 
– często wybierają dla swych dzieci ten sposób robienia kariery. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 38 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 32 Wyt: 
28 Char: 42 Wdzk: 23 Miecz lub Topór 4, Łuki lub Włócznie 4, W. Wręcz: 2 
Zdolności: Jeździectwo: Koń, Czytanie i pisanie, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny 
cios, Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Wyczucie pobudek, Silna Wola, Tajemne 
znaki: kody sztandarowe i dźwiękowe, Przywództwo, Nieustraszony 
Inwentarz: Jak zwykły żołnierz jego oddziału, lecz Dobrej Jakości 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Wojownik 5 
ZR +10 OP +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Zimna Krew 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 10 
P. Ran +20 ZR +20 INT +10 OP +20 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Ripostowanie, Flinta, Zimna Krew, 
Wzbudzanie strachu, Zastraszanie, Weteran, Rozkazywanie*, Dowódca (...) 
Superelita:  
Profesja: Wojownik 15 
SIŁ +10 P. Ran +20 ZR +20 SIŁ. WOL +20 INT +20 OP +20 WYT +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Specjalna Broń (...), Żołnierka, 
Oporność na głód i zmęczenie Ripostowanie, Flinta, Zimna Krew, Wzbudzanie strachu, Zastraszanie, Weteran, 
Rozkazywanie*, Dowódca (...) 
Wieczni wojownicy + 10 zdolności 
Profesja: Wojownik 20 
SIŁ +20 P. Ran +20 ZR +20 SIŁ. WOL +30 INT +20 OP +20 WYT +20 CHAR +20 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Specjalna Broń (...), Żołnierka, 
Oporność na głód i zmęczenie Ripostowanie, Flinta, Zimna Krew, Wzbudzanie strachu, Zastraszanie, Weteran, 
Rozkazywanie*, Dowódca (...), Taktyka, Majster, Przemawianie, Autorytet, Defensywa 
Żywa legenda: 
Profesja: Wojownik 25 
SIŁ +20 P. Ran +20 ZR +20 SIŁ. WOL +40 INT +20 OP +30 WYT +20 CHAR +40 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Specjalna Broń (...), Żołnierka, 
Oporność na głód i zmęczenie Ripostowanie, Flinta, Zimna Krew, Wzbudzanie strachu, Zastraszanie, Weteran, 
Rozkazywanie*, Dowódca (...), Taktyka, Majster, Przemawianie, Autorytet, Defensywa, Ofensywa, Dowódca 
(...), Oblężenie, Występy, Etykieta 



 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Weterani: 
 Wielu oficerów nie przeszło formalnego szkolenia w tym kierunku i nie zajęło wyższych stanowisk 
dzięki swemu wykształceniu czy szlachetnemu urodzeniu, a raczej dzięki dokonaniom i wrodzonym zdolnością 
przywódczym, które pozwoliły im piąć się w górę. To doświadczeni wojownicy, którzy może nie znają na 
pamięć każdego taktycznego kruczka, ale swym doświadczeniem bojowym i kolekcją blizn wzbudzają respekt 
podkomendnych. Ich ludzie zwykle im ufają, a sami weterani zwykle potrafią świetnie przywalić, niemniej 
jednak ich decyzje nie zawsze są najlepsze ze strategicznego punktu widzenia. Niemniej jednak w Laruzyjskich 
wojskach właśnie tego typu oficerów jest najwięcej, zaraz po tych, którzy stanowisko dostali dzięki urodzeniu 
lub bogactwu. 
 Szczególnie dużo tego typu wojowników jest wśród wszelkiej maści ludów barbarzyńskich, wśród 
których większość przywódców swe umiejętności, majątek i autorytet zawdzięcza właśnie ciągłemu 
uczestnictwu w wyprawach wojennych, a wyszkolenie zastępuje bojowym doświadczaniem. Niemal każdy wódz 
orków za swe umiejętności płacił krwią. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:22 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 22 Wdzk: 23 Miecz lub topór 4 Włucznie lub Łuki 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Jeździectwo: koń, Walka konna, Czytanie i 
pisanie, Tajemne znaki: kod sztandarów i dźwięków 
Inwentarz: Jak zwykły żołnierz jego oddziału, lecz Dobrej Jakości 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: + 1 zdolności 
Profesja: Wojownik 5 
INT +10 CHAR +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Przywództwo 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 10 
INT +20 CHAR +20 OP +15 WYT +15 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Ripostowanie, Flinta.  Przywództwo, Autorytet, 
Weteran, Wielka tężyzna*, Twardziel, Zastraszanie 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 15 
ZR +10 INT +30 CHAR +30 OP +25 WYT +25 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Ripostowanie, Flinta.  Przywództwo, Autorytet, 
Weteran, Specjalna broń (...), Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie, Wielka tężyzna*, Twardziel, 
Zastraszanie, Rozkazywanie, Drugi atak, Ofensywa, Dowódca 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 20 
P. RAN +10 ZR +30 INT +30 SIŁ. WOL +20 CHAR +30 OP +25 WYT +25 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Ripostowanie, Flinta.  Przywództwo, Autorytet, 
Weteran, Specjalna broń (...), Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie, Wielka tężyzna*, Twardziel, 
Zastraszanie, Rozkazywanie, Drugi atak, Ofensywa, Dowódca, Defensywa, Wyczucie pobudek, Instynkt 
wojownika*, Raniący cios 
Żywa legenda: 
Profesja: Wojownik 25 
SIŁ +20 P. RAN +30 ZR +30 INT +30 SIŁ. WOL +20 CHAR +30 OP +30 WYT +30 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Ripostowanie, Flinta.  Przywództwo, Autorytet, 
Weteran, Specjalna broń (...), Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie, Wielka tężyzna*, Twardziel, 
Zastraszanie, Rozkazywanie, Drugi atak, Ofensywa, Dowódca, Defensywa, Wyczucie pobudek, Instynkt 
wojownika*, Raniący cios, Wypatrzenie wady pancerza, Ominięcie tarczy, Przymawiane, Taktyka 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 



Adiutanci: 
 Adiutanci to przyszli kandydaci na oficerów – najczęściej giermkowie rycerzy, kadeci szkół oficerskich 
oraz młodzi żołnierze o talencie przywódczym szkoleni, by w przyszłości zająć stanowiska oficerskie. 
Najczęściej ich służba jest podobna do nauk giermka lub czeladniczego terminu. Kandydaci na przyszłych 
oficerów towarzyszą wyżej postawionym żołnierzom (często nawet samym głównodowodzącym) przez całe dnie 
obserwując ich przy pracy, ucząc się w ten sposób o ich roli i zadaniach. W zamian za tą możliwość pełnią dla 
oficerów rozmaite posługi… Najczęściej mają one bardzo mało wspólnego z wojskowością: adiutanci usługują 
swym przełożonym przy obiedzie, pomagają przywdziać zbroję, pełnią role sekretarzy, posłańców na niedużą 
odległość i często ochroniarzy. Ich służba bywa niebezpieczna, głównie dlatego, że muszą (a przynajmniej 
powinni) towarzyszyć swym przełożonym wszędzie – także na linii frontu. 
 Inni żołnierze zwykle nie mają o nich najlepszego zdania. Traktują ich jak pachołków często 
znienawidzonych oficerów: szpicli, popychadła i wciskające w nie swój interes, za dużo sobie wyobrażające 
smarkacze. Niemniej jednak rzadko odważają się choćby na kpiny… Adiutanci mają zwykle solidne plecy, a 
ponadto sami kiedyś staną się oficerami. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 lub Rycerz 1 lub Dworzanin 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 37 Szyb:27 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 4, druga broń 3 W. Wręcz: 2 
lub 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:22 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt: 
38 Char: 32 Wdzk: 28 Miecze: 4, Włócznie 3 W. Wręcz: 2 
lub 
Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 32 Szyb:27 Int: 38 Madr: 28 Sił. Wol: 19 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt: 
28 Char: 32 Wdzk: 33 Miecze: 4, druga broń 3 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Biegacz, Wysportowanie, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Czytanie i pisanie, Wiedza: Taktyka, Tajemne znaki: Kod sztandarów i dźwięku 
Lub 
Biegacz, Wysportowanie, Walka konna, Jeździectwo koń, Etykieta, Szarża, Fechtunek, Honor, Finta, Finanse, 
Czytanie i pisanie, Wiedza: Taktyka, Tajemne znaki: Kod sztandarów i dźwięku 
Lub: 
Biegacz, Wysportowanie, Wpływy dworskie, Jeździectwo koń, Etykieta, Fechtunek, Honor, Finanse, Wiedza: 
heraldyka, Czytanie i pisanie, Jedna umiejętność artystyczna, Dyplomacja, Parowanie, Wiedza: Taktyka, 
Tajemne znaki: Kod sztandarów i dźwięku 
Inwentarz: Jak zwykły żołnierz jego oddziału 
 
Rycerze: 
 Większość stanowisk dowódców – przynajmniej tych naprawdę wysokich – obsadzona jest przez 
rycerzy i możnych. Nie jest to niczym dziwnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ich głównym zawodem 
jest przecież wojna. Ponadto to właśnie oni najczęściej finansują kampanie i werbują oddziały. Nawet ci 
oficerowie, którzy urodzili się w niższych warstwach społecznych prawie zawsze – jeśli będą żyć wystarczająco 
długo – zostaną pasowi i włączeni do niższej szlachty na którymś etapie swej kariery. 
 Mimo, że najważniejsze stanowiska okupowane są przez rycerzy, to wielu z nich zajmuje niższe 
pozycje. Wielu nieludziom wydaje się to dziwne, ale z jakiegoś powodu szlachetnie urodzeni – zamiast 
dowodzić swymi drużynami osobiście – wolą walczyć w chorągwiach rycerskich, a dowództwo plebsem 
zostawiać plebeliuszom. Oficerów – rycerzy najczęściej widuje się albo na bardzo wysokich stanowiskach, albo 
na czele kolejnych chorągwi. 
 
Cechy: 
Profesja: Rycerz 3 
Rasa: Elf, Półelf lub Człowiek (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 38 P. Ran: 37 Zr: 32 Szyb:22 Int: 28 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt: 
38 Char: 42 Wdzk: 32 Miecz: 4 Topór: 1 lub Miecz: 1 Topór: 4 Włócznia: 3 Łuk: Noże: B. Nietypowa: W. 
Wręcz: 2 
Zdolności: Walka konna, Jeździectwo koń, Etykieta, Szarża, Fechtunek, Honor, Finta, Finanse, Specjalna broń- 
kopia, Wiedza: heraldyka, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Wysportowanie, Biegacz, Czytanie i pisanie, 
Przywództwo, Tajemne znaki: kod sztandarów i dźwięków, Taktyka 



Inwentarz: Długi miecz lub Topór bojowy, Duża tarcza, Zbroja płytowa, Rumak bojowy, Kopia, wszystkie 
przedmioty co najmniej dobrej jakości. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Rycerz 5 
SIŁA: +10, P. RAN: +10 INT: +10 SIŁ WOL+10  WDZK +5, CHAR +5 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Przemawianie 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Rycerz 10 
SIŁA: +20, P. RAN: +30 INT: +20 SIŁ WOL+30 OP+20  WDZK +20, CHAR +20 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia 
broni, Żołnierka, Przemawianie, Autorytet, Dowódca (rycerstwa), Ofensywa, Defensywa, Oblężenie 
Superelita: 
Profesja: Rycerz 15 
SIŁA: +20, P. RAN: +30 INT: +20 MĄDR+20 SIŁ WOL+40 OP+30  WDZK +20, CHAR +30 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia 
broni, Żołnierka, Nieustraszony, Przywództwo, Celny cios, Silny cios, Rozbrajanie, Przemawianie, Autorytet, 
Dowódca (rycerstwa), Ofensywa, Defensywa, Oblężenie, Dyscyplinowanie żołnierzy, Inspirujący dowódca, 
Inspiracja lojalności, Wiedza: wojskowość, Krasomóstwo 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Rycerz 20 
SIŁA: +30, P. RAN: +30 INT: +20 MĄDR+30 SIŁ WOL+40 OP+40  WDZK +20, CHAR +40 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia 
broni, Żołnierka, Nieustraszony, Przywództwo, Celny cios, Silny cios, Rozbrajanie, Przemawianie, Autorytet, 
Dowódca (rycerstwa), Ofensywa, Defensywa, Oblężenie, Dyscyplinowanie żołnierzy, Inspirujący dowódca, 
Inspiracja lojalności, Wiedza: wojskowość, Krasomóstwo, Intrygi, Retoryka, Silna wola, Wyczucie pobudek, 
Występy publiczne,  
Żywa legenda: 
Profesja: Rycerz 25 
SIŁA: +30, P. RAN: +40 INT: +30 MĄDR+30 SIŁ WOL+50 OP+50  WDZK +30, CHAR +50 
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia 
broni, Żołnierka, Nieustraszony, Przywództwo, Celny cios, Silny cios, Rozbrajanie, Przemawianie, Autorytet, 
Dowódca (rycerstwa), Ofensywa, Defensywa, Oblężenie, Dyscyplinowanie żołnierzy, Inspirujący dowódca, 
Inspiracja lojalności, Wiedza: wojskowość, Krasomóstwo, Intrygi, Retoryka, Silna wola, Wyczucie pobudek, 
Występy publiczne, Uspokojenie tłumu, Podburzenie tłumu, Zastraszanie, Niekłamany geniusz, Dusza honoru*, 
Rozkazywanie* 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Arystokraci: 
 Jak już było wspomniane w wielu wypadkach najwyższe stanowiska w wojsku zajmują możnowładcy, 
którzy wystawili armie: królowie, książęta, czasem hrabiowie lub wyznaczone przez nich osoby. Głównie od 
nich zależy obsada stanowisk oficerskich w wojsku. Mimo, że wywodzą się oni z rycerstwa – czyli warstwy 
społecznej generalnie utrzymującej się z wojny – tak naprawdę większość z nich jest tak nawykła do dworskich 
wygód, że ich pojęcie o wojaczce jest niestety dość nikłe. Owszem, część z nich jest biegła w sztuce 
pojedynków, lecz to ich jedyna umiejętność militarna. Ludzie z tej grupy nie zawsze są na tyle przewidujący, by 
powierzyć dowództwo zdolniejszym od siebie, a co gorsza – otaczani przez pochlebców – często wierzą w swój 
talent wojenny. 
 Co więcej ich dwory pełne są ludzi, którzy swe bogactwo i potęgę opierają na protekcji możnych, dzięki 
znajomościom i intrygą zdobywających pozycję. Dla wielu z nich wojna jest okazją do zwiększenia swego 
politycznego znaczenia, a każde stanowisko – często nawet najniższe – trampoliną do odbicia się ku karierze 
(choć naturalnie tylko młodzi i początkujący zadowalają się takimi ochłapami, jak stanowisko podoficera w 
plebejskiej piechocie). Kupują więc tytuły, intrygują, korumpują i wprowadzają chaos. Zamożniejsi wystawiają 
własne oddziały, by mieć pewność, że osiągną swój cel, jakim jest zabłyśnięcie w oczach władcy. 
 Pomimo, że oficerowie tej kategorii otrzymali swą pozycję głównie dzięki odpowiedniemu urodzeniu, 
to trzeba przyznać, że niekiedy znają się oni na tym, co robią. Niestety – są to tylko chlubne wyjątki. Większość 
dowódców – arystokratów jest jednak ignorantami we wszystkich dziedzinach, prócz dworskiej etykiety, 
niepotrafiącymi walczyć, nie znającymi taktyki i strategii, ani nie rozumiejącymi swych żołnierzy (za to świetnie 
radzącymi sobie z ich okradaniem). Są bardzo powszechną plagą w całej Laruzji. 
 



Cechy: 
Profesja: Dworzanin 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła:  
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb: 27 Int: 38  Mądr: 28 Sił. Wol: 19 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Wyt: 28 
Op: 37 Char: 52 Wdzk: 53 Miecze: 4 Topory: 1 Włócznie: 1 Noże: 1 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wpływy dworskie, Jeździectwo koń, Etykieta, Fechtunek, Honor, Finanse, Blefowanie, Wiedza: 
heraldyka, Czytanie i pisanie, Jedna umiejętność artystyczna, Dyplomacja, Prowadzenie rozmowy, Prawo, Urok 
osobisty, Pierwsze wrażenie, Uwodzenie 
Zalety: Status (10), Sojusznik (6) 
Inwentarz: Długi miecz lub Topór bojowy, Duża tarcza, Zbroja płytowa, Rumak bojowy, Kopia, wszystkie 
przedmioty co najmniej dobrej jakości. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Dworzanin 5 
ZR +10 OP+10 
Zdolności: Trwałe wrażenie, Krasomówstwo, Przekupstwo, Intrygi, Artysta*,  
Oddziały elitarne: 
Profesja: Dworzanin 10 
ZR +20 INT +20 OP+10 CHAR +10 WDZK+10 
Zdolności: Trwałe wrażenie, Krasomówstwo, Przekupstwo, Intrygi, Wiedza: polityka, Bystry umysł, 
Wmawianie, Parowanie, Artysta*, Czerpanie mocy z słabości* Dyskrecja*, Dusza honoru*, Edukacja*, 
Kosmopolita* 
Superelita: 
Profesja: Dworzanin 15 
ZR +20 INT +20 OP+20 WYT +20 CHAR +20 WDZK+20 
Zdolności: Trwałe wrażenie, Krasomówstwo, Przekupstwo, Intrygi, Wiedza: polityka, Bystry umysł, 
Wmawianie, Parowanie, Specjalna broń (miecz), Ripostowanie, Uważny, Oszust, Blefowanie, Plotki, Wyczucie 
pobudek, Występy, Artysta*, Czerpanie mocy z słabości* Dyskrecja*, Dusza honoru*, Edukacja*, 
Kosmopolita*, Manipulacja*, Manipulowanie emocjami*, Przemawianie* 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Dworzanin 20 
SIŁ +10 P. RAN +10 ZR +20 INT +20 MĄDR +20 OP+20 WYT +20 CHAR +25 WDZK+25 
Zdolności: Trwałe wrażenie, Krasomówstwo, Przekupstwo, Intrygi, Wiedza: polityka, Bystry umysł, 
Wmawianie, Parowanie, Specjalna broń (miecz), Ripostowanie, Uważny, Oszust, Blefowanie, Plotki, Wyczucie 
pobudek, Występy, Artysta*, Czerpanie mocy z słabości* Dyskrecja*, Dusza honoru*, Edukacja*, 
Kosmopolita*, Manipulacja*, Manipulowanie emocjami*, Przemawianie*, Poznanie słabości, Poznanie wady, 
Styl popisowy, Walka konna, Szczerość 
Żywa legenda: 
Profesja: Dworzanin 25 
SIŁ +10 P. RAN +10 ZR +20 SZYB+10 INT +30 MĄDR +30 OP+30 WYT +20 CHAR +30 WDZK+30 
Zdolności: Trwałe wrażenie, Krasomówstwo, Przekupstwo, Intrygi, Wiedza: polityka, Bystry umysł, 
Wmawianie, Parowanie, Specjalna broń (miecz), Ripostowanie, Uważny, Oszust, Blefowanie, Plotki, Wyczucie 
pobudek, Występy, Artysta*, Czerpanie mocy z słabości* Dyskrecja*, Dusza honoru*, Edukacja*, 
Kosmopolita*, Manipulacja*, Manipulowanie emocjami*, Przemawianie*, Poznanie słabości*, Poznanie wady*, 
Styl popisowy*, Walka konna, Szczerość*, Szantażowanie*, Taniec śmierci*, Wrobienie*, Wykrycie kłamstwa* 
  
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Watażkowie: 
 Watażkowie są dość istotnym problemem w słabo zorganizowanych strukturach państwowych, do 
jakich niestety zaliczają się wszystkie co do jednego kraje Laruzji. Pomimo, że większość z nich pochodzi z 
pospólstwa lub – w najlepszym wypadku – drobnego rycerstwa, to najpotężniejsi z nich są władcami ogromnych 
terenów, mającymi często liczniejsze i lepiej uzbrojone oddziały, niźli legalni władcy i lordowie. Co gorsza nie 
mają też żadnego prawa do zajmowania swej pozycji. 
 Watażkowie to samozwańcza szlachta, bandyccy herszci, orkowi wodzowie oraz lokalni tyrani, osoby, 
które do swej pozycji doszły po trupach, dzięki bezwzględności i okrucieństwu. Ich władza opiera się głównie 
strachu i sile własnych oddziałów. Watażkowie żyją najczęściej z wymuszania haraczy i rozmaitych danin – tak 
od szlachetnie urodzonych jak i chłopów – oraz rozbojowi, porwaniom dla okupu i grabieżom. Książęta i 
królowie często są wobec nich bezradni, głównie dlatego, że Watażkowie nieraz dysponują liczniejszymi 



oddziałami od nich samych, a niższa szlachta i pospólstwo drżą przed nimi. Dodatkowo często traktowani są 
jako potencjalni sojusznicy w wojnach i jako tacy chronieni. 
 Służba u tego typu ludzi nie jest łatwa, lecz atrakcyjna. Watażkowie opierają się na strachu i 
okrucieństwie. Z jednej strony zezwalają swym ludziom na wszystko: grabieże, gwałty, pijaństwo, mordy – a 
nawet nawołują do takich zachowań. Generalnie – póki dzielisz się łupem z wodzem – możesz robić, co 
zechcesz. Pod ich szeregi ciągną więc najgorsze zbiry i męty, jakie tylko mogą istnieć. Z drugiej strony są to 
ludzie, dla których życie ma wyjątkowo małą wartość. Posłuch wymuszą tylko siłą, jest to jedyny argument, jaki 
rozumieją. Najmniejszy sprzeciw wobec woli dowódcy oznacza pewną śmierć z jego ręki. 
 Najbardziej watażkowie nie lubią przejawów samodzielnego myślenia i zbytecznej popularności. 
Tłumią je w zarodku (zwykle ciosem tego, co akurat mieli w ręce). Spowodowane jest to tym, że mało który z 
nich dożywa sędziwej starości. Zwykle pod jego rozkazami jest bowiem przynajmniej kilkanaście osób, które z 
dziką radością zajęłyby jego miejsce. Najczęściej potencjalni następcy nie są ani trochę lepsi od oryginałów. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:22 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 22 Wdzk: 23 Miecz lub topór 4 Włucznie lub Łuki 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Jeździectwo: koń, Walka konna,  
Inwentarz: Jak zwykły żołnierz jego oddziału, lecz Dobrej Jakości 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe:  
Profesja: Wojownik 5 
SIŁ +10 P. RAN +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 10 
SIŁ +20 P. RAN +20 ZR +10 OP +10 WYT +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Zastraszanie 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 15 
SIŁ +20 P. RAN +20 ZR +20 OP +20 WYT +20 CHAR +20 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, Odporność na głód i zmęczenie, Zastraszanie, Wzbudzanie strachu 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 20 
SIŁ +30 P. RAN +30 ZR +20 INT +20 OP +20 WYT +30 CHAR +20 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, Odporność na głód i zmęczenie, Zastraszanie, Wzbudzanie strachu, 
Tortury, Twardziel, Brudna walka 
Żywa legenda: 
Profesja: Wojownik 25 
SIŁ +30 P. RAN +30 ZR +30 INT +20 SIŁ. WOL +20 OP +30 WYT +30 CHAR +30 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, Odporność na głód i zmęczenie, Bardzo silny 
 
Arystokraci plemienni: 
 Pod tą nazwą kryją się przywódcy barbarzyńskich i posiadających niezbyt wyrafinowaną kulturę oraz 
stosunki społeczne ludów. Haugowie, Nordowie i inne, ludzkie szczepy, orkowie, leśne gobliny, zwierzoludzie 
oraz podobne ludy posiadają w swych szczepach liczną „arystokracje”. Nazwa ta jest bardzo myląca. Rzadko 
kiedy bowiem zdarza się, by osoby z tej grupy posiadały jakieś szczególne, wyraźne prawa i przywileje 
dziedziczone w ich rodzinie z pokolenia na pokolenie i zależne od urodzenia. Niemniej jednak są to osoby 
zwykle bardzo wpływowe i znaczące w plemieniu. Powody tego są dwa: najczęściej są to albo osoby 
najbogatsze w danym szczepie, albo pełniące jakąś, ważną funkcję (np. sędziego, wodza na wojnie etc.), co 
zresztą często wiąże się z tym samym. Otaczający taką osobę współplemieńcy zwykle darzą ją szacunkiem i 
posłuszni są jej rozkazom, także, gdy ruszają na wojnę. 
 



Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Barbarzyńca 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Sił: 23 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb: 22 Int: 28 Mądr: 18 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 19 Spost: 27 Szcz: 10 Wyt: 28 Op: 
22 Char: 32 Wdzk: 23 Miecze: 1 Topory: 5 Noże: 1 Łuki lub Włócznie: 2 B. Nietypowa: 1 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo: koń lub wilk, Finanse, Przywództwo, Uniki, Kosmopolita* Zdolności 
plemienne 
Inwentarz: Jak zwykły żołnierz jego oddziału, lecz Dobrej Jakości 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe:  
Profesja: Barbarzyńca 5 
INT: +10 CHAR +10 
Zdolności: Rozkazywanie*, Zdolności plemienne 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Barbarzyńca 10 
SIŁ +10 P. RAN +10 ZR +10 INT: +10 MĄDR +10 OP:+10 CHAR +10 
Zdolności: Rozkazywanie*, Dowódca (...), Podburzenie tłumu, Czujność, Zdolności plemienne 
Superelita: 
Profesja: Barbarzyńca 15 
SIŁ +10 P. RAN +20 ZR +10 INT: +20 MĄDR +20 OP:+20 CHAR +20 
Zdolności: Rozkazywanie*, Dowódca (...), Podburzenie tłumu, Czujność, Drugi atak, Drwina, Etykieta, 
Zdolności plemienne 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Barbarzyńca 20 
SIŁ +20 P. RAN +30 ZR +20 INT: +20 MĄDR +30 OP:+20 CHAR +30 
Zdolności: Rozkazywanie*, Dowódca (...), Podburzenie tłumu, Czujność, Drugi atak, Drwina, Etykieta, Flinta, 
Intrygi,  Mniej ryzykowne ataki, Orientacja, Zdolności plemienne 
Żywa legenda: 
Profesja: Barbarzyńca 25 
SIŁ +20 P. RAN +40 ZR +20 INT: +20 MĄDR +30 OP:+40 CHAR +40 
Zdolności: Rozkazywanie*, Dowódca (...), Podburzenie tłumu, Czujność, Drugi atak, Drwina, Etykieta, Flinta, 
Intrygi,  Mniej ryzykowne ataki, Orientacja, Retoryka, Autorytet, Wyczucie pobudek, Ofensywa, Zdolności 
plemienne 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Elfi starszy: 
 Starsi są tradycyjną funkcją w elfim społeczeństwie powierzaną zaufanym osobom, które osiągnęły 
wiek 650 i więcej lat. Cenieni są głównie przez swą mądrość i wielowiekowe, życiowe doświadczenie, dostępne 
dla mało kogo nawet w warunkach tej długowiecznej przecież rasy. Po prostu bardzo niewielu elfów dożywa tak 
godnego podziwu wieku. 
 Rola starszych  jest – z punktu widzenia ludzi – dość dziwna. Opiera się ona przedewszystkim na 
szacunku i autorytecie, jakim się cieszą w swojej społeczności. Sprawiają one, że ludność powierza im zadania, 
które obawiałaby się złożyć w ręce mniej godnych. W pierwszej kolejności są oni sędziami, niemniej jednak ich 
rola skupia się głównie na tym, co nazywane jest sprawami cywilnymi: rozsądzaniu małżeńskich i sąsiedzkich 
sporów, mediacji we wszelkiego rodzaju konfliktach etc. Bardzo rzadko zajmują się przestępstwami, a częściej 
tym, co mąci harmonię życia w osadzie. W drugiej kolejności starszyzna pełni rolę nauczycieli, od których 
młodsze elfy uczą się wszystkiego, o czym pragną zdobyć wiedzę. Skupiają się głównie na nauce przydatnych 
umiejętności, których zwykle posiadają dość dużo. Wreszcie – z racji szacunku, jakim darzeni są przez całość 
społeczeństwa, a nie tylko prostaczków – zwykle zajmują się też prowadzeniem rozmów na linii poddani – 
władca, reprezentując racje prostego ludu podczas rozmów z często despotycznymi i samolubnymi, elfimi 
władcami. 
 Podczas wojny starszyzna obarczana jest innymi zadaniami niż w trakcie pokoju. Jako, że są 
przywódcami lokalnych społeczności elfy zwykle darzą ich zaufaniem na tyle dużym, by powierzać im zadania 
militarne. W prawdzie brak starszych – wojowników (zawód ten nie sprzyja długowieczności), nie mniej jednak 
ich długoletnie doświadczenie czyni ich osobami, które nadają się do kierowania obroną niedużych społeczności 
lub dowodzenia różnymi formami milicji. 
 
Statystyki: 



Cechy: 
Profesja: Rzemieślnik 10 / Dworzanin 10 
Rasa: Elf 
Sił: 37 P. Ran: 35 Zr: 55 Szyb: 45 Int: 55 Mądr: 55 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 27 Spost: 53 Szcz: 10 Wyt: 30 Op: 
48 Char: 42 Wdzk: 50 Miecze: 3 Łuki: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Czytanie i Pisanie, Rzemiosło lub Profesja, Majster, Autorytet, Przywództwo, Taktyka, Blefowanie, 
Wyczucie pobudek, Język (...), Cichy chód, Ukrywanie się, Uniki, Wiedza: Prawo zwyczajowe, Jeździectwo, 
Walka konna, Konne łucznictwo, Celny strzał, Retoryka, Wycena, Intrygi, Medycyna, Leczenie ran, Leczenie 
chorób, Wpływy dworskie, Etykieta, Fechtunek, Honor, Finanse, Wiedza: heraldyka, Dyplomacja, Sztuka (...), 
Artysta*, Edukacja*, Dyskrecja*, Instynkt wojownika*, Kosmopolita*, Poznanie słabości*, Poznanie wady*, 
Szczerość*, Świadek wydarzeń*, Wykrycie kłamstwa* 
Zalety: Bogaty życiorys 
Inwentarz: Jak zwykły żołnierz jego oddziału, lecz Dobrej Jakości 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Muzycy i Chorąży: 
 W większości co lepiej zorganizowanych armii świata występują funkcje tak chorążych jak i muzyków. 
Są to zwykli żołnierze (choć często funkcja chorążego jest pierwszym krokiem ku karierze oficerskiej), którym 
powierzono specjalne zadania. Chorążowie – jak łatwo zgadnąć – niosą do boju sztandary (proporce, flagi, 
znaki, totemy plemienne etc.) całej armii, jak i pojedynczych oddziałów i pododdziałów. Muzycy natomiast na 
swych instrumentach wygrywają rytm, wedle którego maszerują żołnierze. 
 Mimo, że obie funkcje mogą na pierwszy rzut oka wydawać się co najwyżej niepotrzebnym 
ozdobnikiem, to są niezwykle ważne. Zarówno sztandary, jak i muzyka pozwalają bowiem zachować porządek 
wśród żołnierzy. Dzięki nim poszczególni wojownicy wiedzą, gdzie powinni się znajdować, oraz jak powinni się 
zachowywać. Sztandary i muzycy są bowiem żywymi oznaczeniami pola walki. Także wodzowie – obserwując 
je – wiedzą, gdzie znajdują się poszczególne kompanie. Natomiast gdy sztandarów brakuje, dostają się w ręce 
wroga lub upadają porzucone w oddziałach wkrada się chaos, a zdezorientowani żołnierze są często wybijani. 
 Drugą funkcją obydwu narzędzi – chorągwi i instrumentów muzycznych – jest przesyłanie sygnałów 
zarówno od oficerów do żołnierzy, jak i między wodzem armii, a poszczególnymi oficerami. Sposób, w jaki 
poruszają się sztandary, poszczególne melodie wygrywane przez muzyków, jak i nieskomplikowane, choć 
donośne sygnały mają swoje znaczenia, które rozpoznają tak żołnierze, jak i oficerowie. Pozwala im to 
porozumiewać się szybciej, niż za pośrednictwem jakichkolwiek posłańców. Z tej przyczyny bitwa prawie nie 
może toczyć się bez pomocy obydwu typów żołnierzy. 
 
Chorąży: 
Statystyki: 
Cechy: 
Siła: 28 P. Ran: 38 Zr: 37 Szyb: 27 Int: 33 Mądr: 23 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 9 Spost: 34 Szcz: 15 Wyt: 48 Op: 
32 Char: 37 Wdzk: 23 Miecz lub Topór: 4 Włócznie: 3 Noże: 1 Łuki: 1 W. Wręcz: 2 
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Zdolności: Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, Parowanie, Walka w szyku, 
Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Jeździectwo: Koń, Walka Konna, Tajemne znaki: kod sztandarów i 
dźwięków, Sygnalizowanie, Wysportowanie 
Inwentarz: Kolczuga, Miecz długi, Sztandar 
 
Muzyk: 
Statystyki: 
Cechy: 
Siła: 28 P. Ran: 38 Zr: 37 Szyb: 27 Int: 33 Mądr: 23 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 9 Spost: 34 Szcz: 15 Wyt: 48 Op: 
32 Char: 37 Wdzk: 23 Miecz lub Topór: 4 Włócznie: 3 Noże: 1 Łuki: 1 W. Wręcz: 2 
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Zdolności: Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, Parowanie, Walka w szyku, 
Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Jeździectwo: Koń, Walka Konna, Tajemne znaki: kod sztandarów i 
dźwięków, Sztuka: gra na instrumencie, Wysportowanie 
Inwentarz: Kolczuga, Krótki miecz, instrumenty muzyczne. 
 
Dzierżyciele: 



 Częściej nazywani herosami, poszukiwaczami przygód, awanturnikami, draniami oraz na sposoby nie 
nadające się do druku… Pod tą nazwą kryje się typ ludzi, którzy – z różnych powodów – urośli w siłę na tyle, by 
musieli liczyć się z nimi wszyscy: wodzowie armii, możnowładcy, a czasem nawet królowie. Zazwyczaj za ich 
potęgą i znaczeniem stoi jakiś czynnik nadprzyrodzony. Mówiąc w skrócie: dzierżyciele to zwykli ludzie, którzy 
dysponują niezwykłymi środkami. 
 Większość z nich nie posiada większej wiedzy na temat wojskowości, niemniej jednak nadrabia to 
zapałem, autorytetem (często niechętnym) i możliwościami. Trudno bowiem nie liczyć się z osobą zdolną 
przybrać postać rozszalałej bestii, dzierżącą magiczne artefakty lub słynnej z tego, że zabijała bestie, z jakimi 
większość oficerów nie chciałaby w ogóle mieć do czynienia. Umiejętności i posiadany ekwipunek są niestety 
ich głównymi atutami – czyniącymi ich w niektórych starciach (zwłaszcza z dysponującym magią lub 
potworami wrogiem) niezwykle potrzebnym sojusznikiem. Drugą ich zaletą jest ich unikalność – magiczne 
przedmioty są rzadkością, a wiele z nich, odpowiednio użytych jest w stanie znacząco wpłynąć na przebieg 
bitwy. Co więcej jest to broń, której próżno szukać u przeciwnika – prawie każdy artefakt jest inny, nie ma też 
żadnych szkół uczących magicznych mocy. Trzecią ich zaletą jest autorytet, jakim są obdarzeni przez otoczenie. 
Niektórzy z nich – dzięki czynom, jakie dokonali – cieszą się wielką, społeczną akceptacją, posiadają licznych 
zwolenników oraz osoby, które gotowe są wyruszyć za nimi i towarzyszyć im w boju. Autorytet większości 
oparty jest na ich potędze oraz lękliwym podziwie. 
 Podstawową wadą dzierżycieli jest fakt, że w większości są to ludzie z przypadku: młodzieniec 
uzbrojony w rodowy miecz o niezwykłych właściwościach, starzec wymachujący przypadkowo zdobytym 
amuletem, podejrzany najemnik, który gdzieś ukradł swoją broń, czy żołnierz, który nagle okazał się 
zmiennokształtnym. Nie są to ludzie, którzy wiedzą dużo o wojaczce czy dyscyplinie… Przeciwnie – wielu z 
nich to niezależni outsiderzy, którzy nie lubią rozkazów. W prawdzie istnieją przypadki, gdy powierzano 
magiczne artefakty zaufanym żołnierzom, czy też szkolono dzieci u których zauważono Moce, nie mniej jednak 
są to tylko wyjątki… Dzierżyciele są raczej darem losu, niż stałym składnikiem regularnych armii. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 3 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 28 P. Ran: 37 Zr: 37 Szyb:27 Int: 38 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 37 Wdzk: 23 Miecz: 5 (lub inna Biegłość) Łuk: 3 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo: koń, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, 
Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Konszachty z Czarownikami, Autorytet, Drugi 
atak 
Zalety: Lokalny bohater 
Inwentarz: Jak zwykły żołnierz jego oddziału, lecz Dobrej Jakości 
Specjalne: Magiczny przedmiot, Dar** lub Czarodziejskie Zwierze** lub dowolna Moc 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe:  
Profesja: Wojownik 5 
ZR +10 OP +10 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Używanie magicznych przedmiotów* 
Specjalne: +1 Magiczny przedmiot, Dar** lub Czarodziejskie Zwierze** 
Oddziały elitarne: 
Profesja: Wojownik 10 
ZR +20 SZYB +20 INT +10 OP +20 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, 
Flinta, Używanie magicznych przedmiotów*, Blefowanie, Błyskawiczny atak, Wiedza: potwory, Wiedza: Magia 
Specjalne: +2 Magiczne przedmioty, Dary** lub Czarodziejskie Zwierzęta** 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 15 
ZR +20 SZYB +20 INT +20 OP +20 WYT +20 CHAR +20 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Ripostowanie, Flinta, Specjalna 
broń (...), Żołnierka, Odporność na głód i zmęczenie, Używanie magicznych przedmiotów*, Blefowanie, 
Błyskawiczny atak, Wiedza: potwory, Wiedza: Magia, Silna wola, Przejrzenie iluzji, Odporność na uroki, 
Wycena, Przywództwo 
Specjalne: +3 Magiczne przedmioty, Dary** lub Czarodziejskie Zwierzęta** 
Wieczni wojownicy: 
Profesja: Wojownik 20 
P. RAN +20 ZR +20 SZYB +20 INT +20 SIŁ. WOL +30 OP +20 WYT +20 CHAR +20 



Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Ripostowanie, Flinta, Specjalna 
broń (...), Żołnierka, Odporność na głód i zmęczenie, Używanie magicznych przedmiotów*, Blefowanie, 
Błyskawiczny atak, Wiedza: potwory, Wiedza: Magia, Silna wola, Przejrzenie iluzji, Odporność na uroki, 
Wycena, Przywództwo, Odbicie zaklęcia, Specjalna broń (...), Raniący cios, Sztuka zabijania 
Specjalne: +4 Magiczne przedmioty, Dary** lub Czarodziejskie Zwierzęta** 
Żywa legenda: 
Profesja: Wojownik 25 
P. RAN +30 ZR +30 SZYB +20 INT +20 SIŁ. WOL +40 OP +30 WYT +30 CHAR +20 
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Walka konna, Ripostowanie, Flinta, Specjalna 
broń (...), Żołnierka, Odporność na głód i zmęczenie, Używanie magicznych przedmiotów*, Blefowanie, 
Błyskawiczny atak, Wiedza: potwory, Wiedza: Magia, Silna wola, Przejrzenie iluzji, Odporność na uroki, 
Wycena, Przywództwo, Odbicie zaklęcia, Specjalna broń (...), Raniący cios, Sztuka zabijania, Śmiertelny cios, 
Łowca*, Targowanie się, Szybkie dobywanie 
Specjalne: +5 Magicznych przedmiotów, Darów** lub Czarodziejskich Zwierząt** 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
** Patrz dodatek „Magiczne Skarby Laruzji” 
 
5.8) Flota: 
 
 Floty w Laruzji – niestety – są zorganizowane często dużo gorzej niż armie. Przede wszystkim – z 
braku silnych, wpływowych nadmorskich królestw sztuka wojenna na morzach nie ma tak długiej tradycji, jak w 
przypadku batalii lądowych. Po drugie utrzymanie okrętów jest bardzo drogie… Prócz mrocznych i morskich 
elfów, Trizanii oraz Wyspy Kupców nikt nie posiada zawodowej floty wojennej z prawdziwego zdarzenia. 
 Nie oznacza to, że nikt nie posiada statków. Własne jednostki posiadają wszyscy królowie, 
możnowładcy, miasta, a nawet rycerze i kupcy, których ziemie leżą nad dowolnym morzem lub rzeką. Mniej – 
więcej 50% statków pływających pod laruzyjskimi banderami – mimo, że stanowi źródło utrzymania i często 
dom dla ich kapitanów – jest własnością możnowładców, kapłanów lub kupców. Dotyczy to zwłaszcza 
jednostek dużych. Ich załogi (a w praktyce kapitanowie) muszą płacić swym panom daninę (lub oddawać część 
dochodu wspólnikom w wypadku kupców). Zmuszeni są też do kilku innych świadczeń o podobnej naturze: 
darmowego przewozu pana i jego ludzi oraz służby na wojnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 Laruzyjskie armady morskie powstają więc najczęściej ze zwołanych na wyprawę okrętów 
uzupełnionych o statki prywatnych kupców, którzy zechcieli zostać najemnikami. Jak łatwo zgadnąć większość 
z okrętów to tak naprawdę zwykłe statki kupieckie, rybackie i pasażerskie, na czas wojny tylko przerobione tak, 
by stały się śmiercionośną bronią… Prawdziwe statki wojenne w dużej liczbie utrzymują tylko elfy. 
 Pod względem taktycznym bitwa morska przypomina połączenie klasycznej bitwy lądowej z 
oblężeniem. Z punktu widzenia dowódcy floty jest ona tym pierwszym… Okręty płyną w szyku, przez czas jakiś 
ostrzeliwując się za pomocą machin i broni miotanej (raczej krótko, zważywszy na ich niedoskonałość w 
Laruzji), by przejść do walki w zwarciu (toczonej za pomocą taranów i abordażu. Strona, która zdoła zatopić 
(gorsza ewentualność) lub zdobyć (wiele korzystniejsza wizja) więcej statków przeciwnika. Z punktu widzenia 
załóg przypomina to bardziej oblężenie: wraz z ostrzeliwaniem wroga z machin, walką z wdzierającymi się na 
pokład napastnikami i oblewaniem ich wrzącym olejem. 
 
Marynarz: 
 Marynarze to – jak łatwo zgadnąć – trzon załóg większości statków i okrętów, tak podczas pokoju, jak i 
wojny. Życie nauczyło ich, jak stawiać czoła kaprysom morza, są przyzwyczajeni tak do ciężkiej pracy, jak i 
patrzenia śmierci w twarz… Niestety – walka z wichrem, falami, sztormami, niebezpiecznymi prądami 
znoszącymi okręty na skały czy nawet morskimi potworami nie jest porównywalna z prawdziwą wojną. 
Marynarze – nawet uzbrojeni i doświadczeni w licznych potyczkach i bójkach – nie są godnym przeciwnikiem 
dla wyszkolonych żołnierzy… Z tej przyczyny większość statków wojennych przenosi dwa typy załóg: 
marynarzy jak i żołnierzy. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Rzemieślnik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 32 Szyb:22 Int: 28 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 42 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
33 Char: 22 Wdzk: 23 Noże: 4 Łuki: 2 W. Wręcz: 4 
Zdolności: Profesja: Żeglarz lub Rybak, Pływanie, Wysportowanie, Wspinaczka, Równowaga, Nawigacja, 
Język, Morskie Nogi* 



Inwentarz: Sztylet, 50% na krótki miecz, 50% na puklerz 
Rozwinięcia: 
Załogi doborowe:  
Profesja: Rzemieślnik 3 
ZR +10 WYT +10 
Zdolności: Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Nurkowanie, Wstrzymywanie oddechu 
Załogi elitarne: 
Profesja: Rzemieślnik 5 
ZR +20 INT +10 WYT +10 
Zdolności: Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Nurkowanie, Wstrzymywanie oddechu, Profesja: Szkutnik, 
Wielka tężyzna*, Uniki, Walka uliczna 
Superelita: 
Profesja: Rzemieślnik 10 
SIŁ +20 ZR +20 INT +10 SPOST +20 WYT +20 
Zdolności: Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Nurkowanie, Wstrzymywanie oddechu, Profesja: Szkutnik, 
Wielka tężyzna*, Uniki, Walka uliczna, Brudna walka*, Targowanie się, Wycena, Mocna głowa, Rapeling, 
Czujność, Krzepkość 
Załogi elfickie: 
Profesja: Rzemieślnik 15 
SIŁ +20  P. RAN +10 ZR +30 INT +20 SPOST +0 WYT +20 OP+20 
Zdolności: Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Nurkowanie, Wstrzymywanie oddechu, Profesja: Szkutnik, 
Wielka tężyzna*, Uniki, Walka uliczna, Brudna walka*, Targowanie się, Wycena, Mocna głowa, Rapeling, 
Czujność, Krzepkość, Język (...), Specjalna broń (nożownik), Celny strzał, Celny rzut, Wiedza: morze, Wiedza: 
istoty morskie, Odporność na głód i zmęczenie 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Żołnierz okrętowy: 
 Jako, że większość marynarzy nie nadaje się na żołnierzy (mimo, że zdarza im się walczyć w obronie 
okrętu i swojego życia), większość dowódców obsadza statki – prócz normalnej załogi – także nimi. Podczas 
wojny (i nader często pokoju) na nich spada zadanie obrony okrętów. Niezależnie, czy przychodzi walczyć z 
okrętem przeciwnika, piratami lub morskim potworem to oni stają do walki… Biorą przy tym na siebie tak rolę 
klasycznej piechoty, jak i łuczników i kuszników. 
 Formacja ta ma kilka wad… Żołnierze okrętowi są w prawdzie wyszkolonymi do walki specjalistami, 
ale w odróżnieniu od marynarzy, załóg morskich elfów lub Nordów to tak naprawdę szczury lądowe. Większość 
z nich ma bardzo znikome pojęcie o pracach koniecznych do wykonania na statku, zdani tylko na siebie nie 
wiedzieliby, co począć. Dla załogi podczas rejsu stanowią tylko ciężar (choć często niezbędny). Co więcej – 
podobnie jak załogi większości królestw – tak naprawdę bardziej obawiają się morza, niż wszystkiego innego. 
Wszystkich prawie marynarzy bardziej niż śmierć w walce przeraża możliwość utonięcia. Dotyczy to także 
żołnierzy okrętowych, którzy wypadnięcia za burtę boją się bardziej, niż możliwości śmierci w walce. Z tej 
przyczyny tylko nieliczni noszą zbroje, by mieć jakieś szanse, jeśli wpadną do wody. Ta wada sprawia, że stają 
się łatwym łupem dla bardziej obytych z morzem i wyzbytym lęków przeciwników. Brak wsparcia ze strony 
załóg natomiast powoduje, że piraci – jeśli tylko są dość liczni – także pokonują ich w boju. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Wojownik 1 
Siła: 28 P. Ran: 37 Zr: 37 Szyb:27 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 37 Wyt: 
43 Char: 27 Wdzk: 23 Miecz lub Topór: 4 Łuki: 4 W. Wręcz: 2 
Zdolności: Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios, Równowaga, Morskie Nogi*, 
Pływanie 
Inwentarz: Sztylet, Długi miecz lub Topór bojowy, Duża tarcza, Długi łuk lub Ciężka kusza, 20 pocisków 
Rozwinięcia: 
Załogi doborowe:  
Profesja: Wojownik 3 
ZR +10 WYT +10 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Celny strzał 
Załogi elitarne: 
Profesja: Wojownik 5 
ZR +10 INT +10 WYT +10 OP +10 



Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Celny strzał, Kosmopolita 
Superelita: 
Profesja: Wojownik 10 
SIŁ +10 P. RAN + 10 ZR +20 INT +10 WYT +20 OP +20 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Celny strzał, Kosmopolita, 
Sprawniejsze pływanie, Broń biała, Czujność 
Załogi elfickie: 
Profesja: Wojownik 15 
SIŁ +20 P. RAN + 20 ZR +20 INT +20 WYT +20 OP +20 CHAR +20 
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń 
(...), Rozbrajanie, Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Specjalna broń (...), Żołnierka, 
Odporność na głód i zmęczenie, Celny strzał, Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Broń biała, Czujność, Drugi 
atak, Daleki strzał, Brudna walka, Wysportowanie 
 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Pirat: 
 Piraci to – jak łatwo zgadnąć – są morskimi rozbójnikami. Najczęściej są to zwykli marynarze, którzy 
zarabiają na życie napadając na statki, terroryzując (lub mordując) ich załogi i grabiąc towar. Niemal każdy z 
nich jest więc – lub wkrótce się stanie – mordercą. Piraci są plagą znacznie groźniejszą od lądowych bandytów, 
głównie dlatego, że operują w znacznie liczniejszych, lepiej zorganizowanych grupach, obejmujących 
przynajmniej całe załogi statków. Są głównymi przeciwnikami większości statków wojennych. 
 Czasem zdarza się, że okręty pirackie – korzystając z listów kaperskich (tzn. specjalnych zezwoleń 
wydawanych przez króla pozwalających na atakowanie wrogich statków) lub występując w roli najemników – 
biorą udział w wyprawach wojennych. Są to kłopotliwi sojusznicy: nie znają pojęcia dyscyplina, interesuje ich 
tylko grabież i łup, starają się też unikać walki, jeśli to tylko możliwe. 
 
Statystyki: 
Cechy: 
Profesja: Rzemieślnik 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 32 Szyb:22 Int: 28 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 42 Szcz: 10 Op: 27 Wyt: 
33 Char: 22 Wdzk: 23 Noże: 4 Łuki: 2 W. Wręcz: 4 
Zdolności: Profesja: Żeglarz lub Rybak, Pływanie, Wysportowanie, Wspinaczka, Równowaga, Nawigacja, 
Celny cios, Morskie Nogi* 
Inwentarz: Sztylet, Długi miecz lub Topór bojowy, Duża tarcza, Długi łuk lub Ciężka kusza, 20 pocisków 
Rozwinięcia: 
Załogi doborowe:  
Profesja: Rzemieślnik 3 
ZR +10 WYT +10 
Zdolności: Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Nurkowanie, Silny cios 
Załogi elitarne: 
Profesja: Rzemieślnik 5 
ZR +20 INT +10 WYT +10 
Zdolności: Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Nurkowanie, Silny cios, Profesja: Szkutnik, Wielka tężyzna*, 
Uniki, Walka uliczna 
Superelita: 
Profesja: Rzemieślnik 10 
SIŁ +20 ZR +20 INT +10 SPOST +20 WYT +20 
Zdolności: Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Nurkowanie, Silny cios, Profesja: Szkutnik, Wielka tężyzna*, 
Uniki, Walka uliczna, Brudna walka*, Uniki, Wycena, Mocna głowa, Rapeling, Czujność, Krzepkość 
Załogi elfickie: 
Profesja: Rzemieślnik 15 
SIŁ +20  P. RAN +10 ZR +30 INT +20 SPOST +0 WYT +20 OP+20 
Zdolności: Kosmopolita, Sprawniejsze pływanie, Nurkowanie, Silny cios, Profesja: Szkutnik, Wielka tężyzna*, 
Uniki, Walka uliczna, Brudna walka*, Uniki, Wycena, Mocna głowa, Rapeling, Czujność, Krzepkość, Specjalna 
broń (krótki miecz), Celny strzał, Celny rzut, Wiedza: morze, Wiedza: istoty morskie, Odporność na głód i 
zmęczenie 



 
* Gwiazdką oznaczono zdolności z dodatku „Dodatkowe Zdolności” 
 
Ludy Morza: 
 W niektórych regionach Laruzji ludzie żyją w większym związku z morzem, niż w innych. Nordowie, 
morskie elfy, mieszkańcy wysp… Wszyscy oni co dzień stykają się z oceanem, żyją z niego, uprawiając 
rybołówstwo, handel i piractwo. W dzieciństwie bawią się na plażach i pokładach statków. W odróżnieniu od 
innych nacji nie boją się wody oraz posiadają duży zestaw umiejętności związanych z żeglugą. To czyni z nich 
świetnych marynarzy… I jeszcze lepszych wojowników (jeśli tylko walczą na statkach). 
 Decydującym czynnikiem dla ich skuteczności jest tu przede wszystkim brak strachu przed wodą. 
Morskie ludy biorą jej obecność za coś całkowicie naturalnego, nie obawiając się jej. Dla wielu z nich śmierć na 
morzu jest niemal naturalna. Walcząc na pokładach zachowują się tak, jakby mieli pod sobą najtwardszy grunt, 
nosząc zbroje i każdy, niezależnie jak ciężki ekwipunek. Większość żołnierzy okrętowych odmawia używania 
takiego sprzętu, bojąc się utonięcia w razie wypadnięcia za burtę. 
 
Cechy: 
Profesja: (dowolna profil w opraci o Nordów) Barbarzyńca 1 
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi) 
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:32 Int: 23 Madr: 23 Sił. Wol: 18 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 32 Wyt: 
38 Char: 32 Wdzk: 23 Miecz: 3 Top: 5 Włucz: 2 Łuk: 1 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Lub: 
Miecz: 3 Top: 2 Włucz: 5 Łuk: 1 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Lub: 
Miecz: 1 Top: 3 Włucz: 2 Łuk: 5 Noż: 0 B. Niet: 0 W. Wręcz: 3 
Zdolności: Wysportowanie, Morskie nogi, Czujność lub Tarczownik, Silny cios lub Daleki strzał, Krzepkość lub 
Odtrącenie tarczy, Pływanie, Zapasy, Parowanie, Szał bojowy, Wiosłowanie. 
Inwentarz: Długi miecz lub topór bojowy lub włócznia. Duża tarcza lub łuk i 20 strzał lub proca i 20 kamieni. 
Skóra zwierzęca, 20% na Kolczugę, Hełm. 
Rozwinięcia: 
Oddziały doborowe: 
Profesja: Barbarzyńca 3 
ZR +10, SZYB +10, INT +5, OP +5 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Czujność lub Tarczownik, Daleki strzał, Krzepkość lub Odtrącenie tarczy, 
Natarcie lub Szybki strzał, Nawigacja, Tropienie, Silny cios, Celny cios, Pływanie, Zapasy, Parowanie, Szał 
bojowy, Wiosłowanie. 
Oddziały elitarne: 
ZR +10, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10 
Profesja: Barbarzyńca 5 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Czujność lub Tarczownik, Silny cios, Daleki strzał, Krzepkość lub 
Odtrącenie tarczy, Natarcie lub Szybki strzał, Nieustraszony, Celny cios, Pływanie, Zapasy, Parowanie, Szał 
bojowy, Wiosłowanie, Wycena, Targowanie się, Specjalna broń(...), Przywództwo 
Superelita: 
Profesja: Barbarzyńca 10 
SIŁ +20, P. RAN +20 ZR +20, SZYB +10, INT +10, OP +10, WYT +10 
Zdolności: Wysportowanie, Biegacz, Czujność lub Tarczownik, Silny cios, Daleki strzał, Krzepkość lub 
Odtrącenie tarczy, Natarcie lub Szybki strzał, Nieustraszony, Obalenie, Silna wola, Specjalna broń (...),Celny 
cios, Pływanie, Zapasy, Parowanie, Szał bojowy, Wiosłowanie, Wycena, Targowanie się, Specjalna broń(...), 
Przywództwo, Sztuka zabijania, Bijatyka, Łowiectwo, Nieustraszony 
 
Okręty: 
 Szkutnictwo Laruzji jest – niestety – dość słabo rozwinięte. Załogi statków są dość nieliczne, a same 
okręty małe, poza nielicznymi wyjątkami nie przystosowane ani do transportu większej liczby pasażerów, ani 
towarów. Tym bardziej nie są one zdolne do podróży dalekomorskich, a większość kapitanów nie oddala się od 
lądu na odległość wzroku. W sporadycznych tylko przypadkach załogi na czas nie większy niż jednego dnia 
tracą ląd z oczu. Dzieje się tak mimo, że nawigacja za gwiazdami jest już znana od dłuższego czasu, a niektóre 
okręty zaopatrzone są nawet w kompasy. Statki po prostu nadal są bardzo niedoskonałe, ryzyko ich zatonięcia 
jest bardzo duże, a w takim wypadku załoga ma niewielkie szanse ocaleć, jeśli jednostka znajduje się z dala od 
lądu. 
 Poza kilkoma rodzajami łodzi praktycznie na kontynencie brak jednostek bojowych. Większość 
kapitanów i dowódców flot zadowala się bowiem uzbrojonymi jednostkami kupieckimi. Prawdę mówiąc nie 



czyni to dużej różnicy, gdyż nawet w czasach pokoju statki przypominają bardziej pływające fortece niż łodzie 
kupieckie. Dzieje się tak głównie za sprawą wszechobecnego piractwa i licznych potworów morskich. Obydwie 
te plagi są istnym utrapieniem szlaków handlowych, sprawiającym, że statki zabierają nieraz więcej broni, niż 
ładunku. 
 Warto dodać też, że bardzo podobne jednostki pływają tak po morzach jak i po rzekach. Nie istnieje 
szczególnie zaznaczony podział na flotę morską i śródlądową, bowiem statki są raczej małe i bez większego 
problemu potrafią pokonywać głębsze rzeki. Wyraźniejszy jest raczej podział na statki mórz północnych i 
południowych. Na południu morza są spokojniejsze, wieją tam też łagodniejsze wiatry. Pozwala to z jednej 
strony budować większe i szybsze, wiosłowe statki kosztem ich odporności na kaprysy pogody. Z drugiej strony 
napęd żaglowy jest tam mniej przydatny, a kolosy muszą raczej liczyć na wiosła i siłę wioślarzy. 
 
Langshipy: 
 Długie łodzie z północy, wywodzące się z Nordii, lecz obecnie używane prawie na całym północnym 
obszarze kontynentu, wszędzie tam, gdzie dotarli nordyjscy piraci i grabieżcy. Po prawdzie stateczki te są już 
raczej głosem przeszłości, lecz nadal są bardzo popularne. Długie, sięgające od 13 do 25 metrów i wąskie, 
liczące ok. 2,5 do 4,5 metra kadłuby zapewniają im bowiem bardzo dużą szybkość. Charakterystyczna jest 
wysoka dziobnica, często wyobrażająca smoka lub węża morskiego. Napęd stanowi jeden żagiel i liczne wiosła . 
Co więcej są na tyle małe, by na ich utrzymanie mógł pozwolić sobie każdy rycerz, a nawet bogatszy gospodarz. 
Większe łodzie należą raczej do bogatszych ludzi i to one budzą postrach. Mniejsze jednostki bowiem 
obsługiwane są zwykle przez rodziny… Te największe mają zwykle na pokładach 30-50 wioślarzy, są też na tyle 
proste w obsłudze, że służyć na nich może każdy. Langshipy są na tyle lekkie, że załoga może bez większych 
problemów nieść je na swoich plecach, wyciągając statek na brzeg, lub nawet transportując kilkanaście lub 
kilkadziesiąt kilometrów. 
 
Cechy: 
Załoga: 10 osób 
Ładunek: 40 osób lub 4 tony ładunku 
Cena: 300 sz. z 
Siła: 100 P. Ran: 100 ZR: 50 Szyb: 50. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 40. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 30 Pancerz: 5 
 
Nefy: 
 Stosowany na północy (i rzadziej na południu) statek handlowo – wojenny. To statki dużo większe od 
największych Langshipów, lecz nie tak zgrabne i zwrotne. Posiadają tylko jeden żagiel, który stanowi ich 
główny napęd, dziobnica i tylica sterczą wysoko w górę, a kadłub jest bardzo gruby: jego szerokość liczy sobie 
prawie 1/3 długości. Z przodu, z tyłu, a czasem także pod masztem wznoszą się kasztele zbudowane z bali 
mające zapewnić ochronę załodze i stanowiące platformę strzelecką dla łuczników. Z tyłu, po prawej burcie 
znajduje się wiosło sterowe. Są to raczej niezgrabne i powolne statki stworzone raczej z myślą o przewozie 
ładunków, niż walce albo długich pościgach. 
 
Cechy: 
Załoga: 30 osób 
Ładunek: 150 ton ładunku lub 300 osób lub 150 zwierząt wielkości koni lub krów 
Cena: 300 sz. z 
Siła: 100 P. Ran: 300 ZR: 30 Szyb: 30. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 50. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 10 Pancerz: 5 
 
Kogi: 
 Największe (i stosunkowo młode) statki północy. Są to długie zwykle na 30 metrów, płaskodenne, 
pękate statki handlowe przystosowywane też do walki. Mimo, że napędzane przez jeden do trzech masztów o 
ożaglowaniu rejowym są powolne, a nawet zastosowanie nowoczesnych sterów zamiast wioseł sterowych nie 
gwarantuje im dużej zwrotności. Gdyby nie liczna załoga i dwa potężne kasztele byłyby bezbronne wobec 
Langshipów, czy nawet Nefów. Nadrabiają to licznymi załogami i dużymi zasobami uzbrojenia, jakie mogą 
transportować. 
Cechy: 
Załoga: 30 osób 
Ładunek: 300 ton ładunku lub 600 osób lub 150 zwierząt wielkości koni lub krów 
Cena: 1000 sz. z 
Siła: 100 P. Ran: 500 ZR: 15 Szyb: 10. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 60. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 10 Pancerz: 5 



 
Biremy: 
 Biremy to nieduże galery wyposażone jedynie w dwa rzędy wioseł, każde obsługiwane przez jednego 
wioślarza. Najczęściej pracują na nich wolni, sowicie opłacani marynarze, choć – z braku chętnych – pojawiają 
się ostatnio także statki, na których to zadanie spada na niewolników, jeńców wojennych czy więźniów. Prócz 
nich siłę napędową statku zapewnia pojedynczy maszt z dość prymitywnym żaglem, a za ster służy potężne 
wiosło sterowe. Są to szybkie, lekkie statki idealne do pościgu, szybkich podróży oraz transportu niewielkich 
ładunków. Spotykane są też większe statki podobnej konstrukcji (np. triremy), lecz są one mniej popularne. 
 Współczesne biremy najczęściej uzbrojone są w pojedynczy kasztel i taran, nie mniej jednak wiele z 
nich transportuje też dodatkowe uzbrojenie. 
 
Cechy: 
Załoga: 10 osób 
Ładunek: 40 osób lub 4 tony ładunku 
Cena: 500 sz. z 
Siła: 100 P. Ran: 100 ZR: 60 Szyb: 50. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 30. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 30 Pancerz: 5 
 
Dromony: 
 Dromony to długie, liczące sobie od 30 do 50 metrów galery. Najczęściej mają jeden rząd wioseł, a 
dodatkową siłę napędową stanowi jeden do trzech masztów wraz z żaglami. W centrum szerokiego na 5,5 do 7,5 
metra kadłuba znajduje się wieża służąca zarówno za kasztel, platformę strzelecką jak i mostek kapitański. 
Dromony są dość szybkie jak na statki ich wielkości, a przy tym bardzo ładowne. W prawdzie większość z nich 
służy za statki kupieckie, nie mniej jednak największą sławę osiągnęły na wojnach. Mimo, że transportują 
potężne tarany, to ich bronią główną są machiny i operujący na pokładzie łucznicy. 
 
Cechy: 
Załoga: 100 osób 
Ładunek: 100 ton lub 200 osób lub 100 zwierząt wielkości koni 
Cena: 2000 sz. z 
Siła: 300 P. Ran: 600 ZR: 40 Szyb: 60. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 60. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 30 Pancerz: 5 
 
Skillfirg: 
 Nieduże łodzie, długie na 5 do 15 metrów, o wysmukłych kadłubach i jednym maszcie, na którym 
powiewa bardzo szeroki żagiel. Maszt łączy się z charakterystycznie wzniesionym, przypominającym łabędzią 
szyję dziobem oraz wysoką tylicom łodzi za pomocą olinowania, na którym często montuje się dodatkowe żagle. 
Prócz nich statek napędzany jest wiosłami w jednym rzędzie. Łódź nie ma ładowni, lecz na pokładzie znajduje 
się na tyle dużo miejsca, by rozbić nań namiot. Jednostki tego typu używane są przez elfy, głównie do żeglugi 
śródlądowej oraz przybrzeżnej, tak w charakterze niedużych łodzi pościgowych, jak i wycieczkowych jachtów, 
statków pasażerskich oraz transportu wojowników, a nawet towaru, choć do tego ostatniego ich parametry nie są 
najlepsze. Ewentualni pasażerowie jak i wojownicy często wykorzystywani są w charakterze dodatkowych 
członków załogi, zwłaszcza wioślarzy 
 
Cechy: 
Załoga: 5 osób 
Ładunek: 30 osób lub 10 ton ładunku lub 10 koni albo podobnych zwierząt 
Cena: 100 sz. z 
Siła: 100 P. Ran: 100 ZR: 50 Szyb: 50. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 40. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 30 Pancerz: 5 
 
Firgar: 
 Typ elfickich statków wywodzących się wprost od poprzedniego, będący w prostej linii przodkiem 
zarówno drakarów północy jak i galer południa, które to narodziły się w wyniku nieudolnego naśladownictwa. 
Jest to długi, wąski statek uzbrojony w kasztel na tylicy oraz taranem na dziobie, poniżej poziomu wody. To 
drugie narzędzie montowane jest rzadko, głównie w trakcie wojny na statkach morskich. Statki rzeczne są weń 
uzbrajane nieczęsto, podobnie jednostki nie angażujące się w konflikty. Najczęstszym sposobem walki tych 
jednostek jest po prostu ucieczka, choć nadają się i do starć. Poruszają się one bowiem bardzo szybko, a to 
dzięki 2-3 masztom o trójkątnych żaglach oraz jednemu lub rzadziej dwóm zestawom wioseł. Statki te dość 



poważnie różnią się między sobą konstrukcją. Jednostki morskie najczęściej jako główny napęd używają żagli, 
śródlądowe wioseł. 
 
Cechy: 
Załoga: 45 osób 
Ładunek: 100 osób lub 50 ton ładunku lub 50 koni albo podobnych zwierząt 
Cena: 800 sz. z 
Siła: 100 P. Ran: 300 ZR: 40 Szyb: 60. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 40. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 30 Pancerz: 5 
 
Skaidry: 
 Skaidr to nazwa dla największego typu statków budowanego na kontynencie, a konkretnie w stoczniach 
Mrocznej Puszczy i Lasu Cienia. Prócz tych miejsc wykonywane są jeszcze tylko przez morskie elfy, w wielkim 
oddaleniu od lądu. Proces budowy skaidra, jest podobny do metody wykuwania elfich mieczy jest częściowo 
magiczny. Wydaje się, że bez zastosowania nadprzyrodzonych środków konstrukcja ta powinna się rozpaść, a 
już na pewno nie powinna być taka szybka. Okrętów tego typu jest (stosunkowo) niewiele, proces ich 
powstawania trwa latami, ale efektem jest powstanie statku o niezwykłych parametrach mogącego służyć przez 
wieki. 
 Cechą charakterystyczną dla Skaidrów są wysoko wzniesione dzioby i rozłożyste żagle, które 
przypominają łabędzie skrzydła. W charakterze dodatkowego napędu służy pojedynczy rząd wioseł (na statkach 
ciemnych elfów zdarza się ich więcej). Drugą typową dla tego statku cechą jest fakt, że jest on jednostką 
pełnomorską. Skaidry nie są zdolne do pływania po rzekach. 
 
Cechy: 
Załoga: 65 osób 
Ładunek: 400 osób lub 200 ton ładunku lub 200 koni albo podobnych zwierząt 
Cena: 5000 sz. z 
Siła: 200 P. Ran: 500 ZR: 30 Szyb: 50. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 40. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 30 Pancerz: 5 
 
Hagir: elfi statek – miasto: 
 Używany przez elfy morskie większy (naprawdę bardzo dużo) kuzyn Skaidra. Płaskodenny i nieco 
beczkowaty, oprócz głównego kadłuba wsparty też na bocznych pływakach nadających mu postać katamaranu. 
Pozbawiony jest wdzięku, majestatu i szybkości normalnych, elfich statków i mimo, że porusza się jak mucha w 
smole, to chyba żaden pirat nie był na tyle głupi, by go atakować. Hagiry to statki dalekomorskie, rzadko 
pływające blisko lądu, najczęściej w grupach i przy towarzystwie innych, mniejszych jednostek. Są tak duże, że 
nie mogą wchodzić do większości portów. Z całą pewnością są budowane z potężną pomocą magii. Mówi się, że 
okręty te są żywymi stworzeniami, lecz nie jest to prawda. Mylne wrażenie pochodzi stąd, że często zaopatrzone 
są we własne ogrody pełniące rolę miejsca relaksu dla załogi oraz źródła żywności. 
 Nawet nieprzygotowany do wojny Hagir i tak wyposarzony jest w 3 lub 4 kasztele i tak dużo innej 
broni, że potrafiłby zatopić dowolny, mniejszy statek. Jedyna próba taranowania, jaka jest znana zakończyła się 
zatonięciem statku, który podjął się tego zadania. Abordaże natomiast to szaleństwo choćby z tego powodu, że 
statki te stanowią domy dla całych społeczności elfów i po prostu liczebnie przeważają nad większością 
napastników. 
 
Cechy: 
Załoga: 200 osób 
Ładunek: 1000 osób lub 2000 ton ładunku lub 1000 koni albo podobnych zwierząt 
Cena: 10 000 sz. z 
Siła: 400 P. Ran: 800 ZR: 20 Szyb: 20. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 80. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 30 Pancerz: 5 
 
Kul’Hir (Czajka): 
 Orkowie nie posiadają szczególnie rozwiniętego rzemiosła szkutniczego, głównie z tej przyczyny, że 
ich klany mają bardzo ograniczony kontakt z morzem oraz zlewiskami większych rzek. Przez to tradycja 
żeglarstwa rozwinęła się wśród nich jedynie w bardzo znikomym stopniu. Jednym z jej wyników były właśnie 
czajki. Statki te są częściowym naśladownictwem wczesnych, ludzkich łodzi na bazie których powstały drakary. 
Przy tym są największymi jednostkami, jakie orkowie potrafią budować przy swym nisko rozwiniętym 
rzemiośle. Czajka jest długą i dość szeroką, płaskodenną łodzią. Wydaje się wysoka, lecz w pełni załadowana 
zanurza się bardzo głęboko. By zwiększyć jej wyporność po bokach montuje się pływaki z trzciny. Poruszana 



jest przez rząd wioseł i jeden, dość prymitywny żagiel. Jest na tyle lekka, by załoga mogła ją transportować na 
plecach.  
 Czajki stały się bardzo popularną metodą podróży na rzekach. Na tyle, że rozpowszechniły się daleko 
od orkowych siedzib. Mało kto jednak wie, że mogą pływać także po morzach. Są na nich szczególnie 
niebezpieczne. Głęboko zanurzone są trudno dostrzegalne z innych okrętów, podczas, gdy ich załogi doskonale 
widzą cięższe statki. Orkowie korzystają z tego, trzymając się w pewnej oddali za swymi statkami i atakując je 
pod osłoną nocy. 
 
Cechy: 
Załoga: 20 osób 
Ładunek: 10 osób lub 5 ton ładunku 
Cena: 300 sz. z 
Siła: 100 P. Ran: 100 ZR: 30 Szyb: 30. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 
Wyt: 40. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 20 Pancerz: 5 
 
Ogromne żółwie: 
 Miast tradycji żeglarskich orkowie rozwinęli obyczaj hodowli i przysposabiania do pracy i walki 
różnego rodzaju potworów i dziwacznych stworzeń. Wargowie, wywerny i mamuty to tylko kilka z bardziej 
znanych. Kolejnym są gigantyczne, morskie żółwie, których lęgowiska znajdują się na wulkanicznych plażach 
Gór Ognistych. 
 Potwory te mimo swojego rozmiaru nie stanowią szczególnego zagrożenia dla ludzi. Żółwie – olbrzymy 
są drapieżnikami chętnie pożywiającymi się ssakami, lecz nie atakują statków a na lądzie nie stanowią 
zagrożenia, są bowiem zbyt powolne. Chętnie pożywiają się pływakami lub unoszoną przez wodę padliną, lecz 
ich główny pokarm prawdopodobnie stanowi plankton. W jego poszukiwaniu nurkują na duże głębokości. 
Orkowie nauczyli się ujeżdżać te stworzenia i korzystają z nich jak ze swego rodzaju morskich rumaków, 
będących wsparciem dla czajek i środkiem transportu. 
 Ogromne żółwie są raczej głupie i dają się łatwo kierować, zwłaszcza, jeśli są popędzane bólem. 
Głównym zagrożeniem dla załóg tego typu „statków” jest fakt, że stwory te mogłyby się zanurzyć topiąc całą 
załogę w odmętach. Problemu tego uniknięto kneblując im paszcze tak, by nie mogły ich zamknąć. Próba 
zanurzenia się w takich warunkach zakończyłaby się utopieniem stwora. Wydaje się, że potwór instynktownie 
unika tego. 
 Zwykle stwory te albo niosą na swych plecach kasztele pełne żądnych walki orków, albo uzbrajane są w 
tarany, którymi próbują zatapiać okręty wroga. Czasem transportują też prymitywne machiny bojowe. 
Dodatkową zaletą żółwi jest ich umiejętność poruszania się po lądzie, co jest bardzo przydatną ciekawostką. 
Niektóre klany używały ich nawet w walkach lądowych, jako prowizoryczne zastępstwo mamutów, lecz stwory 
te nie sprawdziły się: były zbyt powolne, a zaatakowane chowały się w głąb skorup. Gdy im to uniemożliwiono 
zakładając specjalne kołnierze na szyję i kończyny okazały się skuteczniejsze, lecz ginęły nader łatwo. 
 
Cechy: 
Załoga: 5 osób 
Ładunek: 20 osób lub 10 ton ładunku 
Cena: 300sz. z 
Siła: 100 P. Ran: 100 ZR: 10 Szyb: 10 (40 w wodzie). Int: 10 Mądr: 10 Sił. Wol: 60 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 30 
Szcz: 10 Wyt: 60. Op: 20 Char: 20 Wdzk: 20 W. Wręcz: 3 
Liczba ataków: 1 
Cios: 3k6 
Zdolności: Bardzo silny, pływanie 
Inwentarz: brak 
Sposób odżywiania się: drapieżnik, żywi się padlinom, morskimi stworzeniami, rybami i planktonem. 
Występowanie: rzadki 
Aktywność: Dzienna 
Wielkość: bardzo duża 
Inteligencja: zwierzęca. 
P. Pancerza: 20 (poza głową i kończynami) 
Obrona: 0 Gigantyczne żółwie nie podejmują akcji obronnych 
Atak: 0 
 
Żółw: 
Zaatakowany gigantyczny żółw chowa kończyny do wnętrza pancerza i nie podejmuje żadnych akcji. 
 



Łodzie wiosłowe: 
 Łodzie wiosłowe to chyba najpopularniejszy środek transportu wodnego. Nie są duże i nie nadają się do 
transportu większych ilości towarów ani ludzi przez dłuższy czas. Nie mniej jednak wystarczą, by przewieść 
kogoś na drugi brzeg rzeki lub wykonywać krótkie kursy blisko brzegu. Posiada je więc sporo ludzi, służą one 
tak za rozrywkę jak i narzędzie pracy dla przewoźników, rybaków, przemytników i setek innych osób 
trudniących się jakimkolwiek zawodem związanym z wodą. Wojskowi także ich używają, najczęściej do 
przepraw przez rzeki i inne, nieduże zbiorniki morskie. 
 
Cechy: 
Załoga: 1 osoba 
Ładunek: 10 osób 
Cena: 50sz. z 
Trudność wykonania: 0 
Siła: 20 P. Ran: 30 ZR: 30 Szyb: 20. Int: n/a Mądr: n/a Sił. Wol: n/a Mist: n/a Mag: n/a Spost: n/a Szcz: 10 Wyt: 
40. Op: n/a Char: n/a Wdzk: 20 Pancerz: 5 
 
Statki: zasady: 
 Statki podlegają tym samym zasadom, co istoty żywe. Nie mniej jednak istnieje kilka poważnych 
różnic: 
 - statki wykonują swój ruch raz na 5 tur. 
 - statki poruszają się na odległość równą Szybkość x 5 
 - statki nie mogą (co oczywiste) biegać. 
 - wszystkie posiadają zdolność „Nieczułość” i nie otrzymują punktów zmęczenia. 
 - Spostrzegawczsość, Mądrość, Inteligencja, Opanowanie i Charyzma statku równe są tym cechom u 
jego kapitana. 
 - zabranie statkowi wszystkich punktów ran nie oznacza jego zniszczenia, a przebicie kadłuba. Od tego 
momentu okręt nabiera wody i w ciągu 1k100 tur tonie. Statek można naprawiać, wykonując test Rzemiosła. W 
każdej turze oznacza to załatanie 1k3 utraconych punktów ran. 
 - statki nie mogą blokować ani parować ran, ale mogą próbować wykonywać uniki. Niestety jedynie 
przed atakami innych okrętów, machin oblężniczych, Bardzo Dużych i Gigantycznych istot oraz zdarzeniami 
losowymi typu zderzania etc. 
 - statki posiadają tyle ataków, ile rodzajów broni (tylko taranów, kruków i machin oblężniczych) na 
nich zamontowano. 
 - jeśli obydwa statki zdołają się połączyć burtami, czy to za pomocą lin z hakami rzucanych przez 
załogę, czy też dzięki krukowi jedna z załóg może spróbować abordażu. Rozgrywany jest on jak oddzielna bitwa 
lądowa. 
 
Broń okrętowa: 
 
Tarany: 
 Tarany, to montowane nad wodą, jak i pod nią urządzenia, za pomocą których statek – zderzając się z 
innym okrętem – stara się go zatopić. Generalnie istnieją dwa ich typy: montowane nad powierzchnią wody jak i 
powyżej niej. Użycie tych pierwszych jest łatwiejsze, nie mniej jednak ich skuteczność jest mniejsza. Tarany 
podwodne należą do jednych z bardziej niebezpiecznych broni morskich, ale są bardzo obosieczne. 
 Statek może być wyposażony tylko w jeden taran. 
 
Taran 
nadwodny 

Miasto: 30sz.z / sztuka Taran zadaje 5k20 ran. 

Taran 
podwodny 

Miasto: 30sz.z / sztuka Taran tego typu zadaje 5k20 ran, ponadto – jeśli statek 
miał okazję przynajmniej 1 swoją tury rozpędzać się - 
trafiony okręt musi wykonywać test Wytrzymałości. Jeśli 
mu nie powiedzie jego kadłub zostaje przebity niezależnie 
od otrzymanych ran. 
Używając tego taranu rzuć 1k20. Wynik 1 oznacza, że 
obie jednostki zaczepiły się ze sobą i nie jest możliwe ich 
rozdzielenie. Jedna z nich tonąc wciągnie pod wodę 
drugą. 

 
Kasztele: 



 Kasztele to drewniane wierze budowane na pokładach statków. Dają one schronienie załodze podczas 
abordażu, a ponadto stanowią platformę strzelecką dla łuczników. Większość statków posiada jeden kasztel, 
czasem zdarzają się wyposażone w dwa, lecz należą one do rzadkości. 
 Za każdy kasztel załoga otrzymuje premię +2 za umocnienia podczas rozgrywania abordażu. 
 
Kasztel Miasteczko 50sz.z / sztuka Brak. 

 
Miotacze ognia: 
 Niektóre ludy i rasy opanowały umiejętność budowy machin, działających na podobnej zasadzie, co 
gigantyczne strzykawki wystrzeliwujących na przeciwnika strumienie płonącej nafty, lub zapalającej się w 
kontakcie z wodą substancji zwanej „ogniem krasnoludzkim” lub „elfim ogniem”. Jest to prawdopodobnie 
najgroźniejsza broń stosowana na morzach, z łatwością niszcząca tak wrogie okręty jak i ich załogi. Co gorsza 
nie są znane żadne metody obrony przed nią. Wadą broni jest jej relatywnie krótki zasięg, oraz to, że niszczy 
bezpowrotnie atakowane statki, które w innych warunkach można byłoby przejąć. 
 
Miotacz 
ognia: 

Miasto 
krasnoludów, 
morskich elfów 
lub w Trisanii. 

50sz.z / sztuka Miotacz ognia zadaje 10k6 ran wszystkim obiektom w 
stożku o szerokości 4 metrów i długości 30 metrów. 
Wywołuje też automatycznie pożar o sile 1k6 +1. 
Ponowne załadowanie miotacza wymaga 10 tur. 
Urządzenie musi być obsługiwane przez minimum 3 
ludzi. 

Amunicja Miasto 
krasnoludów, 
morskich elfów 
lub w Trisanii. 

10sz.z / 
ładunek 

Nafta lub elfi ogień starczający na jeden strzał. 

 
Kruki: 
 Kruk to rodzaj opuszczanego pomostu wyposażonego w hak. Zrzucany jest na pokład wrogiego statku 
podczas rejsu niemal burta w burtę łącząc się z nim i uniemożliwiając rozdzielenie okrętów, oraz pozwalając 
żołnierzom z łatwością dokonać abordażu. 
 Kruk zapewnia premię +2 do siły armii podczas abordażu na wrogi okręt, jeśli jest się stroną atakującą. 
Kruk Miasto 30sz.z Brak. 

 
Machiny: 
 Czyli normalne machiny oblężnicze, opisane już w poprzednich rozdziałach. Są popularną bronią na 
statkach, pełniąc funkcję prymitywnej artylerii przeciwokrętowej, jak i pomagają przy ostrzeliwaniu wybrzeży. 
Niczym nie różnią się od zwykłych balist i katapult. 
 
Jeźdźcy potworów: 
 Niekiedy na pokładach statków stacjonują też jeźdźcy różnego rodzaju groźnych bestii, którzy nękają 
swymi atakami załogi wrogich okrętów. W tego rodzaju walce powietrzni wojownicy sprawdzają się bardzo 
dobrze. Ich stwory ciskają z góry ciężkie głazy, a oni sami miotają bomby zapalające, które z łatwością ogarniają 
okręty ogniem. W prawdzie narażeni są na ostrzał prowadzony przez załogi, nie mniej jednak ich nagły atak 
potrafi nieraz poważnie przerzedzić flotylle nieprzyjaciela. 
 
Osłony: 
 Osłony to wielkie, wiklinowe tarcze czasem dodatkowo obite skórą, które ustawia się na burtach 
statków. Ochraniają one załogi okrętów przed ostrzałem łuczników, jednocześnie – dzięki otworom strzelniczym 
– pozwalają prowadzić samodzielnie ogień. Osłony są zbyt lekkie, by wytrzymać ostrzał machin. 
 
Osłona Miasteczko 30sz.z Brak. 

 
Pancerz: 
 Wiele statków, zwłaszcza tych przeznaczonych głównie do walki, ciężkich i potężnych chroniona jest 
dodatkowo pancerzem, który zwiększa ich odporność na ataki. Generalnie – z racji tego, że nadmiernie 
obciążony statek poważnie traci na szybkości, a dodatkowo słona woda łatwo koroduje i niszczy tą ochronę – 
stosuje się dwa materiały do ochrony pokładu: skóry i miedź. Skóry, mimo, że lekkie i relatywnie tanie jednak 
nie są najodporniejsze. Miedź natomiast jest skuteczniejszą obroną, nie mniej jednak nie wytrzymuje 
porównania z prawdziwymi, pancernymi płytami ze stali. Te jednak – mimo, że trudne do zniszczenia – w 
kontakcie ze słoną wodą niszczeją tak, że ich używanie mija się z celem. 



 
Skóry Miasto 100sz.z Skóry, którymi obito pokład i burty statku chronią przed 

częścią ataków, oraz zapaleniem się okrętu. Zapewniają 
mu +5 Punktów Pancerza. 

Miedziany 
pancerz 

Miasto 300sz.z Miedziane płyty, którymi obito pokład znacznie 
zwiększają wytrzymałość okrętu, który już nie tak łatwo 
uszkodzić. Zapewniają mu premię + 15 Punktów 
Pancerza. 

 
Orki i delfiny: 
 Morskie i czarne elfy wprowadziły do wojen morskich nową, groźną jakość. Są nią tresowane orki i 
delfiny. Zwierzęta te okazały się wyjątkowo inteligentnymi, podatnymi na tresurę i chętnie uczącymi się 
sprzymierzeńcami, z którymi – jak się okazało – relatywnie łatwo jest się porozumiewać. Mimo prób niestety nie 
znaleziono sposobów, w jaki można byłoby ich nauczyć niszczenia obcych okrętów. Zwierzęta te więc 
wyszkolono do realizowania nowych zadań. Po pierwsze służą jako bardzo szybcy i skuteczni zwiadowcy, 
niezauważenie przenikający do flot i portów przeciwników. Po drugie chronią okręty przed ewentualnymi 
napadami ras podmorskich. Po trzecie wspierają walczących wyławiając własnych rozbitków i wciągając pod 
wodę nieprzyjaciół lub zbierając ocalałych, by mogli służyć jako niewolnicy. 
 
Cechy: sił:50, p.ran:70 zr:60 szyb:50 int:40 mądr:25 mist:0 mag:0 sił.wol:65 spost:50 szcz:10 wyt:60 op:60 
char:45 wdzk:45 Umiejętności: w.wręcz:4 
Liczba ataków: 1 ugryzienie 4k6 
Zdolności: Pływanie, Odddychanie pod wodą, echolokacja 
Inwentarz: brak 
Klasyfikacja: Zwierze 
Sposób odżywiania się: drapieżnik 
Teren: południowe morza i oceany 
Występowanie: pospolity 
Aktywność: dzienna. 
Wielkość: średnia 
Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 60 (uniki) 
Atak: 0 
 
Rasy morskie: 
 Żeglarze opowiadają często o dziwnych stworzeniach, które zamieszkują dno oceanu. Większość tego 
typu historii opowiada w prawdzie o krwiożerczych potworach, demonach z dna mórz, czy wreszcie przeklętych, 
nieumarłych marynarzach, lecz niektóre traktują o morskich rasach. Pod falami ma – wedle słów żeglarzy – 
istnieć wiele królestw, w których władają potężne, inteligentne istoty. Najczęściej wyobrażenia tego typu ludów 
są zwyczajną kopią żyjących na powierzchni społeczeństw. Wedle większości wyobrażeń podmorscy kują broń, 
budują zamki, wznoszą miasta i twierdze, podobne jak te istniejące na powierzchni. 
 Prawda jest trochę inna. Rasy podmorskie owszem istnieją, lecz ich poziom cywilizacyjny i rozwój 
społeczny stoją na znacznie niższym poziomie, niż ludów lądowych. Mimo to czasem dochodzi do wzajemnego 
oddziaływania na siebie obydwu kultur. Najczęściej owo oddziaływanie ma formę przykrych wypadków lub 
wzajemnej walki. Czasem zdarza się, że w sieci zaplącze się morski stwór, lub statek, który wpłynie na wody 
podmorskich zostanie zaatakowany czy to dla łupu, czy to dla żywności (obyczaje podmorskich istot są często 
tyleż prymitywne, co obrzydliwe), czy to dlatego, że wzbudził ich gniew. Z prawie taką samą częstotliwością 
podmorscy ratują rozbitków, handlują czy wchodzą w układy z istotami lądowymi. 
 Zarówno pozytywne jak i negatywne spotkania są jednak nad wyraz rzadkie. Mieszkańcy lądów 
posiadają bowiem bardzo niewielkie, wspólne interesy (czy sprzeczności) w kontaktach ze swymi podwodnymi 
kuzynami. Najczęściej wymieniają niewielkie ilości towarów (głównie specyficznych narzędzi) na perły i dobra 
z zatopionych statków, czasem też wynajmują niewielkie ilości najemników. Tylko czarne i morskie elfy 
utrzymują w tych dziedzinach szersze kontakty. 
 
Generalnie pod wodą żyją dwie ważne rasy: skrangowie i trytoni. 
 
Skrangowie: 
 Skrangowie żyją daleko na południowym zachodzie, w ciepłych wodach otaczających południowe atole 
koralowe. Są gatunkiem ziemnowodnym, ale na powierzchni spędzają niewiele czasu, gdyż – mimo, że potrafią 
oddychać powietrzem atmosferycznym – to łatwo tracą wilgotność ciała, a kontakt ze słodką wodą bywa dla 



nich niebezpieczny. Skrangowie są koczownikami, łączącymi się w duże grupy i wędrujący w poszukiwaniu 
żywności. Niektóre z grup, płynące za ławicami docierają do wybrzeży Laruzji, lecz zwykle zawracają i wracają 
w rodzinne tereny. Morza wzdłuż kontynentu są bowiem często zbyt zimne dla nich. 
 Skrangowie dość często atakują statki, chętnie też jednak handlują, wymieniając cenne perły na 
metalową broń i narzędzia, których sami nie potrafią wyrabiać. 
 Postać tych istot na pierwszy rzut oka wielu może wydać się odrażająca. Skrangowie przypominają 
bowiem wyglądem olbrzymie, wężowate ryby lub traszki. Są dłudzy na kilkanaście metrów i masywni, nie 
posiadają tylnych kończyn, za to przednie mają potężne i silnie rozwinięte. Na ladzie poruszają się pełzając, jak 
węże. 
 
Cechy: sił:50, p.ran:50 zr:20 (50 w wodzie) szyb:20 (50 w wodzie) int:20 mądr:25 mist:0 mag:0 sił.wol:45 
spost:30 szcz:10 wyt:60 op:40 char:20 wdzk:15 Umiejętności: Miecze: 0 Topory: 3 Włócznie: 4, Łuki: 0, B.Niet: 
4. W. Wręcz: 4 
Liczba ataków: 1 uderzenie 3k6 
Zdolności: Pływanie, Odddychanie pod wodą, Uniki, Bardzo silny, Silny Cios, Celny cios, Poprawione 
Pływanie 
Inwentarz: Włócznia, 50 % na sieć do rzucania. 
Klasyfikacja: Istota Inteligentna 
Sposób odżywiania się: drapieżnik 
Teren: południowe morza i oceany 
Występowanie: częsty 
Aktywność: całodobowa 
Wielkość: duża 
Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 30 na lądzie, 60 w wodzie (Unik) 
Atak: -10 
Łuska Skrangów zapewnia im 5 punktów pancerza na całym ciele. 
 
Trytoni: 
 Trytoni – nazywani też syrenami – stanowią dziwną rasę. Ich pochodzenie nie jest znane, ale wydaje 
się, że są bliskimi krewnymi elfów lub goblinów, podobnie jak np. driady. Niemniej jednak są bardzo dalecy od 
swych lądowych kuzynów. O ile samice trytonów przypominają powszechne wyobrażenie o syrenach: górna 
połowa ciała przypomina ludzką lub elfią kobietę, a dolna długi, rybi ogon, często posiadający wymyślne barwy. 
Samce są podobne, nie mniej jednak ich całe ciała pokryte są szpetną, twardą łuską. O ile kobiety zwykle 
posiadają dość rozwiniętą inteligencje, o tyle samce są bardzo ograniczone, posiadają bardzo zwierzęcy zestaw 
instynktów i zachowań. Obydwie płcie spotykają się zwykle rzadko. Samice najczęściej nie opuszczają swoich 
siedzib, które urządzają w podmorskich grotach, lub ich najbliższego otoczenia zdając się na pomoc samców we 
wszystkich dziedzinach. Niemal wszystkie są potężnymi adeptkami magii, o różnych, często dziwnych celach. 
Bywają tak samo przyjazne, jak i nieprzyjazne wobec ludzi, choć najczęściej mieszkańców powierzchni traktują 
jako istoty tajemnicze, niemal mityczne i mające niewielki wpływ na to, co się dzieje wokół nich. Dla wielu 
syren, które kontaktują się z nimi stanowią albo źródło egzotycznej wiedzy i plotek, albo naiwnych głupców 
wymieniających za rzeczy bezwartościowe (korale, perły etc.) rzeczy o ogromnej wartości (metalowe narzędzia, 
broń etc.). Inne traktują ich jako użyteczne narzędzia lub wręcz źródło pokarmu. Większość syren ma dość 
marną opinię o osobnikach płci przeciwnej, nie znosi wręcz, gdy zbliżają się do ich siedzib. 
 Samce, które są znacznie liczniejsze zwykle tworzą wędrowne watahy poszukujące pokarmu w 
morzach. Ze swymi kobietami spotykają się rzadko: najczęściej w chwilach, gdy składają im daninę z żywności 
oraz odnalezionych przez siebie skarbów i podczas sezonu godowego. Mimo, że każda wataha posłuszna jest 
którejś z syren lub ich grupie wewnętrzny podział jest oparty na skomplikowanej hierarchii. Gdy nie realizują 
rozkazów syren wykonują polecenia najsprawniejszego ze swego grona. Zwalczają inne stada, które wchodzą na 
ich terytorium. Niestety nie są zbyt inteligentni i często za intruzów biorą załogi statków. 
 Watahy samców przewodzą samce dominujące. Po śmierci przywódców samce walczą o dominacje w 
stadzie, często na śmierć i życie. W ciele zwycięzcy zaczynają zachodzić silne, hormonalne zmiany, jego ciało 
rozrasta się, przybierając nowe barwy, tak, że wygląda niczym kolorowe ryby z dalekich krain są znacznie 
większe i potężniejsze od swych mniejszych braci. 
 
Syreny: 
Cechy: sił:20, p.ran:35 zr:50 szyb:40 int:60 mądr:25 mist:50 mag:50 sił.wol:65 spost:30 szcz:10 wyt:30 op:50 
char:40 wdzk:40 Umiejętności: Miecze: 0 Topory: 0 Włócznie: 4, Łuki: 0, B.Niet: 4. W. Wręcz: 2 
Liczba ataków: 3 



Zdolności: Pływanie, Odddychanie pod wodą, Uniki, Poprawione Pływanie, Rzucanie czarów: magia 
czarnoksięska, Specjalizacja: Woda, Uroki lub Iluzje, Pieśni Bardów, Uwodzenie.  
Inwentarz: Włócznia, 3k6 zaklęć, 1k6 pieśni, 1k10 pereł. 
Klasyfikacja: Istota Inteligentna 
Sposób odżywiania się: drapieżnik 
Teren: morza i oceany 
Występowanie: rzadka 
Aktywność: całodobowa 
Wielkość: duża 
Inteligencja: ludzka. 
Obrona: 60 (Unik) 
Atak: 0 
 
Trytoni: 
Cechy: sił:40, p.ran:40 zr:40 szyb: 40 int:20 mądr:25 mist:0 mag:0 sił.wol:45 spost:50 szcz:10 wyt:50 op:40 
char:20 wdzk:15 Umiejętności: Miecze: 0 Topory: 3 Włócznie: 4, Łuki: 0, B.Niet: 4. W. Wręcz: 4 
Liczba ataków: 1 uderzenie 3k6 
Zdolności: Pływanie, Odddychanie pod wodą, Uniki, Celny cios, Silny Cios, Poprawione Pływanie 
Inwentarz: Włócznia, 50 % na sieć do rzucania. 
Klasyfikacja: Istota Inteligentna 
Sposób odżywiania się: drapieżnik 
Teren: południowe morza i oceany 
Występowanie: częsty 
Aktywność: całodobowa 
Wielkość: duża 
Inteligencja: niemal ludzka. 
Obrona: 50 
Atak: -10 
Łuska Trytonów zapewnia im 5 punktów pancerza na całym ciele. 
 
Tryton: dominujący samiec: 
Cechy: sił:50, p.ran:80 zr:40 szyb: 40 int:20 mądr:25 mist:0 mag:0 sił.wol:45 spost:50 szcz:10 wyt:50 op:40 
char:40 wdzk:60 Umiejętności: Miecze: 0 Topory: 3 Włócznie: 4, Łuki: 0, B.Niet: 4. W. Wręcz: 4 
Liczba ataków: 1 uderzenie 5k6 
Zdolności: Pływanie, Odddychanie pod wodą, Uniki, Celny cios, Silny Cios, Poprawione Pływanie 
Inwentarz: Włócznia, 50 % na sieć do rzucania. 
Klasyfikacja: Istota Inteligentna 
Sposób odżywiania się: drapieżnik 
Teren: południowe morza i oceany 
Występowanie: częsty 
Aktywność: całodobowa 
Wielkość: duża 
Inteligencja: niemal ludzka. 
Obrona: 50 
Atak: -10 
Łuska Trytonów zapewnia im 10 punktów pancerza na całym ciele. 
 
 
6) Rozgrywanie wojen (Mechanika): 
 
 Wojna to sztuka wprowadzania w błąd. Więc jeśli coś możesz, udawaj, że nie możesz. 
Jeśli jesteś gotów: udawaj bezczynność. 
 Będąc blisko udawaj, że jesteś daleko. Będąc daleko: udawaj, że jesteś blisko.  
 Jeśli wróg szuka swojej korzyści, pokaż mu przynętę, by go zwabić. Pomieszaj 
przeciwnika i wtedy uderzaj. 
 - Sun Tsu „Sztuka Wojenna” 
 
 Któż skrycie nie marzy o tym, by poprowadzić armię oddanych wojowników, którzy przejdą przez 
świat niszcząc, paląc i rabując oraz zgniatając każdy opór, jaki napotkają? Chyba każdy, bowiem w przeciwnym 



wypadku komputerowe i planszowe gry strategiczne nie byłyby aż tak popularne. Także i wśród RPG-owców 
zapewne znajdą się i tacy, którzy pragnęliby takiej formy rozrywki. Poniższy model umożliwić ma właśnie 
prowadzenie wojny, lub udział w takowej, jeśli gracze nie zdecydują się na grę wyższymi oficerami. 
 Na potrzeby gry zdecydowałem się podzielić walkę na trzy skalę. Są to: skala wojny, skala bitwy i skala 
żołnierza. 
 Skala żołnierza nie zostanie omówiona w tym tekście, bowiem nie różni się ona od zasad walki z 
Podręcznika Głównego. Uczestniczące w niej postacie walczą samodzielnie, przy wsparciu najwyżej niewielkiej 
gromadki sojuszników z równie nielicznymi przeciwnikami. Można w niej stosunkowo łatwo śledzić poczynania 
wszystkich walczących. W ten sposób rozgrywane są drobne potyczki, pojedynki i niewielkie zasadzki. 
 Skala bitwy jest znacznie większa, lecz również skupia się ona jedynie na żołnierzu. Prezentuje jego 
udział w walkach, w których owszem, może on z łatwością stracić życie, ale wpływ jego – jako jednostki – na 
przebieg boju jest niewielki. W skali bitwy kontrolowanie wszystkich biorących w niej udział przerosłoby 
możliwości nawet całej gromady mistrzów gry. Opowiada ona o walkach prowadzonych przez dziesiątki, setki 
lub tysiące wojowników, w których BG jest tylko jednym z wielu walczących. 
 Skala wojny wreszcie jest stylem gry traktującym o dowódcach prowadzących wielkie armie, 
podbijających i zdobywających, pokonujących armie, załogi miast i fortec tak, jak w zwykłych przygodach 
pokonuje się gobliny, orków i trolle. 
 Naturalnie skale mogą się mieszać ze sobą i dowodzący w bitwie generał może jednocześnie walczyć w 
ramię w ramię ze swymi towarzyszami jak zwykły żołnierz i fechtować się z próbującymi zabić go 
wojownikami nieprzyjaciela. 
 
A 6.1) Skala wojny: 
  
 Dowodzenie podczas przemarszu wielkiej armii nie jest proste, choć takim mogłoby się wydawać. 
Niestety rzadko kiedy polega ono na prostym pchnięciu przed siebie tysięcy żołnierzy… Zwykle jeszcze trzeba 
zadbać o to, by dotarli do celu nie rozpraszając się po drodze, nie umierając przy tym z głodu ani od chorób, nie 
zamarzając i nie ginąc w zasadzkach wroga. Dodatkowo zwykle należy też zadbać o to, by żołnierze nie 
spustoszyli zdobytej prowincji tak, by nie przemieniła się w bezwartościową pustynię. 
 
Przemarsz: 
 
 Trudno – bez zgłębiania tego zagadnienia – zrozumieć jak wielkim wyzwaniem jest przemieszczenie z 
jednego miejsca na drugie kilkudziesięciu, a co dopiero kilkuset ludzi. Zwykle uznaje się, że jednemu 
człowiekowi potrzebna jest przestrzeń o boku jednego metra, by mógł swobodnie maszerować. 
Dziesięciotysięczna armia, ustawiona gęsiego będzie więc ciągnąć się na odległość prawie 10 kilometrów, tak, 
że nikt z przodu kolumny nie zdoła przyjść na pomoc nikomu z tyłu, a ci z tyłu pozostaną całkowicie 
nieświadomi, jeśli z przodu stanie się coś złego. Dlatego też armie najczęściej maszerują kolumnami, po 10 osób 
w szeregu 100 w rzędzie, co ułatwia poruszanie się po drogach, niemniej jednak nie zawsze jest to możliwe. 
Kolumny najczęściej starają się maszerować równolegle, w niewielkiej odległości od siebie. 
 
Tempo marszu: 
 Wojsko porusza się raczej powoli. Zwykle przyjmuje się, że większość wojska może poruszać się z 
prędkością 20 kilometrów dziennie, jedynymi wyjątkami są: lekka kawaleria oraz wilczy jeźdźcy poruszający się 
z prędkością 40 kilometrów dziennie i rycerze przestworzy (do 80 kilometrów dziennie). 
 
Drogi: 
 Jeśli wojsko podróżuje po drogach może poruszać się o połowę szybciej, niż normalnie. Niemniej 
jednak uniemożliwia to maszerowanie obok siebie kilku kolumn, które muszą podążać jedna za drugą. Powoduje 
to, że armia nie pojawia się od razu cała na miejscu. Po przybyciu na miejsce pierwszego tysiąca ludzi żołnierze 
dopiero zaczynają się zbierać się w punkcie docelowym. Każdy kolejny tysiąc pojawia się z godzinnym 
opóźnieniem. Jeśli po drodze trafią się przewężenia, w który nie może maszerować naraz 10 osób, to opóźnienie 
wzrasta o 10% za każdego człowieka, który się nie zmieścił. 
 Naturalnie problem ten można rozwiązać wysyłając wojska do celu innymi drogami… Uniemożliwi to 
zapchanie się dróg. Ale z drugiej strony ułatwi wrogowi jego rozbicie. 
 Ponadto drogi niwelują wszelkie problemy wynikające z marszu po trudnym terenie. 
  
Trudny teren i zła pogoda: 
 Jeśli oddziały maszerują po trudnym terenie (las, stosunkowo płytkie bagna, niewielkie wzniesienia 
etc.) ich prędkość poruszania się spada o połowę. 



 Jeśli wojsko porusza się po terenie bardzo trudnym (wysokie góry, nieprzebyte bagna etc.) jego 
szybkość marszu ogranicza się do ¼ normalnego zasięgu. 
 Wojska latające ignorują modyfikacje wynikające z trudności terenu i dróg. 
 Jeśli panuje zła pogoda (pada deszcz, śnieg etc.) prędkość marszu jest redukowana o 50%, w terenie 
trudnym o 75%, w bardzo trudnym oddziały nie mogą poruszać się inaczej niż forsownym marszem na odległość 
równą 25% swego normalnego zasięgu. 
 
Forsowny marsz: 
 Jeśli wojsko zdecyduje się maszerować marszem forsownym odległość, jaką przebywa jest dwa razy 
większa, niż zwykle (po uwzględnieniu wszystkich modyfikatorów). Nie mniej jednak oddziały docierające na 
miejsce są oddziałami zmęczonymi (patrz Bitwa). Dodatkowo rzuć 1k10. Odział, który maszeruje forsownie 
traci tyle promil swej liczebności dziennie: ludzie po prostu nie wytrzymują tępa, mdleją, zostają w tyle, a 
czasem nawet umierają z wycieńczenia. 
 
Typ terenu: Szybkość ruchu 

piechoty: 
Szybkość ruchu 
kawalerii: 

Szybkość ruchu 
oddziałów latających: 

Normalny: 20 km / dzień 40km / dzień 80km / dzień 
Trudny: 10 km / dzień 20km / dzień 80km / dzień 
Bardzo Trudny: 5km / dzień 10km / dzień 80km / dzień 
Droga: 30km / dzień 60km / dzień 80km / dzień 
Zła pogoda: -50% szybkości - 50% szybkości -50% szybkości 
Marsz forsowny: Szybkość x 2 Szybkość x2 Szybkość x2 
 
 Jeśli wojsko ustawione jest w jedną, długą kolumnę marszową i nie otrzyma innych rozkazy wszystkie 
oddziały będą starały się poruszać albo z tą samą prędkością, czyli z prędkością najwolniejszej jednostki, albo 
rozciągnął się w drodze, poruszając każdy w innym tempie, a dowódcy wolniejszych będą starali się dogonić 
forsownym marszem pozostałe jednostki… 
 Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie, by wydzielić dowolne niemal jednostki i podzielić tak, jak uzna 
się to za stosowne, wydając odpowiednie rozkazy… 
 
6.2 Żołd, aprowizacja, pozyskiwanie zasobów: 
 
 Jak powiedział Napoleon wojsko maszeruje na swoich żołądkach. Każdego dnia każdy żołnierz 
potrzebuje spożyć 1 rację żywnościową, wypić jedną rację wody i wreszcie – jeśli walka trwa w zimie 
potrzebuje jednej wiązki opału dla siebie i dziewięciu towarzyszy. Potrzebuje też przynajmniej jednego płaszcza 
na chłody i niepogodę. Generalnie – wliczając w to ekwipunek – nikt nie jest w stanie nieść więcej niż zapasy na 
2 dni lub wiązkę chrustu na swoich plecach. Żołnierze, którzy czynią inaczej docierają na miejsce zmęczeni. 
 Dokładnie takie same ograniczenia posiadają niestety też i zwierzęta. 
 Pozyskanie wody i opału (poza sytuacjami wyjątkowymi) nie jest w Laruzji problemem, nawet dla 
wielkich armii. Zasoby te – jeśli wojsko nie jest oblegane – są łatwo dostępne. Generalnie można założyć, że z 
zasobów jednej studni może korzystać jednorazowo 100 osób. 
 Większy kłopot stanowi żywność, która bywa towarem deficytowym. Żywność pozyskać można na 
kilka sposobów: 
 Po pierwsze przywieźć ze sobą. Jeden wóz może jednorazowo przetransportować tysiąc racji 
żywnościowych, lecz niestety, porusza się on z prędkością 20 kilometrów dziennie. Co więcej jego załoga także 
musi coś jeść i zużywa 10% ładunku w ciągu każdych 5 dni podróży. 
 Po drugie można wykorzystać własne magazyny lub zdobyte zasoby wroga… Jeśli istnieją. 
 Po trzecie można żywność kupić… Patrz niżej. 
 Po trzecie żywność można rekwirować odbierając ją ludności cywilnej. 
 Na każdym obszarze możliwe są jedynie trzy rekwizycje. Pierwsza polega na odbieraniu chłopom 
nadwyżek żywnościowych, tak, że zwykle starcza im na przetrwanie roku, lecz odbiera nadzieję na wzbogacenie 
się na swoich plonach. 
 Druga polega na zagarnięciu im także tego, co konieczne jest do przetrwania im roku… Skazuje ich na 
nędzę i prawdopodobnie głód oraz wegetacje na krawędzi przetrwania. 
 Trzecia polega na odebraniu im wszystkiego, co sprawi, że wielu z nich będzie głodować lub ucieknie 
do lepszych obszarów, gdzie będą w stanie zapewnić przetrwanie rodzinom. 
 Rekwizycja odbywa się na obszarze do jednego dnia drogi oddalonym od aktualnego obozowiska armii 
i trwa 1k6 dni. Maksymalnie więc może sięgać obszaru o promieniu 40 kilometrów. 
 Jeśli odbywa się na terenie, gdzie żyje wielu ludzi i uprawiane są liczne pola rekiwzycja przynosi 5k20 
razy 2000 racji żywności. Takim teren są najludniejsze, bogate okolice dużych i potężnych państw. 



 Jeśli odbywa się na terenie, gdzie ludność jest stosunkowo liczna przynosi 5k20 razy 1000 racji 
żywności. Do tej kategorii zalicza się większość Larzuji. 
 Jeśli teren jest słabo zaludniony przynosi on 5k20 razy 500 racji. Do tej kategorii zalicza się puszcze 
Haugów, szarpane wojnami pogranicza itd. 
 Jeśli teren nie jest zaludniony (a do tej kategorii zalicza się większość lasów) w ogóle nie przynosi 
żywności. 
 Pierwsza rekwizycja pogarsza stosunki z mieszkańcami o 1, druga o 2, trzecia o 3. Po trzeciej teren, na 
którym się odbyła należy uznać za Ograbiony. 
 Za każdy (zaczęty) tydzień, w którym żołnierze nie otrzymają całych, koniecznych im racji morale 
spada o 1. 
 Dodatkowo żołnierze, którzy nie otrzymują pełnych ilości żywności, wody lub opału tracą dziennie 
1k10 x 0,001 swojego stanu liczebnego na skutek dezercji i śmierci z wycieńczenia. Jeśli nie otrzymają ich w 
ogóle straty te wzrosną do 1k10 x 0,01 całego stanu dziennie. Podczas bitwy żołnierze traktowani są jako 
Głodni. 
 Dodatkowo w warunkach niedożywienia lub głodu istnieje szansa kumulatywna 5% każdego dnia na 
wybuch epidemii. Chorzy żołnierze tracą 1k10x00,1 swojego stanu, a w trakcie walki traktowani są jako Chorzy. 
 
Żołd: 
 Żywność nie jest jedynym problemem, z jakim trzeba się mierzyć. Żołnierzom należy także regularnie 
wypłacać żołd. Naturalnie zdarzają się od tej reguły wyjątki, lecz są one wybitną rzadkością. Zwyczajowy żołd 
jednego wojownika wygląda mniej więcej tak: 
- milicja, robotnicy, skrybowie: 5 sz.z / miesiąc 
- piechota, łucznicy: 15sz.z / miesiąc 
- lekka kawaleria, konni łucznicy, wilczy jeźdźcy: 20sz. z / miesiąc 
- rycerze, czarownicy (czeladnicy): 50sz. z / miesiąc 
- czarownicy (powyżej stopnia czeladnika), potwory, rycerze przestworzy, specjaliści, inżynierowie, lekarze: 
200sz. z / miesiąc 
Oddziały doborowe otrzymują żołd 2 razy większy, elitarne 3 razy większy, super elita 4 razy większy, wieczni 
wojownicy aż 5 razy więcej, niż normalnie. Żywe legendy 6 razy tyle. 
 Oficerom należy się dodatkowo podwójna płaca (oficer piechoty – żywa legenda otrzyma, więc 12 razy 
tyle, co zwykły piechociarz, czyli 240 sz. z miesięcznie). 
 Najemnicy także liczą sobie podwójnie… 
 Wraz z każdym, zaczętym tygodniem spóźnienia wypłaty żołdu morale obniża się o 1 stopień. 
 
Wyposażenie: 
 Wyposażenie oddziałów zużywa się w trakcie walki i przemarszu, co jest zupełnie zrozumiałe. Każdego 
dnia marszu wojsko traci 1k10 x 0,001 swojego wyposażenia, które po prostu się zużywa. Ubrania drą się, buty 
rozpadają się, broń rdzewieje, konie kuleją, pękają osie wozów… Część zasobów daje się odratować, inne 
przepadają bez reszty. Jeśli nie ma czym zastąpić zużytego ekwipunku żołnierzy, którzy go stracili należy uznać 
za Źle Uzbrojonych. 
 Podczas walnej bitwy straty sprzętu wynoszą 1k10x 0,01 całego posiadanego ekwipunku. 
 
 Generalnie – poza najpospolitszymi przedmiotami – rekwizycje niewiele pomagają, jeśli chodzi o 
zdobycie broni i sprzętu. Przedmioty te niestety wymagają zbyt długiej produkcji, by dały się tak po prostu 
zagrabić. Sprzęt należy nabyć (jest to także droga do zdobywania innych materiałów). Niestety… Wszędzie tam, 
gdzie pojawia się armia ceny automatycznie rosną o 100%. Handlarze boją się rabunku, więc ukrywają znaczną 
część swojego towaru, a pojawienie się takiej ilości potencjalnych nabywców sprawia, że wszyscy szukają 
natychmiastowego zysku. Wreszcie tysiące żołnierzy bardzo szybko wyczerpują lokalne zasoby. 
 Jeśli jakaś miejscowość jest w stanie oblężenia ceny rosną o 200%. Po prostu zarówno cywile jak i 
wojskowi wyczerpują zgromadzone zasoby, a nowe transporty nie docierają na czas. Rozwija się też spekulacja. 
 Na terenach ograbionych ceny również rosną o 200%. Po prostu tam już nic nie ma: wojsko wszystko 
zabrało lub zniszczyło. 
 
 Najlepiej, więc dysponować pewnymi zasobami na tyłach, którymi można podreperować uszczuplone 
siły. 
 
6.3) Morale, dyscyplina, nastawienie: 
 
 Morale i dyscyplina – czyli cechy czysto psychiczne, odzwierciedlające nastawienie żołnierzy – są 
często wielokrotnie bardziej decydującym o zwycięstwie czynnikiem, niż uzbrojenie, liczebność, czy siła 



jednostek. Nawet najpotężniejsza, najlepiej uzbrojona, opłacana i najlepiej odżywiona armia nie spełni swego 
zadania, gdy żołnierze pierzchną na widok nieprzyjaciela. Pokona ją nawet zbieranina zdyscyplinowanych 
chłopów, jeśli żołnierze – miast realizować cele strategiczne – rozleją się po kraju wroga rabując, gwałcąc i 
ginąc w zasadzkach i pozbawionych celu potyczkach. 
 Każda armia też polegnie, gdy przeciwko niej powstanie cała prowincja, a każdy, kto żyw chwyci broń i 
starać się będzie zabić jak najwięcej żołnierzy. 
 Zachowanie wojska regulowane jest przez trzy czynniki: Morale, Dyscyplinę i Nastawienie. 
 
Morale: 
 Morale jest najmniej uchwytną z tych cech, przedstawia nastawienie żołnierzy do walki, ich wiarę w 
zwycięstwo oraz sens walki. Generalnie żołnierze o dużym morale po prostu chcą walczyć i przyczynić się do 
sukcesu swojej armii. Podejmują więc większe ryzyko, niż inni, częściej narażając swoje życie, a niekiedy 
działają wręcz samobójczo. Jeśli wróg nie potrafi dotrzymać im pola w tej dziedzinie, mogą wygrać bitwę po 
prostu dłużej utrzymując się na polu walki. 
Dyscyplina:  
 Dyscyplina to wyszkolenie żołnierzy… Niekoniecznie ich doświadczenie na polu walki albo posiadane 
zdolności, co raczej musztra i rygor. Żołnierze o dużej dyscyplinie, niezależnie od swojego Morale czy 
umiejętności zrobią wszystko, co im się nakaże. Rzucą się na pewną śmierć, zaatakują w najcięższym punkcie, 
lub będą tak długo odpierać ataki, jak długo trzeba. Nie uderzą też bez rozkazu, ani nie cofną się bez niego. Mało 
zdyscyplinowani żołnierze to co innego: samowolne ataki i ucieczki, odmawianie wykonywania rozkazów, 
dezercje – oto, czego można się po nich spodziewać. 
 
Nastawienie:  
 Nastawienie natomiast kształtuje to, jak armię postrzegają tubylcy. Większość chłopów Laruzji z dość 
stoickim spokojem podchodzi do wojen, jakie toczą między sobą feudałowie. To po prostu się zdarza, zupełnie 
jak podatki. Niemniej jednak ich przekonania mogą się zmieniać. Chłopi z krainy, którą od lat kontrolują 
orkowie, non stop plądrowanej, chyba każde wojsko potraktują jak wyzwolicieli. Jeśli jednak na ich ziemię 
wkroczy armia złożona na przykład z martwiaków, każdego zabitego zmieniająca w podobne sobie monstrum, 
popisująca się bestialstwem, to ich reakcja może być zgoła inna. Wówczas nawet dotychczasowi ciemięscy 
mogą nawet otrzymać od nich pomoc. 
 
 Wszystkie te cechy mierzy się w skali od 1 do 10. Wyjściową wartością zawsze jest 5. 
 
Modyfikatory z morale: 
 Pierwszą z nich jest morale. Generalnie zależy ono głównie od zdarzeń losowych, które wpływają na 
samopoczucie żołnierzy. Trudno sprawić, by znacząco wzrosło, nie mniej jednak jest to możliwe. Morale 
podnosi się lub spada w następujących warunkach: 
- każdy dzień niedożywienia lub głodu: -1 
- każdy (zaczęty) tydzień zwłoki w wypłacaniu żołdu: -1 
- bitwa, w której armia poniosła ciężkie straty (powyżej 30% stanu): -1k3 
- przegrana bitwa: -3 
- okrucieństwo i niesprawiedliwość dowódców: -1 
- niepotrzebne marnowanie żyć żołnierzy: -1 
- wypłata dodatkowego lub podwójnego żołdu: +1 
- uruchomienie zasobów specjalnych armii, jednorazowa dostawa dobrej żywności i alkoholu: +1. Jeśli zjawisko 
będzie się pojawiać częściej, niż raz na miesiąc zapewnia karę -1 do Dyscypliny za każde zastosowanie. 
- wygrana bitwa: +3 
- nagrodzenie bohaterów po bitwie: +1k3 (w praktyce wypłata 1/4 żołdu) 
- okazja do rabunku: +1 
- przyłączenie się oddziału ochotników liczącego przynajmniej 5% wielkości armii: +1 
- walka na własnym terenie: +1 
 
Wartością początkową Morale zawsze jest 5. 
 
Efekty morale można odczytać z tej tabeli: 
Wysokość morale Opis Efekty: 
10 Fanatyczna wiara 

w zwycięstwo 
Premia +4 do siły armii 

9 Niesłychanie 
wysokie 

Premia +3 do siły armii 



8 Wysokie Premia +2 do siły armii 
7 Bardzo dobre Premia +1 do siły armii 
6 Dobre Brak 
5 Normalnie Brak 
4 Niskie Kara -1 do siły armii. Codziennie wojsko uszczupla się o 1k10 x 

0,001 żołnierzy na skutek ucieczek, dezercji i samobójstw 
3 Bardzo niskie Kara -2 do siły armii. Codziennie wojsko uszczupla się o 1k10 x 

0,002% żołnierzy na skutek ucieczek, dezercji i samobójstw 
2 Na krawędzi 

katastrofy 
Kara -3 do siły armii. Codziennie wojsko uszczupla się o 1k10 x 
0,0055 żołnierzy na skutek ucieczek, dezercji i samobójstw. 
Wojownicy uciekają masowo, w zorganizowanych grupach. Istnieje 
szansa 10% że żołnierze zbuntują się pod dowództwem najlepszych 
oficerów. 
Do wojska nie wstępują ochotnicy. 

1 Całkowita 
katastrofa 

Kara -4 do siły armii. Codziennie wojsko uszczupla się o 1k10 x 
0,01% żołnierzy na skutek ucieczek, dezercji i samobójstw. 
Wojownicy uciekają wręcz masowo, w zorganizowanych grupach 
dowodzonych przez oficerów Istnieje szansa 33%, że żołnierze 
zbuntują się pod dowództwem najlepszych oficerów. 
Do wojska nie wstępują ochotnicy. 

 
Modyfikatory z Dyscypliny: 
 Dyscyplina natomiast określa stopień wytrenowania żołnierzy oraz ich posłuszeństwo dowódcom. 
Osiągana jest na dwa proste sposoby: poprzez trening oraz poprzez złożony system kar i nagród. Ćwiczenia 
wojskowe z założenia mają pomóc wojownikom w przygotowaniu się do poruszania w obcym dlań terenie oraz 
w trudnych do ogarnięcia sytuacjach, do jakich należy zaliczyć bitwę. Niestety większość Laruzyjskich 
dowódców, z braku pieniędzy i czasu lekceważy ten aspekt służby wojskowej, ograniczając się do szybkiego 
kursu musztry i liczenia na doświadczenie bojowe oddziałów. 
 System kar i nagród jest popularniejszym rozwiązaniem. W końcu, jeśli żołnierze nie chcą czegoś 
zrobić, to zawsze można ich do tego zmusić, po prostu uśmiercając tych, którzy zawiedli. Naturalnie nie 
wszyscy dowódcy posługują się aż tak drastycznymi środkami. Zwykle kara śmierci przewidziana jest za 
najcięższe wykroczenia: zdradę, dezercję, zaniechanie, które doprowadziło do śmierci innego żołnierza, 
odmówienie wykonania rozkazu na polu walki lub samowolne działanie. Za lżejsze przewinienia zwykle 
wyznacza się żołnierzy do nieprzyjemnej (np. pełnienie warty), hańbiącej (kopanie wychodków) lub 
niebezpiecznej (np. atak na pierwszej linii) służby, stosuje chłostę, pręgierz lub podobne kary. Naturalnie nie jest 
to regułą. Bywały armie, gdzie za najdrobniejsze przewinienie karano żołnierzy śmiercią, a wodzowie 
prowadzili ze sobą biegłych w torturach katów. 
 Dyscyplina kształtowana jest głównie przez rozkazy dowódcy. Ten może zdecydować, jaki ma być jej 
poziom, nie mniej jednak, nim żołnierze przyzwyczają się do odpowiedniego drygu musi upłynąć pewien czas. 
Dyscyplina zmienia się o jeden poziom w ciągu tygodnia. 
 Jeśli armia nie posiada wystarczającej ilości oficerów i katów, by utrzymać odpowiedni poziom 
dyscypliny ta spada do najniższego możliwego do utrzymania. 
 
Dodatkowo na dyscyplinę mają wpływ następujące zdarzenia losowe: 
- każdy dzień niedorzywienia lub głodu: -1 
- każdy (zaczęty) tydzień zaległości w wypłacie żołdu: -1 
- rabunek: -1k3 
- obecność w armii Berserkerów -2 
- obecność w armii Najemników: -2 
- obecność w armii Rycerstwa i / lub Milicji: -1 (modyfikator nie kumuluje się, jeśli obydwie te formacje są w 
armii naraz) 
- każdy miesiąc bezczynności: -1 
- każdy tydzień ćwiczeń musztry: +1 (nawet, jeśli armia posiada braki kadrowe). Dyscyplina tak uzyskana spada 
o 1 za każdy tydzień poza ćwiczeniami, chyba, że zostaną spełnione wymogi jej utrzymania. 
 
Poziom dyscypliny: Opis: Konieczna ilość oficerów 

i katów na 100 żołnierzy: 
Efekt: 

10 Mithrilowa 
dyscyplina 

25 oficerów, 4 katów Premia +4 do siły armii, rzuć dwa razy na 
wynik każdej dezercji i wybierz taki, jaki 
ci bardziej odpowiada. Codziennie armia 



traci 1k100x 0,002% żołnierzy na skutek 
kar i egzekucji 

9 Żelazna 
dyscyplina 

20 oficerów, 2 katów Premia +3 do siły armii, rzuć dwa razy na 
wynik każdej dezercji i wybierz taki, jaki 
ci bardziej odpowiada. Codziennie armia 
traci 1k10x 0,001% żołnierzy na skutek kar 
i egzekucji. 

8 Tyrania 20 oficerów, 1 kat Premia +2 do siły armii, rzuć dwa razy na 
wynik każdej dezercji i wybierz taki, jaki 
ci bardziej odpowiada. 

7 Twardy 
rygor 

20 oficerów Premia +1 do siły armii, rzuć dwa razy na 
wynik każdej dezercji i wybierz taki, jaki 
ci bardziej odpowiada. 

6 Ciężki rygor 10 oficerów Rzuć dwa razy na wynik każdej dezercji i 
wybierz taki, jaki ci bardziej odpowiada. 

5 Normalna 5 oficerów Brak 
4 Lekkie 

rozprężenie 
1 oficer Kara -1 do siły armii, codziennie armia 

traci 1k10x 0,001% żołnierzy na skutek 
dezercji lub samowolnego oddalania się. 

3 Ciężkie 
rozprężenie 

1/2 oficera Kara -2 do siły armii, codziennie armia 
traci 1k10x 0,002% żołnierzy na skutek 
dezercji lub samowolnego oddalania się. 

2 Katastrofa 1/4 oficera Kara -3 do siły armii, codziennie armia 
traci 1k10x 0,005% żołnierzy na skutek 
dezercji lub samowolnego oddalania się 
oraz wybuchających burd i zamieszek. 

1 Totalne 
bezhołowie 

1/8 oficera Kara -4 do siły armii, codziennie armia 
traci 1k10x 0,01% żołnierzy na skutek 
dezercji lub samowolnego oddalania się 
oraz wybuchających burd i zamieszek. 

 
Modyfikatory z Nastawienia: 
 Nastawienie obrazuje opinię, jaką w oczach cywilów i mieszkańców terenów, na których toczy się 
wojna posiadają żołnierze twojej armii. W zależności od tego cywile będą podchodzić do nich pozytywnie lub 
negatywnie, w pierwszym wypadku pomagając armii, zgłaszając się na ochotnika, wyszukując szpiegów i 
wspomagając ją mieniem. W drugim uciekając przed żołnierzami twojego wojska, przeszkadzając im jak tylko 
się da, współpracując jedynie pod groźbą śmierci i wreszcie aktywnie walcząc, jeśli nie ma innego wyboru. 
Dodatkowo pozytywnie nastawieni mieszkańcy czasem przyłączają się do wojska jako ochotnicy. Wrogowie 
natomiast z radością dołączą do armii nieprzyjaciela, lub nawet wywołają powstanie. 
 
 Na nastawienie duży wpływ mają wydarzenia losowe i decyzje dowódców. 
- każdy mord lub rabunek dokonany w danej prowincji: -1k3 
- egzekucje jeńców lub zakładników: -1 
- pierwsza rekwizycja: -1 
- druga rekwizycja: -2 
- trzecia rekwizycja: -3 
- przymusowy pobór do wojska: -1 
- działania wojskowe trwające dłużej niż 3 miesiące: -1 
- zwycięstwo nad nielubianym (nastawienie 4 i mniej) wrogiem: +1 
- zwycięstwo nad poplurnym  (nastawienie 6 i więcej) wrogiem: -1 
- prowincja, do której wkracza armia jest prowincją należącą do wroga: -2 
- prowincja, do której wkracza armia jest prowincją sojusznika, lub niedawno została podbita przez wroga: +0 
- prowincja, do której wkracza armia jest prowincją jej państwa, lecz niedawno została podbita przez wroga +1 
- prowincja, do której wkracza armia jest prowincją jej państwa +2 
- nastawienie do wroga wynosi 4: +1 (pod warunkiem posiadania własnego nastawienia 5+) 
- nastawienie do wroga wynosi 3: +2 (pod warunkiem posiadania własnego nastawienia 5+) 
- nastawienie do wroga wynosi 2: +3 (pod warunkiem posiadania własnego nastawienia 5+) 
- nastawienie do wroga wynosi 1: +4 (pod warunkiem posiadania własnego nastawienia 5+) 
 
Startowy poziom nastawienia zawsze wynosi 5 



 
Wysokość 
nastawienia 

Opis Efekty: 

10 Wyzwoliciele od 
tyranii 

Każdego dnia istnieje 10% szans przyłączenia się do twoich wojsk 
oddziału ochotników. Każdego dnia istnieje 10% szans datku na 
rzecz wojska od mieszkańców prowincji. Gdy wojsko wkracza do 
miasta witają je wiwatujące tłumy, a matki przynoszą dzieci, byś je 
dotknął. Wynajęcie przewodników kosztuje o połowę taniej. 

9 Armia jest niemal 
kochana 

Każdego dnia istnieje 5% szans przyłączenia się do twoich wojsk 
oddziału ochotników. Każdego dnia istnieje 5% szans datku na 
rzecz wojska od mieszkańców prowincji. Wynajęcie przewodników 
kosztuje o połowę taniej. 

8 Przyjazne Każdego dnia istnieje 1% szans przyłączenia się do twoich wojsk 
oddziału ochotników. Każdego dnia istnieje 1% szans datku na 
rzecz wojska od mieszkańców prowincji. Wynajęcie przewodników 
kosztuje o połowę taniej. 

7 Raczej przyjazne Wynajęcie przewodników kosztuje o połowę taniej. 
6 Pozytywnie 

neutralne 
Brak 

5 Neutalne Brak 
4 Niechętne Wynajęcie przewodników kosztuje dwa razy drożej. Jeśli w twoich 

szeregach są odziały lokalne 1k10 x 0,001 z nich dezerteruje. 
Dziennie tracisz 1k10 x0,001 stanu armii na skutek walk z 
ludnością cywilną. 

3 Nieprzyjazne Wynajęcie przewodników kosztuje cztery razy drożej. Jeśli w 
twoich szeregach są odziały lokalne 1k10 x 0,005 z nich 
dezerteruje. Dziennie tracisz 1k10 x0,001 stanu armii na skutek 
walk z ludnością cywilną. 

2 Jawnie wrogie Wynajęcie przewodników jest niemożliwe. Jeśli w twoich 
szeregach są odziały lokalne 1k10 x 0,01 z nich dezerteruje. 
Dziennie tracisz 1k10 x0,002 stanu armii na skutek walk z 
ludnością cywilną. 

1 Powstanie Wynajęcie przewodników jest niemożliwe. W prowincji wybucha 
powstanie. W jego skład wchodzi 1% populacji prowincji oraz 
wszystkie oddziały lokalne, jakie wchodziły w skład twojej armii.  
Dziennie tracisz 1k10 x0,002 stanu armii na skutek oporu cywilów. 

 
Niechęci rasowe: 
 Większość ludów Laruzji, co tu ukrywać lubi się jak pies z kotem. Niestety, kontynent posiada długą 
tradycje wielopokoleniowych wendett, wojen i najazdów, która sprawiła, że mieszkańcy jednych okolic 
tradycyjnie wręcz nienawidzą mieszkańców innych krajów… A co gorsza mają ku temu powody. Sama 
obecność żołnierzy innej krainy może, więc sprawić, że Popularność, Dyscyplina i Morale w wojsku znacznie 
podupadną. Zależy to od poniższej tabeli: 
 
Rasa: Nielubiane rasy: (kara -1 

do Nastawienia) 
Niecierpiane rasy: (kara 
-2 do Nastawienia) 

Nienawidzone rasy: 
(kara -3 do Nastawienia) 

Wyniosły Lud: Półorkowie, Smokowcy, 
Zwierzoludzie 

Ciemne elfy, Ogry i  
Trolle, Orki, Gobliny 
górskie oraz leśne,  

Demony, Nieumarli 

Haugowie: Smokowcy Ciemne elfy, Ogry (w 
Hungarze), Istoty 
demoniczne 

Demony, Nieumarli 

Nordowie: Smokowcy Ciemne elfy, Demony, Nieumarli 
Nagarowie: Smokowcy, Istoty 

demoniczne 
Krasnoludy, Demony, 
Nieumarli,  

 

Amazonki: Smokowcy Ciemne elfy, Ogry, Istoty 
demoniczne 

Demony, Nieumarli 

Kaal Mordhe: Smokowcy Ciemne elfy, Orkowie, 
Ogry, Trolle,  

Demony, Nieumarli 



Ziggar: Smokowcy Ciemne elfy,  Demony, Nieumarli 
Wysokie elfy: Krasnoludy Smokowcy, Orki, Trolle, 

Gobliny, Ogry oraz ich 
mieszańcy 

Ciemne elfy, Demony, 
Nieumarli,  

Elfy leśne: Krasnoludy Smokowcy, Orki, Trolle, 
Gobliny górskie, Ogry 
oraz ich mieszańcy, 
Ciemne elfy 

Leśne gobliny, Demony, 
Nieumarli,  

Ciemne elfy: Skrzydlaci, Morskie elfy Ludzie inni, niż 
niewolnicy, Inne rasy 
elfów, Gnomy, Niziołki, 
Smokowcy 

Wysokie elfy, 
Krasnoludy 

Szare elfy: Krasnoludy Smokowcy, Orki, Trolle, 
Gobliny, Ogry oraz ich 
mieszańcy, Ciemne elfy 

Demony, Nieumarli,  

Zielone elfy: Krasnoludy Smokowcy, Orki, Trolle, 
Gobliny, Ogry oraz ich 
mieszańcy, Ciemne elfy 

Demony, Nieumarli,  

Morskie elfy: Krasnoludy, Ciemne elfy Smokowcy, Orki, Trolle, 
Gobliny, Ogry oraz ich 
mieszańcy, 

Demony, Nieumarli,  

Krasnoludy: Wszystkie elfy, prócz 
ciemnych, Smokowcy, 
Zwierzoludzie 

Półorkowie, Nagarowie, Demony, Nieumarli, 
Orki, Ogry, Trolle, 
Gobliny, Ciemne elfy 

Gnomy: Zwierzoludzie, 
Smokowcy 

Orki, Ogry, Trolle, 
Gobliny, Ciemne elfy 

Demony, Nieumarli, 

Niziołki: Zwierzoludzie, 
Smokowcy 

Orki, Ogry, Trolle, 
Gobliny, Ciemne elfy 

Demony, Nieumarli 

Skrzydlaci: Ciemne elfy, 
Zwierzoludzie, 
Smokowcy 

Orki, Ogry, Trolle, 
Gobliny 

Demony, Nieumarli 

Smokowcy: Ludzie, Krasnoludy, 
Gnomy, Skrzydlaci 

Elfy  

Ogry i trolle: Demony, Nieumarli Ludzie, prócz Nagarów, 
Haugów i innych 
barbarzyńców, elfy, 
prócz ciemnych, Niziołki, 
Gnomy, Skrzydlaci 

Krasnoludy: 

Orkowie: Demony, Nieumarli Ludzie, prócz Nagarów, 
Haugów i innych 
barbarzyńców, elfy, 
prócz ciemnych, Niziołki, 
Gnomy, Skrzydlaci 

Krasnoludy: 

Leśne gobliny: Demony, Nieumarli Ludzie, prócz Nagarów, 
Haugów i innych 
barbarzyńców, elfy, 
prócz ciemnych, Niziołki, 
Gnomy, Skrzydlaci 

Krasnoludy, Leśne elfy 

Górskie gobliny: Demony, Nieumarli Ludzie, prócz Nagarów, 
Haugów i innych 
barbarzyńców, elfy, 
prócz ciemnych, Niziołki, 
Gnomy, Skrzydlaci 

Krasnoludy: 

Zwierzoludzie: Wyniosły lud, 
Krasnoludy, Niziołki, 
Gnomy, Skrzydlaci 

 Demony, Nieumarli 

Centaury:   Demony, Nieumarli 
Nieumarli: Ogry, Trolle, Orki, 

Gobliny, Nieśmiertelni 
 Wszystkie inne rasy 

prócz Demonów, 
Smokowców i Ciemnych 



elfów 
Demony: Ogry, Trolle, Orki, 

Gobliny, Nieśmiertelni 
 Wszystkie inne rasy, 

prócz ciemnych elfów i 
smokowców oraz 
Niemurałych 

Inni nieśmiertelni: Demony, Nieumarli,   
 
6.4) Rekrutacja: 
 Rekrutacja w Laruzji odbywa się w sposób dość prosty. Najczęściej dowódca, który postanawia zebrać 
wojsko ogłasza punkt zbiórki, a następnie rozsyła po kraju wici, ogłaszające, że armia wyrusza na wojnę, oraz 
ilu żołnierzy z jakich warstw społecznych i okręgów ma się zebrać. Zobowiązani do służby ludzie wyruszają w 
tym kierunku. 
 Z racji odległości, jaką muszą pokonać zwykle czas konieczny na zgromadzenie 1000 wojowników 
zajmuje tydzień. W czasie tym ci, którzy już się zebrali odbywają ćwiczenia wojskowe i przygotowują się do 
walki. 
 Ogłoszenie kilku punktów zbiórki znacznie oszczędza czas, gdyż ludziom z bardziej oddalonych 
obszarów łatwiej jest dotrzeć na tereny, gdzie mają utworzyć armię. 
 Generalnie dowódca powołać może pod broń dowolną ilość żołnierzy, jaką tylko zapragnie – pod 
warunkiem, że zgromadzi odpowiednią ilość broni, żywności i złota. Rozsądną granicą jest jednak 1% 
mieszkańców danego terytorium. Większa ilość zaburzy ekonomię państwa w stopniu nie dającym się 
opanować. W Laruzyjskich warunkach bowiem większość żołnierzy przybywa na wojnę już dysponując 
własnym uzbrojeniem. Najczęściej jest ono nabywane przez mieszkańców ich osiedli, którzy uchylili się od 
służby wojskowej i darowywanie żołnierzom. Nadmierny pobór nie tylko więc oderwie ludzi od pracy, ale też 
znacznie zuboży tych, którzy pozostali w kraju. 
 Werbunek każdego, zaczętego, dodatkowego procenta ludności zmniejsza dochody przynoszone przez 
okolice, w której się odbył o 10%. 
 
Szkolenie i oddziały doborowe: 
 Żołnierze zjawiający się na pobór zawsze stanowią zwykłe oddziały poborowych pierwszego poziomu. 
Bardziej zaawansowane oddziały wymagają dłuższego szkolenia, które jednak zabiera czas i pieniądze. 
Podniesienie żołnierzy o jeden poziom doświadczenia pochłania tyle miesięcy, ile wynosić ma ich nowy poziom. 
Czyli, aby wyszkolić żołnierzy 2 poziomu potrzeba 2 miesięcy, trzeciego 5 miesięcy (awans na 2 poziom + 
awans na 3 poziom). W efekcie czas szkolenia trwa: 
- dla poborowych: 1 miesiąc 
- dla oddziałów doborowych: 6 miesięcy 
- dla oddziałów elitarnych: 15 miesięcy 
- dla superelity: 55 miesięcy 
- dla wiecznych wojowników: 120 miesięcy (10 lat). Z tej przyczyny Wiecznych Wojowników powoływać mogą 
tylko elfy. 
 Naturalnie przez ten czas wojownicy muszą coś jeść, pić oraz otrzymywać żołd. 
 Dodatkowo, żeby wyszkolić żołnierzy potrzeba posiadać także odpowiednich szkoleniowców, na 
poziomie przynajmniej dwa razy wyższym, niż poziom, który mają osiągnąć żołnierze. Musi też znać wszystkie 
Zdolności, które pragnie przekazać swym podkomendnym. 
 Żołd szkoleniowca wynosi tyle, ile normalny żołd oficera jego jednostki +10 sz. z za każdy poziom 
doświadczenia. Musi przypadać przynajmniej jeden na 100 rekrutów. 
 Zwykle instruktor szkoli ludzi tak, by stali się idealnymi duplikatami jego osoby. Naturalnie nie 
oznacza to, że wszyscy żołnierze muszą posiadać te same umiejętności, jak zaproponowane w tym podręczniku. 
Jeśli BG lub BN znajdą instruktorów o odpowiednim zestawie Zdolności mogą szkolić żołnierzy w dowolnym 
zakresie umiejętności: choćby układaniu haiku albo dramatopisarstwie. 
 
Najemnicy: 
 Najemnicy i milicja mogą być powoływani od razu, bez szkolenia, na dowolnych dostępnych dlań 
poziomach doświadczenia, w dowolnych ilościach. 
 Najemnicy nie wpływają na upadek gospodarczy prowincji. 
 Dodatkowo, żeby wyszkolić żołnierzy potrzeba posiadać także odpowiednich szkoleniowców, na 
poziomie przynajmniej dwa razy wyższym, niż poziom, który mają osiągnąć żołnierze. Musi też znać wszystkie 
Zdolności, które pragnie przekazać swym podkomendnym. 
 Żołd szkoleniowca wynosi tyle, ile normalny żołd oficera jego jednostki +10 sz. z za każdy poziom 
doświadczenia. Musi przypadać przynajmniej jeden na 100 rekrutów. 



 Zwykle instruktor szkoli ludzi tak, by stali się idealnymi duplikatami jego osoby. Naturalnie nie 
oznacza to, że wszyscy żołnierze muszą posiadać te same umiejętności, jak zaproponowane w tym podręczniku. 
Jeśli BG lub BN znajdą instruktorów o odpowiednim zestawie Zdolności mogą szkolić żołnierzy w dowolnym 
zakresie umiejętności: choćby układaniu haiku albo dramatopisarstwie. 
 
Uwaga!!! Te zasady szkolenia dotyczą jedynie BN-ów. BG nie mogą z nich korzystać. 
 
Na potrzeby mechaniki wojsko pobieliłem na: 
- milicję: czyli wszystkich powołanych do wojska, ale źle przeszkolony ludzi 
- lekką piechotę: czyli wszystkich, lekko uzbrojonych, choć przeszkolonych do walki ludzi 
- ciężką piechotę: czyli uzbrojonych w ciężką broń i pancerze, walczących pieszo wojowników 
- strzelców: czyli wszelkich wojowników uzbrojonych do walki dystansowej, jednakowo łuczników, kuszników, 
procarzy i oszczepników. 
- lekką jazdę: czyli wszystkich wojowników walczących konno, nie będących rycerzami 
- rycerstwo: czyli potężnie opancerzonych, feudalnych panów rozbijających wroga szarżami na swych potężnych 
rumakach. 
- konnych łuczników: czyli konnych wojowników specjalizujących się w walce dystansowej 
- wilczych jeźdźców: czyli wojowników dosiadających wargów 
- zwiadowców: czyli żołnierzy zajmujących się rozpoznaniem 
- sługów: najczęściej cywilów, zajmujących się zapleczem armii 
- saperów: nieuzbrojonych, lub źle uzbrojonych robotników wykonujących prace oblężnicze 
- inżynierów: czyli projektantów i budowniczych machin oblężniczych 
- medyków: cywili zszywających rannych 
- lekkich machin: skorpiony i araki 
- średnich machin: balisty, arbalisty i nieduże katapulty 
- ciężkich machin: trebuszety i trabaria 
- taranów: wiadomo 
- wież oblężniczych: wiadomo 
- rydwanów: wiadomo 
- regimentów gigantów: żołnierzy wybranych do elitarnych jednostek ze względu na wzrost oraz estetyczny 
wygląd. 
- szermierzy: mistrzów pojedynków nie umiejących walczyć w szyku 
- artystów walki: w ogóle zupełną pomyłkę 
- mistyków miecza: facetów, którzy do wojaczki dorobili przeszkadzającą w życiu filozofię 
- małych potworów: wszystkiego, co da się popędzić na wroga batem: psów, wilków, dużych szczurów etc. 
- potworów: dużych istot pędzonych na wroga. do tej kategorii zalicza się też Trolle i Ogry 
- Bardzo Duży Potwór: potworów: smoków, gigantów etc. 
- istot nadprzyrodzonych: wszystkiego, co jest odporne na niemagiczną broń 
- mamutów bojowych: obsadzonych żołnierzami mamutów 
- powietrznych jeźdźców: wojownicy dosiadający latających bestii 
- wojowników wichru: skrzydlatych wojowników wyspecjalizowanych w walce powietrznej 
- skoczków: skrzydlatych, raczących sobie gorzej w locie, ale także korzystających ze skrzydeł w roli swego 
głównego argumentu. 
- czarowników: osób władających mocami nadprzyrodzonymi. 
- mieczy magii: wojowników będących też magami 
- wojowników ognia: goblińskich, krasnoludzkich i gnomich żołnierzy obsługujących miotacze ognia i inne, 
niebezpieczne machiny 
- goblińskich samobójców: goblińskich wojowników pędzących do walki z ładunkami wybuchowymi i ginącymi 
podczas detonacji 
- jeźdźców na wielbłądach: jeźdźców dosiadających wielbłądów 
- berserkerów: wściekłych wojowników walczących w bitewnym szale 
Z racji różnic kulturowych nie wszystkie ludy mogą werbować te same rodzaje wojsk. Precyzuje to poniższa 
tabela: 
 
Uwaga!!! Czarownicy: czarownicy to wszystkie istoty zdolne posługiwać się magią, nie tylko czarownicy. 
Każdy stwór zdolny rzucać czary o stopniu, jaki wykorzystują czarownicy odpowiedniego poziomu jest 
traktowany jakby był jednym z nich. 
 
Uwaga!!! Potwór to każda istota o rozmiarze Duży i przynajmniej 50 Punktach Ran. Każde stworzenie 
spełniające te warunki jest traktowane jako Potwór. 



 
Uwaga!!! Jako Bardzo Duży Potwór traktowana jest każda istota o przynajmniej 200 Punktach Ran. 
 
Uwaga!!! Każde stworzenie, które można zranić tylko magią lub magiczną bronią traktowane jest jako Istota 
Nadprzyrodzona. 
 
Uwaga!!! Premie te kumulują się. Odporny na zwykłą broń, uzdolniony magicznie demon będzie więc naraz 
traktowany jako Potwór, Czarownik i Istota Nadprzyrodzona. 
 
Rasa: Typy wojska: Specjalne zasady: 
Wyniosły Lud: Milicja 

Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Rycerstwo 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 
Regimenty gigantów 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Artyści walki 
Czarownicy 
Miecze magii 
Jeźdźcy na wielbłądach 

Brak 

Haugowie: Milicja 
Lekka piechota 
Ciężka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Czarownicy 

Milicja traktowana jest jako Lekka Piechota, ale nie 
może być dodatkowo szkolona. 
Nie potrzebują sług. 

Nordowie: Milicja 
Lekka piechota 
Ciężka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Berserkerzy 
Czarownicy 

Milicja traktowana jest jak Lekka Piechota, ale nie 
może być dodatkowo szkolona. 
Nie potrzebują sług. 

Nagarowie: Lekka piechota 
Strzelcy 
Zwiadowcy 
Berserkerzy 
Czarownicy 

Piesze oddziały Trudny teren traktują jako Normalny. 
Nie potrzebują sług. 

Amazonki: Milicja 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Berserkerzy 
Czarownicy 

Milicja traktowana jest jak lekka piechota, ale nie może 
być dodatkowo szkolona. 
Nie potrzebują sług. 

Kaal Mordhe: Milicja Brak 



Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 
Regimenty gigantów 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Artyści walki 
Czarownicy 
Miecze magii 

Ziggar: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Rycerstwo 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 
Regimenty gigantów 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Artyści walki 
Czarownicy 
Miecze magii 

Brak 

Wysokie elfy: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Rycerstwo 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Medycy 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Artyści walki 
Czarownicy 
Miecze magii 
Powietrzni jeźdźcy 
Rydwany 

Brak 

Elfy leśne: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Słudzy 

Piesze oddziały Trudny teren traktują jako Normalny. 



Saperzy 
Medycy 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Artyści walki 
Czarownicy 
Miecze magii 
Małe potwory 
Potwory 

Ciemne elfy: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Rycerstwo 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Medycy 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Artyści walki 
Czarownicy 
Miecze magii 
Powietrzni jeźdźcy 
Rydwany 
Wilczy jeźdźcy 
Małe potwory 
Potwory 

Brak 

Szare elfy: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Medycy 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Artyści walki 
Czarownicy 
Miecze magii 

Brak 

Zielone elfy: Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 
Medycy 
Czarownicy 

Rekrutacja i żołd Zwiadowców wynoszą tyle, ile 
Milicji u innych ras. 
Nie potrzebują Sług. 
Piesze oddziały każdy teren traktują jako normalny. 

Morskie elfy: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 

Brak 



Medycy 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Artyści walki 
Czarownicy 
Miecze magii 

Krasnoludy: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 
Szermierze 
Mistycy miecza 
Czarownicy 
Wojownicy ognia 
Berserkerzy 

Teren górski traktują jak normalny. 
Milicja traktowana jest jako Lekka Piechota, ale nie 
może być dodatkowo szkolona. 

Gnomy: Milicja 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 
Czarownicy 

Brak 

Niziołki: Milicja 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Zwiadowczy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 

Brak 

Skrzydlaci: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 
Czarownicy 
Wojownicy wichru 
Skoczkowie 

Brak 

Smokowcy: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Lekka jazda 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 

Brak 



Czarownicy 
Wojownicy wichru 
Skoczkowie 

Ogry i trolle: Potwory Nie potrzebują sług. 
Orkowie: Milicja 

Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Wilczy jeźdźcy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Regimenty gigantów 
Czarownicy 
Małe potwory 
Potwory 
Berserkerzy 
Rydwany 
Mamuty bojowe 
Wojownicy przestworzy 

Milicja traktowana jest jako lekka piechota, ale nie 
może być dodatkowo szkolona. 

Leśne gobliny: Milicja 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Wilczy jeźdźcy 
Zwiadowcy 
Regimenty gigantów 
Czarownicy 
Małe potwory 
Potwory 
Berserkerzy 
Wojownicy przestworzy 

Nie potrzebują sług. Nie można rekrutować oddziałów 
goblinów o stopniu wyszkolenia powyżej Oddziałów 
Doborowych. Nie można uzbrajać goblinów w broń 
powyżej Dobrej jakości. Leśne gobliny startowo 
zaczynają z bronią Kiepskiej jakości. 
 
Żołd wszystkich ich oddziałów – poza Potworami i 
Czarownikami – wynosi 50% normalnego żołdu. 

Górskie gobliny: Milicja 
Ciężka piechota 
Lekka piechota 
Strzelcy 
Wilczy jeźdźcy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Saperzy 
Inżynierowie 
Medycy 
Berserkerzy 
Rydwany 
Wojownicy ognia 
Goblińscy samobójcy 

Nie potrzebują sług. Nie można rekrutować oddziałów 
goblinów o stopniu wyszkolenia powyżej Oddziałów 
Doborowych. Nie można uzbrajać goblinów w broń 
powyżej Dobrej jakości. 
 
Żołd wszystkich ich oddziałów – poza Inżynierami, 
Medykami, Wojownikami ognia i Czarownikami – 
wynosi 50% normalnego żołdu. 

Zwierzoludzie: Lekka piechota 
Strzelcy 
Wilczy jeźdźcy 
Zwiadowcy 
Słudzy 
Czarownicy 
Małe potwory 
Potwory 
Berserkerzy 

Zwiadowcy kosztują i pobierają żołd, jak w innych 
armiach Milicja. 
Nie potrzebują sług. 

Centaury: Lekka jazda 
Konni łucznicy 
Zwiadowcy 

Lekka Jazda kosztuje i pobierają żołd, jak w innych 
armiach Milicja. 
Nie potrzebują sług. 

Nieumarli: Wszystkie Morale ich oddziałów zawsze wynosi 5. 
Istoty demoniczne: Wszystkie Brak 
Inni nieśmiertelni: Wszystkie Brak 



 
Broń: 
 Jak powszechnie wiadomo żołnierzy trzeba także uzbroić. Uzbrojenie należy do następujących 
kategorii: 
Nieuzbrojeni: żołnierze nie dysponują żadną bronią, jedynie dowódcy posiadają broń improwizowaną (jeden 
przedmiot). 
Źle uzbrojeni: żołnierze uzbrojeni są w broń improwizowaną, jedynie oficerowie posiadają broń kiepskiej 
jakości. 
Słabo uzbrojeni: żołnierze posiadają broń kiepskiej jakości, jedynie oficerowie posiadają broń normalnej 
jakości 
Normalnie uzbrojeni: żołnierze posiadają broń Normalnej Jakości. 
Dobrze uzbrojeni: żołnierze posiadają broń Dobrej Jakości. 
Doskonałe: żołnierze posiadają broń Wysokiej Jakości. 
Niezwykłe: żołnierze posiadają broń Niezwykłej Jakości. 
Legendarne: żołnierze posiadają broń Legendarnej Jakości 
Nadludzkie: wszyscy żołnierze uzbrojeni są w broń Nadludzkiej Jakości 
 
Dodatkowo, niezależnie od powyższych istnieją jeszcze następujące kategorie uzbrojenia: 
Elfie: Żołnierze uzbrojeni są w broń Elfią. 
Krasnoludzkie: Żołnierze uzbrojeni są w broń Krasnoludzką. 
Magiczne: Żołnierze uzbrojeni są w broń Magiczną. 
 
 Powołanie lepiej uzbrojonych oddziałów oznacza konieczność (jednorazowej) wypłaty dodatkowego 
żołdu x5 za każdy poziom Uzbrojenia wojowników. 
 Uzbrojenie Elfie, Krasnoludzkie lub Magiczne należy nabywać oddzielnie, niemniej jednak także może 
dzielić się na poziomy jakości. 
 Wyjściowym poziomem jest zawsze Uzbrojenie Normalne, dla Milicji natomiast Słabo Uzbrojeni. 
 
 Każdego tygodnia Kampanii 1% broni i innego ekwipunku zużywa się, spadając o 1 stopień w 
hierarchii. Broń Kiepskiej Jakości po prostu ulega zniszczeniu. 
 
6.5) Bitwa: 
 
Siła Armii: 
 Do bitwy dochodzi wówczas, gdy maszerująca armia natyka się na oddziały wroga, a któryś z 
dowódców postanowi podjąć walkę. Zajmuje wówczas tak dogodne stanowisko, jakie tylko zdoła i atakuje 
szeregi nieprzyjaciela. Bitwa rozstrzygana jest za pomocą czynnika określanego jako Siła Armii. Jest on bardzo 
zmienny, zależy głównie od sytuacji lokalnej. Oblicza się jej siłę na podstawie tego, jacy żołnierze znajdują się 
na polu walki.  
 Siła armii kształtowana jest w następujący sposób: 
 +1 za każde 5% liczebnej przewagi oddziałów nad przeciwnikiem 
 +2 za każdy typ wojska (strzelcy, rycerze, czarownicy, potwory etc.) w którym posiada się przewagę 
nad przeciwnikiem. 
 + 1 za przewagę nad przeciwnikiem w następujących typach armii: Milicja, Rydwany, Szermierze, 
Artyści Walki, Mistycy Miecza, Berserkerzy.  
 + 1 jeśli przewaga jakiegoś oddziału osiągana jest przezbrojeniem innego, wyszkolonego do walki w 
inny sposób wojska (np. zmuszeniem kawalerii do wypełniania zadań piechoty). 
 Słudzy, Saperzy, Inżynierowie i Medycy nie są doliczani do siły ani liczebności armii, chyba, że 
zostaną wystawieni jako jednostki improwizowane. 
 Jeśli na każde 10 lekkich machin, jedną średnią, jedną ciężką lub taran albo wierzę oblężniczą (poza 
najprymitywniejszymi konstrukcjami jak: Trabarium, Lekka Wieża i Lekki Taran) nie przypada jeden Inżynier 
nie doliczają one się do Siły Armii. 
 + 1 za każde 5% wojska lepiej uzbrojonego niż przeciwnicy 
 + 1 za każde 5% wojska na wyższym poziomie wyszkolenia niż przeciwnicy 
 + Modyfikator z terenu. 
 + Modyfikator z fortyfikacji (kumulatywne) 
 + Modyfikator z Morale 
 + Modyfikator z Dyscyplin 
 - 4 jeśli oddziały są Zmęczone 
 - 4 jeśli żołnierze są Głodni 



 - 4 jeśli żołnierze są Chorzy 
 
Rozliczanie Bitwy: 
 Bitwa zaczyna się w momencie, gdy na przeciw siebie staną dwie armie. Początkowo obydwie 
posiadają równe szanse na zwycięstwo, niezależnie od swojej siły, nie mniej jednak ten stan prawdopodobnie 
szybko ulegnie zmianie. 
 Armia w trakcie bitwy może posiadać trzy statusy: Walcząca, Przegrywająca i Wygrywająca. 
Początkowo oba wojska są Walczące. Obydwaj wodzowie określają Siłę swych Armii, a następnie dodają do 
nich +1 za każde (pełne) 10 punktów swej Mądrości i Charyzmy po czym rzucają 1k10. Ten z nich, który 
otrzyma wyższy wynik zdobywa przewagę taktyczną w tej turze. Wódz strony przeciwnej musi wykonać 
wówczas test Charyzmy, inaczej jego armia staje się Przegrywająca. 
 W każdej turze walki, jeśli armia jest Walcząca rzuć 1k10. Tyle procent żołnierzy w każdej 
uczestniczącej w boju formacji traci twoje wojsko. 
 Jeśli armia jest Wygrywającą rzuć 1k20. Twoja armia zabija tylu przeciwników, jaki procent jej 
liczebności stanowi uzyskany wynik. 
 Jeśli twoja armia jest Przegrywajacą rzuć 1k5. Twoja armia zabija tylu przeciwników, jaki procent jej 
liczebności stanowi uzyskany wynik. 
Przykład: Armia Erthenroth licząca 100 osób walczy z wojskiem orków ze Wzgórz Ruin liczącym 200 osób i 
przegrywa bitwę. Podczas tury starcia dowódca Erthenroth wykonuje rzut kością, by określić straty przeciwnika. 
Wypada 5. Straty wroga wynoszą więc 5% liczebności wojsk Erthenroth, czyli 5 osób. Następnie wykonuje rzut 
dowódca orków. Również wypada 5. Jego żołnierze zabijają więc 10 wojowników z Erthenroth. 
 Nie musisz wyznaczać całego wojska do ataku, możesz użyć części z niego jako Odwodu. Wojownicy 
pozostający w Odwodzie nie ponoszą strat tak długo, aż nie włączą się do walki. 
 Aby Odwód mógł spełnić swe zadanie musi liczyć minimum 10% twojej armii. 
 W chwili, w której żołnierze Odwodu włączają się do bitwy otrzymujesz premię do Siły Armii, 
niezależną od wszystkich innych okoliczności. Zależy ona od jakości żołnierzy i wynosi: 
 +1 za Poborowych 
 +2 za Oddziały Doborowe 
 +3 za Oddziały Elitarne 
 +4 za Superelitę 
 +5 za Wiecznych Wojowników 
 Dodatkowo Odwód może otrzymać premię +2 jeśli w jego skład wchodzi sama tylko kawaleria lub 
oddziały latające. 
 Jeśli chcesz, możesz spróbować wycofać swoich żołnierzy – dowolne formacje lub całą armię – z 
bitwy. Robisz to wykonując test Charyzmy. Jeśli ci się on powiedzie, to – po podliczeniu strat – wojownicy 
wycofują się z bitwy i nie odnoszą w następnych turach obrażeń. 
 Wycofani wojownicy mogą w następnej turze wrócić do walki jako Odwód.  
 Bitwa kończy się, gdy na polu walki nie pozostaje już nikt żyjący – niezależnie czy to na skutek 
masakry, czy też wycofania się nieprzyjaciela. 
 
Warunki specjalne: 
 Jeśli walka toczy się w nocy Kawaleria, Łucznicy, Konni Łucznicy i Rycerze dodają premię +1 do siły 
armii, nie +2. 
 Wszystkie oddziały, które nie są wyposażone w pochodnie (za wyjątkiem strzelców), inne źródła 
światła lub zdolność Widzenie W Ciemnościach dodają premię +1 do Siły Armii, a nie +2 podczas Walk 
Nocnych. 
 Jeśli w szeregach wroga nie ma oświetlonych jednostek Strzelcy, Lekkie i Średnie Machiny dodają 
premię +1 do Siły Armii w czasie Walk Nocnych. Jeśli istnieją takie wojska otrzymują premię +3. 
 Zwiadowcy podczas walk nocnych otrzymują premię +3 do Siły Armii. 
 Tarany, Wierze Oblężnicze i Ciężkie Machiny dodają swą premię do Siły Armii jedynie podczas 
oblężeń. 
 Podczas oblężeń Kawaleria, Konni Łucznicy, Jeźdźcy Wilków oraz Wielbłądów i Rycerstwo nie dodaje 
żadnej premii do Siły Armii, chyba, że zaatakuje jako improwizowana piechota. 
 W lesie wszystkie jednostki jeźdźców, wojska latające oraz strzelcy dodają do Siły Armii premię +1. 
 Zwiadowcy w tych warunkach dodają premię +3. 
 Podczas walki na bagnach, w terenie podmokłym, nierównym, porośniętym gęstą roślinnością lub 
grząskim (np. pustynia) kawaleria dodaje premię +1 do Siły Armii. Jeźdźcy wielbłądów lekceważą tą cechę na 
pustyni. Wilczych jeźdźców ta zasada w ogóle nie dotyczy. 
 Jeśli w armii nieprzyjaciela nie ma Strzelców, Konnych Łuczników, Czarowników, Lekkich Machin ani 
Oddziałów Latających wojska Latające otrzymują premię +4 do Siły Armii. 



 
Teren: 
 Teren podzielić można na następujące kategorie: 
 - Skrajnie trudny: Czyli teren, który jest śmiertelny dla walczących żołnierzy. Do takiego terenu 
zaliczyć można okolicę poprzecinaną strumieniami lawy, w której wojsko musi atakować wąskimi ścieżkami, 
brodząc w kałużach kwasu i wdychając trujące opary. Zapewnia on karę -5 do Siły Armii. 
 - Bardzo trudny: Czyli taki, który praktycznie uniemożliwia działanie twojej armii. Do tej grupy 
zaliczają się wąskie przełęcze, bardzo strome, górskie zbocza, gęste lasy, głębokie zbiorniki wodne, grząskie 
bagna czy wreszcie pozbawione wyjścia wąwozy. Za teren trudny uważa się każde okolice, w których żołnierze 
mają duże szanse zginąć (np. potykając się i spadając w przepaść lub tonąc pod ciężarem własnej zbroi) nawet 
nie napotkawszy wroga. Za taki teren uważa się też okolice, która uniemożliwia wydostanie się z niej i dotarcie 
do przeciwnika. Zapewnia on karę – 4 do Siły Armii. 
 - Trudny: Czyli warunki, w których możliwość dotarcia do nieprzyjaciela i rozwijania szyku jest dość 
ograniczona. Płytkie bagna i niezbyt głębokie rzeki, strome, ale niewysokie wzniesienia terenu, liczne wąwozy i 
rozpadliny utrudniające marsz, ale nie grożące śmiercią w wypadku wpadnięcia doń, czy też wreszcie gęsta 
roślinność uniemożliwiająca bezpośredni atak. Teren taki zapewnia karę – 3 do Siły Armii. 
 - Teren niesprzyjający: Teren niekorzystny to warunki, które wyraźnie sprzyjają twojej armii. Niezbyt 
strome, ale wysokie wzniesienie terenu, kilka płotów lub żywopłotów, które utrudnią nieprzyjacielowi natarcie 
w pełnej skali możliwości jego wojska, czy też spełniające tą samą rolę zabudowania albo płytkie strumienie. 
Zapewnia on karę -2 do Siły Armii. 
 - Teren niekorzystny: Teren, który odrobinę nie sprzyja twojej armii: wymusza przemarsz przez 
miejsca, w których twoi żołnierze będą poruszali się wolno, pokonanie niedużych zarośli lub szturmowanie 
niskich i łatwych do podejścia wzniesień. Zapewnia on karę -1 do Siły Armii. 
 - Normalny teren: Teren, który nie przynosi korzyści, ani też strat żadnej armii nie faworyzując żadnej 
z nich. Nie daje on premii ani kar twoim żołnierzom. 
 - Sprzyjający: Teren, w którym twoje tyły i / lub flanki osłonięte są przez łatwe do pokonania 
przeszkody, pozwala ci walczyć mając słońce za plecami, na niedużym wzniesieniu. Zapewnia premię +1 do 
Siły Armii. 
 - Umiarkowanie korzystny: Warunki, w których dotarcie do jednej z twoich flanek i / lub tyłów jest 
bardzo trudne lub niemal niemożliwe, a także taki, który uniemożliwia np. atak od frontu, lub całkowicie osłania 
twoich żołnierzy przed np. ostrzałem. Zapewnia premię +2 do Siły Armii. 
 - Teren korzystny: Warunki, w których twoja armia ma całkowicie osłonięte flanki i tyły, dotarcie do 
nich – bez narażania życia wielu żołnierzy – jest całkowicie niemożliwe. Zapewnia on premię +3 do Siły Armii 
 - Teren bardzo korzystny: Okolica, w której dotarcie do twojej armii musiałoby pochłonąć wiele 
istnień, byłoby długie, trudne lub czasochłonne i cały czas odbywałoby się pod ostrzałem. Zapewnia premię +4 
do Siły Armii. 
 - Teren legendarny: Teren, w którym armia wroga znajduje się w potrzasku, bez możliwości 
wydostania się z niego i podjęcia walki z twoimi żołnierzami. Jednocześnie taki, w którym ty możesz dowolnie 
atakować. Zapewnia premię +5 do Siły Armii. 
 
Umocnienia i fortyfikacje: 
 Umocnienia wpływają na siłę armii niemal tak samo, jak teren. Niemniej jednak tylko jedna siła może z 
nich korzystać – obrońca. Posiadanie tego typu atutu jest bardzo cenne, ale wielu dowódców potrafi sobie 
poradzić z nim, w bardzo prosty sposób: jeśli nie jest to konieczne po prostu omijają fortece, albo blokują ją tak 
długo, aż głód zdziesiątkuje obrońców i dopiero wówczas atakują. 
 Fortyfikacje opisują dwa czynniki: są to: Umocnienia i Załoga. 
 Umocnienia oznaczają premię dodawaną do Siły Armii chroniącej się za ich blankami. Umocnienia 
dzielą się na następujące kategorie: 
 - Marne: marne umocnienia to najczęściej czysta improwizacja: płytki rów wykopany w ziemi, nieduży 
wał, naprędce wykonana palisada lub tabor stworzony z połączonych łańcuchami wozów. Umocnienia takie 
powstają, gdy jakieś wojsko okopuje się na prędce, lub broni się w zupełnie unicestwionych przez naturę 
fortyfikacjach. Zapewniają premię +1 do Siły armii. 
 - Lekkie: głęboka fosa, dość wysoki wał ziemny, dodatkowo wzmocniony palisadom bądź taborem i 
kilkoma, wykonanymi z drewna wieżami. Nie jest to żadna potęga, ale wystarczy, by odstraszyć mniej licznego 
przeciwnika oraz zatrzymać dywersantów (to jest zresztą główna rola tego typu umocnień). Tak fortyfikowane 
są najczęściej obozy wojskowe, takie umocnienia zapewnia też praktycznie każdy budynek. Umocnienia takie 
posiada prawie każde miasto. Zapewniają premię + 2 do Siły Armii. 
 - Umiarkowane: fosa, palisada, ziemny nasyp, jedna lub więcej wież. Takie umocnienia zapewniają 
niewielkie fortece, grody kopcowe, miasta chronione przez rozpadające się mury. Zapewniają premię + 3 do Siły 
Armii. 



 - Dość dobre: Fosa, kamienny lub ceglany mur, niekoniecznie nawet bardzo wysoki oraz kilka wież. 
Jest to standardowe wyposażenie każdego niemal zamku oraz dbających o swą obronność miast. Zapewniają 
premię + 4 do Siły Armii. 
 - Dobre: Fosa, wysokie mury z licznymi wieżami i urządzeniami obronnymi, zwykle połączonymi w 
minimum dwa systemy. Zdobycie z marszu tego typu fortecy uchodzi za niemal niemożliwe. Tego typu 
umocnienia posiadają jedynie dobrze umocnione zamki oraz miasta, które dużo wysiłku włożyły w zapewnienie 
sobie bezpieczeństwa. Zapewniają premię +5 do Siły Armii. 
 - Potężne: Wiele systemów murów, zamków niskich i wysokich, połączonych ze sobą w śmiercionośny 
labirynt, kontrolowany przez trudne do policzenia wierze. Posiadają je jedynie najsławniejsze zamki, atak na 
które uchodzi za samobójstwo oraz warowne, ogarnięte paranoją miasta, które całą swą historię poświęciły na 
przygotowywanie się do odparcia napaści. Zapewniają premię +6 do Siły Armii. 
 - Niemal nie do zdobycia: Umocnienia posiadane przez bardzo nieliczne fortece i zamczyska, 
stanowiące śmiertelną pułapkę dla każdego, kto choć próbowałby się do nich zbliżyć. Przejście przez bramę 
oznacza znalezienie się w architektonicznej, śmiertelnej pułapce. Zapewniają premię +7 do Siły Armii. 
 - Legendarne: Tego typu fortece nie tylko są mistrzostwem architektonicznym, ale także chronią je 
potężne czary, sprawiające, że atak na nie jest niezwykle trudny do przeprowadzenia. Przykładem może tu być 
latające zamczysko Lot. Zapewniają one premię +8 do Siły Armii. 
  
 Załoga oznacza natomiast ilu ludzi potrzeba, by obsadzić umocnienia, oraz ilu może zmieścić się za 
murami. Jeśli Załoga jest mniejsza, niż pierwsza liczba oznacza to, że umocnienia są zbyt słabo obsadzone, aby 
spełniać swoje zadanie i nie dodają premii z Umocnień do Siły Armii. 
 Załogi bywają różne… Zwykle wyglądają jednak mniej – więcej tak: 
 Domy strażnicze: Domy strażnicze to niewielkie, kamienne lub ceglane budowle budowane zwykle 
przy drogach. Zapewniają one schronienie strażnikom pilnującym przepraw, skrzyżowań dróg i mostów, 
polującym na bandytów i pobierających myta schronienie. Zapewniają pewną obronę w czasie ataków i są 
ufortyfikowane, ale ich główną funkcją jest zapewnienie żołnierzom schronienia. Załoga takiej fortyfikacji 
wynosi 2 / 10. Najczęściej stacjonuje w nich 3 do 5 ludzi. 
 Wieże strażnicze: Nieduże, dwu – trzypiętrowe wierze budowane z kamienia przy drogach. Kontrolują 
one strategiczne punkty i skrzyżowania ważnych dróg przed atakami potencjalnie niebezpiecznych nieprzyjaciół, 
potworów i bandytów. Z nich też wyruszają patrole. Załoga takiej fortyfikacji wynosi zwykle 12 / 60. 
Najczęściej stacjonuje w nich około 20 ludzi. 
 Wieże sygnalizacyjne: Kamienne konstrukcje, pilnowane dzień i noc, służące temu, by w razie 
zagrożenia wysłać z nich sygnał o napaści. Zwykle bronione są przez pojedynczych żołnierzy lub nawet 
chłopów zwolnionych z części świadczeń po to, by w razie zagrożenia mogli rozniecić ogień. Wieże te czasem 
dają schronienie obrońcom, jeśli sytuacja jest groźna, ale nie jest to ich główne zadanie. Załoga takich 
fortyfikacji zwykle wynosi 10 / 20. Zwykle obsadzone są przez 1 człowieka. 
 Twierdze strzegące dróg: Twierdze te – składające się z jednego, dużego, umocnionego budynku 
wysokiego na dwa, trzy piętra oraz 2-3 wież (w tym dzwonnicy i wieży sygnalizacyjnej). Fortece takie – 
utrzymywane przez królów – strzegą najważniejszych szlaków komunikacyjnych przed napaściami ze strony 
wroga, ale przedewszystkim zajmują się zwalczaniem bandytów i potworów mogących zagrozić bezpieczeństwu 
podróżnych. Ich załoga zwykle wynosi 20 / 120 
 Grody kopcowe i stołby: grody kopcowe – siedziby barbarzyńskich kniaziów – i stołby (warowne 
siedziby rycerzy) posiadają podobną konstrukcje. Najczęściej są drewniane lub kamienne wieże wzniesione na 
sztucznie usypanych pagórkach. Przed atakiem dodatkowo chroni je palisada i rów czasem wypełniony wodą. 
Posiadają załogę 20 / 120. 
 Duże grody: są to duże ośrodki, będące przodkami zamków lub osiedli miejskich, stanowiące stolice 
barbarzyńskich klanów, utrzymujące spokój na ich ziemiach i chroniące je przed najazdami wrogów. Z nich to 
kniaziowie i królowie wymuszają swe daniny, ale także one dają schronienie ludności w trakcie zbrojnych 
napadów wroga. Ich załoga zwykle wynosi 50 / 500 
 Małe zamki: Nieduże fortyfikacje z kilkoma tylko wieżami (w tym donżonem), jedną bramą i jednym 
pierścieniem murów. Są to siedziby bogatego rycerstwa i ubogich możnowładców, zapewniające 
bezpieczeństwo ich poddanych oraz widoczny symbol władzy panom. Ich załogi zwykle wynoszą 100 / 1000 
 Średnie zamki: Ufortyfikowane twierdze z minimum dwoma pierścieniami murów (albo jednym, ale 
długim) strzeżone dodatkowo przez liczne baszty. Stanowią siedziby najpotężniejszych możnowładców, 
marzenie rycerstwa i doskonałe schronienie dla każdego uchodźcy. Są trudne do zdobycia z racji dużych załóg, 
jakie mogą się w nich pomieścić. Zwykle wynoszą one 250 / 2500 
 Duże zamki: To siedziby książąt i (często) królów, a także najistotniejsze fortece królestwa, potrafiące 
miesiącami stawiać opór i zapewnić schronienie całym armiom. Zwykle ich nader liczne załogi liczą 400 / 6000 
osób. 



 Bardzo duże zamki: Takie zamki nie są częste. To siedziby niektórych władców, oraz najbardziej 
rozbudowane fortece zbudowane w najbardziej narażonych na napaść regionach czy też przykłady megalomanii. 
Potrafią pomieścić całe armie, ale ich mury rzadko są należycie obsadzone. Ich załogi liczą 600 / 10 000 osób. 
 Małe miasteczka: Miasta są zwykle najtrudniejszym celem do zdobycia dla armii. Mimo, że zwykle 
usytuowane w gorszej do obrony okolicy i nie tak dobrze ufortyfikowane jak zamki (zbyt mocne fortyfikacje po 
prostu utrudniłyby życie miasta i uniemożliwiły realizację celów życia jego mieszkańców) stanowią bardziej 
kuszący łup. Bronione są też zacieklej, bo nierzadko każdy mieszkaniec miasta staje do walki, by chronić swe 
życie i dobytek. Przez to miewają naprawdę imponujące załogi. Zwykle wahają się one w okolicach 200 / 10 000 
osób. 
 Duże miasteczka: Miasteczka to nieduże osiedla, często zbyt biedne, by spełniać warowne funkcje. Nie 
mniej jednak ich mieszkańcy często są zdolni oddawać życie w obronie swych domostw. Zwykle ich załoga 
wynosi 400 / 5 000 osób. 
 Małe miasta: Dość duże osiedla spełniające ważną rolę gospodarczą i handlową. Ich załogi – złożone 
najczęściej tak z wojska, jak i obywateli miasta – liczą najczęściej 500 – 10 000 ludzi. 
 Duże miasta: Stolice księstw i regionów, ludne, bogate miasta, często także dobrze ufortyfikowane. 
Stać je często na własnych żołnierzy, ale i tak głównych obrońców stanowią obywatele. Miasta takie wystawiają 
zwykle załogi 1000 – 20 000 żołnierzy. 
 Metropolie: Stolice królestw i najludniejsze oraz najbogatsze miasta świata. Stanowią bardzo łakomy, 
lecz także trudny do zdobycia łup. Mało który dowódca zdecyduje się na atak nań nie mając za sobą naprawdę 
licznej, lojalnej i gotowej na wszystko armii. Zwykle załogi tego typu miast wynoszą 2000 – 40 000 żołnierzy. 
 
Zwycięstwo: 
 Zwycięstwo osiągane jest, gdy zajdzie troje okoliczności: 
- przeciwnik zostanie wymordowany 
- przeciwnik wycofa się z pola walki 
- przeciwnik podda się. 
 Obaj generałowie mogą rzucić 1k100. Wynik określa ile procent jego poległych okazało się jedynie 
rannymi lub uciekinierami. Jeśli na każdych stu utraconych jest przynajmniej jeden lekarz rzut ten można 
powtórzyć i wybrać korzystniejszy wynik. 
 Generał armii, które przegrała dzieli wynik na połowę. 50% jego ocalałych trafia do obozu wroga jako 
jeńcy. 
 Na każdych 100 jeńców rzuć 1k10 i wynik porównaj z tą tabelą: 
 1: Uzdolniony jeniec 
 2: Wartościowy jeniec 
 3: Cenny jeniec 
 4: Bardzo cenny jeniec 
 5: Poinformowany jeniec 
 6: Dobrze poinformowany jeniec: 
 7: Bardzo dobrze poinformowany jeniec 
 8: 1k4 Uzdolnionych jeńców 
 9: 1k4 Wartościowych jeńców 
 10: 1k4 Poinformowanych jeńców 
 Zwycięzca rzuca dodatkowym 1k100. Zdobywa tyle procent ekwipunku nieprzyjaciela, jego łupów, 
wiezionych skarbów, jeńców etc. ile wyniósł wynik. Reszta zostaje zgubiona, zniszczona w czasie walki \, 
rozgrabiona przez żołnierzy lub okoliczne chłopstwo albo ewakuowana przez przeciwnika. 
 Jeśli zdobyte zostało miasto lub zamek dowódca może: 
 - oszczędzić je, nie czyniąc mu żadnej szkody. 
 - zagarnąć wyposażenie jego magazynów 
 - ograbić je doszczętnie 
 - splądrować je 
 - zwyczajnie zniszczyć 
 Jeśli dowódca oszczędził miasto, to nie odnosi on żadnych korzyści, prócz może moralnych. W innych 
okolicznościach zyskuje dostęp do zasobów miasta. Zasoby te zwykle wyglądają tak: 
 
Typ 
osiedla: 

Liczba 
ludności: 

Żywność w 
dniu 
rozpoczęcia 
oblężenia*: 

Złoto: Jeńcy: Towary: 

Osada: 5-15 osób 1k10x 100 
racji 

1k100 
sztuk złota 

10% szans na 
Uzdolnionego 

Towary i materiały o 
wartości 2k100 sztuk złota. 



Jeńca 10% szans na przedmiot 
Dobrej Jakości 

Mała 
wioska 

15-50 osób 2k10x 100 
racji 

2k100 
sztuk złota 

50% szans na 
Uzdolnionego 
Jeńca 

Towary i materiały o 
wartości 4k100 sztuk złota. 
1k3 przedmioty Dobrej 
Jakości 

Średnia 
wioska 

50-100 osób 3k10 x 100 
racji 

4k100 
sztuk złota 

1k3 
Uzdolnionych 
Jeńców 
10% szans na 
Wartościowego 
jeńca 

Towary i materiały o 
wartości 1k1000 sztuk złota. 
1k6 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
10% szans na przedmiot 
Wysokiej Jakości 

Duża 
wioska 

100 – 200 
osób 

4k10 x 100 
racji 

1k1000 
sztuk złota 

1k6 
Uzdolnionych 
Jeńców 
33% szans na 
Wartościowego 
jeńca 

Towary i materiały o 
wartości 2k1000 sztuk złota. 
1k12 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
1k3 przedmioty Wysokiej 
jakości 
10% szans na przedmiot 
Niezwykłej Jakości 
10% szans na Magiczny 
Przedmiot 

B. duża 
wieś 

200 – 500 
osób 

5k 100 x 100 
racji 

2k1000 
sztuk złota 

1k8 
Uzdolnionych 
jeńców 
50% szans na 
Wartościowego 
jeńca. 
10% szans na 
Cennego jeńca 
50% szans na 
Poinformowanego 
jeńca 

Towary i materiały o 
wartości 4k1000 sztuk złota. 
1k20 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
1k6 przedmioty Wysokiej 
jakości 
1k3 przedmioty Niezwykłej 
Jakości 
20% szans na Magiczny 
Przedmiot 

Gród lub 
Stołb 

20-120 osób 3k10 x 100 
racji 

1k10x 100 
+1k100 
sztuk złota 

1k10 
Uzdolnionych 
jeńców 
1k3 
Wartościowych 
jeńców. 
20% szans na 
Cennego jeńca 
70% szans na 
Poinformowanego 
jeńca 

Towary i materiały o 
wartości 2k1000 sztuk złota. 
2k20 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
1k12 przedmioty Wysokiej 
jakości 
1k6 przedmiotów Niezwykłej 
Jakości 
25% szans na Magiczny 
Przedmiot 

Duży gród 50-500 osób 6k10 x 100 
racji 

2k10x 100 
+ 1k100 
sztuk złota 

1k12 
Uzdolnionych 
jeńców 
1k4 
Wartościowych 
jeńców. 
33% szans na 
Cennego jeńca 
1k3 
Poinformowanych 
jeńców 

Towary i materiały o 
wartości 2k1000 sztuk złota. 
3k20 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
1k20 przedmioty Wysokiej 
jakości 
1k6 przedmiotów Niezwykłej 
Jakości 
33% szans na Magiczny 
Przedmiot 

Miasteczko 500-2000 
osób 

5k20 x 100 
racji 

1k20 x 200 
+2k100 
sztuk złota 

1k20 
Uzdolnionych 
jeńców 
1k6 
Wartościowych 

Towary i materiały o 
wartości 4k1000 sztuk złota. 
4k20 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
2k20 przedmioty Wysokiej 



jeńców 
1k3 Cennych 
jeńców 
1k3 
Poinformowanych 
jeńców 
50% szans na 
Dobre 
Poinformowanego 
jeńca 

jakości 
1k8 przedmiotów Niezwykłej 
Jakości 
50% szans na Magiczny 
Przedmiot 

Duże 
miasteczko 

2000-4000 
osób 

10k20 x 100 
racji 

 2k20 x 
200 + 
2k100 
sztuk złota 

2k20 
Uzdolnionych 
jeńców 
1k12 
Wartościowych 
jeńców. 
1k4 Cennych 
jeńców 
1k6 
Poinformowanych 
jeńca 
1k3 Dobrze 
Poinformowanych 
jeńców 

Towary i materiały o 
wartości 4k20 x 500 sztuk 
złota 
1k100 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
3k20 przedmiotów Wysokiej 
jakości 
1k10 przedmiotów 
Niezwykłej Jakości 
75% szans na Magiczny 
Przedmiot 

Małe 
miasto 

4000-10 000 
osób 

2k20 x 1000 
racji 

4k20 x 200 
+ 2k100 
sztuk złota 

3k20 
Uzdolnionych 
jeńców 
1k20 
Wartościowych 
jeńców. 
1k8 Cennych 
jeńców 
25% szans na 
Bardzo Cennego 
jeńca 
1k8 
Poinformowanych 
jeńca 
1k4 Dobrze 
Poinformowanych 
jeńców 
25% szans na 
Bardzo Dobrze 
Poinformowanych 
jeńców 

Towary i materiały o 
wartości 4k20 x 1000 sztuk 
złota 
2k100 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
4k20 przedmiotów Wysokiej 
jakości 
1k12 przedmiotów 
Niezwykłej Jakości 
10% szans na przedmiot 
Legendarnej Jakości 
1k3 przedmioty Magiczne. 

Duże 
miasto 

20 000 – 
40 000 osób 

4k20 x 1000 
racji 

4k20 x 400 
+ 2k100 
sztuk złota 

4k20 
Uzdolnionych 
jeńców 
2k20 
Wartościowych 
jeńców. 
1k10 Cennych 
jeńców 
50% szans na 
Bardzo Cennego 
jeńca 
1k10 
Poinformowanych 
jeńca 
1k4 Dobrze 

Towary i materiały o 
wartości 4k20 x 1500 sztuk 
złota 
3k100 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
1k100 przedmiotów 
Wysokiej jakości 
1k20 przedmiotów 
Niezwykłej Jakości 
33% szans na przedmiot 
Legendarnej Jakości 
1k6 przedmiotów 
Magicznych. 



Poinformowanych 
jeńców 
33% szans na 
Bardzo Dobrze 
Poinformowanych 
jeńców 

Metropolia 40 000+ 
osób 

4k20 x 2000 
racji 

4k20 x 600 
+ 2k100 
sztuk złota 

1k100 
Uzdolnionych 
jeńców 
3k20 
Wartościowych 
jeńców. 
1k12 Cennych 
jeńców 
1k3 Bardzo 
Cennych jeńców 
1k20 
Poinformowanych 
jeńca 
1k6 Dobrze 
Poinformowanych 
jeńców 
1k3 Bardzo 
Dobrze 
Poinformowanych 
jeńców 

Towary i materiały o 
wartości 4k20 x 2000 sztuk 
złota 
4k100 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
2k100 przedmiotów 
Wysokiej jakości 
2k20 przedmiotów 
Niezwykłej Jakości 
50% szans na przedmiot 
Legendarnej Jakości 
1k10 przedmiotów 
Magicznych. 

Mały 
zamek 

100 -1000 
osób 

2k20 x 100 
racji 

4k10 x 150 
+ 2k100 
sztuk złota 

1k20 
Uzdolnionych 
jeńców 
1k8 
Wartościowych 
jeńców 
1k4 Cennych 
jeńców 
50% szans na 
Bardzo Cennego 
Jeńca 
1k4 
Poinformowanych 
jeńców 
50% szans na 
Dobre 
Poinformowanego 
jeńca 

Towary i materiały o 
wartości 4k20 x 200 sztuk 
złota 
2k100 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
1k100 przedmiotów 
Wysokiej jakości 
1k20 przedmiotów 
Niezwykłej Jakości 
1k3 Magiczne Przedmioty 

Średni 
zamek 

250 – 2000 
osób 

3k20 x 100 
racji 

4k20 x 150 
+ 2k100 
sztuk złota 

2k20 
Uzdolnionych 
jeńców 
1k12 
Wartościowych 
jeńców 
1k6 Cennych 
jeńców 
1k3 Bardzo 
cennych jeńców 
1k6 
Poinformowanych 
jeńców 
1k3 szans na 
Dobre 
Poinformowanego 

Towary i materiały o 
wartości 4k20 x 300 sztuk 
złota 
3k100 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
1k100 +1k20 przedmiotów 
Wysokiej jakości 
1k20 przedmiotów 
Niezwykłej Jakości 
33% szans na przedmiot 
Legendarnej Jakości 
1k4 Magiczne Przedmioty 



jeńca 
50% na Bardzo 
Dobrze 
Poinformowanego 
jeńca 

Duży 
zamek 

400 –  6000 
osób 

5k20 x 100 
racji 

4k20 x 250 
+ 2k100 
sztuk złota 

3k20 
Uzdolnionych 
jeńców 
2k20 
Wartościowych 
jeńców 
1k12 Cennych 
jeńców 
1k3 Bardzo 
cennych jeńców 
1k8 
Poinformowanych 
jeńców 
1k4 szans na 
Dobre 
Poinformowanego 
jeńca 
1k3 na Bardzo 
Dobrze 
Poinformowanego 
jeńca 

Towary i materiały o 
wartości 4k20 x 400 sztuk 
złota 
4k100 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
1k100 +2k20 przedmiotów 
Wysokiej jakości 
1k20 +1k3 przedmiotów 
Niezwykłej Jakości 
50% szans na przedmiot 
Legendarnej Jakości 
1k6 Magicznych 
Przedmiotów 

Bardzo 
duży 
zamek 

600 – 10 000 
osób 

1k20 x 1000 
racji 

4k20 x 500 
+ 2k100 
sztuk złota 

4k20 
Uzdolnionych 
jeńców 
3k20 
Wartościowych 
jeńców 
1k20 Cennych 
jeńców 
1k6 Bardzo 
cennych jeńców 
1k12 
Poinformowanych 
jeńców 
1k6 szans na 
Dobre 
Poinformowanego 
jeńca 
1k4 na Bardzo 
Dobrze 
Poinformowanego 
jeńca 

Towary i materiały o 
wartości 4k20 x 500 sztuk 
złota 
5k100 przedmiotów Dobrej 
Jakości 
2k100 przedmiotów 
Wysokiej jakości 
3k10 przedmiotów 
Niezwykłej Jakości 
75% szans na przedmiot 
Legendarnej Jakości 
1k8 Magicznych 
Przedmiotów 

 
 - Jeśli dowódca oszczędza miasto, to nie ponosi żadnych szkód, nie mniej jednak także nie zdobywa 
żadnych łupów. 
 - Zagarniając magazyny dowódca zabiera tylko nadwyżki, co nie odbija się w dłuższej perspektywie na 
jego sytuacji ekonomicznej, ale powoduje normalny spadek jego popularności. Rzuca jeden raz w tabeli. 
 - Ograbienie miasta oznacza nie tylko zajęcie jego magazynów, ale także mienia poszczególnych 
mieszkańców, często połączone jednocześnie z mordami, gwałtami i walkami ulicznymi. Odbija się znacznie na 
sytuacji miasta, w którym najczęściej wybucha głód i które po czymś takim zwykle nie funkcjonuje poprawnie: 
na dłuższy czas zamiera w nim handel oraz wszelkie rzemiosło, nie można w nim uzupełniać zapasów. Dowódca 
może jednak rzucić dwa razy w powyższej tabeli. 
 - Splądrowanie miasta oznacza praktycznie jego zniszczenie: żołnierze zabierają wszystko, co tylko 
daje się unieść. Mieszkańców zabijają, lub biorą w niewole, po czym podkładają ogień pod budynki. Po tego 



typu akcie z osiedla pozostają jedynie zgliszcza, a nawet ocaleli mieszkańcy nie mają do czego wracać. 
Plądrowane miejsce jest niszczone, ale dowódca rzuca trzy razy w tabeli. 
 - Zniszczenie miejsca jest akcją przeprowadzaną szybko i bezwzględnie: żołnierze nie tracą czasu na 
rabunki, tylko podkładają ogień, gdzie tylko można, mordują tych mieszkańców, którzy nie zdołają uciec, a 
potem wycofują się. Dowódca nie rzuca w tabeli łupu. 
 Miasta i innego typu osiedla są zwykle znacznie bogatsze niż wynikałoby z tej tabeli. W trakcie 
rabunków jednak większość z ich dóbr przepada, albo zniszczonych, albo ominiętych, albo wreszcie 
skradzionych przez żołnierzy. W ręce dowódców wpada tylko nieznaczna część zdobyczy. 
 
6.6) Wojna Morska: 
 Wojna morska toczy się na identycznych zasadach, jak wojna lądowa, z pominięciem kilku drobnych 
różnic. Przede wszystkim statki mogą poruszać się tylko po wodzie: morzu i żeglownych rzekach. Wyjątek 
stanowią tu łodzie wiosłowe, skillfirgi, czajki i langshipy, które mogą poruszać się także na rzekach 
nieżeglownych oraz gigantyczne żółwie, które mogą wędrować na lądzie. 
 Ogromne żółwie, czajki, langshipy, skillfirgi, biremy i dromony, firgary i skaidry dziennie mogą 
przepłynąć 150 kilometrów. Pozostałe okręty tylko 100 kilometrów. 
 Hagir może przepłynąć góra 50 kilometrów dziennie, nie może zawijać na mielizny ani też pływać po 
rzekach. 
 Podczas obliczania siły armii liczy się jako oddziały: 
 - lekkie statki (czajki, langshipy, skillfirgi, gigantyczne żółwie) 
 - okręty (nefy, biremy, dromony, firgary) 
 - ciężkie okręty (dromony, skaidry, kogi) 
 - Hagiry 
 - lekkie i średnie machiny zaokrętowane na statkach. 
 - każdy typ broni, w jaki wyposażone są statki (jako osobny rodzaj wojska każdy) 
 - istoty morskie używane przez floty 
 - wojowników wichru 
 - powietrznych jeźdźców 
 - piechotę morską (ludy morza, piratów i żołnierzy okrętowych). 
 - pozostałe jednostki, które traktowane są jako oddziały improwizowane. 
 Po bitwie zwycięska strona wykonuje rzut procentowy (zaokrąglany w dół), by ustalić, jaka część 
straconych przez przeciwnika statków nie została zatopiona, a zdobyta. 
 
6.7) Szpiedzy: 
 Szpiedzy, wojownicy nocy i zabójcy działają trochę inaczej, niż zwykłe wojsko. O ile normalni 
żołnierze stają do bitwy pod łopoczącymi sztandarami i twarzą w twarz walczą z wrogiem, o tyle w wypadku 
szpiegów zdarza się tak jedynie wówczas, gdy któryś z nich poniesie bardzo spektakularną porażkę. Zasady 
posługiwania się szpiegami są inne od normalnych zasad wojny. 
 Aby szpieg mógł spełniać swoje zadanie musi wpierw przedostać się na teren wroga. Szanse na dostanie 
się do normalnego, niestrzeżonego miejsca wynoszą 95%, do miejsc pilnie pilnowanych 50%. Jeśli test 
procentowy się nie powiedzie, to szpieg zostaje rozpoznany i najpewniej stracony. 
 Gdy szpieg jest na miejscu zaczyna podejmować swoje normalne zadania: wtapia się w otoczenie, 
werbuje szpicli, prowadzi rozpoznanie. Trwa to tak długo, jak długo nie otrzyma rozkazu podjęcia jakiegoś, 
bardziej konstruktywnego działania. 
 Generalnie szpiedzy mogą podejmować następujące akcje: 
 - próbować zdobyć informacje o liczebności i składzie wojsk nieprzyjaciela stacjonujących w miejscu, 
gdzie się znajdują: (Trudność: 50%) 
 - próbować zbadać nastroje ludności, morale żołnierzy i ich dyscyplinę (Trudność: 50%) 
 - próbować zbadać zaopatrzenie armii, jej zapasy żywności itd. (Trudność: 50%) 
 - próbować zdobyć wiedzę o dowódcy armii, jego statystykach, Wadach i Zaletach (Trudność 25%) 
 - próbować dokonać zabójstwa mało istotnej osoby (np. zwykłego przechodnia, żołnierza, informatora 
wroga, niezbyt istotnego oficera lub dworzanina) Trudność: 50% 
 - próbować zabójstwa ważnej osobistości (np. króla, generała wroga, lub któregoś z ważnych żołnierzy 
np. najpotężniejszego maga) Trudność: 5% 
 - próbować dokonać porwania mało istotnej osoby (np. zwykłego przechodnia, żołnierza, informatora 
wroga, niezbyt istotnego oficera lub dworzanina) Trudność: 40% 
 - próbować zabójstwa ważnej osobistości (np. króla, generała wroga, lub któregoś z ważnych żołnierzy 
np. najpotężniejszego maga) Trudność: -10% 
 - próbować ukraść ważny przedmiot (np. plany strategiczne, magiczny artefakt etc.) Trudność: 20% 



 - próbować wzniecić zamieszki lub bunt wśród ludności lub żołnierzy. (Trudność: 20%, każda udana 
próba zmniejsza Popularność lub Morale o 1 stopień). 
 - próbować zniszczyć zapasy przeciwnika (Trudność 5%) 
 - próbować otworzyć bramy podczas szturmu (Trudność 5%, przeciwnik nie korzysta wówczas ze 
swojej premii z umocnień). 
 - próbować przekupić lub skłonić do jakichś, drobnych działań ważne osobistości w armii wroga (np. 
generała, by poczekał z wymarszem jeszcze kilka dni, lub nieznacznie osłabił jakiś garnizon) Trudność 20% 
modyfikowana o odpowiednio zagrane cechy wodza. 
 - próbować przekupić lub skłonić do jakichś, poważnych działań ważne osobistości w armii wroga (np. 
generała, by nie podjął bitwy lub zdradził) Trudność -20% 
 - wykrywać obcych szpiegów 
 Trudność każdego zadania wylicza się w następujący sposób: Trudność Bazowa + 5 za każdy poziom 
wyszkolenia najbardziej zaawansowanego Szpiega biorącego udział w akcji +5 za każdego dodatkowego szpiega 
biorącego udział w akcji. 
 W wypadku prób zabójstwa nie bierze się pod uwagę poziomu zaawansowania najbardziej 
doświadczonego szpiega skierowanego do akcji, ale Zabójcy. W wypadku prób likwidacji istot 
nadprzyrodzonych: Wojownika Nocy. 
 Od ustalonego poziomu trudności akcji należy odjąć 5% za każdego, wrogiego Szpiega obecnego w 
okolicy i zajmującego się wykrywaniem obcego wywiadu oraz 5 za każdy poziom wyszkolenia najlepszego 
Szpiega wroga przeznaczonego do tej akcji. 
 Po ustaleniu poziomu trudności należy wykonać test procentowy. Jeśli wypadnie wynik niższy lub 
równy od poziomu trudności akcja się udaje. 
 Jeśli wypadnie wyższy wynik akcja kończy się niepowodzeniem. Wówczas należy wykonać kolejny 
test. Jego porażka kończy się wpadką całego przeznaczonego do działań zespołu i prawdopodobnie ich śmiercią. 
 Testy o Trudności ujemnej kończą się automatycznym niepowodzeniem. 
 
6.8 Ochotnicy: 
 Od czasu do czasu zdarza się, że do twojej armii dołączają oddziały ochotników, mających nadzieję i 
chęć zasilić twoje wojsko. Dzieje się tak najczęściej, gdy maszerujesz przez obszary, których ludność popiera 
twoją obecność, gdyż walczysz z ich wrogami. Chcąc określić, jak liczne siły rzuć przyłączą się do ciebie rzuć w 
poniższej tabeli. 
Rzuć 1k100 
1-2) 1k100 Milicji 
3-4) 1k6 x 100 Milicji 
5-6) 1k10 x 100 Milicji 
7-8) 1k100 Milicji, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
9-10) 1k6 x 100 Milicji, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
11-12) 1k100 Lekkiej Piechoty 
13-14) 1k6 x 100 Lekkiej Piechoty 
15-16) 1k10 x 100 Lekkiej Piechoty 
17-18) 1k100 Lekkiej Piechoty, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
19-20) 1k6 x 100 Lekkiej Piechoty, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
21-22) 1k100 Ciężkiej Piechoty 
23-24) 1k6 x 100 Ciężkiej Piechoty 
25-26) 1k100 Ciężkiej Piechoty zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
27-28) 1k100 Strzelców 
29-30) 1k6 x 100 Strzelców 
31-32) 1k10 x 100 Strzelców 
33-34) 1k100 Strzelców, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
35-36) 1k6 x 100 Strzelców, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
37-38) 1k100 Konnych Łuczników lub Wilczej Jazdy (zależnie od rasy zamieszkującej obszar) 
39-40) 1k6 x 100 Konnych Łuczników lub Wilczej Jazdy (zależnie od rasy zamieszkującej obszar) 
41-42) 1k100 Konnych Łuczników lub Wilczej Jazdy (zależnie od rasy zamieszkującej obszar) zgadzającej się 
służyć bez pobierania żołdu 
43-44) 1k100 Lekkiej Jazdy lub Wilczej Jazdy (zależnie od rasy zamieszkującej obszar) 
45-46) 1k6 x 100 Lekkiej Jazdy lub Wilczej Jazdy (zależnie od rasy zamieszkującej obszar) 
47-48) 1k100 Lekkiej Jazdy lub Wilczej Jazdy (zależnie od rasy zamieszkującej obszar) zgadzającej się służyć 
bez pobierania żołdu 
49) Poczt rycerski: 1k20 rycerzy (ciężkiej jazdy) + 5 Lekkiej Jazdy na każdego rycerza. 
50) Błędni rycerze: 1k6 rycerzy, zgadzających się służyć bez pobierania żołdu. 



51) Myśliwi i kłusownicy: 1k10 Zwiadowców i 1k10 Przewodników 
52) Myśliwi i kłusownicy: 1k10 Zwiadowców i 1k100 Strzelców 
53) Myśliwi i kłusownicy: 1k10 Zwiadowców 
54) Myśliwi i kłusownicy: 1k10 Przewodników 
55) Myśliwi i kłusownicy: 1k10 Zwiadowców, zgadzających się służyć bez żadnego żołdu 
56) Myśliwi i kłusownicy: 1k10 Przewodników, zgadzających się służyć bez żadnego żołdu 
57-58) 1k6 x 100 Sług 
59-60) 1k10 x 100 Sług 
61-62) 1k100 Sług, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
63-64) 1k6 x 100 Sług, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
65-66) 1k6 x 100 Saperów 
67-68) 1k10 x 100 Saperów 
69-70) 1k100 Saperów, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
71-72) 1k6 x 100 Saperów, zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
73) Specjalista: Inżynier 
74) Specjalista: Inżynier zgadzający się służyć bez żadnego żołdu 
75) Specjalista: Medyk 
76) Specjalista: Medyk zgadzający się służyć bez żadnego żołdu 
77) 1k10 Rydwanów 
78) 1k100 Szermierzy 
79) 1k6 x 100 Szermierzy 
80) 1k100 Szermierzy zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
81) 1k100 Mistyków Miecza 
82) 1k6 x 100 Mistyków Miecza 
83) 1k100 Mistyków Miecza zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
84) 1k100 Artystów Walki 
85) 1k6 x 100 Artystów Walki 
86) 1k100 Artystów Walki zgadzającej się służyć bez pobierania żołdu 
87) 1k100 Małych potworów wraz z treserami 
88) 1k10 potworów 
89) 1k10 Istot Nadprzyrodzonych 
90) 1k10 Czarowników (czeladników) 
91) Szkółka czarodziejów: 1k10 czarowników (czeladników) i 1 czarownik (mistrz) 
92) Czarownik (Mistrz) 
93) Czarownik (Prawdziwy mistrz) 
94) Czarodziejska Horda: 2k20 Małych potworów, 1 Potwór, 1k6 Istot Nadprzyrodzonych, 1k10 czarowników 
(czeladników), 1k3 Czarowników (mistrzów), 1 Czarownik (prawdziwy mistrz) 
95) 1k10 Czarowników (czeladników), zgadzających się służyć bez żołdu 
96) Czarownik (Mistrz), zgadzający się służyć bez żołdu 
97-98) 1k100 Berserkerów 
99) 1k100 Berserkerów zgadzających się służyć bez żołdu. 
100) 1k10 Mieczów Magii 
Następnie rzuć 1k10, by sprawdzić, kto jest dowódcą oddziału: 
1-3) Arystokrata 
4-5) Watażka 
6-7) Lokalny bohater 
8) Rycerz lub (jeśli tereny nie są zamieszkane przez odpowiednie rasy) Weteran 
9) Olicer lub (jeśli tereny nie są zamieszkane przez odpowiednie rasy) Weteran 
10) Weteran. 
 
Wszystkie oddziały rekrutowane są na podstawowym poziomie Wyszkolenia. 
 
6.9) Losowe wydarzenia w trakcie wojny: 
 W trakcie prowadzenia działań często dochodzi do wydarzeń, których nie udało się zawrzeć w żadnych 
planach. Nagła zmiana pogody, lub wybuch epidemii mogą być jednymi z nich. Poniższa tabela prezentuje 
przykłady tego typu zachowań. Mistrz gry powinien obowiązkowo rzucić w niej raz na tydzień, dla każdej, 
biorącej udział w wojnie armii. 
Rzuć 1k10: 
1-2) zdobycie zasobów: 



W posiadanie twojej armii wchodzą jakieś zasoby. Być może twoi żołnierze odkryli ukryty magazyn, 
skonfiskowali je podejrzanym o zdradę cywilom, zrabowali lub zdobyli na wrogu. Możliwe nawet, że zostały 
one podarowane im przez ludność cywilną. Rzuć 1k10, by określić, jakiego typu są to zasoby: 
-1-3) 2k100x10 sztuk złota 
-4-6) 2k100x10 racji żywnościowych 
-7-8) 2k100x10 sztuk broni 
-9-10) 2k100 koni  
3) utrata zasobów: 
Na skutek wrogiej działalności, wypadku losowego (ataku wilków, zerwania się mostu) lub defraudacji twoje 
oddziały tracą znaczną część swoich zasobów. Rzuć 1k10 by określić, jak duże będą to straty. 
-1-3) 2k100x10 sztuk złota 
-4-6) 2k100x10 racji żywnościowych 
7-8) 2k100x10 sztuk broni 
-9-10) 2k100 koni 
4) zmiana pogody: 
Na terenie, po którym maszeruje armia pogoda ulega zmianie, zaczyna padać deszcz lub śnieg. Uważa się, że 
panuje nań Zła Pogoda.: 
5) niesubordynacja: 
Jeden lub kilku z twoich oficerów dokonał aktu niesubordynacji. Ich działania przyniosły (niewielką) stratę 
twojemu wojsku. Musisz poradzić sobie w jakiś sposób z tą sytuacją: najpewniej stracić winowajców, 
pozbawiając się cennych podwładnych i wzburzając ich rodziny oraz protektorów w kraju, albo zdecydować się 
na obniżenie Dyscypliny o 1. 
Być może istnieje też trzecie, nieortodoksyjne wyjście z sytuacji, ale musisz znaleźć je sam. 
6) choroba generała: 
Generał tej armii zjadł coś nieświeżego lub zaziębił się na deszczu i się rozchorował. Musi wykonać test 
Wytrzymałości, inaczej otrzymuje modyfikator – 20 do wszystkich testów 
7) luka w systemach obronnych: 
Jedna z zajmowanych przez ta armie fortec okazała się posiadać poważną lukę w fortyfikacjach. Musisz 
przeznaczyć 1000 sztuk złota i minimum 50 ludzi na jej naprawę, inaczej jej walory obronne spadają o 1k6. 
8) opór: 
Twoje oddziały natykają się na opór zorganizowany przez lojalną przeciwnikowi ludność, zbiegłych żołnierzy 
przeciwnika lub zdrajców. Przed twoją armią stoją źle dowodzone i zorganizowane siły, liczące 1k1000 
żołnierzy Milicji. Musisz stłumić ten opór. 
9) wędrująca bestia: 
Podczas marszu twoje wojska napotykają stado pasących się potworów. Te na widok ludzi wpadają w 
berserkerski szał i atakują ich, nie bacząc na liczebność przeciwników. Banda stworów liczy sobie 1k10 -1 
potworów, 1k100 – 10 małych potworów i 1k10 – 1 istot nadprzyrodzonych. Czy potrafisz sobie z nią poradzić? 
10) przestępstwo wojenne: 
Jeden z twoich oficerów wraz z grupą 2k20 żołnierzy popełnia przestępstwo wojenne. Prawdopodobnie chodzi 
tu o rabunek, rozbój lub innej natury wymuszenie, możliwe, że połączone z morderstwem. Możesz ich ukarać – 
tracąc w ten sposób oficera i jego podkomendnych, którzy po prostu zawisną na najbliższym drzewie – lub też 
zdecydować się na ich uwolnienie, obniżając o 1 Dyscyplinę w armii i Nastawienie doń. 
Możliwe, że istnieje jakieś trzecie wyjście, ale musisz je dopiero znaleźć. 
 
B 6.2) Skala Bitwy: 
 
Jeżeli wam się dziś wydaje, że zabić to jest prosta sprawa 
Dla tego, który był kowalem, dla tego, który łan uprawiał 
To nie jest prawda, to się mija, z tym cośmy chcieli i co chcemy, 
To nie nasz zawód był zabijać, nie nasza miłość CKM-y 
 
Nie szukaliśmy śmierci, nikt nie śpieszył się doń, 
I zdarzyło się tęsknić, I zdarzyło się kląć 
I nie byliśmy twardzi, jak hartowny miecz 
I nikt śmiercią nie gardził, śmierć to poważna jest rzecz. 
  
 - Edmund Fetting „Nie szukaliśmy śmierci” 
 



 
 Skala bitwy stosowana jest w chwili, gdy jedna lub więcej Postaci Graczy bierze czynny udział w 
walnym, wieloosobowym starciu jako jeden z walczących, lub dowódca dowodzący z linii walki. Nie służy ona 
do rozstrzygania bitew – od tego jest Skala Wojny, ani małych potyczek – bo temu służą normalne zasady walki. 
Kontroluje ona natomiast sytuację w dość chaotycznym z punktu widzenia jednostki zdarzeniu, jakim jest walne 
starcie. Jednocześnie skala Bitwy współpracuje z poprzednimi dwoma, bowiem zarówno dowódcy, jak i 
generałowie często stają do walki w pierwszym szeregu, wiodąc swe wojsko do ataku, jak i prostym żołnierzom, 
prócz chaotycznej przepychani w tłoku połączonej z próbą rażenia wrogą zdarza się toczyć także i prawdziwe 
pojedynki. 
 
Mechanika: 
 Żołnierz, stając do bitwy musi najpierw określić swoje miejsce w szyku: Czy stoi w Pierwszym 
Szeregu, Po Środku Bitwy, W Tylnych Szeregach czy na Tyłach. Może też próbować uciec z bitwy. Następnie – 
jeśli nie ucieka – powinien określić swoją Skuteczność bojową. Wynosi ona 1 za każde (pełne) 20 punktów jego 
Wytrzymałości i Opanowania + wynik na rzucie 1k10. 
 Wynik żołnierz powinien porównać z poniższą tabelką: 

Twoja armia Twoje  Stanowisko Na Polu Bitwy To 
Wygrywa Na tyłach W tylnych 

szeregach 
Pośrodku 
bitwy 

W pierwszym 
szeregu 

  

Remisuje  Na tyłach W tylnych 
szeregach 

Pośrodku 
bitwy 

W pierwszym 
szeregu 

 

Przegrywa   Na tyłach W tylnych 
szeregach 

Pośrodku 
bitwy 

W pierwszym 
szeregu 

Wynik rzutu 
1-3  

3k6 ran 
0 P. 
Doświadczenia 

4k6 ran 
0 P. 
Doświadczenia 

5k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 

5k6 ran 
20 P. 
Doświadczenia 

6k6 ran 
30 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

7k6 ran 
40 P. 
Doświadczenia 

4-6 3k6 ran 
0 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 

4k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 

5k6 ran 
20 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

5k6 ran 
40 P. 
Doświadczenia 

6k6 ran 
50 P. 
Doświadczenia 

7-9 2k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
20 P. 
Doświadczenia 

4k6 ran 
30 P. 
Doświadczenia 

5k6 ran 
40 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

5k6 ran 
50 P. 
Doświadczenia 
Czyn 
Bohaterski 

10-11 2k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

3k6 ran 
20 P. 
Doświadczenia 
Czyn 
Bohaterski 

4k6 ran 
30 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

4k6 ran 
50 P. 
Doświadczenia 
Czyn 
Bohaterski 

5k6 ran 
50 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

12-14 1k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

2k6 ran 
10 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

3k6 ran 
20 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
40 P. 
Doświadczenia 
Czyn 
Bohaterski 

4k6 ran 
50 P. 
Doświadczenia 
Czyn 
Bohaterski 

4k6 ran 
60 P. 
Doświadczenia 
Czyn 
Bohaterski 

15-17 0k6 ran 
20 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
20 P. 
Doświadczenia 
Czyn 
Bohaterski 

2k6 ran 
30 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
40 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
60 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

4k6 ran 
80 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

19+ 0k6 ran 
20 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

3k6 ran 
30 P. 
Doświadczenia 

2k6 ran 
40 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

3k6 ran 
50 P. 
Doświadczenia 

3k6 ran 
70 P. 
Doświadczenia 
Starcie 

3k6 ran 
100 P. 
Doświadczenia 
Czyn 
Bohaterski 

 
6.1) Starcia i Czyny Bohaterskie: 
 Niekiedy w trakcie Bitwy bohaterowi zdarza się natrafić na okazję do niezwykłego, godnego uwagi 
czynu lub szczególnie upartego albo godnego uwagi przeciwnika. Zdarza się to, gdy podczas rzutu w tabeli 



wypadną Czyn Bohaterski lub Starcie. Gdy dojdzie do takiej sytuacji zarówno Mistrz Gry jak i Gracz będą 
musieli odegrać starcie w normalny sposób. 
 Upływ tur normalnych starć nie ma wpływu na bitwę, która toczy się wedle swoich praw i jest 
wydarzeniem często długotrwałym. W trakcie jednej tury Bitwy upłynąć może dowolna ilość normalnych tur. 
 W chwili, gdy zaczyna się Starcie lub Czyn Bohaterski kolejne tury bitwy nie zaczną się, dopóki nie 
zostaną one dokończone. 
 
6.2.1 Lista czynów bohaterskich: 
 
Bitwa lądowa: 
 
Obrona sztandaru: 
Widzisz, jak na ziemię upada sztandar – twojej armii, lub może tylko twojej formacji. Możesz spróbować 
podnieść go z ziemi i nieść do końca bitwy. Dzięki temu w każdej turze otrzymujesz dodatkowe 10 punktów 
doświadczenia, lecz niestety twa nowa zdobycz nie jest zbyt wygodna. W każdej turze otrzymujesz więc 
modyfikator -10 do wszystkich akcji. 
 
Obrona dowódcy: 
Jeden z dowódców twojej armii – zapewne tylko pomniejszy oficer, lecz możliwe, że nawet sam generał – 
utracił całość swej straży przybocznej i zbiera ludzi, którzy mogliby mu ją zastąpić. Możesz przyłączyć się do 
niego. Wówczas w każdej turze bitwy otrzymujesz dodatkowe 10 punktów doświadczenia, ale tracisz możliwość 
wybierania, w którym szeregu walczysz. A niestety istnieją tacy oficerowie, którzy lubią dowodzić w pierwszej 
linii. 
 
Utrzymać pozycje: 
Twój oddział otrzymuje zadanie utrzymania bieżącej pozycji – mimo ataku przeważających sił wroga. Znajduje 
się w sytuacji, w której nawet najodważniejszym puszczają nerwy. Jeśli uda ci się test Opanowania zdołasz 
pozostać na pozycji, otrzymasz też dodatkowe doświadczenie, w liczbie zależnej od tego, w jakiej części pola 
bitwy stoisz. 
Na tyłach lub w tylnych szeregach: Nie dotyczy. 
W środku bitwy: +20p. doświadczenia 
W pierwszym szeregu: +40p. doświadczenia 
 
Przełamanie frontu: 
Pada rozkaz przełamania frontu. W następnych turach odejmujesz 2 od wyniku rzutu w tabeli Bitwy niemniej 
jednak otrzymujesz 20 dodatkowych punktów doświadczenia. 
 
Czysty strzał: 
W szeregach wroga pojawia się wyrwa, wykorzystując którą masz szanse trafić jednego z dowódców wroga: 
oficera lub może nawet generała. Poziom trudności zależy od rangi twojego celu, niemniej jednak nie powinien 
być niższy niż -20. Udane trafienie oznacza, że zostaniesz wynagrodzony 30 punktami doświadczenia i na 
pewno zdobędziesz uznanie wśród dowódców i swoich kolegów. 
 
Odcięcie odwodów: 
Otrzymujesz rozkaz odcięcia przeciwnika od jej odwodów. W następnej turze bitwy znajdziesz się w pierwszym 
szeregu, ale za to otrzymasz dodatkowe 20 punktów doświadczenia. 
 
Luka w szeregach wroga: 
Dostrzegasz lukę w szeregach wroga, przez którą możesz uderzyć na jego delikatne, tyłowe jednostki: 
łuczników, magów, machiny. Możesz uderzyć w tą lukę, co pozostanie bez wpływu na twoją sytuacje na polu 
bitwy, ale na pewno zostanie docenione po walce przez dowódców. 
 
Osłaniać odwrót: 
Wszystko jest już stracone. Szyki załamały się, żołnierze uciekają, pierwsi wrogowie plądrują obóz... Jedynie 
kilka oddziałów może jeszcze walczyć. Właśnie je dowódca wysłał, by osłaniały odwrót pozostałych wojsk. 
Wśród tych żołnierzy jesteś także i ty. Przez następną turę znajdziesz się w pierwszym szeregu, będziesz też 
musiał stoczyć Pojedynek. Otrzymasz dodatkowe 50 punktów doświadczenia. Gdy ta tura dobiegnie końca bitwa 
zostaje automatycznie zakończona, a twoja armia przegrywa. 
 
Ocalenie towarzysza broni: 



Zauważasz, jak pada jeden z twoich sojuszników. Możesz spróbować ocalić mu życie, ale w tym celu musisz 
dwie następne tury spędzić w pierwszym szeregu. Otrzymujesz dodatkowe 30 punktów doświadczenia, a sam 
ocalony najpewniej długo zachowa dla ciebie wdzięczność i postara się w jakiś sposób odwdzięczyć za twą 
wspaniałomyślność. 
 
Ranny wróg: 
Na twoich oczach pada na ziemię bezwładny wróg. Naturalnie możesz go pozostawić swemu własnemu losowi: 
nic nie szkodzi, jeśli zginie. W końcu to nieprzyjaciel. Z drugiej strony możesz spróbować wynieść go z pola 
walki… Zwykle za chwytanie jeńców dowódcy wyznaczają nagrody, choćby dlatego, że są oni materiałem na 
niewolników. 
 
Sformowanie oddziału: 
Pośrodku krwawej jatki nagle dostrzegasz, że jesteś najstarszym rangą wojownikiem na polu walki. Jeśli nie 
weźmiesz spraw w swoje ręce, to pozbawieni dowództwa żołnierze niechybnie zostaną zmasakrowani przez 
przeciwnika. Jeśli chcesz, możesz objąć dowodzenie wykonując test Charyzmy. Jeśli ci się powiedzie do końca 
bitwy stajesz się oficerem i otrzymujesz dodatkowe 10 punktów doświadczenia w każdej turze. Po zakończeniu 
walki twój wkład na pewno zostanie dostrzeżony i – być może – otrzymasz awans. 
 
Bitewne szczęście: 
Miałeś szczęście w tej turze. Omijały cię pociski i wrogowie. Nie otrzymujesz żadnych obrażeń. 
 
Pokusa dyshonoru: 
Przypadkowo upadasz pomiędzy zwłoki i rannych poza zasięgiem walki, a twoi towarzysze i wrogowie są zbyt 
zajęci, by patrzeć, co się dzieje. Jeśli będziesz leżał w tym miejscu, nie podnosząc głowy i czekał, to w końcu 
bitwa się skończy, a ty nie odniesiesz nawet jednej rany… Jeśli tylko zechcesz. 
 
Ostatnie życzenie: 
Jeden z twoich, śmiertelnie rannych towarzyszy prosił cię, byś odnalazł jego rodzinę i opowiedział jej, co się 
stało, oraz przekazał im jakąś drobną pamiątkę po nim. Naturalnie możesz tego nie zrobić, bo po co? Jeśli jednak 
zrealizujesz to nieduże przecież zlecenie otrzymasz 50 punktów doświadczenia. 
 
Wyniesienie zwłok: 
Widzisz, jak w trakcie walki pada jeden z walczących po twojej stronie żołnierzy, który wcześniej popisał się 
wielką odwagą. Możesz spróbować wynieść jego zwłoki z pola bitwy ratując je przed hańbą oraz stratowaniem 
przez walczących. Jego rodzina - która będzie miała przynajmniej co pochować – na pewno odwdzięczy ci się w 
sposób zależny od jej statusu. 
  
Wendetta! 
Spostrzegasz wrogiego żołnierza: bohatera, wielkiego szermierza, czarownika lub po prostu wysokiego stopniem 
oficera – który wydaje się dużym zagrożeniem dla twoich oddziałów (lub po prostu łupem mogącym dostarczyć 
chwały i zaszczytów). Możesz próbować śledzić swego przeciwnika na polu walki. Czynisz to przesuwając się w 
poziomie i pionie po tabeli bitwy, aż dotrzesz do pola zaznaczonego jako Pojedynek. 
 
Zdobycie wrogiego sztandaru: 
Przypadkiem docierasz trochę zbyt blisko szeregów wroga, by było to neutralne dla zdrowia i dostrzegasz 
sztandar jednego z oddziałów, a może nawet całej armii! Strzeże go tylko chorąży, którego będziesz musiał 
zabić w walce. Po zdobyciu chorągwi będziesz musiał zabrać ją na tyły własnej armii, przy czym poruszasz się 
tylko o jedną pozycje. Co gorsza ścigają cię przeciwnicy, więc rzucając w tabeli Bitwy odejmujesz 4 od wyniku. 
W każdej turze zdobywasz dodatkowe 30 p. doświadczenia, a po dostarczeniu go na tyły (lub zakończeniu 
bitwy) dodatkowe 50. 
 
Szybka ucieczka: 
Otrzymujesz szansę ucieczki z pozycji, które zajmujesz. Możesz w tej turze przesunąć się od razu na Tyły, a nie 
przesuwać się pole po polu w tabeli bitew. 
 
Sam przeciw wielu: 
Na odcinek, na którym walczysz zmierza kilku przeciwników (minimum czterech. Ich liczba i jakość jest 
dowolna, zależy tylko od Mistrza Gry, ale raczej na ich niedobór nie możesz narzekać), z którymi musisz podjąć 
walkę. Niestety tak się składa, że jesteś tam sam. Możesz (lecz nie musisz) podjąć walkę z przeciwnikami na 
normalnych zasadach, przy czym zawsze będziesz miał szansę ucieczki. Powstrzymanie ich jednak należy do 



twych, wojennych obowiązków. Za każdą turę walki, jaką wytrzymasz otrzymujesz dodatkowe 10 punktów 
doświadczenia 
 
Stając przeciwko ciemności: 
Przez pole walki przetacza się monstrum, demon nie z tego świata lub potężny czarownik. Nie masz szans go 
pokonać (być może nawet nie jest wrażliwy na twoją broń), ale masz szanse go przez jakiś czas powstrzymać. 
Cały czas masz też szanse uciec z pola tego starcia. Za każdą turę, którą wytrzymasz otrzymujesz jednak 
dodatkowe 10 punktów doświadczenia. 
 
Bitwa morska: 
 
Abordaż: 
Załoga twojego okrętu dokonuje abordażu na jeden ze statków przeciwnika. Możesz wziąć czynny udział w 
ataku na statek wroga, lub też pozostać na tyłach. Jeśli decydujesz się na to pierwsze, to od tej chwili przenosisz 
się na pierwszy szereg, a bitwa staje się dla ciebie bitwą lądową. Otrzymujesz jednak dodatkowe 20 punktów 
doświadczenia w każdej turze. 
 
Człowiek za burtą! 
Widzisz, jak jeden z twoich towarzyszy wypada za burtę. Możesz mu pomóc, choć wymagać to będzie testu 
Pływania (Wytrzymałości) -20. Wyłowiony na pewno da wyrazy swojej wdzięczności, ponadto otrzymujesz za 
tą akcje 20 punktów doświadczenia, jeśli naturalnie ci się powiedzie. 
Pamiętaj, że nie możesz pływać w zbroi. 
 
Czysty strzał 
W szeregach wroga pojawia się wyrwa, wykorzystując którą masz szanse trafić jednego z dowódców wroga: 
oficera lub może nawet generała. Poziom trudności zależy od rangi twojego celu, nie mniej jednak nie powinien 
być niższy niż -20. Udane trafienie oznacza, że zostaniesz wynagrodzony 30 punktami doświadczenia i na 
pewno zdobędziesz uznanie wśród dowódców i swoich kolegów. 
 
Ocalenie towarzysza broni 
Zauważasz, jak pada jeden z twoich sojuszników. Możesz spróbować ocalić mu życie, ale w tym celu musisz 
dwie następne tury spędzić w pierwszym szeregu. Otrzymujesz dodatkowe 30 punktów doświadczenia, a sam 
ocalony najpewniej długo zachowa dla ciebie wdzięczność i postara się w jakiś sposób odwdzięczyć za twą 
wspaniałomyślność. 
 
Ranny wróg: 
Na twoich oczach pada na ziemię bezwładny wróg. Naturalnie możesz go pozostawić swemu własnemu losowi: 
nic nie szkodzi, jeśli zginie. W końcu to nieprzyjaciel. Z drugiej strony możesz spróbować wynieść go z pola 
walki… Zwykle za chwytanie jeńców dowódcy wyznaczają nagrody, choćby dlatego, że są oni materiałem na 
niewolników. 
 
Bitewne szczęście: 
Miałeś szczęście w tej turze. Omijały cię pociski i wrogowie. Nie otrzymujesz żadnych obrażeń. 
 
Ostatnie życzenie: 
Jeden z twoich, śmiertelnie rannych towarzyszy prosił cię, byś odnalazł jego rodzinę i opowiedział jej, co się 
stało, oraz przekazał im jakąś drobną pamiątkę po sobie. Naturalnie możesz tego nie zrobić, bo po co? Jeśli 
jednak zrealizujesz to nieduże przecież zlecenie otrzymasz 50 punktów doświadczenia. 
 
Wyniesienie zwłok 
Widzisz, jak w trakcie walki pada jeden z walczących po twojej stronie żołnierzy, który wcześniej popisał się 
wielką odwagą. Możesz spróbować wynieść jego zwłoki z pola bitwy ratując je przed hańbą oraz stratowaniem 
przez walczących. Jego rodzina - która będzie miała przynajmniej co pochować – na pewno odwdzięczy ci się w 
sposób zależny od jej statusu. 
 
Podpalenie żagli: 
Przypadkiem znalazłeś się na pozycji, z której – strzelając z łuku, przykładając do nich pochodnię, lub po prostu 
krzesząc ogień – możesz podpalić ożaglowanie jednego z okrętów wroga. Nie zniszczy go to, ani nie pozbawi 
całkowicie zdolności ruchu, lecz znacznie osłabi jego przydatność bojową. W tym celu musisz tylko wykonać 



test trafienia (Celność strzelecka) o modyfikatorze – 30. Jeśli ci się powiedzie zyskasz dodatkowe 50 punktów 
doświadczenia oraz szansę na nagrodę lub odznaczenie. 
 
Ocalić okręt: 
Dostrzegasz zagrożenie, które umknęło innym w bitewnej zawierusze: okręt zmierza na skały, nabiera wody, lub 
znosi go na mieliznę. Masz szansę go ocalić, jeśli wykonasz test odpowiedniego Rzemiosła lub Profesji – 10 
pozwalający na uniknięcie niebezpieczeństwa. Jeśli ci się powiedzie stajesz się cichym bohaterem, ale 
otrzymujesz dodatkowe 30 p. doświadczenia. 
 
Szybka ucieczka: 
Otrzymujesz szansę ucieczki z pozycji, które zajmujesz. Możesz w tej turze przesunąć się od razu na Tyły, a nie 
przesuwać się pole po polu w tabeli bitew. 
 
Czy płynie z nami sternik? 
Odkrywasz, że kapitan twojego okrętu zginął w walce, a ty jesteś najstarszym stopniem lub najbardziej 
kompetentnym oficerem. Możesz spróbować przejąć dowództwo nad swoją jednostką wykonując test Charyzmy. 
Jeśli ci się powiedzie do końca bitwy stajesz się oficerem i otrzymujesz dodatkowe 10 punktów doświadczenia 
w każdej turze. Po zakończeniu walki twój wkład na pewno zostanie dostrzeżony. 
 
Kapitan (zasady): 
Jako kapitan jesteś dowódcą okrętu. Twój udział w bitwie różni się nieco od zwykłych żołnierzy, głównie tym, 
że – o ile oni odpowiadają tylko za siebie – na tobie ciąży odpowiedzialność za całą załogę. Nie otrzymujesz 
żadnych obrażeń związanych z tabelą bitwy. Zamiast tego otrzymuje je twój statek pomnożone razy 5. 
Wszystkie wylosowane pojedynki opisują starcie twojej jednostki z innymi okrętami lub morskimi potworami. 
Oprócz zwykłych czynów bohaterskich możesz w bitwie morskiej dokonać też te opisane niżej: 
 
Utrzymać pozycje 
Twój oddział otrzymuje zadanie utrzymania bieżącej pozycji – mimo ataku przeważających sił wroga. Znajduje 
się w sytuacji, w której nawet najodważniejszym puszczają nerwy. Jeśli uda ci się test Opanowania zdołasz 
pozostać na pozycji, otrzymasz też dodatkowe doświadczenie, w liczbie zależnej od tego, w jakiej części pola 
bitwy stoisz. 
Na tyłach lub w tylnych szeregach: Nie dotyczy. 
W środku bitwy: +20p. doświadczenia 
W pierwszym szeregu: +40p. doświadczenia 
 
Przełamanie frontu: 
Pada rozkaz przełamania frontu. W następnych turach odejmujesz 2 od wyniku rzutu w tabeli Bitwy nie mniej 
jednak otrzymujesz 20 dodatkowych punktów doświadczenia. 
 
Odcięcie odwodów: 
Otrzymujesz rozkaz odcięcia przeciwnika od jej odwodów. W następnej turze bitwy znajdziesz się w pierwszym 
szeregu, ale za to otrzymasz dodatkowe 20 punktów doświadczenia. 
 
Luka w szeregach wroga: 
Dostrzegasz lukę w szeregach wroga, przez którą możesz uderzyć na jego delikatne, tyłowe jednostki: 
łuczników, magów, machiny. Możesz uderzyć w tą lukę, co pozostanie bez wpływu na twoją sytuacje na polu 
bitwy, ale na pewno zostanie docenione po walce przez dowódców. 
 
Osłaniać odwrót: 
Wszystko jest już stracone. Szyki załamały się, żołnierze uciekają, pierwsi wrogowie plądrują obóz... Jedynie 
kilka oddziałów może jeszcze walczyć. Właśnie je dowódca wysłał, by osłaniały odwrót pozostałych wojsk. 
Wśród tych żołnierzy jesteś także i ty. Przez następną turę znajdziesz się w pierwszym szeregu, będziesz też 
musiał stoczyć Pojedynek. Otrzymasz dodatkowe 50 punktów doświadczenia. Gdy ta tura dobiegnie końca bitwa 
zostaje automatycznie zakończona, a twoja armia przegrywa. 
 
Wendetta! 
Spostrzegasz wrogiego żołnierza: bohatera, wielkiego szermierza, czarownika lub po prostu wysokiego stopniem 
oficera – który wydaje się dużym zagrożeniem dla twoich oddziałów (lub po prostu łupem mogącym dostarczyć 
chwały i zaszczytów). Możesz próbować śledzić swego przeciwnika na polu walki. Czynisz to przesuwając się w 
poziomie i pionie po tabeli bitwy, aż dotrzesz do pola zaznaczonego jako Pojedynek. 



 
Szybka ucieczka: 
Otrzymujesz szansę ucieczki z pozycji, które zajmujesz. Możesz w tej turze przesunąć się od razu na Tyły, a nie 
przesuwać się pole po polu w tabeli bitew. 
 
Oblężenie (szturmujący): 
 
Pierwszy u wyłomu: 
W liniach obrony obleganej twierdzy udało się wreszcie znaleźć lukę. Wielu żołnierzy decyduje się w nią 
uderzyć. Możesz także spróbować, ale wróg będzie starał się za wszelką cenę ją zatkać, spodziewaj się, więc 
zażartego oporu i niebezpieczeństwa. 
Jeśli decydujesz się na ten czyn bohaterski przenieś się na Pierwszą Linię. W każdej turze, w której będziesz na 
niej pozostawał musisz stoczyć też dodatkowy pojedynek. 
Za każdą spędzoną na pierwszej linii turę otrzymujesz dodatkowe 30 punktów doświadczenia. 
 
Do machin! 
Jedna z machin oblężniczych utraciła załogę. Możesz dołączyć do jej obsługi, prawdopodobnie w celu 
wykonywania jakichś, prostych zadań np. noszenia ciężkiej amunicji. Do końca bitwy masz święty spokój, 
oprócz tego, że musisz pracować. Nie losujesz innych czynów bohaterskich ani pojedynków, otrzymujesz tylko 
połowę ran, i jedynie 5 punktów doświadczenia na turę. 
 
Przełamanie frontu: 
Pada rozkaz przełamania frontu. W następnych turach odejmujesz 2 od wyniku rzutu w tabeli Bitwy nie mniej 
jednak otrzymujesz 20 dodatkowych punktów doświadczenia. 
 
Czysty strzał: 
W szeregach wroga pojawia się wyrwa, wykorzystując którą masz szanse trafić jednego z dowódców wroga: 
oficera lub może nawet generała. Poziom trudności zależy od rangi twojego celu, nie mniej jednak nie powinien 
być niższy niż -20. Udane trafienie oznacza, że zostaniesz wynagrodzony 30 punktami doświadczenia i na 
pewno zdobędziesz uznanie wśród dowódców i swoich kolegów. 
 
Luka w szeregach wroga: 
Dostrzegasz lukę w szeregach wroga, przez którą możesz uderzyć na jego delikatne, tyłowe jednostki: 
łuczników, magów, machiny. Możesz uderzyć w tą lukę, co pozostanie bez wpływu na twoją sytuacje na polu 
bitwy, ale na pewno zostanie docenione po walce przez dowódców. 
 
Ocalenie towarzysza broni: 
Zauważasz, jak pada jeden z twoich sojuszników. Możesz spróbować ocalić mu życie, ale w tym celu musisz 
dwie następne tury spędzić w pierwszym szeregu. Otrzymujesz dodatkowe 30 punktów doświadczenia, a sam 
ocalony najpewniej długo zachowa dla ciebie wdzięczność i postara się w jakiś sposób odwdzięczyć za twą 
wspaniałomyślność. 
 
Ranny wróg: 
Na twoich oczach pada na ziemię bezwładny wróg. Naturalnie możesz go pozostawić swemu własnemu losowi: 
nic nie szkodzi, jeśli zginie. W końcu to nieprzyjaciel. Z drugiej strony możesz spróbować wynieść go z pola 
walki… Zwykle za chwytanie jeńców dowódcy wyznaczają nagrody, choćby dlatego, że są oni materiałem na 
niewolników. 
 
Bitewne szczęście: 
Miałeś szczęście w tej turze. Omijały cię pociski i wrogowie. Nie otrzymujesz żadnych obrażeń. 
 
Pokusa dyshonoru: 
Przypadkowo upadasz pomiędzy zwłoki i rannych poza zasięgiem walki, a twoi towarzysze i wrogowie są zbyt 
zajęci, by patrzeć, co się dzieje. Jeśli będziesz leżał w tym miejscu, nie podnosząc głowy i czekał, to w końcu 
bitwa się skończy, a ty nie odniesiesz nawet jednej rany… Jeśli tylko zechcesz. 
 
Ostatnie życzenie: 
Jeden z twoich, śmiertelnie rannych towarzyszy prosił cię, byś odnalazł jego rodzinę i opowiedział jej, co się 
stało, oraz przekazał im jakąś drobną pamiątkę po sobie. Naturalnie możesz tego nie zrobić, bo po co? Jeśli 
jednak zrealizujesz to nieduże przecież zlecenie otrzymasz 50 punktów doświadczenia. 



 
Wyniesienie zwłok: 
Widzisz, jak w trakcie walki pada jeden z walczących po twojej stronie żołnierzy, który wcześniej popisał się 
wielką odwagą. Możesz spróbować wynieść jego zwłoki z pola bitwy ratując je przed hańbą oraz stratowaniem 
przez walczących. Jego rodzina - która będzie miała przynajmniej co pochować – na pewno odwdzięczy ci się w 
sposób zależny od jej statusu. 
  
Wendetta! 
Spostrzegasz wrogiego żołnierza: bohatera, wielkiego szermierza, czarownika lub po prostu wysokiego stopniem 
oficera – który wydaje się dużym zagrożeniem dla twoich oddziałów (lub po prostu łupem mogącym dostarczyć 
chwały i zaszczytów). Możesz próbować śledzić swego przeciwnika na polu walki. Czynisz to przesuwając się w 
poziomie i pionie po tabeli bitwy, aż dotrzesz do pola zaznaczonego jako Pojedynek. 
 
Zdobycie wrogiego sztandaru: 
Przypadkiem docierasz trochę zbyt blisko szeregów wroga, by było to neutralne dla zdrowia i dostrzegasz 
sztandar jednego z oddziałów, a może nawet całej armii! Strzeże go tylko chorąży, którego będziesz musiał 
zabić w walce. Po zdobyciu chorągwi będziesz musiał zabrać ją na tyły własnej armii, przy czym poruszasz się 
tylko o jedną pozycje. Co gorsza ścigają cię przeciwnicy, więc rzucając w tabeli Bitwy odejmujesz 4 od wyniku. 
W każdej turze zdobywasz dodatkowe 30 p. doświadczenia, a po dostarczeniu go na tyły (lub zakończeniu 
bitwy) dodatkowe 50. 
 
Zdobycie wrogiego posterunku: 
Zauważasz, że jeden z nieprzyjacielskich punktów oporu jest słabo broniony. Możesz, podejmując własną 
inicjatywę uderzyć nań i zająć pozycje nieprzyjaciela, przyczyniając się tym do sukcesu szturmu. Musisz tylko 
stoczyć dodatkowy pojedynek z obrońcą lub obrońcami pozycji. Jeśli wygrasz otrzymujesz dodatkowe 30 
punktów doświadczenia i sporą szansę na odznaczenie. 
 
Szybka ucieczka: 
Otrzymujesz szansę ucieczki z pozycji, które zajmujesz. Możesz w tej turze przesunąć się od razu na Tyły, a nie 
przesuwać się pole po polu w tabeli bitew. 
 
Sam przeciw wielu: 
Na odcinek, na którym walczysz zmierza kilku przeciwników (minimum czterech. Ich liczba i jakość jest 
dowolna, zależy tylko od Mistrza Gry, ale raczej na ich niedobór nie możesz narzekać), z którymi musisz podjąć 
walkę. Niestety tak się składa, że jesteś tam sam. Możesz (lecz nie musisz) podjąć walkę z przeciwnikami na 
normalnych zasadach, przy czym zawsze będziesz miał szansę ucieczki. Powstrzymanie ich jednak należy do 
twych, wojennych obowiązków. Za każdą turę walki, jaką wytrzymasz otrzymujesz dodatkowe 10 punktów 
doświadczenia 
 
Stając przeciwko ciemności: 
Przez pole walki przetacza się monstrum, demon nie z tego świata lub potężny czarownik. Nie masz szans go 
pokonać (być może nawet nie jest wrażliwy na twoją broń), ale masz szanse go przez jakiś czas powstrzymać. 
Cały czas masz też szanse uciec z pola tego starcia. Za każdą turę, którą wytrzymasz otrzymujesz jednak 
dodatkowe 10 punktów doświadczenia. 
 
Oblężenie (obrońcy): 
 
Pierwszy u wyłomu: 
Szturmującym udało się wreszcie wykonać wyłom w liniach obrony obleganej twierdzy. Wielu żołnierzy 
próbuje powstrzymać atak. Możesz do nich dołączyć, ale wróg będzie starał się za wszelką cenę utrzymać 
zdobyty przyczółek, spodziewaj się więc zażartego oporu i niebezpieczeństwa. 
Jeśli decydujesz się na ten czyn bohaterski przenieś się na Pierwszą Linię. W każdej turze, w której będziesz na 
niej pozostawał musisz stoczyć też dodatkowy pojedynek. 
Za każdą spędzoną na pierwszej linii turę otrzymujesz dodatkowe 30 punktów doświadczenia. 
 
Wytrwać na posterunku! 
Fale atakujących nieprzyjaciół rozbijają się niczym na skale na jednym z posterunków twierdzy. Od jego 
utrzymania zależy przyszłość dalszej obrony zamku, niestety siły walczących tam żołnierzy stale topnieją. 
Możesz dołączyć się do jego załogi, przesuń się wtedy na pierwszą linię. Rzucając w tabeli Bitwy losujesz 
wynik o 4 punkty niższy, niż normalnie, ale otrzymujesz 20 dodatkowych punktów doświadczenia na turę. 



 
Trudna ucieczka: 
Stało się… Wrogowie przełamali jedną z linii obronnych twierdzy, teraz jej obrońcą nie pozostaje nic, prócz 
prędkiej ucieczki do innych punktów oporu. Możesz pośpieszyć prosto do nich, albo skierować się na 
umocnienia, gdzie – właśnie na taką okazje – przygotowano wilcze doły i inne pułapki, wciągając za sobą 
wrogów na pewną śmierć. Problem w tym, że nie do końca wiesz, gdzie leżą te cholerne miny… 
Jeśli decydujesz się na ten czyn bohaterski otrzymujesz dodatkowe 4k6 ran (sumowanych z normalnymi 
obrażeniami) w tej turze oraz 50 punktów doświadczenia. 
 
Do machin! 
Jedna z machin oblężniczych utraciła załogę. Możesz dołączyć do jej obsługi, prawdopodobnie w celu 
wykonywania jakichś, prostych zadań. Do końca bitwy masz święty spokój, oprócz tego, że musisz pracować. 
Nie losujesz innych czynów bohaterskich ani pojedynków, otrzymujesz tylko połowę ran, i jedynie 5 punktów 
doświadczenia na turę. 
 
Obrona sztandaru: 
Widzisz, jak na ziemię upada sztandar – twojej armii, lub może tylko twojej formacji. Możesz spróbować 
podnieść go z ziemi i nieść do końca bitwy. Dzięki temu w każdej turze otrzymujesz dodatkowe 10 punktów 
doświadczenia, lecz niestety twa nowa zdobycz nie jest zbyt wygodna. W każdej turze otrzymujesz więc 
modyfikator -10 do wszystkich akcji. 
 
Obrona dowódcy: 
Jeden z dowódców twojej armii – zapewne tylko pomniejszy oficer, lecz może to być też nawet i sam 
głównodowodzący – utracił całość swej straży przybocznej i zbiera ludzi, którzy mogliby mu ją zastąpić. 
Możesz przyłączyć się do niego. Wówczas w każdej turze bitwy otrzymujesz dodatkowe 10 punktów 
doświadczenia, ale tracisz możliwość wybierania, w którym szeregu walczysz. A niestety istnieją tacy 
oficerowie, którzy lubią dowodzić w pierwszej linii. 
 
Utrzymać pozycje: 
Twój oddział otrzymuje zadanie utrzymania bieżącej pozycji – mimo ataku przeważających sił wroga. Znajduje 
się w sytuacji, w której nawet najodważniejszym puszczają nerwy. Jeśli uda ci się test Opanowania zdołasz 
pozostać na pozycji, otrzymasz też dodatkowe doświadczenie, w liczbie zależnej od tego, w jakiej części pola 
bitwy stoisz. 
Na tyłach lub w tylnych szeregach: Nie dotyczy. 
W środku bitwy: +20p. doświadczenia 
W pierwszym szeregu: +40p. doświadczenia 
 
Czysty strzał: 
W szeregach wroga pojawia się wyrwa, wykorzystując którą masz szanse trafić jednego z dowódców wroga: 
oficera lub może nawet generała. Poziom trudności zależy od rangi twojego celu, nie mniej jednak nie powinien 
być niższy niż -20. Udane trafienie oznacza, że zostaniesz wynagrodzony 30 punktami doświadczenia i na 
pewno zdobędziesz uznanie wśród dowódców i swoich kolegów. 
 
Osłaniać odwrót: 
Wszystko jest już stracone. Szyki załamały się, żołnierze uciekają, pierwsi wrogowie plądrują obóz... Jedynie 
kilka oddziałów może jeszcze walczyć. Właśnie je dowódca wysłał, by osłaniały odwrót pozostałych wojsk. 
Wśród tych żołnierzy jesteś także i ty. Przez następną turę znajdziesz się w pierwszym szeregu, będziesz też 
musiał stoczyć Pojedynek. Otrzymasz dodatkowe 50 punktów doświadczenia. Gdy ta tura dobiegnie końca bitwa 
zostaje automatycznie zakończona, a twoja armia przegrywa. 
 
Ocalenie towarzysza broni: 
Zauważasz, jak pada jeden z twoich sojuszników. Możesz spróbować ocalić mu życie, ale w tym celu musisz 
dwie następne tury spędzić w pierwszym szeregu. Otrzymujesz dodatkowe 30 punktów doświadczenia, a sam 
ocalony najpewniej długo zachowa dla ciebie wdzięczność i postara się w jakiś sposób odwdzięczyć za twą 
wspaniałomyślność. 
 
Ranny wróg: 
Na twoich oczach pada na ziemię bezwładny wróg. Naturalnie możesz go pozostawić swemu własnemu losowi: 
nic nie szkodzi, jeśli zginie. W końcu to nieprzyjaciel. Z drugiej strony możesz spróbować wynieść go z pola 



walki… Zwykle za chwytanie jeńców dowódcy wyznaczają nagrody, choćby dlatego, że są oni materiałem na 
niewolników. 
 
Bitewne szczęście: 
Miałeś szczęście w tej turze. Omijały cię pociski i wrogowie. Nie otrzymujesz żadnych obrażeń. 
 
Pokusa dyshonoru: 
Przypadkowo upadasz pomiędzy zwłoki i rannych poza zasięgiem walki, a twoi towarzysze i wrogowie są zbyt 
zajęci, by patrzeć, co się dzieje. Jeśli będziesz leżał w tym miejscu, nie podnosząc głowy i czekał, to w końcu 
bitwa się skończy, a ty nie odniesiesz nawet jednej rany… Jeśli tylko zechcesz. 
 
Ostatnie życzenie: 
Jeden z twoich, śmiertelnie rannych towarzyszy prosił cię, byś odnalazł jego rodzinę i opowiedział jej, co się 
stało, oraz przekazał im jakąś drobną pamiątkę po sobie. Naturalnie możesz tego nie zrobić, bo po co? Jeśli 
jednak zrealizujesz to nieduże przecież zlecenie otrzymasz 50 punktów doświadczenia. 
 
Wyniesienie zwłok 
Widzisz, jak w trakcie walki pada jeden z walczących po twojej stronie żołnierzy, który wcześniej popisał się 
wielką odwagą. Możesz spróbować wynieść jego zwłoki z pola bitwy ratując je przed hańbą oraz stratowaniem 
przez walczących. Jego rodzina - która będzie miała przynajmniej co pochować – na pewno odwdzięczy ci się w 
sposób zależny od jej statusu. 
  
Wendetta! 
Spostrzegasz wrogiego żołnierza: bohatera, wielkiego szermierza, czarownika lub po prostu wysokiego stopniem 
oficera – który wydaje się dużym zagrożeniem dla twoich oddziałów (lub po prostu łupem mogącym dostarczyć 
chwały i zaszczytów). Możesz próbować śledzić swego przeciwnika na polu walki. Czynisz to przesuwając się w 
poziomie i pionie po tabeli bitwy, aż dotrzesz do pola zaznaczonego jako Pojedynek. 
 
Szybka ucieczka: 
Otrzymujesz szansę ucieczki z pozycji, które zajmujesz. Możesz w tej turze przesunąć się od razu na Tyły, a nie 
przesuwać się pole po polu w tabeli bitew. 
 
Sam przeciw wielu: 
Na odcinek, na którym walczysz zmierza kilku przeciwników (minimum czterech. Ich liczba i jakość jest 
dowolna, zależy tylko od Mistrza Gry, ale raczej na ich niedobór nie możesz narzekać), z którymi musisz podjąć 
walkę. Niestety tak się składa, że jesteś tam sam. Możesz (lecz nie musisz) podjąć walkę z przeciwnikami na 
normalnych zasadach, przy czym zawsze będziesz miał szansę ucieczki. Powstrzymanie ich jednak należy do 
twych, wojennych obowiązków. Za każdą turę walki, jaką wytrzymasz otrzymujesz dodatkowe 10 punktów 
doświadczenia 
 
Stając przeciwko ciemności: 
Przez pole walki przetacza się monstrum, demon nie z tego świata lub potężny czarownik. Nie masz szans go 
pokonać (być może nawet nie jest wrażliwy na twoją broń), ale masz szanse go przez jakiś czas powstrzymać. 
Cały czas masz też szanse uciec z pola tego starcia. Za każdą turę, którą wytrzymasz otrzymujesz jednak 
dodatkowe 10 punktów doświadczenia. 
 
Wypad: 
Korzystając z tajnego przejścia lub zamaskowanej furtki oddziały obrońców dokonują wypadu na dalekie tyły 
wroga. Możesz się do nich dołączyć. Stajesz wówczas na pierwszej linii starcia i otrzymujesz dodatkowe 2 
kostki obrażeń, musisz też stoczyć jeden pojedynek. Niemniej jednak za każdą turę podczas wypadu otrzymujesz 
dodatkowe +20 punktów doświadczenia i dodatkowe +20, jeśli wygrasz pojedynek (oraz normalne 
doświadczenie za wygraną walkę). 
 
6.2.2) Nagrody dla żołnierzy: 
 Jak powszechnie wiadomo każdy niezwykły czyn powinien zostać nagrodzony na polu walki. 
Rzeczywiście, wybitni żołnierze często są w jakiś sposób doceniani przez swoich dowódców i w jakiś sposób 
wynagradzani za czyny, jakie popełnili. Nagrody należą się za dwa rodzaje działalności: wykonywanie rozkazów 
i zachowanie na polu bitwy. O ile punkt pierwszy zwykle dotyczy fabuły i rozwiązań zastosowanych przez 
Mistrza Gry podczas układania przygody, to drugie wynikają z losowania w tabeli Bitwy. Zwykle nagrody 
wyglądają w następujący sposób: 



Rodzaj zasługi: Dokonane czyny: Nagroda (wybór Mistrza Gry): 
Niewielka Udział w samodzielnym zadaniu 

niewielkiej trudności i wykonanie go 
nadspodziewanie dobrze. 
Dokonanie Bohaterskiego Czynu w 
bitwie lub jego wygranie Pojedynku. 

Cicha chwała 1. 
Nagroda 1. 
Odznaczenie 1. 

Umiarkowana: Udział w niebezpiecznym, 
samodzielnym zadaniu. 
Dokonanie co najmniej 3 bohaterskich 
czynów i / lub wygranie co najmniej 3 
Pojedynków w trakcie jednej bitwy. 

Cicha chwała 2. 
Nagroda 2. 
Awans 1. 
Odznaczenie 2. 

Duża: Udział w niebezpiecznym, 
samodzielnym zadaniu, mogącym 
skończyć się śmiercią lub trwałym 
kalectwem. 
Dokonanie co najmniej 5 bohaterskich 
czynów i / lub wygranie co najmniej 5 
Pojedynków w trakcie jednej bitwy. 

Cicha chwała 3. 
Nagroda 3. 
Odznaczenie 3. 
Awans 2. 
Nobilitacja 1. 
Wojenna sława 1. 

Bardzo Duża: Udział w niebezpiecznym, 
samodzielnym zadaniu, oznaczającym 
niemal pewną utratę życia (np. 
pojedynek ze smokiem), lub wykonanie 
zadania, od którego zależą losy wojny. 
Dokonanie co najmniej 10 bohaterskich 
czynów i / lub wygranie co najmniej 10 
Pojedynków w trakcie jednej bitwy. 

Cicha chwała 4. 
Nagroda 4. 
Odznaczenie 4. 
Awans 3. 
Wojenna sława 2. 
Wojenna kariera 1. 
Nobilitacja 2 

 
Cicha sława: 
Opis: Zostałeś pominięty podczas przyznawania nagród, a twoje zasługi przypisano komuś innemu. Ewentualnie 
– jeśli armia, w której służyłeś przegrała, lub mimo zwycięstwa sytuacja była zbyt trudna, by rozdawać nagrody 
– po prostu nie przyznano ci żadnych zaszczytów. Ty i twoi towarzysze jednak wiecie, że twoje czyny były 
doniosłe, moralnie słuszne i odważne. W zależności od stopnia tej zdolności otrzymujesz pewną ilość 
dodatkowego doświadczenia. 
1 stopień: 100pd 
2 stopień: 250pd 
3 stopień: 500pd 
4 stopień: 1000pd 
 
Nagroda: 
Opis: Twoje czyny zostały dostrzeżone i wiążą się z nagrodą od strony jednego z twoich zwierzchników, lub 
osób, które mają wobec ciebie dług. Możesz oczekiwać więc finansowego wynagrodzenia zależnego od twoich 
dokonań i stopnia zasług. Nagroda ma postać pieniędzy, lub ich równowartości w przedmiotach (broni, 
magicznych artefaktach, dziełach sztuki, klejnotach). Wynosi: 
1 stopień: 10 sz. z 
2 stopień: 50 sz. z 
3 stopień: 100 sz. z 
4 stopień: 250 sz. z 
 
Odznaczenie: 
Opis: Zostałeś odznaczony orderem, lub innym, trofeum bądź zaszczytem, znaczącym wśród twego ludu (głową 
jednego z zabitych wrogów, jego skalpem, częścią łupów, możliwością zasiadania przy stole wodza etc.). Ranga 
tej nagrody jest zależna od zasług, jakie dokonałeś. Zależnie od stopnia nagrody wynosi: 
1 stopień: blaszka. Będziesz miał ładną pamiątkę do pokazywania wnukom. 
2 stopień: przez następne 3 miesiące cieszysz się korzyściami wynikającymi z zalety Sława lub Lokalny Bohater 
wśród żołnierzy twojej armii. Po upływie tego czasu twoje dokonania powszednieją i przestajesz być popularny. 
3 stopień: Twe czyny są tak duże, że zyskujesz zdolność Sława lub Lokalny Bohater, która działa wobec 
wszystkich osób, mających do czynienia z konfliktem, w którym brałeś udział. Niestety do uszu innych twoje 
dokonania nie dotarły. Dodatkowo otrzymujesz też Nagrodę 1 stopnia. 
4 stopień: Twe bohaterstwo staje się ogólnie znane. Zyskujesz zaletę Sława lub Lokalny Bohater (do twego 
wyboru). Dodatkowo otrzymujesz też Nagrodę 1 stopnia. 



 
Awans: 
Opis: Zostałeś dostrzeżony przez swoich przełożonych, którzy widzą dla ciebie świetlaną karierę. Zależnie od 
stopnia czynu otrzymujesz następujące nagrody: 
1 stopień: awans o jeden stopień w karierze oficerskiej. 
2 stopień: awans o jeden stopień w karierze oficerskiej i odznaczenie lub nagrodę pierwszego stopnia. 
3 stopień: awans o jeden stopień w karierze oficerskiej i nobilitacje pierwszego stopnia lub – jeśli twoja rasa nie 
uznaje tytułów rycerskich – nagrodę drugiego stopnia. 
 
Nobilitacja: 
Opis: Zostałeś uznany za człowieka godnego, by pasować cię na rycerza. Odbywa się to natychmiast, 
najczęściej prosto na polu bitwy. Wartość nobilitacji zależna jest od stopnia twoich zasług; 
1 stopień: zostajesz pasowany na rycerza. Od tej chwili cieszysz się wszystkimi przywilejami klasy rycerskiej. 
2 stopień: zostajesz pasowany na rycerza. Od tej chwili cieszysz się wszystkimi przywilejami klasy rycerskiej, 
ponadto otrzymujesz Nagrodę 2 stopnia. 
 
Wojenna sława: 
Opis: Twoje wojenne zasługi pozwoliły ci na zrobienie kariery. Jego wielkość jest zależna od twoich zasług. 
1 stopień: przynosi rocznie 3k10 sztuk złota. 
2 stopień: przynosi rocznie 1k100 sztuk złota 
 
Wojenna kariera: 
Opis: Dzięki swoim zasługom stałeś słynny, obdarowano cię licznymi zaszczytami i trafiłeś do wielkiej polityki, 
w której zrobiłeś karierę. Otrzymujesz jedno, cywilne stanowisko i związane z nim zaszczyty. Możesz je pełnić 
na zasadach, które zostaną przybliżone w jednym z nadchodzących dodatków. 
 
6.2.3) Uproszczone stopnie oficerskie: 
 Bohaterowie wstępując do armii zyskują szansę na awans w jej szeregach i zyskanie tytułu oficerskiego. 
Dokładnie strukturę wojsk w Laruzji omówiłem w jednym z poprzednich rozdziałów. Jednak stosowanie jej w 
niezmienionej formie dla wielu Mistrzów Gry może okazać się niewygodne. Dlatego w tym miejscu znajdzie się 
uproszczony model hierarchii wojskowej w armii. 
 Można go zastosować właściwie w każdym wojsku, przy czym należy pamiętać, że niektóre armie w 
ogóle nie posiadają oficerów, a co za tym idzie także stopni oficerskich. Hierarchia wygląda w sposób 
następujący: 
- szeregowiec czyli zwykły żołnierz, nie posiadający żadnego stopnia. 
- kapral czyli żołnierz odpowiedzialny za zachowanie innych, niższych stopniem wojowników. Zwykle jeden 
kapral przypada na 5 do 10 szeregowców. 
- sierżant czyli dowódca niewielkiej, czasem samodzielnych pododdziałów, liczących 20-30 żołnierzy. 
- porucznik: zastępca kapitana, w wypadku jego nieobecności lub śmierci spełniający jego zadania. 
- kapitan: dowódca niewielkiego oddziału: sotni, roty, regimentu, kompanii etc. Zwykle pod nim służy 200-300 
żołnierzy. 
- pułkownik: Dowódca pułku. Dużego oddziału, zdolnego do samodzielnego prowadzenia wojny. Zwykle pułk 
składa się od 1000 do 5000 żołnierzy. Zalecane jest, by Gracze, grający rolę dowódców byli właśnie 
pułkownikami, a ze swego grona wybrali jednego Generała. 
- generał: dowódca armii, czyli grupy wojsk zdolnej samodzielnie działać na jednym z frontów lub teatrów 
działań. Zwykle armia składa się z 4-5 pułków. 
 
6. 2.4 Rabunek: (Zasada opcjonalna) 
 Częstokroć, podczas kampanii wojennej zdarzyć się może, że bohaterowie znajdą dla siebie okazję do 
zagarnięcia dla siebie cudzej własności. Rabunek po bitwie, lub w zdobytym mieście, uczestnictwo w napadzie 
na kupiecką karawanę, czy nawet partyzancka zasadzka. To wszystko doskonałe momenty, by nieco wzbogacić 
się kosztem innych. Naturalnie skład łupów Mistrz Gry powinien określić samodzielnie, jednak, jeśli nie posiada 
własnych pomysłów może skorzystać z poniższej tabeli: 
 Przed rzutem należy wykonać test Spostrzegawczości. Jego powodzenie pozwala wykonać dwa razy 
rzut w tabeli Wartość. Powodzenie krytyczne, trzy razy, niepowodzenie krytyczne natomiast oznacza, że bohater 
nie zdołał znaleźć nic godnego kradzieży. 
Rozmiar łupu: Okoliczności zdobycia: Wartość: 
Bardzo Mały Zwycięstwo całej armii nad 

niedużym oddziałem wroga, lub 
bardzo krótkotrwałe, napad na 

1k10 sztuk złota. 



maleńką wioskę, rabunek 
dokonany na uchodźcach. 

Mały Łupy po bitwie z armią 
nieprzyjaciela, napad na wioskę 
lub karawanę furażerów 
przeciwnika.  

2k10 sztuk złota, 10% szans na 
przedmiot normalnej jakości. 

Umiarkowany Zdobycz po bitwie z normalnie 
uzbrojoną i podobnie twojej liczną 
armią przeciwnika. Napad na dużą 
wioskę lub małe miasteczko, albo 
karawanę kupiecką. 

4k10 sztuk złota, 10% szans na 
przedmiot dobrej jakości 

Bogaty Pokonanie dużo liczniejszej lub 
lepiej wyekwipowanej armii, 
zdobycie średnich rozmiarów 
miasta. 

6k10 sztuk złota, 50% szans na 
przedmiot dobrej jakości, 10% 
szans na przedmiot wysokiej 
jakości. 

Bardzo bogaty Pobicie bardzo licznej i świetnie 
wyposarzonej armii, zdobycie 
dużego i / lub bardzo bogatego 
miasta albo książęcego pałacu. 

10k10 sztuk złota, 1 przedmiot 
dobrej jakości i 50% szans na 
drugi, 50% szans na przedmiot 
wysokiej jakości, 10% szans na 
przedmiot niezwykłej jakości. 

Legendarny Pokonanie naprawdę potężnej, 
wrogiej armii, zdobycie jednego z 
największych i najbogatszych 
miast świata, albo królewskiego 
pałacu. 

10k20 sztuk złota, 1k3 przedmioty 
dobrej jakości, 75% szans na 
przedmiot wysokiej jakości, 25% 
szans na przedmiot niezwykłej 
jakości. 

 
7) Mistrzowie wojny: O prowadzeniu 
 
Jeżeli wam się dziś wydaje, że walczyć to jak w rytm ballady 
Gonić rycerskim obyczajem przez bory ciemne, żyzne łany 
Że gwar bitewny jak muzyka, a atak dziarski rytm mazura, 
A nieprzyjaciel zawsze zmyka, kiedy posłyszy dźwięczne hurra… 
 
- Edmund Fetting „Nie szukaliśmy śmierci” 
 
 Nie da się ukryć, że wojna jest jednym z częściej występujących w fantasy motywów. W znacznej 
części książek i ogromnej masie gier komputerowych inwazja ciemnych sił lub ościennych królestw stanowi 
motyw przewodni, a kolejne bitwy, oblężenia i potyczki wyznaczają postęp fabuły. 
 Nieco inaczej jest w RPG, które skupia się generalnie albo na różnych formach łażenia po lochach, albo 
też na ogrywaniu postaci. Niemniej jednak – obserwując choćby tematy na forach internetowych – daje się 
dostrzec, że wielu Graczy jak i Mistrzów Gry fascynuje ta tematyka i chętnie wprowadziliby ją do swych sesji. 
Nie jest to niestety łatwe, choćby dlatego, że niewiele istniejących na naszym rynku systemów „wspiera” tego 
rodzaju sesje. 
 Ponadto prowadzenie wojen (także z punktu widzenia Mistrza Gry) jest trudne. 
 Największe i najbardziej podstawowe problemy wojny z punktu widzenia RPG są dwa: 
 1) Wojny zmieniają świat. Nie da się ukryć, że podczas działań zbrojnych giną ludzie, często setkami, 
zdobywane są (i czasem wręcz ścierane z powierzchni ziemi) miasta, zmieniają się granice. Przeprowadzenie 
kampanii wojennej może sprawić, że świat gry nie będzie już tym samym, którym był wcześniej. Podczas wojny 
obaleni mogą zostać bowiem królowie, zniknąć całe królestwa. 
 W S.A.M nie powinno to nikomu przeszkadzać: zniknięcia jednego, czy dwóch małych księstw 
zapewne nikt nawet nie zauważy, nie zepsuje to też przyszłego „plotu”, bowiem nie planuje wprowadzać 
niczego takiego do gry. Niemniej jednak są światy, których twórcy posiadają bardziej skonkretyzowane pomysły 
na ich przyszłość niż ja. Duża wojna może je bardzo łatwo zepsuć. 
 2) Wojny to zjawiska ogromne. Biorą w nich udział setki tysięcy osób. Dotykają nie tylko bezpośrednio 
zaangażowanych w działania zbrojne żołnierzy, ale też cywili z terenów, na których toczy się walka, mieszkańcó 
królestw ościennych, od których reakcji w dużej mierze zależą losy walk i na których barki spada los 
uchodźców. Jak już wspominałem: zagłada i dewastacja spotyka całe miasta, a nie tylko małe grupki 
awanturników. W tym chaosie jeden człowiek (czy nawet kilku) może bardzo łatwo się zagubić. 



 Dlatego też prowadząc sesje o wojnie musisz pamiętać o jednym: drużyna musi znajdować się w 
centrum twojej uwagi. 
 Nie jest to ważne, jak bardzo kuszącym wydaje ci się opisywanie kolejny, spalonych wiosek, masakr, 
trupów, okrucieństw i innych przejawów zezwierzęcenia. Musisz skupić się na stworzeniu planu przygody i 
zrezygnować z opisów wszystkiego, co nie jest niezbędnie potrzebne w twoim scenariuszu. Niezależnie od tego, 
jak bardzo Non-heroic, Low Magic, Dark Fantasy ci się to wydaje, nie prowadź przygód o wojnie tylko dlatego, 
żeby BG mogli się przespacerować i pooglądać sobie makabrę. 
 Na początku ustal, co BG będą mieli osiągnąć. Wrogie armie, uchodźców, bandy dezerterów, wyrżnięte 
lub właśnie wyżynane wioski natomiast wprowadzaj dopiero wówczas, gdy będziesz miał pomysł, jaką funkcję 
mają spełniać: stanowić mają przeszkodę dla Graczy? Przeciwnika? Jakiegoś rodzaju pomoc? Wszystkie tego 
typu wydarzenia muszą jakoś, bezpośrednio dotyczyć BG, inaczej niestety gracze po prostu je zlekceważą i 
ominą. Jeśli więc już np. wprowadzasz do scenariusza scenę wymordowania wioski, pamiętaj, by BG mieli coś 
weń do załatwienia: np. powinna znajdować się w niej osoba, dysponująca koniecznymi naszym Bohaterom 
informacjami. 
 Powtarzam raz jeszcze każda scena: czy będzie to palenie wioski, czy też spotkanie z dowódcą wojsk, 
bitwa etc. musi do czegoś służyć, prowadzić do osiągnięcia głównego celu drużyny, albo ów cel oddalać, 
względnie być wynikiem konsekwencji jej działań. W praktyce oznacza to dwie rzeczy: w trakcie każdego 
wydarzenia Bohaterowie albo muszą zyskać jakieś, ważne dla dalszego toku przygody informacje, albo popisać 
się swym bohaterstwem. Jeśli więc opisujesz np. scenę mordu jeńców, to albo po to, żeby bohaterowie mogli 
owych jeńców ocalić, albo by np. zaprezentować oficera, który będzie głównym antagonizmem drużyny. Bitwa 
jest po to, żeby BG mogli ją wygrać, uchodźcy – by było kogo ocalić. 
  
 Kolejnym problemem wojny jest to, że przygody takie niekoniecznie pasują do wszystkich drużyn. Jeśli 
chcesz poprowadzić taką kampanie – bo wojna generalnie jest raczej tematem na kampanie – lepiej porozum się 
ze swoimi graczami i wysłuchaj uwag, jakie mogą mieć. Nie wszystkie postacie będą pasować do roli, jaka 
przypaść im może w wojsku, jednak większość przedstawionych w Podręczniku Podstawowym klas powinno 
sprawdzić się w takich warunkach: jeśli nie na pierwszym planie, to w dalszych szeregach i na zapleczu. 
 Kolejnym, co musisz uwzględnić w swojej przygodzie, to tematyka kampanii. Pozwoliłem sobie 
podzielić możliwe tematy kampanii na pięć, dość obszernych szufladek: 
 Ja tu tylko przejazdem: Jak już wspominałem nie każda drużyna i nie każdy typ postaci musi być 
zainteresowany udziałem w wojnie. Z drugiej strony Postacie Graczy mogą odnosić pewne korzyści, lub 
realizować własne cele właśnie podczas wojny. Bohaterowie mogą np. zostać wynajęci do eskortowania 
wielmoży przez terytoria ogarnięte walkami, zajmować się handlem bronią, czy prowadzić szpital na 
ogarniętych wojną terytoriach. Wreszcie mogą zwyczajnie zmierzać do lochów, w których mają nadzieję złupić 
nieco skarbów, jednocześnie przemierzając ogarnięte wojną terytoria. 
 W scenariuszach tego rodzaju wojna pełni rolę drugoplanową. Wszelkie działania wojenne posiadają w 
nich dwie funkcje: 1) ozdób 2) wydarzeń, które przeszkadzają lub pomagają w osiągnięciu celu drużyny. Tego 
typu przygody nie są scenariuszami sensu stricte wojennymi, a raczej zwykłymi przygodami, toczącymi się na 
wojnie. Prowadzi się je prawie tak, jak normalne. 
 Komandosi z Helmowego Jaru: Zwróćmy uwagę na klasyczną drużynę fantasy. Składa się ona 
zwykle z wojownika (specjalista od walki wręcz i / lub łucznictwa), złodzieja (specjalista od cichego poruszania 
się, saper i skrytobójca w jednym), czarodzieja (łączność, ciężkie wsparcie ogniowe, efekty specjalne) oraz 
kapłana (lekarz polowy i wojownik przydatny w chwilach krytycznych). Oczywiście S.A.M i większość innych 
gier dają szersze możliwości wyboru postaci, z których większość graczy korzysta. Jest to, więc uproszczenie, 
mające pokazać pewien schemat: klasyczna drużyna RPG jest oddziałem superżołnierzy, którzy – wzajemnie 
współdziałając i łącząc swe talenty wdzierają się na teren twierdz wroga (do lochów) by zabijać jego żołnierzy 
(potwory) i grabić wyposażenie (skarby) oraz wypełniać wyższe cele strategiczne (questy). 
 Niewiele zmieniając konwencję możemy, więc łatwo przenieść klasyczne przygody z lochów do 
obozów wojskowych, a złego czarnoksiężnika zamienić na generała wrogiej armii. Łatwo więc przyjdzie nam 
odtworzyć w ten sposób scenariusze takich filmów, jak Parszywa Dwunastka czy Komandosi z Nawaronny. 
Rozwiązanie to ma też inną zaletę: pozwala łatwo wprowadzić drużynę do pojedynczej, wojennej sesji i ją z niej 
łatwo wyprowadzić, bez angażowania się w trwającą kilkanaście sesji kampanie. Po drugie umożliwia łatwe 
wprowadzenie posiadającej już kilka poziomów doświadczenia drużyny, wcześniej nie zainteresowanej 
wojowaniem w kampanie wojenną. 
 Jego wadą jest to, że jedynie szczegółami różni się od klasycznych przygód w lochach, co 
niekoniecznie musi zadowolić graczy – militarystów.  
 Czterej pancerni i smok: Niektórzy z Graczy lubią wcielać się w rolę żołnierzy – zwykłych, „szarych” 
trepów. Interesują się życiem obozowym, pociąga ich dyscyplina i udział w walkach z perspektywy jednego z 
tysięcy walczących. Jest to sceneria dobra, zwłaszcza dla miłośników Low Fantasy i sesji Dark. Sceneria ta jest 



też dobra, jeśli gracze niedawno stworzyli postacie i zaczynają kampanię wojenną jeszcze niedoświadczonymi 
żołnierzami. 
 Opcja ta pozwala pełniej wykorzystać możliwości dawane przez kampanie wojenną, z drugiej jednak 
strony niesie za sobą spore ryzyko niepowodzenia. Gracze zaczynają, bowiem jako postacie jedne z wielu setek, 
czy tysięcy żołnierzy, z punktu widzenia logiki dowódcy są to jeszcze jedni żołnierze, których można poniżać, 
wysłać na pewną śmierć i którzy – z dużą dozą prawdopodobieństwa – nie wsławią się w trakcie kampanii 
wojennej niczym ciekawym. W efekcie albo zdominujemy sesje nudnymi opisami, jak to wojsko maszeruje, bije 
się, pali wioski etc. a gracze nie mają na to wpływu, albo zmienimy sesje w nudną grę w obieranie kartofli i 
kolejne przemarsze. 
 Na szczęście z pomocą przychodzi nam rodzima kinematografia, a konkretnie serial „Czterej Pancerni i 
Pies”. Jak wiadomo opowiadał on o załodze czołgu, która zasłynęła tym, że woziła ze sobą kudłatego wilczura. 
Prócz tego składała się – z grubsza – właśnie z takich, szarych żołnierzy, jeżdżących marnym czołgiem i 
walczących z Niemcami. 
 Nikt, kto oglądał serial nie może mieć jednak wątpliwości, że to właśnie dzięki bohaterstwu załogi 
czołgu „Rudy” wojnę wygrali nasi. 
 Ja rozumiem klimat Dark Fantasy, niemniej jednak prawda jest okrutna: Gracze raz, że muszą mieć coś 
do roboty, dwa, że lubią chodzić w glorii mocy i poklasku. Musisz więc tak pokierować przygodami, aby BG 
znaleźli się na pierwszym planie, zawsze mieli coś do roboty, a ich czyny rzeczywiście zmieniały przebieg walk. 
W dużym stopniu polega to na daniu Bohaterom możliwości popisania się swym Bohaterstwem. Udział w 
śmiałych rajdach, zabicie groźnego przeciwnika, ryzykowne misje, na które zgłoszą się na ochotnika, lub 
wreszcie czyny bohaterskie i tabela bitew ułatwią ci to zadanie. 
 Kolejną radą, jaką mogę udzielić jest obserwacja poziomu postaci. Niestety, istnieje pewien, określony 
czas, przez jaki uzdolniony żołnierz może pozostawać szeregowcem. Gdy postacie awansują, będziesz musiał 
zmienić styl prowadzenia albo na Komandosów Helmowego Jaru albo na opisywany niżej. 
 Od zera do oficera: Logicznym jest to, że mogący odznaczyć się doświadczeniem, zasłużeni lub też 
dobrze urodzeni żołnierze pewnego dnia awansują i sami zaczną wydawać rozkazy. Naturalnie nie znaczy to, że 
od początku staną się dowódcami wielkiej armii. Pierwsze swe kroki postawią raczej jako oficerowie niższego 
szczebla, ciągle narażający swe życie na linii frontu, ale posiadający już jakąś, realną władzę i ludzi pod sobą. 
 Prowadzenie oficerom nie różni się zbytnio od gry zwykłymi żołnierzami. Nadal musisz pilnować, aby 
Gracze mieli co robić, oraz żeby historia koncentrowała się na ich postaciach. Jest to jednak łatwiejsze: 
oficerowie są osobami wyżej postawionymi, mają większe możliwości i większą autonomie. Bardziej 
prawdopodobne jest, że zdecydowane lub przebiegłe działanie jednego z nich odwróci los bitwy. Dodatkowo 
powierzane im są odpowiedzialne, samodzielne misje, podczas których można i pointrygować i wykazać się 
zmysłem taktycznym, powalczyć w bitwie jak i w owej bitwie dowodzić. 
 Co więcej postacie oficerów rozszerzają tematykę przygód. O ile żywot zwykłego żołnierza jest dość 
nudny i upływa na rutynowej służbie, to oficerowie są osobami ważnymi i wpływowymi. Otwiera to Mistrzowi 
Gry drogę do ciekawszych przygód, opartych nie tylko na walce, bitwach i wojennych przewagach. Dowódca 
powinien bowiem w pierwszej kolejności zajmować się swoimi żołnierzami, ponosi odpowiedzialność za ich los, 
oraz za popełnione przez nich czyny. Ważnym elementem przygód stanie się więc zapewne integracja społeczna 
BG. Po drugie szybko znajdą się zapewne osoby pożądające lub zazdroszczące im władzy: przeciwnicy 
polityczni, chciwi szlachcice chcący dostać się do koryta, szpiedzy oferujący korzyści za zdradę, wreszcie 
postacie wrogich dowódców, którym wreszcie będzie można skopać tylne części ciała. 
 Bohaterowie Mocy i Magii: jest bardziej zaawansowanym odpowiednikiem powyższego. W wielu 
powieściach, filmach i grach Fantasy śledzimy losy generałów – osób dowodzących wojskami, decydujących o 
każdym szczególe ich działalności, mających pod sobą tysiące żołnierzy, zdobywających miasta i oblegających 
twierdze. Przyjemnie byłoby się w takich wcielić, prawda? 
 Nic łatwiejszego, jeśli ma się tylko postać odpowiednio wysokiego poziomu lub też odpowiednio 
sytuowaną. O ile to pierwsze może być trudne i niestety w dużej mierze zależy od widzimisię Mistrza Gry, to 
osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu, by BG zyskali nie dość, że szanse dowodzenia wojskami, to 
jeszcze zdobycia dużej, wojennej chwały powinno być celem każdej kampanii wojennej. 
 Prowadzenie sesji na tej skali może wydawać się trudne, w rzeczywistości jednak jedynie w 
szczegółach różni się ono od zwykłej kampanii. Takim szczegółem jest przedewszystkim stawka, o jaką toczy 
się gra. W kampanii, w której BG są generałami łupem nie są złoto i magiczne przedmioty (choć te także 
zapewne staną się ich zdobyczą), ale nowe krainy, miasta i zamki. Także ich oponenci – z niewielkich 
intrygantów, mało znaczących wojowników, lokalnych potworów i magów mieszkających na pustkowiach – 
stają się osobami bardzo znaczącymi. Dworskimi, międzynarodowymi intrygantami i wielkimi zdrajcami, 
królewskimi czarownikami, innymi generałami i władcami armii potworów. Samo układanie fabuły nadal 
pozostaje na poziomie zwykłej przygody typu „Intryga – Śledztwo” z tym, że zwykle dysponuje się większymi 
siłami i możliwościami. Zamiast pojedynków (choć i te zdarzają się) bohaterowie tego typu toczą więc bitwy. 
 Mam nadzieje, że te uwagi pomogą wam w prowadzeniu. 



 
Dodatki: 
 
Nowe zdolności: 
 
Artylerzysta: 
Koszt: 5 
Opis: Dzięki twoim niezwykłym umiejętnością w tej dziedzinie każda machina, jaką się posługujesz otrzymuje 
premię +10 do każdej próby trafienia nią w cel. 
 
Autorytet: 
Koszt: 5 
Opis: Posiadasz opinie osoby mądrej, bywałej i inteligentnej, której słowa traktowane są jako wyrocznia. 
Otrzymujesz premię +10 do testów Dyplomacji i Przekonywania. Za każdym razem, gdy twoje słowa kłócą się z 
wiedzą lub przekonaniami osoby, z którą rozmawiasz możesz próbować – wykonując test Charyzmy – wmówić 
jej, że nie ma racji (nawet w przypadkach oczywistych typu 2+2=5). Po prostu ktoś tak mądry jak ty nie może 
się mylić. 
 
Bystry wzrok: 
Koszt: 5 
Opis: Posiadasz bardzo sprawny, wyszkolony w rozpoznawaniu szczegółów wzrok. Otrzymujesz premię +10 do 
wszystkich testów Spostrzegawczości opartych na tym zmyśle. 
 
Cichy cios: 
Koszt: 5 
Opis: Jeśli tego zapragniesz ciosy, które zadajesz nie wydają żadnego odgłosu, choć są trudniejsze o 10. Nie 
mniej jednak potrafiłbyś zabić człowieka, a następnie porąbać jego zwłoki na plasterki, a nikt by nic nie usłyszał. 
 
Celny rzut: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz rzucać przedmiotami i bronią miotaną ze znacznie większą sprawnością, niż większość ludzi. 
Otrzymujesz premię +10 do Celności posługując się bronią miotaną. 
 
Człowiek ze stali: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś bardzo odporny na wszelkie, trudne i niebezpieczne warunki. Niektórzy wprost mówią, że 
wykonano cię z żelaza. Otrzymujesz 2 punkty Pancerza Naturalnego. 
 
Daleki rzut: 
Koszt: 5 
Opis: Jako, że wiele dni poświęciłeś na ćwiczenie rzucaniem sztyletami, gwiazdkami, kamieniami, kartaczami 
lub innymi przedmiotami służącymi do robienia krzywdy bliźnim. Wszystkie zasięgi broni, którą się posługujesz 
możesz powiększyć o ¼. 
 
Defensywa: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś mistrzem walki obronnej. Za każdym razem, gdy twoja armia uczestniczy w tego rodzaju starciu 
otrzymujesz premię +2 do rzutu Siły Armii. 
 
Doskok: 
Koszt: 5 
Opis: Za każdym razem, gdy zabijesz lub inaczej wykluczasz z walki jakąś postać w starciu wręcz, masz prawo 
wykonać skok lub ruch w stronę kolejnego przeciwnika. Ruch ten może być równy maksymalnie połowie twojej 
normalnej prędkości (wpływają na niego wszystkie zdolności i inne czynniki modyfikujące długość skoków). 
Zdolność ta kumuluje się ze zdolnością rozpłatanie. 
 
Dowódca (wybierz typ wojska): 
Koszt: 5 



Opis: Jesteś doświadczonym dowódcą jakiegoś typu formacji. Potrafisz maksymalnie spożytkować jej potencjał 
w bitwie. Jeśli znajduje się ona w dowodzonej przez ciebie armii otrzymujesz premię +1 do siły armii. Jeśli 
walczysz w bitwie w jej szeregach otrzymujesz premię +1 do rzutów w tabeli bitwy. 
 
Dyscyplina: 
Koszt: 5 
Opis: W wojsku rzadko liczy się własne widzimisie, a ceniona jest raczej gotowość do wykonania rozkazów, bez 
wahania i zważania na własne życie. Jesteś ucieleśnieniem tych cnót. Otrzymujesz premię +5 do testów Siły 
Woli i Opanowania. 
 
Dyscyplinowanie żołnierzy: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz sprawić, żeby ludzie, nawet w ciężkiej sytuacji, zagrażającej ich życiu i zdrowiu zachowywali się 
tak, jak powinni. Możesz wykonywać test charyzmy względem maksymalnie 20 podwładnych. Za każdym 
razem, gdy ci się to uda mogą oni przerzucać nieudane testy Opanowania. 
 
Forsowny marsz: 
Koszt: 5 
Opis: Maszerując i podróżując pieszo otrzymujesz o 50% (zaokrąglane w dół) mniej punktów wyczerpania, niż 
normalnie. 
 
Grabieżca 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś doświadczonym, metodycznym i okrutnym rabusiem. Wiesz, gdzie mieszkańcy najczęściej 
ukrywają swe dobra, stworzyłeś też własny system łupienia miast. Każdorazowo, gdy twoja armia określa łupy 
rzucasz dwa razy i wybierasz ten wynik, który bardziej Ci pasuje. 
 
Gromadzenie informacji: 
Koszt: 5 
Opis: Zakładając, że nie ma żadnych, oczywistych powodów, dla których nie mógłbyś otrzymać informacji, 
wykonując test Charyzmy możesz próbować gromadzić informacje o głównych trendach i wydarzeniach, 
którymi żyje twoje otoczenie. Test tego typu możesz wykonać raz na godzinę. Najczęściej gromadzisz 
informacje dość płytkie (np. z miasta wymaszerowało wojsko, idą zabijać gobliny, kowal źle wyraził się o królu, 
burmistrz jest złodziejem). 
 Wykonując test z karą -10 możesz starać się zbierać informacje dokładniejsze i bardziej pożyteczne (np. 
wojsko wymaszerowało na północ, w lesie żyje potwór etc.), a decydując się na karę -20 zdobywać je na 
poziomie bardziej szczegółowym (np. jakie właściwości ma magiczny miecz, który nosi przy sobie oficer 
dowodzący żołnierzami?). 
 
Immunitet: 
Koszt: 5 
Opis: Posiadasz dziwną i dość selektywną odporność na choroby. Być może pochodzi ona z twoich 
nadprzyrodzonych umiejętności, odporności systemu immunologicznego, a być może jest wynikiem prostej 
dbałości o higienę osobistą. W każdym razie opiekując się chorymi nie zarażasz się od nich chorobami. 
Zdolność ta pozostaje bez wpływu na inne metody zarażenia. 
 
Inspiracja lojalności: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz sprawić, że ludzie są względem ciebie lojalniejsi i chętniej idą za twoim przykładem do boju. 
Możesz wykonać test Charyzmy wobec dowolnej osoby, z którą miałeś okazję spędzić na rozmowie 
przynajmniej godzinę czasu. Jeśli test się powiedzie możesz poprosić ją o realizacje jakiegoś zadania. Osoba ta 
ma wolny wybór i może odmówić jego realizacji. Jeśli jednak się zgodzi otrzymuje premię +20 do wszystkich 
testów społecznych, których niepowodzenie uniemożliwiłoby jej realizację podjętego celu. 
Możesz używać tej zdolności wyłącznie na Bohaterach Niezależnych. 
 
Inspirujący dowódca: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś osobą cieszącą się wielkim szacunkiem, zdolną sprawić, że ludzie gotowi są na wszystko, by 
uszczknąć twej sławy. Za każdym razem, gdy podejmujesz się jakichś działań możesz wykonać test Charyzmy. 



Jeśli ci się powiedzie wszyscy twoi podwładni, którzy są w stanie dostrzec twoje działania otrzymują premię +5 
do testów mających na celu naśladowanie twoich czynów. 
 
Instynktowny strzał: 
Koszt: 5 
Opis: Korzystając ze swych nadprzyrodzonych mocy, lub całkiem naturalnych, ledwie zauważalnych sygnałów: 
ruchu powietrza, oddechu, skrzypienia desek pod ciężarem możesz strzelać z broni miotającej lub miotanej do 
przeciwników, których nie widzisz. Strzał taki odbywa się z modyfikatorem – 20. 
 
Koci wzrok: 
Koszt: 5 
Opis: Dzięki długotrwałym ćwiczeniom przystosowałeś swój wzrok do widzenia w ciemnościach. W prawdzie 
w porównaniu z rasowymi umiejętnościami wielu istot twoja zdolność jest bardzo ograniczona, ale i tak 
znacznie większa, niż normalna, ludzka. Otrzymujesz premię +20 do wszystkich testów Spostrzegawczości 
(wzrok) w nocy. 
 
Majster: 
Koszt: 5 
Opis: Jako osoba doświadczona i potrafiąca pokierować ludźmi jesteś doskonałym nadzorcą robót. Pracujący 
pod twoją komendą ludzie (maksymalnie 1 na każde 5 twoich punktów Charyzmy) mogą korzystać ze 
wszystkich twoich zdolności Profesja, Rzemiosło oraz Mistrzostw w tych zdolnościach. 
 
Mistrz kierownicy: 
Koszt: 5  
Opis: Umiesz powozić pojazdem znacznie lepiej, niż twoi koledzy. Wykonując wszystkie związane z tym testy 
otrzymujesz premię +10. 
 
Mocna głowa: 
Koszt: 5 
Opis: Za sprawą wielkie, wrodzonej lub nabytej odporności organizmu możesz wypić więcej alkoholu, niż 
przeciętny przedstawiciel twojego gatunku. Testując wytrzymałość na alkohol wykonujesz rzut na Wyt z premią 
+20. 
 
Musztra: 
Koszt: 5 
Opis: W twoim szkoleniu wiele miejsca poświęcono paradom oraz równemu marszowi, dzięki czemu – jako 
żołnierz – wyglądasz naprawdę efektownie. Za każdym razem, gdy masz okazje przebrać się w militarny 
kostium (z prawdziwymi elementami lub atrapami broni) otrzymujesz premię +10 do Wdzięku. 
 
Niekłamany geniusz: 
Koszt: 15 
Opis: Jesteś osobą niezwykle inteligentną i rozgarniętą, a przy tym obdarzoną wielką przenikliwością umysłu. 
Kosztem wielkiego, mentalnego wysiłku, testu Inteligencji i 10p. wyczerpania możesz zażądać od wszystkich 
uczestników zabawy: Graczy i Mistrza Gry deklaracji czynności, jakie będą wykonywać kierowane przez nich 
postacie w ciągu najbliższej tury / 10 minut poza walką. Jeśli test Inteligencji ci się powiedzieć możesz po tym 
dokonać własnej deklaracji, a twoi rozmówcy nie mają prawa zmieniać postanowień. 
 
Nieodparta moc (…): 
Koszt: 5 
Opis: Wybierz jedną ze szkół magii. Od tego momentu posiadasz niezwykłe zdolności w posługiwaniu się nią, a 
wszelkie próby obrony przed twymi czarami są utrudnione. Osoba broniąca się przed nimi otrzymuje karę – 10 
do testu. Zdolność tą możesz wybrać wiele razy, za każdym skupiając się na innej szkole magii. 
 
Nurkowanie 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś doskonałym nurkiem, potrafiącym zanurzyć się na dużo dłużej w wodzie, niż umieją dokonać tego 
zwykli ludzie. Nurkując możesz wstrzymać oddech na 2 razy dłuższy czas, niż normalnie. 
 
Oblężenie: 
Koszt: 5 



Opis: Jesteś mistrzem oblężeń i obrony twierdz. Za każdym razem, gdy twoja armia uczestniczy w tego rodzaju 
starciu otrzymujesz premię +2 do rzutu Siły Armii. 
 
Oczytanie: 
Koszt: 5, Czytanie i Pisanie 
Opis: Przeczytałeś więcej książek, niż większość Laruzyjczyków wie, że istnieje (tzn. dwadzieścia). Możesz 
uchodzić, więc za osobę wykształconą i bywałą, potrafisz też posługiwać się księgami i katalogami 
bibliotecznymi. Otrzymujesz premię +5 do wszystkich testów Wiedzy oraz +10 do wszystkich modyfikatorów 
do wiedzy wynikających z korzystania z ksiąg i bibliotek. 
 
Odnowa mocy: 
Koszt: 5 
Opis: Odzyskując utracone Punkty Czarów (jedynie drogą naturalną) odzyskujesz ich o 5 więcej, niż wynikałoby 
to z normalnych zasad. 
 
Ofensywa: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś mistrzem walki ofensywnej. Za każdym razem, gdy twoja armia uczestniczy w tego rodzaju starciu 
otrzymujesz premię +2 do rzutu Siły Armii. 
 
Oswajanie: 
Koszt: 5 
Opis: Posiadasz niezwykłą zdolność uspokajania i oswajania zwierząt ze swoją osobą. Każdorazowo, gdy 
spotkasz się z niebezpiecznymi zwierzętami możesz próbować – wykonując test Charyzmy – spróbować je 
przekonać do zaniechania wszelkich agresywnych kroków wobec twojej osoby. Zdolność ta działa tylko na 
zwierzęta. Nie wykorzystuje modyfikatorów do Charyzmy wynikających ze stosowania umiejętności 
wymagających mowy (np. Przemawianie). 
 
Pasażer: 
Koszt: 5 
Opis: Rola pasażera w niektórych pojazdach – na przykład rydwanach – polega często na odpowiednim 
balansowaniu ciężarem swego ciała, co pomaga w stabilizacji ruchu pojazdu i ułatwia zachowanie równowagi 
kierowcy. Osoba powożąca rydwanem posiadająca pasażera o tej zdolności otrzymuje premię + 10 do testu. 
 
Podstępna magia: 
Koszt: 5 
Opis: Twoje zaklęcia aż kipią od wewnętrznej złośliwości i złej woli. Są podstępne, skomplikowane i trudne do 
rozproszenia. Podczas wszystkich testów dążących do zdjęcia jednego z twoich zaklęć: niezależnie, czy 
kontrzaklęciem, czy którąś z form rozproszenia osoba próbująca anulować twój czar otrzymuje karę -10 do Siły 
Woli. 
 
Podburzenie tłumu: 
Koszt: 15 
Przemawiając minimum 15 minut możesz wzniecić emocje wśród twoich słuchaczy. Wszyscy oni – jeśli w 
twojej argumentacji niema poważnych błędów i nie przeczy ona ich przekonaniom – zaczynają odczuwać gniew 
wobec wskazanego im obiektu. Wszelkie próby argumentacji za tym czymś są trudniejsze o 20, a słuchacze 
zaczynają zachowywać się wrogo: obrzucają go obelgami, mogą też – jeśli mają ku temu osobiste powody – 
zaatakować go. Jest to potężna zdolność. Za jej pomocą można nawet pogrążyć miasto w zamieszkach. 
 
Przemawianie: 
Koszt: 5 
Opis: Opanowałeś zdolność przemawiania do licznych słuchaczy. Wygłaszając doń mowę otrzymujesz premię 
+10 do testów Charyzmy, oraz nie liczysz kar wynikających z dużej liczby słuchających cię osób. Nie mniej 
jednak zdolność ta nie wpływa na inne kary do Charyzmy. 
 
Rapeling: 
Koszt: 5 
Opis: Czyli umiejętność szybkiego, bezpiecznego opuszczania się na linie. Możesz, w ciągu jednej tury zjechać 
na linie w dół na dowolną odległość, jednocześnie nie doznając żadnych obrażeń. 
 



Rekrutacja 
Koszt: 5 
Opis: Posiadasz pociągającą osobowość i zdolność przekonywania. Ludzie chętnie słuchają twoich słów i 
ulegają twoim argumentom. Rekrutując wojowników możesz prowadzić zaciąg płacąc im o 10% (zaokrąglane w 
dół) mniej. 
 
Rygor: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś przyzwyczajony do wojskowego drylu i gotowy wykonać każdy rozkaz, nie bacząc na wyczerpanie 
i własne przekonania. Otrzymujesz premię +5 do wszystkich testów Opanowania i Wytrzymałości. 
 
Saper: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś przygotowanym do wszystkich zadań saperem. Podczas wszelkich prac dążących do wznoszenia lub 
likwidowania fortyfikacji oraz przygotowywania lub usuwania pułapek otrzymujesz premię +10 do testów. 
 
Szybkie leczenie ran: 
Koszt: 5 
Opis: Twoje rany szybciej leczą się, niż rany przeciętnego człowieka. Za każdym razem, gdy korzystasz z 
naturalnego leczenia na skutek odpoczynku dwa razy rzucasz na odzyskane Punkty Ran i wybierasz lepszy 
wynik. 
 
Szybkie przeładowywanie: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz szybciej, niż inni przysposobić machinę bojową: od ręcznego miotacza ognia na trebuszy 
kończąc do kolejnego strzału. Przeładowanie takiej broni trwa dla ciebie o ¼ krócej niż normalnie (minimum 1 
turę krócej). Najniższy czas przeładowania, jaki jest możliwy musi zabierać 1 atak. 
 
Strzał przebijający zbroje: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz wysłać strzałę z taką siłą, że zdolna jest przebić nawet metalowy pancerz. Przeciwnik trafiony 
przez ciebie bronią miotającą lub miotaną traktowany jest tak, jakby miał Klasę Pancerza o 5 punktów niższy 
(tylko wynikający z noszenia zbroi lub naturalny, a nie magiczny). 
 
Sygnalizowanie 
Koszt: 5 
Opis: Jest to umiejętność wysyłania umówionych komunikatów za pomocą ruchów wykonywanych sztandarem 
lub też muzyką. Po prostu znasz język znaków i komend, potrafisz je nie tylko odczytywać (co jest 
umiejętnością każdego żołnierza) ale też i wydawać. 
 
Szybki robotnik: 
Koszt: 5 
Opis: Wykorzystywanie wszystkich testów związanych z twoimi umiejętnościami Rzemiosło lub Profesja 
zajmuje ci o 50% mniej czasu, niż normalnie (zaokrąglane w górę). 
 
Sztuka przeżywania: 
Koszt: 5 
Opis: nauczyłeś się zdolności przeżywania bitew. Wiesz, gdzie nie stawać, jakich sytuacji unikać oraz umiesz 
nigdy nie zgłaszać się na ochotnika. Dzięki temu – mimo, że od lat jesteś już na wojnie – włos ci z głowy nie 
spadł. Każdorazowo, gdy w tabeli bitew wypadnie Pojedynek lub Czyn Bohaterski nie musisz podążać za 
zaleceniami Mistrza Gry, a zamiast nich wybrać Bitewne Szczęście, Pokusę Dyshonoru lub Szybką Ucieczkę. 
 
Szczur tunelowy: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś wyszkolony do poruszania się w wąskich przestrzeniach, tunelach i pod ziemią. Czołgając się w 
niewygodnych, wąskich przejściach poruszasz się z normalną prędkością. 
 
Taktyka: 
Koszt: 5 



Opis: Dzięki wykształceniu wojskowemu, doświadczeniu lub własnej przebiegłości stałeś się mistrzem wojennej 
taktyki i strategii. Dodajesz +2 do Siły Armii, którą dowodzisz. 
 
Uspokojenie tłumu 
Koszt: 15 
Opis: Potrafisz tłumić u swych słuchaczy targające nimi uczucia oraz zmuszać ich do uważnego słuchania 
wypowiadanych słów. Wykonując test Charyzmy możesz sprawić, że wszyscy twoi słuchacze tłumią swe 
uczucia, uspokajają się i są gotowi wysłuchać twojej opinii. Nie mniej jednak zdolność ta nie powoduje, że 
rezygnują ze swych interesów. Możesz w ten sposób na chwilę uspokoić rozfanatyzowany tłum, skłaniając go, 
by na chwilę zrezygnował ze swoich religijnych uczuć i spojrzał na sprawę z boku, lecz nie bandę rabusiów, 
którzy zwyczajnie planują cię okraść. Zdolność nie działa też, jeśli z jakichś powodów istoty, które chcesz 
uspokoić nie będą chętne lub zdolne wysłuchać twych słów. 
 
Uspokojenie zwierzęcia: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz uspokajać zdenerwowane lub wystraszone zwierzęta. W tym celu musisz wykonać test 
Charyzmy wobec zwierzęcia. Jeśli ci się powiedzie ono może przerzucić swój test Opanowania. 
 
Używanie trucizn: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz sprawniej niż inni używać związków trujących, bez szans, że sam przypadkowo się nimi 
zatrujesz. 5% szansa na zrobienie sobie nimi krzywdy dla ciebie nie istnieje. 
 
Weteran: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś doświadczonym weteranem wielu bitew. Rzucając w Tabeli Bitwy możesz zmodyfikować wynik o 
2 punkty w górę lub dół. 
 
Wewnętrzna moc: 
Koszt: 5 posiadanie cechy Magia 
Opis: Posiadasz potężną, wewnętrzną moc, dzięki której bardzo trudno zrobić ci krzywdę za pomocą magii. Za 
każdym razem, gdy ktoś próbuje rzucić na ciebie zaklęcie możesz wydać dowolną liczbę Punktów Czarów. 
Otrzymujesz premię do rzutu obronnego równą wydanym Punktom Czarów x 5. 
 
Większa nieodparta moc (…): 
Koszt: 5, Nieodparta moc 
Opis: Wybierz jedną ze szkół magii, w których masz już zdolność Nieodparta Moc. Osoba broniąca się przed 
twoimi czarami należącymi do tej szkoły otrzymuje kolejną karę -10, kumulatywną z karą wynikającą z 
Nieodpartej Mocy. 
Zdolność tą można wybrać wiele razy, za każdym dla innej szkoły. 
 
Wstrzymywanie oddechu: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz wstrzymać oddech na 5 minut lub 5 tur aktywnej działalności fizycznej (np. walki), co jest 
niezwykłą umiejętnością jak na człowieka. Normalna istota może zrobić to jedynie na 2 minuty, lub 2 tury 
męczącej działalności fizycznej. 
 
Wyczerpujące zaklęcie: 
Koszt: 5 
Opis: Potrafisz czerpać moc do swych zaklęć bezpośrednio z własnych sił witalnych. Jest to trudna i 
niebezpieczna sztuka, ale nie sprawia ci problemów. Możesz zastąpić do połowy kosztu czarów (zaokrągla w 
dół) Punktami Wyczerpania. Każde zaklęcie musi kosztować minimum jeden punkt czarów. 
 
Wytrawny jeździec: 
Koszt: 5 
Opis: Jesteś doskonałym jeźdźcem, któremu mało kto potrafi się równać. Otrzymujesz premię +10 do 
wszystkich testów związanych z jazdą konną lub na dowolnym innym rumaku. 
 
Zdolny kierowca: 
Koszt: 5 



Opis: Umiesz powozić pojazdem znacznie lepiej, niż twoi koledzy. Wykonując wszystkie związane z tym testy 
otrzymujesz premię +10. 
 
Złodziejski instynkt: 
Koszt: 5 
Opis: Posiadasz bardzo rozwinięte zmysły, które reagują na bodźce zwykle lekceważone przez innych ludzi: 
ciche szmery, niewielkie ruchy, odgłosy oddechu, światło etc. Za każdym razem, gdy znajdujesz się w jakimś 
pomieszczeniu wiesz, czy w sąsiadujących z nim pomieszczeniach znajdują się jakieś istoty… Nie znasz jednak 
ich liczby, gatunku, zamiarów ani też dokładnego położenia. 
 Nie rejestrujesz jednak obecności istot, które celowo się ukrywają. 
 
Nowe wady i zalety: 
 
Bogaty życiorys: (zaleta) 
Koszt: 5p. 
Opis: Twój los układa się dziwnie i układać zapewne będzie się jeszcze dziwniej. W swoim życiu 
prawdopodobnie będziesz parał się różnymi, skrajnie odmiennymi rzeczami. Za każde 5 punktów wiedzy 
wydanych na tą zaletę możesz raz, awansując na 3, 5, 10 lub 15 poziom zmienić Profesje. Otrzymujesz wówczas 
jej zdolności z 1 poziomu, a maksymalne poziomy cech zmieniają się na jej modłę. 
 
Indywidualistyczny styl walki: (wada) 
Koszt: 5 
Opis: jesteś szkolony w stylu walki, który niekoniecznie nadaje się do wielkich, walnych bitew. Za każdym 
razem, gdy w odległości 1,5 metra od ciebie znajduje się jakikolwiek obiekt poza przeciwnikiem otrzymujesz 
karę -10 do wszystkich testów. Rzucając w tabeli bitwy zawsze natomiast odczytujesz wynik o jedną tabelę 
niższy. 
 
Nowe przedmioty: 
 Wojna skłania do wyścigu zbrojeń i tworzenia wynalazków, które zapewniają zwycięstwo – a co za tym 
idzie przetrwanie – sile, która pierwsza wprowadzi je do użycia. Nie ma więc co dziwić, że – jak żaden inny 
czynnik – napędzają ludzką myśl i zdolności twórcze. Oto lista niektórych z nich: 
 
Broń do walki wręcz: 
Lista rozszerzona: 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Miecze do 
tańca 

Duże miasto 30 sz. z Jest to specjalnie przygotowana broń, której funkcje 
bojowe pod wieloma względami ograniczono na rzecz 
lekkości oręża i jego użyteczności podczas fechtunku. Z 
tego powodu broń ta jest ulubionym orężem artystów oraz 
bardzo wyspecjalizowanych szermierzy. Jej cechą 
charakterystyczną jest bardzo lekkie, cienkie niczym 
papier i niezwykle giętkie ostrze. 
Zadaje 2k6 ran, trudność posługiwania się: 3, waży około 
kilograma. Walcząca nim osoba otrzymuje premię +20 do 
wszystkich testów związanych z manewrami bronią (poza 
testami parowania) 

 
Broń miotana i miotająca: 
Lista rozszerzona: 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Ręczny 
miotacz 
ognia 

Duże miasto 
krasnoludów lub 
goblinów 

10 sz. z To niewielka wersja miotacza ognia, którą może 
posługiwać się pojedynczy żołnierz. Przypomina 
niewielkie miechy, noszone przez wojownika. Posiada 
takie same statystyki, jak zwykły miotacz, ale amunicji 
starczy w nim tylko na jeden strzał. 

Miotacz gazu Duże miasto 
krasnoludów lub 
goblinów 

50 sz. z Ta broń przypomina krasnoludzki miotacz ognia. 
Wystrzeliwuje strumień sprężonego gazu na odległość 
najdalej 6 metrów. Gaz tworzy w tym miejscu chmurę o 
promieniu 3 metrów, która pozostaje w tym miejscu przez 
1k20 tur. Amunicji w miotaczu wystarczy na 10 strzałów. 



 
Amunicja: 
Lista rozszerzona 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Granaty z 
wymuszoną 
fragmentacją 

Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

5sz. s Są to zwykłe krasnoludzkie bomby, ale w stosunku do 
oryginałów ulepszone. Napełnione siekańcami lub 
okręcone sznurem z nawiniętymi nań kawałkami metalu 
wybuchają sypiąc dookoła odłamkami. Ich eksplozje 
potrafią być bardzo groźne. Zadają 6k6 ran podczas 
wybuchu. 

Granaty 
zapalające 

Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

5sz. s Są to ładunki podobne do krasnoludzkich bomb, ale 
część materiału wybuchowego zastąpiono w nich 
łatwopalną substancją. Eksplodują zadając 2k6 ran i 
rozrzucając w promieniu 3 metrów ogień. Wszystkie 
łatwopalne przedmioty automatycznie stają w 
płomieniach (pożar kategorii 1k3). Wszystkie istoty 
posiadają 50% szans, że również ogarnie je ogień, co 
turę zadając 1k4 nie zatrzymywane przez żaden pancerz 
rany. 

Granaty 
gazowe 

Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

1sz. z Granaty gazowe, jak łatwo zgadnąć wypełnione są 
trującą, lotną substancją. Rzucone teoretycznie rozbijają 
się (niepowodzenie krytyczne oznacza, że przetrwały 
upadek) uwalniając ładunek gazu tworzący chmurę o 
promieniu 3 metrów. Jej działanie zależne jest od 
zawartej w granacie substancji (patrz niżej). Chmura 
gazu utrzymuje się 1k20 tur. 

Gaz trujący Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

5sz. s Każda istota wdychająca gaz trujący otrzymuje 1k6 ran 
nie zatrzymywanych przez żaden pancerz. Podana ilość 
wystarczy na jeden strzał z miotacza gazu. 

Gaz 
paraliżujący 

Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

5sz.s Każda istota wdychająca ten gaz musi dwukrotnie 
wykonać test Wytrzymałości. Niepowodzenie w obydwu 
oznacza utratę przytomności. Niepowodzenie jednego: 
przyznanie modyfikatora -20 do wszystkich testów 
ruchowych na czas 30 minut. 

Gaz usypiający Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

5sz. s Każda istota wdychająca ten gaz musi wykonać test 
Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie natychmiast 
zasypia. Hałas, gwałtowne ruchy, ból i inne, podobne 
nieprzyjemności natychmiast ją jednak wybudzają. 

Gaz łzawiący Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

5sz. s Każda istota przebywająca w chmurze tego gazu musi 
wykonać test Wytrzymałości. Jeśli jej się nie powiedzie 
otrzymuje modyfikator – 20 do wszystkich testów 
fizycznych i próbuje wydostać się z chmury najkrótszą 
drogą. Jeśli test się powiedzie, musi być ponowiony w 
każdej, następnej turze spędzonej w chmurze gazu. 

Gaz 
pobudzający 

Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

5sz. s Każda wdychająca gaz istota musi wykonać test 
Wytrzymałości, inaczej znajdzie się w dziwnym, 
euforycznym stanie. Trwa on zwykle 2k20 rund. Osoby 
znajdujące się w tym stanie stają się aktywniejsze 
ruchowo, choć zachowują się nieco jak pijane. 
Otrzymują premię +20 do ataku, ale nie dbają o swój los. 
Wykonują więc tylko pełne ataki. 

Gaz 
psychotropowy 

Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

5sz. s Każda istota, która wdycha ten gaz musi wykonać test 
Wytrzymałości. Jego niepowodzenie oznacza, że 
zaczyna doznawać halucynacje, powodujące różne 
efekty, acz najczęściej kończące się paniką 
wdychającego, tak jakby nie zdał testu Opanowania. 

Mechaniczne 
gobliny 

Duże miast 
krasnoludów lub 
goblinów 

2sz.z  Mechaniczne gobliny to ciekawy wynalazek. To nieduże 
ludziki wykonane z metalu, napełnione ładunkiem 
wybuchowym. Napędzane są mechanizmem zegarowym. 
Jego nakręcenie zajmuje pełną turę. Nakręcony i 



postawiony na ziemie goblin idzie po linii prostej, 
poruszając się z prędkością 5 metrów na turę. 
Zatrzymuje się, jeśli natrafi na jakąś przeszkodę 
terenową. Po upływie liczby tur ustawionej w momencie 
nakręcania go wybucha, jak krasnoludzka bomba. 

 
Zbroje i pancerze: 
Lista rozszerzona: 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Pancerze dla 
mamutów 

Duże osady orków 60sz.z Płaty stali osłaniające boki mamuta bojowego. Zapewniają 
mu 20 p. pancerza na całym ciele. 

Pancerze dla 
psów i kotów 
bojowych 

Duże miasto 10 sz.z Pancerz z siatki kolczej i żelaznych płyt. Zakładany jest 
na zwierzęta bojowe, celem zmniejszenia szans ich 
śmierci. Waży około 5 kg i zapewnia 10 p. pancerza na 
całym ciele. 

Napierśniki 
wojowników 
wichru 

Małe miasto 10sz. z Jest to płyta pancerna zakładana zwykle na piersi, 
mocowana specjalnym systemem rzemieni. Waży zwykle 
około 2 kilogramów i zapewnia 10 punktów pancerza. 
Umożliwia latanie, lecz – jeśli noszący ją jest atakowany z 
boku lub tyłu – nie chroni przed ciosami. 

 
Zwierzęta: 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Mamuty 
bojowe 

Duże osady orków 100sz.z To potężne zwierzęta, których orkowie używają czasem 
do pracy na roli, a częściej jako żywe machiny bojowe. 

Wielbłądy Duże miasta na 
kontynencie, 
wioski na Pustyni 
Siedmiu Kamieni 

30sz.z Wielbłądy to pociągowe zwierzęta z Pustyni Siedmiu 
Kamieni. Tamtejsi tubylcy cenią je głównie za ich 
odporność na trudne warunki. W Laruzji są to zwierzęta 
egzotyczne, czasem uważane za potwory lub istoty 
nadprzyrodzone. Nieprzyzwyczajone do ich widoku konie 
muszą testować OP, inaczej odmawiają podejścia do nich, 
a – jeśli są atakowane – uciekają. 

Lamparty 
bojowe 

Duże miasta 100sz.z Lamparty bojowe to duże koty drapieżne żyjące na 
Pustyni Siedmiu Kamieni. Ich młode niekiedy są 
chwytane i oswajane. Przyucza się je do polowań lub 
walki. Te drugie zwykle towarzyszą jeźdźcom, broniąc 
nóg i brzucha koni bojowych. Lamparty myśliwskie i 
bojowe są jedną z największych oznak luksusu. 

 
Jeńcy: 
Lista rozszerzona: 
Nazwa: Trudność dostępu Cena: Opis: 
Jeńcy (zwykli) Schwytać 

osobiście na polu 
walki 

50sz.z Zwykli, pojmani do niewoli żołnierze wroga i cywile. 
Cenni głównie jako tania siła robocza i niewolnicy oraz 
materiał do wymiany na własnych, pojmanych żołnierzy. 

Jeńcy: 
uzdolnieni 

Schwytać 
osobiście na polu 
walki 

100sz.z Osoby posiadające liczne, przydatne umiejętności, które 
warto uczynić niewolnikami, sprowadzić do własnego 
państwa, lub wykorzystać do zwycięstwa własnej armii. 
W tej kategorii znajdują się kowale, rzemieślnicy, 
inżynierowie, pisarze, budowniczy, lekarze i inni 
specjaliści. 

Jeńcy: 
wartościowi 

Schwytać 
osobiście na polu 
walki 

200sz.z W tej kategorii znajdują się osoby cenne z powodu 
znaczenia, jakie posiadają dla innych. Zwykli rycerze, 
młodsi synowie i dalsi krewni wielmożów, członkowie 
kupieckich rodzin… Wszyscy, za których rodziny są 
gotowe zapłacić okupy. 

Jeńcy: cenni Schwytać 
osobiście na polu 
walki 

500sz.z W tej kategorii znajdują się osoby bardzo cenne dla 
przeciwnika: mniej ważni wielmoże, rodziny arystokracji 
i inne osoby, za których uwolnienie można oczekiwać 
bogatego okupu. O ich wartości decyduje głównie 



gotowość ich rodzin do zapłacenia za ujrzenie ich 
żywymi. 

Jeńcy: bardzo 
cenni 

Schwytać 
osobiście na polu 
walki 

1000sz.z Ważne postacie polityki wroga, za których uwolnienie 
przewidziane są znaczące nagrody. 

Jeńcy: 
poinformowani 

Schwytać 
osobiście na polu 
walki 

100sz.z Jeńcy z tej kategorii ważni są głównie przez wzgląd na 
posiadane przez siebie informacje strategiczne. Po 
wojnie spadają do kategorii zwykłych jeńców. Posiadane 
przezeń wiadomości pozwalają – jeśli zostaną wydobyte 
– na dodanie +2 do siły twojej armii, lub +10% do 
szansy powodzenia zadania któregoś ze szpiegów. Bonus 
ten możesz wykorzystać tyle razy, ilu chętnych do 
współpracy jeńców posiadasz. Naturalnie żaden z nich 
nie jest chętny do współpracy, lecz łagodnie (lub z 
udziałem rozpalonego żelaza) prowadzona perswazja 
może ich skłonić do wyjawienia swych sekretów. 
Modyfikator dodatni możesz użyć tylko raz na każdego 
jeńca. Nie kumulują się one. 

Jeńcy: dobrze 
poinformowani 

Schwytać 
osobiście na polu 
walki 

200sz.z Posiadane przezeń wiadomości pozwalają – jeśli zostaną 
wydobyte – na dodanie +4 do siły twojej armii, lub 
+20% do szansy powodzenia zadania któregoś ze 
szpiegów. Bonus ten możesz wykorzystać tyle razy, ilu 
chętnych do współpracy jeńców posiadasz. Naturalnie 
żaden z nich nie jest chętny do współpracy, lecz łagodnie 
(lub z udziałem rozpalonego żelaza) prowadzona 
perswazja może ich skłonić do wyjawienia swych 
sekretów. 
Modyfikator dodatni możesz użyć tylko raz na każdego 
jeńca. Nie kumulują się one. 

Jeńcy: bardzo 
dobrze 
poinformowani 

Schwytać 
osobiście na polu 
walki 

300sz.z Posiadane przezeń wiadomości pozwalają – jeśli zostaną 
wydobyte – na dodanie +6 do siły twojej armii, lub 
+30% do szansy powodzenia zadania któregoś ze 
szpiegów. Bonus ten możesz wykorzystać tyle razy, ilu 
chętnych do współpracy jeńców posiadasz. Naturalnie 
żaden z nich nie jest chętny do współpracy, lecz łagodnie 
(lub z udziałem rozpalonego żelaza) prowadzona 
perswazja może ich skłonić do wyjawienia swych 
sekretów. 
Modyfikator dodatni możesz użyć tylko raz na każdego 
jeńca. Nie kumulują się one. 

 
Nowe profesje: 
 
Wojownik Ognia: 
 Wojownicy ognia to – jak wiadomo – gnomi, krasnoludzcy i goblińscy saperzy. Wojownicy tej 
kategorii specjalizują się w szkodzeniu wrogowi za pomocą rozmaitych bojowych środków pirotechnicznych: 
bomb, ładunków wybuchowych, dymów i gazów bojowych. Dodatkowo często udzielają wsparcia swym 
braciom przy pomocy różnorakich, skomplikowanych machin bojowych, jak np. miotacze ognia. W armiach 
tych trzech, wymienionych ras pełnią najczęściej rolę pośrednią między saperami, inżynierami, a grenadierami. 
Z jednej bowiem strony posługują się bardzo skomplikowaną bronią i pełnią rolę czysto pomocniczą. Z drugiej 
natomiast walczą na pierwszej lini, obrzucając wroga bombami, odpalając ładunki i ryzykując swoje życie. 
Najczęściej uważa się, że ich służba jest wyjątkowo ryzykowna, wymaga bowiem nie tylko wystawienia się na 
ataki wroga, ale też obchodzenia się z wyjątkowo niebezpiecznymi przedmiotami. Czasem przydział do 
wojowników ognia traktuje się wręcz jako służbę karną. 
 Mimo takiego traktowania wojownicy ognia to najczęściej osoby bardzo dobrze wyszkolone, które 
często przed przystąpieniem do służby odebrały wykształcenie z dziedziny chemii, fizyki i matematyki, często są 
też doskonałymi mechanikami i rzemieślnikami. Wiele z ich umiejętności przydaje się także poza polem walki, a 
służba w szeregach tej jednostki często stanowi odskocznie do dalszej kariery już po wojnie. Z drugiej w ich 
szeregi lgną nie tylko specjaliści, ale także rozmaici maniacy, lubiący gapić się na ogień i wybuchy. Tego typu 



osoby z jednej strony cenione są z uwagi na ich destrukcyjny potencjał, z drugiej wielu boi się ich, uważając za 
niebezpiecznych maniaków stanowiących zagrożenie dla otoczenia. Na szczęście jednak tacy rzadko żyją długo. 
 
Bonus do cech:                           wartość maksymalna                  biegłości 
 
Siła: +0                                         +50                                             miecz:+0 
p.ran:+5                                        +50                                              top: +0  
zr:+10                                            +50                                              nóż + 0 
szyb:+5                                         +30                                             włócznie: +0 
int:+10                                           +50                                              łuk: +2 
mądr:+5                                        +50                                              b.niet: +2 
mist:0                                            +0                                               w. wręcz: 0 
mag:0                                            +0 
siL.wol:0                                       nielimitowana   
spost:+5                                         +50 
szcz:+5                                           +25 
wyt:+0                                          +30 
op:+10                                            +50 
char:+ 0                                          +30 
wdzk:0                                            +35 
 
Zdolności: Celny rzut, Daleki rzut, Rzemiosło: proch, Rzemiosło: oblężenia, Pirotechnika*. Od 3: Mistrzostwo 
rzemiosła: proch, Szybkie dobywanie, Saper, Podpalanie*. Od 5: 2x Specjalna broń (...), Strzał w biegu, Szybki 
robotnik Od 10: Zaradność*, Altylerzysta, Ważenie trucizn, Używanie trucizn. Od 15: Alchemia, Szczur 
tunelowy, Majster 
 
Inwentarz: zbroja skórzana, broń ( gracz morze sobie wybrać z listy podstawowego uzbrojenia), 10sztuk złota 
lub ich równowartość w przedmiotach, 3 sztuki dalszej broni z listy podstawowej (niskiej jakości) lub tarcza . 
 
Lamparty bojowe: 
 Lamparty, zwane też panterami to duże koty z Pustyni Siedmiu Kamieni i Ziemii Nod. Zwykle barwę 
posiadają od nakrapianej cętkami żółci do jednolitej czerni. W naturalnym środowisku zamieszkują stepy, 
sawanny, płytkie pustynie oraz dżungle i lasy, a na wolności mogą przetrwać nawet w klimacie 
śródziemnomorskim. Zwykle są samotnikami, ale zdarza się, że łączą się w grupy liczące nawet do 4 osobników. 
Najczęściej polują na nieduże zwierzęta: króliki i zające, dzikie ptactwo w rodzaju bażantów i kuropatw, ryby, 
małe antylopy, rzadziej atakują duże zwierzęta w rodzaju bawołów czy jeleni i saren. Zdarzają się też przypadki 
lampartów – ludojadów oraz panter atakujących stada. 
 Z powodu swej diety lamparty są cenione jako luksusowe zwierzęta do polowań, a z powodu rozmiaru 
(należą do jednych z największych gatunków laruzyjskich kotów) także jako zwierzęta bojowe. Zwykle tresuje 
się je, by albo atakowały przeciwników, z którymi walczy ich pan, albo też broniły brzucha i nóg jego 
wierzchowca przed piechurami. 
 
Cechy: sił:30, p.ran:30 zr:55 szyb:50 int:25 mądr:15 mist:0 mag:0 sił.wol:20 spost:40 szcz:10 wyt:45 op:55 
char:25 wdzk:35 Umiejętności: w.wręcz:4 
Liczba ataków: 1. zadają pazurami 3k6 obrażeń 
Zdolności: szał bitewny, tropienie, widzenie w ciemnościach, ukrywanie się, cichy chód, zwarcie. 
Inwentarz: brak 
Sposób odżywiania się: drapieżnik 
Teren: pustkowia, lasy, góry, właściwie wszędzie w klimacie umiarkowanym. 
Występowanie: b. częsty 
Aktywność: nocna. 
Wielkość: mała 
Inteligencja: zwierzęca. 
Obrona: 55 (unik) 
Atak: 0 
 
Znane sztuczki: Atakuj, Broń, Chroń (lampart bojowy), Atakuj, Poluj, Przynieś (lampart myśliwski). 
 
 


