Czas Królów
Dodatek poświęcony zarządzaniu ziemią: od maleńkich gospodarstw po ogromne imperia.

Witajcie. Bardzo chciałbym powiedzieć, że oddaje wam do rąk trzeci dodatek do
autorskiej gry fabularnej Czas Waśni. Niestety mówiąc to minąłbym się z prawdą. W chwili
obecnej bowiem jedynym, czym mogę się pochwalić jest Wersja Alfa.
Wersja Alfa to termin programistyczny określający aplikację, która jest gotowa i
teoretycznie powinna działać. W praktyce nadaje się ona jedynie do tego, żeby oddać ją
testerom i świadomym ryzyka użytkownikom, gdyż prawdopodobnie zawiera błędy. Jako, że
akurat ten tekst jest przepełniony mechanikom i to dość skomplikowaną obawiam się, że
zawiera rozliczne błędy.
W wypadku natrafienia na takie prosiłbym o kontakt na adres: muszonik@interia.pl
Oczywiście ze swojej strony będę próbował przeprowadzić odpowiednie gry testowe
oraz wprowadzić odpowiednie poprawki. Jednak zanim przyniosą one odpowiednie efekty
może upłynąć dość dużo czasu. Tak więc, obecnie otrzymujecie produkt niekompletny.
Czym jednak będzie ten podręcznik, gdy testy zostaną ukończone?
Czas Królów z założenia ma być dodatkiem do systemu Czas Waśni poświęconym
władzy.
W filmach czy książkach fantasy dość często zdarza się, że bohaterowie stanowią
potężne osoby sprawujące właśnie władzę. Conan jest króle Aquiloni, Corwin z Amberu i
Arutha z Krondoru książętami wymienionych miast, lord Venitari patrycjuszem (czyli de facto
dyktatorem) Ank Morpork, Aragorn władcą Gondoru, bohaterowie Starkowie, Lanisterowie i
inni bohaterowie Pieśni Lodu i Ognia skłóconymi arystokratami. Gry fabularne jednak
bardzo rzadko podejmują ten temat, na polskim rynku jedynie jeden tytuł czyni to robi to w
znikomym stopniu. Dodatek ten ma zapełnić tą lukę.
Za pomocą Czasu Królów będzie mogli więc wcielić się w role władców i innych,
wpływowych osób. Należy zauważyć, że w podręczniku tym nie ma wielu, przydatnych zasad.
Wśród nich braku mechaniki rekrutacji armii i toczenia bitew. Podręcznik skupia się jedynie
na kwestiach ekonomicznych, a nie militarnych. Jeśli Mistrz Gry lub Gracze uznają, że
informacje te są dla nich nieodzowne znaleźć je mogą we wcześniejszym dodatku pod tytułem
Wojna Totalna. Jego znajomość jest nieodzowna celem prowadzenia sesji i kampanii
militarnych.
Cytat:
- Mówi się, że władza demoralizuje. Ale brak władzy demoralizuje całkowicie.
Dean Rusk, amerykański polityk i dyplomata.
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1) Wstęp:
- Jeżeli czegoś pragnę, to tego żądam i tak się staje.
Ludwik XIII, król Francji
Niekiedy w trakcie kampanii zdarza się, że Gracze wejdą w posiadanie mniejszego lub większego
kawałka ziemi. Niektórzy nabędą ją w trakcie tworzenia postaci, wybierając odpowiednie Zalety, inni zakupią ją
za złoto, by jakoś zainwestować zdobyte pieniądze lub podkreślić charakter swego bohatera. Będą też zapewne i
tacy którzy zdobędą ją na wrogach, a nadania potraktują jak kolejne łupy. Cóż wówczas począć ma Mistrz Gry?
O tym właśnie traktuje ten dodatek.
Zgodnie z baśniowym kanonem rycerz, który pokonał smoka obdarowywany jest ręką księżniczki i
połową królestwa. Co czynić z ty pierwszym każdy wie niemal instynktownie. Krwawy ochłap można oddać
drużynowemu magowi, który zapewne zdoła użyć go jako komponentów do czarów, lub przynajmniej nakarmi
nim chowańca. Jeśli to okaże się z jakichś powodów niemożliwe (np. chowaniec jest roślinożerny lub ręka
nieświeża) należy śmiecia wyrzucić, a najlepiej zakopać lub spalić daleko od domów.
Co zrobić z królestwem nie wiadomo. Wyrzucić je szkoda. Sprzedać niby można, ale trudno znaleźć
kupca. Choć z drugiej strony sprytny bohater szybko znajdzie zastosowanie dla nowego nabytku. Może go
przecież wykorzystać na przykład celem zebrania wielkiej armii i zawłaszczenia drugiej połówki do kompletu, a
jeśli to okaże się niewystarczające, to także podbicia włości sąsiadów i stworzenia nowego imperium. Lub też
może osiąść na tronie, rozbudowując ekonomię, handel i rzemiosło celem nabywania coraz potężniejszego
ekwipunku, który uczyni go niezwyciężonym.
Ktoś inny zapewne stanie się sponsorem religii, mecenasem sztuki i kultury oraz fundatorem nauki i
magii. Szczodrość jego kieszeni sprawi, że jego kraj rozbłyśnie cudami tak ziemskiego, jak i nieziemskiego
piękna, natomiast odkrycia jego nadwornych czarowników i uczonych uczynią z władcy osobę równą bogom.
Pamiętać należy jednak, że władza to nie tylko przywileje. Pociąga za sobą też ogromną
odpowiedzialność i przyciąga zazdrośników oraz wrogów. Buntownicy, niesubordynowani władcy odległych
prowincji, zazdrośni i chciwi władcy ościennych królestw czy też wreszcie potężne potwory czyhać będą na
nieostrożnego władcę.

1.1) Droga do tronu:
To, że postacie wejdą w posiadanie kawałka ziemi lub w inny sposób zdobędą pozycję w świecie gry
jest często logiczną konsekwencją ich czynów. W trakcie kampanii bowiem bohaterowie rosnąć będą w potęgę.
Z początkowo nikomu nieznanych żołnierzy, synów prowincjonalnej szlachty, drobnych przestępców i
czarnoksięskich czeladników urosną w postacie znane i łatwo identyfikowane. Staną się uznanymi szermierzami,
znanymi autorytetami naukowymi, władcami półświatka… Ich czyny odbiją się szerokim echem zapewniając im
sławę na dworach i miejsce w kronikach. Jednocześnie zgromadzą też złoto, magiczne przedmioty, moc, zyskują
umiejętności, ale też, co najważniejsze: wpływy, sojuszników i na końcu posiadłości.
Zauważyć należy, że rozwinięta postać o dużych możliwościach mechanicznych nie jest zwykłym
mieszkańcem tego świata. Najczęściej jej wysoki poziom doświadczenia oznacza, że jest wpływowym
dworzaninem, utalentowanym złodziejem, światowej klasy fechmistrzem lub rzemieślnikiem, potężnym
czarownikiem lub też artystycznym, naukowym czy religijnym autorytetem. Dokonała wielkich czynów,
pokonała wrogów, z którymi zwykli mieszkańcy świata gry nie mieliby szans. Zwykle też posiada jako taką
renomę i kroczy za nią dobra (lub zła) opinia. Z samej tego racji posiada już pewną pozycję. Bez trudu może
zdziałać coś za pomocą swego autorytetu lub też zwyczajnie odwołując się do sprytu. Nic nie stoi na
przeszkodzie, by tego typu osoba posiadała mniejszą lub większą władzę polityczną w świecie gry. Co więcej:
jest to wręcz logiczną konsekwencją rozwoju bohatera.
Oczywiście nie wszystkie postacie jednakowo dążą do uzyskania znaczenia. O ile niektóre archetypy
mogą niemal dowolnie długo pozostawać tak naprawdę mało znacznymi osobami, jak na przykład doświadczeni,
wędrowni wojownicy, którzy mogą nigdy nie dosłużyć się żadnych zaszczytów. Z drugiej strony przedstawiciele
takich klas jak Kupiec, Rzemieślnik, Kapłan, Dworzanin czy Rycerz będą wręcz dążyć do zajęcia jak
najwyższego miejsca w hierarchii. Jest on w końcu nierozerwalnie związana z ich rolą w społeczeństwie.
Postacie wejść w posiadanie majątku mogą na różne sposoby. Część z całą pewnością zacznie grę od
razu dysponując jakimś skrawkiem ziemi, stanowiącym ich ojcowiznę. Inni bohaterowie odziedziczą ją w trakcie
przygody, lub po prostu zakupią niewielkie majątki, albo zostaną nimi obdarzeni. Niektórzy z nich będą dążyć

do tego od początku swych przygód, inni natomiast uczynią to dla wygody. Ci ostatni nabędą stajnie dla konia,
mieszkanie lub pracownie, ale może też i przynoszące dochody gospodarstwo. Inne postacie zyskają majątek w
trakcie rozwoju przygody. Otrzymają więc nadania ziemskie za zasługi lub też postanowią zaadoptować na
własne potrzeby zdobyty zamek tyrana lub wieże złego czarnoksiężnika. Będą w końcu i tacy, co wżenią się w
majętne rodziny, a innych mieszkańcy wyswobodzonych od złych mocy krain okrzyknął swymi władcami.
Zapewne znajdą się i tacy, którzy sami: spiskiem, czarami lub orężem wywalczą dla siebie odpowiednie
domeny.
Nie zawsze jednak władza musi od razu łączyć się z posiadaniem materialnego dobra: czy to
pojedynczego gospodarstwa, czy całego królestwa. Może oznaczać też zajęcie ważnego, niekoniecznie
kierowniczego miejsca w gildii lub cechu, stowarzyszeniu albo organizacji. Wpływowe postacie mogą stać się
członkami rady, ważnymi zarządcami, generałami lub wręcz przywódcami potężnych grup nacisku. Za ich
pomocą mogą wpływać na politykę całych narodów, realizować swe religijne czy też naukowe cele, albo też
zwalczać wrogów i zarabiać pieniądze. Sposoby, na które zyskać można władzę są niezliczone.
Dlaczego warto to uczynić?

1.2) Przywileje władzy:
- Ten, kto ma władzę nie musi nikogo za nic przepraszać.
Niccolo Machiavelli, włoski polityk, filozof i autor rozpraw politycznych.
Podstawową korzyścią z posiadania majątku ziemskiego, pozycji lub obydwu tych rzeczy są pieniądze.
Nawet niewielkie gospodarstwo, składające się odrobiny trawy, zabiedzonej krowy i czegoś na kształt chaty
pozwala wygenerować niewielkie zyski. Może nie z racji jakichś, niezwykłych plonów, bo tych niestety nie
należy się po nim spodziewać, a dzięki oszczędności. W końcu zamieszkujący na swoim bohater nie musi płacić
za wynajęcie pokoju w karczmie, zostaje dla niego więc trochę więcej łupu.
Naturalnie, jeśli gracze zdecydują się na nabycie innych posiadłości ich zyski zwiększą się. Duże
gospodarstwo rolne, stado krów czy też własna karczma lub kram sprawią, że złoto popłynie do ich kieszeni
bardzo obiecującą strużką. Jeśli zdecydują się na nabycie całej wioski albo niedużego miasteczka strumyk
zmieni się zapewne w rwący, górski potok. Cóż powiedzieć o tych, którzy zarządzać będą całymi hrabstwami,
księstwami czy nawet królestwami? Czerpiący zyski z całych łanów pól, lasów, dziesiątek karczm, placów
targowych i wiosek możnowładcy będą mogli wprost pławić się w złocie.
Pieniądze oczywiście nie są jedynym, co można uzyskać dzięki władzy i posiadłościom ziemskim.
Nabywając warsztat płatnerski Bohaterowie mogą w prawdzie zarabiać, ale zamiast to uczynić mogą
przeznaczyć swój czas i fundusze na przygotowanie nowych, potężniejszych broni i pancerzy. Pracownia
alchemiczna ułatwi im produkcje bezcennych eliksirów, a czarnoksięska rzucanie nowych, potężniejszych
czarów. Własna biblioteka da im dostęp do zasobów jakże przydatnej wiedzy, a w przydomowy ogródek
zamienić można w zielnik rodzący lecznicze zioła.
Oczywiście zarówno zarabianie pieniędzy, jak i korzystanie z innych zastosowań własnego majątku
pochłania sporo sił i pracy. Jednak zamożni Bohaterowie nie będą musieli poświęcać na to swego czasu. Za
uzyskane pieniądze wynajmą zapewne służbę, która rozwiąże wiele z ich problemów. Podwładni wykonają
drobne, ale uciążliwe prace i zatroszczą się o doczesny byt bohaterów. Wykwalifikowani specjaliści natomiast
będą mogli zadbać o bardziej wyrafinowane troski naszych postaci. Dostarczą im rozrywki, zajmą się ich
finansami, służyć będą radą, wsparciem duchowym i wiele konkretniejszą pomocą, w postaci czarów czy
niezwykłych zdolności. Dzięki ich usługom postacie będą mogły skupić wszystkie swoje siły na przeżywaniu
przygód.

1.3) Ciężar korony:
Majątek to jednak nie tylko same przyjemności. Nawet największe skarby i posiadłości można bowiem
roztrwonić zarówno na błahostki i rozrywki, jak i pożyteczne rzeczy. Niestety o majątek trzeba bowiem dbać.
Nawet najmniejsze gospodarstwo, jeśli nikt nie będzie się nim zajmował i prowadził w nim przynajmniej
drobnych prac pielęgnacyjnych wkrótce podupadnie. Teoretycznie wystarczy tylko zatrudnić służących, nadać
im ziemię i czerpać procent od zysków. Jednak nawet wtedy należy brać pod uwagę szereg czynników.
Gospodarstwo może w końcu paść ofiarą złodziei, lub obsługujący je ludzie okażą się oszustami, może
wybuchnąć w nim pożar, może zostać zaatakowane przez potwory. Należy wziąć też pod uwagę samopoczucie i
wynagrodzenie pracujących w nim ludzi, konieczność zapłacenia podatków i zrównoważyć dochody z
wydatkami.
Co gorsza znajdą się na pewno tacy, którzy zechcą nam ją odebrać. Począwszy od władców i feudałów,
którzy w pewnym momencie na pewno nałożą na nas daniny i zażądają specjalnych usług, przez intrygantów,

niezadowolonych buntowników, spiskowców i mąciwodów na bandytach i chciwych łupu, ziemi oraz haraczu
wrogach zewnętrznych kończąc.
Na szczęście z większością z nich można sobie poradzić. Niektóre problemy zapewne oddali dobre
zarządzanie, inne wynajęci żołnierze i zorganizowana straż miejska, kolejne hojność i uiszczenie drobnych opłat.
Niestety, by zaradzić pozostałym Gracze będą musieli opuścić swoje trony i zastosować standardowe metody:
intrygę, śledztwo oraz odrobinę przemocy fizycznej i magii w kluczowych momentach. Bowiem nie ma na
świecie takiego spisku, którego nie dałoby się wyśledzić i zlikwidować, czy to sprytem czy to siłą czarów i stali.

2) Posiadłość:
- Kto chciałby się wzbogacić w ciągu jednego dnia, w ciągu roku zostanie powieszony.
Na potrzeby gry system zarządzania został podzielony na trzy poziomy. Są to:
- poziom posiadłości
- poziom prowincji
- poziom organizacji
Różnią się one skalą rozgrywki, ale też i jej przebiegiem. Poziom posiadłości skupia się na zarządzaniu
pojedynczą posiadłością, najczęściej budynkiem i ewentualnie przyległą do niego przestrzenią. Budynki mogą
być różne: od rolniczego gospodarstwa, w którym uprawia się zboże oraz hoduje konie i krowy, na zamkach,
pałacach, arenach gladiatorów i szkołach magii kończąc.
Poziom prowincji jest bardziej wymagający. Skupia się na zarządzaniu gospodarką, rozwojem oraz
porządkiem społecznym całej prowincji. Mogą być one niewielkie, składać się zaledwie z jednej lub dwóch
wiosek, ale mogą też być całymi imperiami, złożonymi z całych kluczy miast i fortec, dysponującymi milionami
poddanych i dziesiątkami tysięcy żołnierzy.
Skala organizacji jest zbliżona do skali prowincji, z tym, że o ile ta pierwsza jest zwykle jakimś
terytorium, to organizacje najczęściej takowego nie posiada. Składa się z ludzi powiązanych ze sobą wspólnymi
interesami, często rozsianych po świecie. Organizacją może być na przykład zakon rycerski, firma, gildia, czy
też nawet korespondencyjne kółko gospodyń wiejskich. Oczywiście nie znaczy to, że organizacje nie mogą
posiadać ziemi. Przeciwnie: wiele z nich ma rozległe włości.
Wszystkie skale oczywiście można łączyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, by władca doglądający spraw
całego królestwa jednocześnie zarządzał swym zamkiem oraz dbał o interesy np. lokalnej gildii magów.

2.1) Zarządzanie posiadłością: mechanika
Każda istniejąca posiadłości opisywana jest przez szereg statystyk określających jakie korzyści mogą
czerpać z niej właściciele, oraz jakie wymagania muszą spełnić, żeby budynek w ogóle funkcjonował. Statystyki
te to:
Cena: Cena to suma za jaką nabyć można daną posiadłość, niezależnie czy buduje się ją od podstaw, czy też
kupując ją od poprzedniego właściciela.
Jeśli dysponujemy już odpowiednią nieruchomością i jedynie przekształcamy już gotowy budynek w inny Mistrz
Gry może uznać, że musimy zapłacić niższą cenę. Jeśli posiadana przez nas nieruchomość spełnia wymogi
nowej jej koszt wynosi tylko 50%.
Wszystkie ceny posiadłości liczone są w Jednostkach Pieniężnych (w skrócie: JP). Na potrzeby skali Posiadłości
1jp = 1 sztuka złota. W innych skalach gry stosowany jest jednak mniej korzystny przelicznik.
Dochód: Ewentualne pieniądze przynoszone przez posiadłość.
Utrzymanie: Niestety smutna prawda jest taka, że nie wystarczy stać się właścicielem posiadłości. Stale należy
w nią wkładać też czas i pieniądze, przeprowadzać remonty, sprzątać w niej, płacić od niej podatki i odrabiać
pańszczyznę. W tej tabeli znajduje się właśnie koszt utrzymania.
Jeśli nie zostanie on uiszczony raz na 3 miesiące gospodarstwo przestaje funkcjonować właściwie.
Zwykle uznaje się jednak, że przynoszące jakikolwiek dochód Gospodarstwa, jeśli nie zajdzie jakaś naprawdę
niezwykła sytuacja nie posiadają kosztu utrzymania. Po prostu nawet w najgorszym przypadku są w stanie na
siebie zarobić. Jeśli jednak Posiadłość nie przynosi dochodu, tylko spełnia inne funkcje: natychmiast należy
uiścić koszt Utrzymania.
Obsługa: Liczba ludzi koniecznych do tego, by posiadłość funkcjonowała. Muszą oni spędzać w pracy
minimum 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie przez 5 dni lub ekwiwalent). Jeśli budynek nie posiada
wystarczająco dużej obsługi nie spełnia żadnych swoich funkcji, a jedynie generuje koszta Utrzymania.
Wartość ta jest głównie orientacyjna. Informuje, ile osób jest „w środku”. W normalnych okolicznościach nie ma
znaczenia, jednak w trakcie przygód informacje te mogą okazać się przydatne.

Warto zauważyć, że koszt załogi często przekracza Koszta Utrzymania. Spowodowane jest to tym, że większość
posiadłości faktycznie zarabia jakieś pieniądze. Wystarczają one na częściowe opłacenie służby, lecz nie na
zmienienie ich w opłacalny interes.
Premie mechaniczne: Posiadłości dają także pewne premie poza finansowymi. Przykładowo właściciel dużego
ogrodu zawsze będzie miał pod ręką dobre miejsce do schadzek, trochę kwiatów i owoce. Zyska też niezwykłą
możliwość nauczenia się uprawy roślin! Premie mechaniczne mają dwie postacie: modyfikator do Cech w
pewnych, określonych sytuacjach przyznawanych właścicielowi i współpracującym z nim osobom oraz
zmniejszony koszt (o 1 punkt) nauczenia się niektórych Zdolności.
Korzyści: Korzyści mają zastosowanie dla pozostałych trybów gry. Opisują przydatność budynku dla poziomu
Prowincji i Organizacji oraz – w niektórych przypadkach – także dla Bohaterów Graczy.
Uwaga!!! Większość posiadłości działa w dwojaki sposób: produkują dobra na sprzedaż, lub na użytek swoich
właścicieli. Przynoszą albo Dochód albo Korzyści, ale nie oba na raz. Jeśli BG decydują się w danej turze
czerpać z tych drugich należy zapłacić koszt Utrzymania budynku, który w tej turze nie przynosi żadnych
dochodów. Jedyny wyjątek stanowi poziom Posiadłości. Na nim BG mogą czerpać z obydwu zalet.
Warunki: Są to zewnętrzne warunki, jakie muszą być spełnione, by budynek mógł funkcjonować. Wiadomo:
port w górach da się zbudować, podobnie, jak np. bank w lesie, tylko, że nie będzie z tego żadnego pożytku.
Jeśli warunki nie są spełnione, to budynek nie wypełnia żadnych swoich funkcji. Nadal jednak musi być
utrzymywany.
Opis: Krótki opis budynku.

2.2) Lista posiadłości:
2.2.1) Posiadłości rolnicze:
Posiadłości rolnicze to grupa budowli, które specjalizują się w rolnictwie: zarówno uprawie roślin, jak i
hodowli zwierząt. Część budynków rolniczych służyć może do produkcji żywności, inne skupiają się na
dostarczaniu innych dóbr: jedwabiu, tytoniu, wełny czy wierzchowców.
Gospodarstwo rolne:
Cena: 100jp
Dochód: 1k6 x 40jp raz do roku w lecie.
Utrzymanie: 10jp. Koszt liczony jest jedynie, jeśli latem gospodarstwo nie przyniesie zysków.
Obsługa: 1 osoba
Premie mechaniczne: Profesja: Rolnictwo, Profesja: Powożenie, Mistrzostwo w profesji (obie wymienione),
Krzepki
Korzyści: gospodarstwo zapewnia darmowe wyżywienie (średniej jakości) i miejsce do spania dla wszystkich
BG i trzech dodatkowych osób. Korzyść ta czerpana jest równolegle do dochodu i nie zmniejsza go.
Gospodarstwo w lecie może wygenerować (zamiast dochodu) 8 dodatkowych jednostek żywności lub materiał
(zboże, owoce, warzywa) na 1k6 x 400 racji żywnościowych.
Opis: Gospodarstwo rolne to po prostu zwyczajna chata zaopatrzona w kawałek pola. Na polu uprawiane jest
zboże oraz warzywa (a część działki zwykle leży odłogiem i odpoczywa), całość obrazu dopełnia kilka drzew w
sadzie oraz pewna ilość krów, kur i innych zwierząt
Hodowla:
Cena: 100jp
Dochód: 1k6 x 10jp
Utrzymanie: 50sz. z
Obsługa: 4 osoby
Premie mechaniczne: Profesja: pasterz, Profesja: Powożenie, Opieka nad zwierzętami
Korzyści: Hodowla zapewnia darmowe wyżywienie (średniej jakości) i miejsce do spania dla wszystkich BG i
trzech dodatkowych osób. Korzyść ta czerpana jest równolegle do dochodu i nie zmniejsza go.
Hodowla, zamiast dochodu w każdym sezonie może wygenerować 1k6 x 400 racji żywności. Lub w wypadku
owiec: 1k6 x 200 racji żywności i dokładnie tyle samo korców wełny.
Specjalne: zabicie wszystkich zwierząt w hodowli pozwala na uzyskanie (jednorazowo) 1k6 tysięcy racji
żywnościowych (lub 16 jednostek żywności), lecz niestety jest równoznaczne ze zniszczeniem hodowli.
Opis: hodowla jest gospodarstwem nastawionym na hodowle zwierząt. Najczęściej spotykane są hodowle
owiec, krów, kóz oraz świń i królików. Oprócz nich rolnicy trzymają także ptactwo: kury, gęsi, kaczki, perliczki
i indyki, niektórzy też kopią stawy rybne w których hoduje się karpie. W większości hodowli spotkać można
wszystkie te rodzaje zwierząt (a bogaci gospodarze oprócz nich posiadają też i swoje własne uprawy), ale
istnieją też i wyspecjalizowane hodowle, skupiające się na stadzie jednego gatunku zwierząt.

Wyspecjalizowana uprawa:
Cena: 500jp lub 1000jp
Dochód: 1k10 x 20jp (wariant tańszy) lub 1k10 x 50jp raz do roku na jesieni
Utrzymanie: 100jp (wariant tańszy) lub 200jp (wariant droższy) (koszt wpłacany raz do roku na jesieni)
Obsługa: 1 zarządca + 5 pracowników
Premie mechaniczne: Profesja: Rolnictwo, Profesja: Powożenie, Mistrzostwo w profesji (obie wymienione)
Warunki: odpowiedni mikroklimat (decyzja Mistrza Gry), w niektórych przypadkach zdolność Innowacja.
Opis: niektóre uprawy tworzone są w niewielkim stopniu z myślą o produkcji żywności na czas zimy, a raczej
nadzieją otrzymania produktów, które da się później drogo sprzedać, lub też przetworzyć na inne, poszukiwane
dobra. Najczęstsze przedsięwzięcia tego typu to plantacje chmielu oraz sady owocowe. Na południu i w
regionach o korzystnym klimacie uprawia się też winogrona, oliwki oraz owoce cytrusowe. Arbuzy, melony,
brzoskwinie oraz dojrzewają właściwie w całej śródkontynentalnej Laruzji, podobnie zresztą, jak wiele innych
roślin. Dodatkowo niziołki uprawiają ziele fajkowe nazywane czasem tytoniem oraz buraki cukrowe. Mawia się,
że daleko na wschodzie, w Sipangu i Cesarstwie Środka istnieją plantacje drzew morwowych, na których żerują
produkujące jedwab robaki. Sekret ten ponoć znać mają też i elfy, ale nie jest to pewne. Na pewno jednak
posiadają najlepsze pasieki (które też zalicza się do tej kategorii posiadłości).
Do kategorii drugiej należą najlepsze winnice, uprawy tytoniu, buraków cukrowych i fermy
jedwabników. Wszystkie pozostałe uprawy uznawane są za wariant tańszy.
Uwaga! Budowa fermy jedwabników, uprawy tytoniu lub buraków cukrowych wymaga zdolności
„Innowacja”.
Stajnia:
Cena: 500jp
Dochód: 1k6 x 30jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 zarządca + 5 pracowników
Premie mechaniczne: Jeździectwo (Koń), Opieka nad zwierzętami, Profesja: Hodowca, Konne Łucznictwo,
Walka Konna, Mistrzostwo profesji: Hodowca, Tresura, Woltyżerka, Zdolny woźnica, Pasażer, Wytrawny
jeździec,
Korzyści: 1) BG mogą ze stajni pobrać po jednym koniu, ośle lub mule dowolnego typu, w tym jednego
Wysokiej jakości (wszystkie pozostałe: Normalnej). Wszystkie zwierzęta muszą wrócić na swoje miejsce po
zakończeniu sesji (w wypadku ich utraty BG muszą zakupić nowe), inaczej budynek przestaje funkcjonować.
2) Jeśli w prowincji nie ma Stajni nie można w niej rekrutować kawalerii ani żadnych Podwładnych
używających koni.
3) Jeśli w prowincji BG szkolą lub utrzymują kawalerię, stajnie nie przynoszą dochodu.
Opis: Stajnie to budynek gospodarczy w którym hoduje się konie (lub w przypadku niektórych ras: wargów).
Istnieją z wielu powodów. Podczas, gdy jedne służą tylko do tego, by zwyczajnie zapewnić przestrzeń życiową
dla zwierząt używanych do pracy lub jako wierzchowce, inne wyspecjalizowały się w ich hodowli na sprzedaż.
Fantastyczna stajnia:
Cena: 50.000jp
Utrzymanie: 500jp
Obsługa: 1 zarządca + 2 treserów + 10 pracowników
Premie mechaniczne: Walka powietrzna, Wiedza: Potwory, Jeździectwo (dowolne), Opieka nad zwierzętami,
Profesja: Hodowca, Konne Łucznictwo, Walka Konna, Mistrzostwo profesji: Hodowca, Tresura, Woltyżerka,
Wytrawny jeździec, Uspokojenie potwora
Korzyści: 1) Dzięki temu budynkowi bohaterowie mogą otrzymać po jednym wierzchowcu z hodowanego w
stajni gatunku. Wierzchowce (lub ich ekwiwalent) muszą wrócić do stajni, inaczej posiadłość przestanie spełniać
swoją rolę.
2) Jedynie w prowincjach wyposażonych w Fantastyczne Stajnie można rekrutować wojska korzystające z
niezwykłych wierzchowców: gryfów, wywern, mamutów etc.
Warunki: w prowincji muszą istnieć Stajnie przynajmniej Wysokiej Jakości.
Opis: Fantastyczne stajnie to miejsce hodowli niezwykłych, rzadko spotykanych rumaków. W Laruzji można
spotkać wiele rodzajów takich istot. Do najsławniejszych należą pegazy, gryfy, hipogryfy i wyverny. Orkowie
dodatkowo hodują mamuty (na południu spotyka się też niekiedy słonie) i olbrzymie żółwie, a niektórzy
czarownicy pomniejsze smoki. Mimo tej rozmaitości fantastyczne stajnie są rzadkością. Wśród śmiertelników
tylko najbogatsze królestwa mogą sobie na nie pozwolić.
Zwierząt hodowanych w tego typu gospodarstwach nie sprzedaje się, podobnie zresztą jak ich młodych
lub jaj. Są na to zbyt cenne.

Wyspecjalizowana hodowla:
Cena: 200jp
Dochód: 1k6 x 30jp
Utrzymanie: 500jp
Obsługa: 1 zarządca + 2 treserów + 5 pracowników
Premie mechaniczne: Sokolnictwo, Uspokojenie zwierzęcia, Oswajanie, Opieka nad zwierzętami, Profesja:
Hodowca, Mistrzostwo profesji: Hodowca, Tresura,
Korzyści: Dzięki temu budynkowi każdy Bohater raz na sesje może otrzymać do pomocy zwierzę z
hodowanego gatunku (dodatkowo drużyna jako całość może otrzymać jedno zwierzę Wysokiej jakości).
Zwierzęta znają dowolny (dopuszczalny przez mechanikę) zestaw sztuczek, jaki zechcą gracze.
Opis: Wyspecjalizowane hodowle poświęcają czas na hodowle i szkolenie poszukiwanych na rynku zwierząt.
Mają one zarówno zastosowanie praktyczne (psy gończe, bojowe i myśliwskie, sokoły), rozrywkowe (tresowane
niedźwiedzie) lub tylko ozdobne (pawie, małpki, złote rybki, koty rasowe, kanarki). Niektóre też mogą służyć
jako komponenty do czarów lub leków.
W momencie nabywania posiadłości należy ustalić, jaki typ zwierzęcia jest w niej hodowany.
Herbarium:
Cena: 150jp
Utrzymanie: 15 jp rocznie
Obsługa: 1 ogrodnik
Premie mechaniczne: Wiedza: Botanika, Profesja: Ogrodnik, Leczenie Ran, Leczenie Chorób, Ważenie trucizn,
Ważenie eliksirów ziołowych, Zielarstwo, Ważenie antidotów,
Korzyści: właściciel herbarium na początku każdej sesji otrzymuje 1k10 +2 sztuki dowolnych, niemagicznych
ziół oraz 1k4 +1 sztukę pospolitych ziół magicznych.
Opis: Herbaria są rodzajem ogrodów przeznaczonym wyłącznie do hodowli ziół. Najczęściej w prawdzie
uprawiane są w nich rośliny o przeznaczeniu ozdobnym, kulinarnym i medycznym, ale spotkać też można takie,
w których rosną zamorskie rośliny służące do badań naukowych lub czarów.
Gołębnik:
Cena: 100jp
Utrzymanie: 10jp
Obsługa: 1 hodowca
Premie mechaniczne: Opieka nad zwierzętami, Profesja: Hodowca, Mistrzostwo profesji: Hodowca, Tresura,
Korzyści: Stale jesteś w posiadaniu gołębi pocztowych (patrz opis na końcu podręcznika) zdolnych dotrzeć do
każdego, ważnego zamku lub miasta w twojej okolicy. Liczbę ważnych miast, zamków i innych lokacji określ
wraz ze swoim Mistrzem Gry. Jednorazowo w gołębniku znajdują się 3 gołębie dla każdego z tych miejsc.
Opis: Gołębnik to niewielka szopa przeznaczona do hodowli gołębi. Ten jest jednak specjalny. Zamiast
typowych ptaków znajdują się tu ptactwo pocztowe, przygotowane na wypadek konieczności wysłania ich z
wiadomością do innego miejsca. Zwierzęta cały czas muszą być przygotowywane, karmione, tresowane i
wymieniane na nowe, by utrzymać je w pełni zdrowia. Wymaga to niestety sporo zachodu, jednak pozwala na
stałą i ożywioną korespondencję z przyjaciółmi.

2.2.2) Posiadłości produkcyjne:
Do tej grupy zaliczane są wszelkiego typu posiadłości skupiające się na pozyskiwaniu surowców
naturalnych z otoczenia. Do tej kategorii zaliczane są zarówno kopalnie i kamieniołomy, jak i wszelkiego typu
tartaki, na zwykłych chatach myśliwych i zbieraczy kończąc.
Kopalnie:
Cena: pospolitego minerału: 5.000jp, normalnego minerału 10.000jp, cennego minerału: 25.000jp, bezcennego
minerału: 100.000jp
Utrzymanie: 500jp
Dochód: na początku każdej tury rzuć dowolną liczbą 1k10 i pomnóż przez 100 (pospolity minerał), 200
(normalny), 300jp (cenny) lub 400jp. Za każdym razem, gdy wypadnie 10 MUSISZ ponowić rzut.
Jeśli na kostkach wypadnie dublet w kopalni dochodzi do wypadku. W przyszłym kwartale (i każdym
następnym za kolejne dublety) nie przynosi ona dochodów (ale ponosi koszty). Jeśli na kostkach wypadnie
triplet kopalnia wyczerpuje się.
Możesz się wówczas z nią pożegnać
Obsługa: 1 zarządca + 5 sztygarów + 100 pracowników
Premie mechaniczne: Profesja: Górnictwo, Sztygar, Zarządca, Mistrzostwo profesji: Wymienione, Wiedza:
Geologia, Szczur tunelowy, Krzepki

Warunki: obecność odpowiednich złóż w prowincji
Korzyści: Kopalnia pospolitych i normalnych minerałów, zamiast przynosić dochód mogą w skali Prowincji
wytwarzać 20 jednostek produkcji. Nie przynoszą wówczas jednak strat, pracują na swoje utrzymanie.
Opis: Kopalnie są miejscami, w których górnicy wkopali się w ziemię w poszukiwaniu ukrytych w niej
skarbów. Z ziemi dobywa się różne substancje. Najpospolitsze i jednocześnie najmniej poszukiwane to węgiel,
kamień na budowę domów i glina do wypalania cegieł. Rzadsze (i co za tym idzie cenniejsze) są pokłady metali,
zwłaszcza żelaza. Prawdziwą namiętność rozbudzają jednak dopiero kopalnie rzadkich minerałów na przykład
ołowiu (jego ruda zawiera niezwykle dużo srebra), złota, diamentów, soli i marmuru. Jednak największe
dochody przynoszą oczywiście rzadkie minerały o magicznych właściwościach, na przykład mithril.
Praca w kopalni jest niezwykle niebezpieczna. Dlatego pracują w nich zwykle dwa typy ludzi: pierwsi
to wolni i dumni górnicy, którzy większość urobku biorą dla siebie. Żyją oni w dostatku, choć często krótko.
Wielu z nich nawet po kilku tygodniach porzuca swe zajęcie by już nigdy więcej nie pracować.
Drugim typem górników są więźniowie, skazańcy i niewolnicy zesłani do kopalni.
Praca obydwu grup jest niezwykle ciężka i niebezpieczna. Mało kto przeżywa w kopalni dłużej niż dwa
lata, choć wolni górnicy zwykle już po pół roku są bogaczami.
Leśniczówka:
Cena: 50jp
Utrzymanie: 5jp
Obsługa: 1 leśniczy
Premie mechaniczne: Wiedza myśliwego, Łowca, Łowiectwo, Profesja: Myśliwy, Mistrzostwo profesji:
Myśliwy, Naśladownictwo (odgłosy zwierząt), Odnajdywanie ścieżek, Wiedza: Botanika, Zwierzęta, Potwory,
Tropienie, Zastawianie pułapek, Zdobywanie żywności
Korzyści: Każde, uprawiane pole w Prowincji zapewnia dodatkową jednostkę Produkcji.
Warunki: obecność lasów
Opis: Lasy są bardzo ważną częścią Laruzyjskiej gospodarki. Zapewniają żywność, drewno oraz wiele ważnych
produktów: wosk, węgiel drzewny, miód, skóry i kości zwierzęce oraz owoce runa leśnego. Nie znaczy to
jednak, że w okolicy opanowanej przez ludzi las można pozostawić samemu sobie. Wymaga świadomego
zarządzania jak każdy inny region. Konieczni są ludzie, którzy zorganizują (lub ograniczą) wyrąb, będą tępić
szkodniki, zorganizują polowania na niepożądane zwierzęta i potwory (lub przeciwnie: będą zwalczać bandytów
i kłusowników) oraz ogólnie przypilnuje wszystkiego. Takich ludzi: zarządców i strażników lasów nazywa się
właśnie leśnikami.
Chata myśliwego:
Cena: 50jp
Dochód: 1k6-1 x 5jp
Utrzymanie: 5jp
Obsługa: 1 myśliwy
Premie mechaniczne: Wiedza myśliwego, Łowca, Łowiectwo, Profesja: Myśliwy, Mistrzostwo profesji:
Myśliwy, Naśladownictwo (odgłosy zwierząt), Odnajdywanie ścieżek, Wiedza: Botanika, Zwierzęta, Potwory,
Tropienie, Zastawianie pułapek, Zdobywanie żywności
Korzyści: każde pole Lasu lub innego łowiska w prowincji zwiększa swoją produkcję Żywności o ½ jednostki.
Alternatywnie do dochodu Chata Myśliwego może wyprodukować mięso i skóry o wartości 1k6-1 x 10jp
Warunki: obecność lasów lub innych łowisk
Opis: Znaczna część żywności wytwarzanej w Laruzji pochodzi właśnie z lasów. Są to zarówno owoce runa
leśnego, jak i mięso uzyskane z polowań oraz miód. Prócz nich myśliwi pozyskują rozlicznych, cennych
towarów, głównie zwierzęcych skór. Tępią też szkodniki, drapieżniki i mniej groźne potwory.
Warzelnia soli:
Cena: 2000jp
Dochód: 1k6 x 100jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 zarządca, 4 robotników
Warunki: w prowincji muszą istnieć jakieś źródła soli: złoża soli lub solanki, słone bagna albo dostęp do morza.
Opis: Warzelnie soli to dość proste w swojej konstrukcji budynki. Generalnie przygotowanie takiej jest proste:
wystarczy do tego krzywa chata, źródło ognia i garnek napełniony solanką lub morską wodą, którą stopniowo się
odparowuje aż do momentu uzyskania czystej soli. Niestety, jak łatwo zauważyć proces ten nie jest wydajny. By
był dochodowy musi pochłonąć wiele miejsca, zasobów i ludzkiej pracy. Z każdej kadzi słonej wody bowiem
odzyskuje się bardzo mało samej soli, a zużywa się sporo paliwa.

Stocznia:
Cena: 2500jp
Utrzymanie: 300jp
Obsługa: 1 zarządca, 10 majstrów i 100 robotników
Premie mechaniczne: Rzemiosło: szkutnictwo, Rzemiosło: ciesielstwo, Mistrzostwo rzemiosła: oba, Majster,
Krzepki
Korzyści: jedynie w prowincjach, w których istnieją Stocznie można budować statki.
Warunki: dostęp do morza, jeziora lub żeglownej rzeki.
Opis: stocznie są wyspecjalizowanymi i przy okazji bardzo dużymi (jednymi z największych tworzonych w
Laruzji) warsztatami rzemieślniczymi. Zwykle zatrudniają dziesiątki, jeśli nie setki ludzi. Ich pracownicy
zajmują się zwykle budową i konserwacją statków: tak kupieckich, jak i wojennych (choć Laruzja tak naprawdę
nie rozróżnia jednych od drugich)..
Chata rybaka:
Cena: 100jp
Dochód: 1k6 x 10jp raz do roku w lecie.
Utrzymanie: 10jp. Koszt liczony jest jedynie, jeśli latem gospodarstwo nie przyniesie zysków.
Obsługa: 1 osoba
Premie mechaniczne: Profesja: Rybactwo, Wiedza: Morze, Mistrz Profesji, Nawigacja, Pływanie, Sprawniejsze
pływanie, Morskie nogi, Krzepki
Korzyści: Zamiast generować dochód Chata Rybaka może sprawić, że każdy obszar Morza, Rzeki lub Jeziora
produkuje o jedną jednostkę Żywności więcej, niż wynikałoby to z normalnych reguł.
Warunki: dostęp do jakiegokolwiek rodzaju łowisk.
Opis: chaty rybaków to gospodarstwa podobne nieco do zwykłych, wiejskich chat chłopów. Z tą różnicą, że ich
mieszkańcy, miast utrzymywać pola większość swej żywności czerpią łowiąc ryby. Zwykle właściciele
posiadają też niewielkie poletka ziemi, ale ich główny majątek stanowią łodzie oraz sieci rybackie. Wielu
rybaków trudni się też zbieraniem wodorostów i bursztynu, a niektórzy też przewoźnictwem, przemytem, a
nawet piractwem.
Tartak lub Chata cieśli:
Cena: 200jp
Dochód: 1k10x10jp tylko w skali Posiadłości
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 tracz, 5 robotników
Premie mechaniczne: Profesja: Cieśla, Mistrzostwo Profesji: Cieśla, Majster, Krzepki, Rzemiosło: Ciesielstwo,
Mistrzostwo rzemiosła: Ciesielstwo,
Korzyści: każde pole Lasu w prowincji produkuje o jedną jednostkę Produkcji więcej, niż normalnie.
Warunki: obecność Lasu w prowincji
Opis: Warsztaty ciesielskie i tartaki przetwarzają drewno w wyroby drewniane, zwykle deski i materiały
budowlane. Wbrew pozorom właściwe przygotowanie drewna wymaga wiedzy i umiejętności, która bynajmniej
nie jest łatwa do zdobycia.

2.2.3) Posiadłości Rzemieślnicze:
Ten typ posiadłości zajmuje się samodzielną produkcją. Należą do niego zarówno warsztaty
przekształcające pozyskane z innych budowli zasoby tak, by nadawały się do użycia w innych dziedzinach, jak i
wytwarzające każdy rodzaj dobra: od prostych narzędzi, przez broń, pancerze po dzieła sztuki.
Warsztat przetwórczy
Cena: 100jp
Dochód: dochód oryginalnej posiadłości +2
Utrzymanie: 10jp
Obsługa: 1 majster, 5 robotników
Premie mechaniczne: Profesja (dowolne trzy), Mistrzostwo (dowolne trzy), Rzemiosło: Dowolne trzy
Korzyści: w wypadku przetwórstwa żywności: produkcja żywności +1
W wypadku produkcji rzemieślniczej: +5 jednostek Produkcji
W wypadku tartaków: +1 do Produkcji z każdego pola Lasu w prowincji
Warunki: w prowincji musi istnieć Posiadłość, z którą współpracuje przetwórnia. Niektóre Posiadłości mogą
współpracować z kilkoma
Opis: Do tej kategorii zaliczają się wszelkie posiadłości stawiające sobie za główny cel przetwarzanie
istniejących już dóbr naturalnych lub uzyskanych z rolnictwa. Wiele z nich bowiem, mimo, że cennych nie

nadaje się do użycia bez wcześniejszej, skomplikowanej obróbki. Posiadłości przetwórcze sprawiają, że rzeczy
bezwartościowe nagle nabierają wartości.
Generalnie najczęściej spotykane przetwórnie to:
- Rzeźnie: przetwórnie mięsa. Wymagają hodowli zwierząt rzeźnych.
- Młyny wodne i wiatraki: mielą ziarno na mąkę, kaszę, grys, otręby i inne, podobne produkty. Wymagania:
Gospodarstwo rolne.
- Piekarnie: trudnią się wypiekiem chleba (oraz innych pieczyw, ciast i produktów mącznych) i jego sprzedażą.
Wymagania: młyn, gospodarstwo rolne.
- Huty i odlewnie: wytapiają metal z ród. Wymagania: kopalnie ród metali.
- Browary, gorzelnie i winiarnie: produkują napoje alkoholowe z chmielu, zboża, winogron i innych owoców.
Generalnie wymagają upraw odpowiednich roślin. Wymagania: gospodarstwo rolne i / lub Wyspecjalizowana
uprawa: plantacja chmielu, winnica albo sad.
- Przędzalnie i zakłady tkackie: przędzalnie zajmują się produkcją przędzy z wełny, lnu lub konopi. Zakłady
tkackie natomiast przędzę przekształcają w płótno, które może posłużyć do wyrobu ubrań. Wymagania:
Hodowla: owce lub Wyspecjalizowana uprawa: jedwab, konopie lub len.
- Garbarnie: przetwarzanie i obróbka skór zwierzęcych. Wymagania: hodowla.
- Wędzarnie: suszenie i wędzenie ryb. Wymagania: chata rybaka.
- Prasy do oliwy: zakłady wyciskające oliwę z oliwek (lub innych roślin oleistych np. rzepaku lub słoneczniku).
Wymagania: Wyspecjalizowane uprawy: oliwki, rzepak etc.
Warsztaty rzemieślnicze:
Cena: 200jp
Dochód: 1k10x10jp tylko w skali Posiadłości
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 rzemieślnik
Premie mechaniczne: premia +20 do testów jednego, wybranego Rzemiosła, jeśli jesteś w Pracowni. Zdolność
Rzemiosło i Mistrzostwo Rzemiosła (jeśli jesteś w środku).
Korzyści: Produkcja Prowincji rośnie o +5 jednostek. Z punktu widzenia mechaniki na skali prowincji
wszystkie typy zakładów rzemieślniczych traktowane są jako jedna posiadłość.
Opis: Warsztaty rzemieślnicze są miejscami pracy wyspecjalizowanych ekspertów wykonujących
skomplikowane i trudne do wytworzenia przedmioty. Zwykle wyposażone są w całe zestawy skomplikowanych
i trudno dostępnych narzędzi, które znacząco ułatwiają pracę. Bardzo często się zdarza, że w całych
społecznościach żyje tylko jeden rzemieślnik jakiegoś fachu. Sprawia to, że ich usługi są poszukiwane i wysoko
cenione.
Przykładowe rodzaje zakładów rzemieślniczych to:
- bednarz: producent beczek
- ceglarz: produkuje cegły
- farbiarz: wytwórca barwników i osoba odpowiadająca za nadawanie kolorów tkaninom
- garncarz: osoba wytwarzająca garnki gliniane
- jubiler: rzemieślnik obrabiający kamienie i metale szlachetne. Często nazywany też złotnikiem.
- kamieniarz: specjalista od obróbki kamienia, prostych zdobień i budownictwa
- kowal: specjalista od obróbki metalu. Wytwarza narzędzia, przedmioty codziennego użytku i prostą broń.
Podkuwa też konie.
- krawiec: szycie ubrań
- lutnik: wytwarza instrumenty muzyczne
- stolarz: rzemieślnik wykonujący przedmioty z drewna, głównie meble i elementy budowli (np. drzwi)
- szewc: osoba szyjąca buty
- szkutnik: osoba wykonująca łodzie, zwykle niewielkie, choć szkutnicy pracują też przy budowie statków.
- ślusarz: producent zamków, czasem wykonuje też proste, mechaniczne pułapki.
- zegarmistrz: producent zegarów, czasem też wykonuje proste, mechaniczne zabawki i urządzenia o napędzie
zegarowym.
Manufaktura:
Cena: 500jp
Dochód: 1k10x20jp tylko w skali Posiadłości
Utrzymanie: 40jp
Obsługa: 1 majster-rzemieślnik, 20 robotników.
Premie mechaniczne: +20 testów jednego, wybranego Rzemiosła, jeśli jesteś w Manufakturze. Zdolność
Rzemiosło, Mistrzostwo Rzemiosła lub Majster,

Korzyści: Produkcja Prowincji rośnie o +10 jednostek. Z punktu widzenia mechaniki na skali prowincji
wszystkie typy manufaktur rzemieślniczych traktowane są jako jedna posiadłość.
Warunki: twórca manufaktury musi posiadać zdolność: Innowacja: Manufaktura
Opis: Manufaktura jest praprzodkiem fabryki. Zatrudniane są w niej niewykwalifikowani robotnicy, z których
każdy poznaje niewielki fragment rzemiosła, a następnie wspólnymi siłami wytwarzają jego produkty. W tej
chwili takich struktur w Laruzji prawie nie ma. Ich wydajność jest niewiele większa od zwykłych warsztatów
rzemieślniczych, a warunki pracy w nich wręcz okropne. Sprawia to, że pracownikami manufaktur są niemal
wyłącznie skazańcy, nędzarze i niewolnicy.
Warsztat płatnerski:
Cena: 200jp
Dochód: 1k12x10jp tylko w skali Posiadłości
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 rzemieślnik
Premie mechaniczne: premia +20 do testów Rzemiosła: Płatnerstwo, jeśli jesteś w warsztacie. Zdolności:
Rzemiosło: Płatnerstwo i Mistrzostwo rzemiosła: Płatnerstwo, Metalurgia, Obchodzenie się z ogniem
Korzyści: tylko w prowincjach posiadających Warsztat Płatnerski mogą powstawać wojska z lepszym, niż
Normalnej Jakości uzbrojeniem
Opis: Na potrzeby gry przez warsztaty płatnerskie rozumie się pracownie zarówno płatnerzy (specjalistów od
wytwarzania zbroi), jak i kowali produkujących innego rodzaju uzbrojenie. Na ogarniętym przez wojny,
konflikty wewnętrzne i zagrożonym przez Ciemne Moce kontynencie Laruzji płatnerze zawsze mają pełne ręce
roboty, lecz są też ludźmi zamożnymi. Prawie każdy chce mieć jakąś broń, by w razie konieczności móc
walczyć w obronie swego życia.

2.2.4) Magazyny
Jak sama nazwa wskazuje są to budowle przeznaczone do składowania produktów uzyskanych w
innych posiadłościach. Mogą wydawać się niepozorne i mało ciekawe, jednak najpewniej stanowią
najważniejszy typ budynków w Laruzji. Pozwalają bowiem na składowanie żywności, broni i towaru przez
długie miesiące. Zdarzyć się może, że los prowincji zależeć będzie od tego, czy istnieją w niej w danej chwili
właściwie zaopatrzone magazyny. Oczywiście składem nie może być byle jaki budynek: musi być przede
wszystkim odpowiednio duży, a także właściwie zabezpieczony przed wilgocią i szkodnikami.
Zasada specjalna: posiadacz odpowiedniego magazynu może po wykonaniu rzutu na Dochód z innej
posiadłości uznać, że odkłada całą produkcje do magazynu. Ponosi wówczas koszty utrzymania Posiadłości. W
następnej turze ma prawo wykonać kolejny rzut. Towar w magazynie pozostawać może w zasadzie dowolnie
długo.
Spichlerz:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 30jp
Obsługa: 5 robotników
Korzyści: W spichlerzu zgromadzić można do tysiąca ton żywności (razy skala gry).
W grze w skali Prowincji spichlerz posiada także inną rolę. Niewykorzystane jednostki żywności nie przepadaj
w momencie zakończenia tury, odkładane są do spichlerza i gromadzą się tam na przyszłość, do momentu, w
którym przyjdzie konieczność ich zużycia. W zwykłej wielkości spichlerzu pomieści się zwykle dwuletni zapas
żywności dla całej prowincji.
Opis: Spichlerz jest jednym z najważniejszych budynków w każdej prowincji i gospodarstwie rolnym.
Specjalnie przystosowany do przechowywania żywności – głównie zboża, ale też warzy oraz
zakonserwowanych mięsa, owoców i ryb (suszonych, wędzonych lub solonych) potrafi zadecydować o
przetrwaniu tysięcy ludzi. Oczywiście pod warunkiem, że coś się w nim znajduje… Nie wszystkie spichlerze
budowane są jednak z myślą o klęsce głodu. Niektóre powstają po prostu jako składy dla żywności, która ma
trafić na rynek.
Piwnica:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 30jp
Obsługa: 5 robotników
Korzyści: w standardowej Piwnicy zgromadzić można do tysiąca (razy skala gry) beczek wina, piwa lub innej
cieczy.
Opis: Piwnica to nie zwykła jama w ziemi. Najczęściej jest to duży, podziemny kompleks służący jako magazyn
na wino lub piwo oraz inne trunki. Składuje się je w beczkach pod ziemią, w nadziei, że panujący tam chłód

zakonserwuje je powstrzymując zachodzące w winie procesy fermentacji przemieniające z wolna alkohol w
ocet.
Magazyn:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 30jp
Obsługa: 5 robotników
Korzyści: magazyn wystarcza, by pomieścić tysiąc ton (razy skala gry) różnego rodzaju produktów.
Opis: Magazyn to najczęściej zadaszona hala przeznaczona do składowania różnego rodzaju produktów. Mimo,
że jest szczelny i zwykle pozbawiony wilgoci oraz szkodników nie nadaje się do przechowywania żywności ani
żywych istot. Magazyny i innego rodzaju składy są jednym z najważniejszych budynków dla kupców oraz
wszelkiego rodzaju producentów. Przewożone na wielkie odległości towary należy gdzieś w końcu złożyć na
wypadek braku koniunktury.
Zbrojownia:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 70jp
Obsługa: 5 robotników
Premie mechaniczne:
Korzyści: w Prowincji musi znajdować się zbrojownia, by możliwe było zbudowanie Koszar lub Strażnicy.
Każdy członek drużyny może pobrać ze zbrojowni po jednym egzemplarzu broni lub pancerza z
dowolnego typu, za wyjątkiem uzbrojenia, Magicznego, wyższej jakości lub wykonanego ze specjalnych
materiałów. Uzbrojenie to, lub jego ekwiwalent w pieniądzach musi wrócić do Zbrojowni po zakończeniu sesji,
inaczej budynek przestanie funkcjonować (nadal przynosząc straty). Zasada ta nie dotyczy amunicji i
przedmiotów jednorazowego użytku.
W zbrojowni znajdować się może uzbrojenie konieczne do wyposażenia 100 ludzi (razy skala gry)
Opis: zbrojownia jest budynkiem (lub komnatą w zamku) przeznaczoną do składowania i naprawy uzbrojenia.
Najczęściej w Laruzji ekwipunek żołnierzy jest ich własnością. Tylko w rzadkich przypadkach otrzymują oni
broń od swego pracodawcy. Ten jednak jest zobowiązany wymienić ich ekwipunek jeżeli zużyje się lub zostanie
zniszczony podczas służby. Wielu feudałów gromadzi też broń, by w razie potrzeby móc uzbroić swoich
poddanych.

2.2.5) Posiadłości handlowe:
Niektóre posiadłości nie produkują w zasadzie niczego, za to skupiają się na handlu i obrocie gotówką.
Nie da się ukryć, że ich istnienie ma znaczenie podstawowe dla gospodarki. W Laruzji istnieją całe regiony
cierpiące wielopokoleniową biedę tylko dlatego, że brak w nich miejsc, w których mieszkańcy mogliby
uprawiać handel. Mimo, że nieraz posiadają zdolnych rzemieślników i urodzajne pola praktycznie nie
wymieniają się żadnymi dobrami. Przez to nie posiadają prawie niczego, ponad to, co zdołali wyprodukować.
Jeśli bowiem nie mogą nic sprzedać, to nie mają też pieniędzy, by cokolwiek kupić.
Większość mieszkańców Laruzji ciągle używa handlu wymiennego. Mimo, że pieniądze są w stałym
użyciu wielu wieśniaków, mieszczan i szlachty posiada tylko niewielkie sumy w pieniądzach, a większość
swego majątku woli gromadzić w dobytku. Pieniędzmi codziennie posługują się wyłącznie podróżnicy, kupcy i
podobne im osoby. Zwykli ludzie najczęściej zadowalają się wyminą dzieł swych rąk i usług, a możni panowie
nie płacą za nic, uzyskując potrzebne im przedmioty jako daninę od chłopów.
Mimo to w niektórych obszarach rozwinęły się wyższe stopnie gospodarki. Działają już (choć są
wyjątkowo rzadkie) pierwsze banki oraz inne, skomplikowane instytucje finansowe. Jednak nadal większość
osób, nawet, jeśli posiada spore bogactwa, to woli chronić je budując skarbce i stawiając na ich straży pułapki
oraz uzbrojonych wartowników.
Skarbiec:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 skarbnik, 10 strażników
Korzyści: Umieszczenie jakiegoś przedmiotu w skarbcu utrudnia jego kradzież o 100% (patrz: Agenci).
Opis: Skarbiec jest budowlą stworzoną specjalnie po to, żeby przechowywać w nim pieniądze i inne dobra.
Większość używanych w Larzuzji fortun ma postać złotych, srebrnych lub miedzianych monet, ale jako środek
płatniczy stosowane są także ozdoby, drogie kamienie i wykonane z kruszców naczynia oraz inne przedmioty
codziennego użytku. Jak nietrudno zgadnąć większe sumy w tego typu środkach płatności odznaczają się nie
tylko dużą masą, ale i objętością. Dlatego też istnieje konieczność stworzenia specjalnych pomieszczeń do
magazynowania ich.

Skarbce są zazwyczaj dużymi, często starannie ukrytymi budowlami znajdującymi się od osiedli
ludzkich budowlami. Wiele z nich znajduje się pod ziemią, by utrudnić dostanie się do nich. Zwykle
przystosowane są do obrony, strzeżone przez całe labirynty korytarzy najeżonych pułapkami, strażników i
zestawy drzwi z wymyślnymi zamkami. Przebicie się do ich wnętrza niemal zawsze jest niewiarygodnie wręcz
trudne.
Wiele skarbców, które utraciły swych właścicieli nadal istnieje nietkniętych. Dotarcie do nich jest
trudne, ale ich odnalezienie może dostarczyć szczęśliwcom wielkiego bogactwa. O ile oczywiście zdołają je
wynieść na światło dzienne.
Kram:
Cena: 20jp
Dochód: 1k20 x 3jp tylko w skali Posiadłości
Utrzymanie: 1jp
Obsługa: 1 handlarz
Premie mechaniczne: Profesja: Kupiec, Targowanie się, Wycena, Plotki, Prowadzenie interesów
Warunki: kram musi znajdować się w miejscu, w którym chociaż bywają ludzie.
Opis: Kramy są chyba najbardziej podstawowym i najprymitywniejszym sposobem prowadzenia handlu.
Spotkać je można chyba w każdej części Laruzji. Prowadzi je tak duża część mieszkańców: tak zwykłych
chłopów, jak i mieszczan, że w niektórych częściach kontynentu nie da się przejść ulicą tak, by nie otrzymać
minimum dziesięciu ofert sprzedaży. Kramy posiadają bardzo różną postać: najprymitywniejsze składają się z
kilku skrzynek towaru (lub wręcz tacy trzymanej przez kramarza) położonych na ziemi. Za nimi zasiada osoba
starsza lub dziecko, z zadaniem pilnowania dobra oraz odbierania pieniędzy od klientów. Omawiane konstrukcje
nie są na szczęście aż takim prymitywizmem. To najczęściej spore, zadaszone nasmołowanym płótnem lub
drewnianym dachem budy na których wystawiono towar. Mimo, że służą głównie drobnemu handlowi często
korzystają z nich nawet znaczni kupcy. Jednak większość naprawdę dochodowych interesów szybko przenosi się
do sklepów.
Sklep:
Cena: 100jp
Dochód: 1k6 x 10 jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 handlarz
Premie mechaniczne: Profesja: Kupiec, Targowanie się, Wycena, Plotki, Prowadzenie interesów, Mistrzostwo
profesji: Kupiec, Wyczucie upodobań, Sprzedaż impulsywna, Zniżka, Ważny klient, Zadowolony klient,
Warunki: sklep musi znajdować się w miejscu, w których odbywa się jakiś handel, najlepiej w dobrej dzielnicy
miasta.
Opis: sklepy są pospolitym widokiem. Sklep to najczęściej zwykły budynek, który posiada obszerną salę
przystosowaną do wykładania towaru i obsługi klientów. Najczęściej mieszczą się na parterach kamienic.
Reklamowane są za pomocą wystających daleko nad ulice szyldów, często ozdobionych napisem i artystyczną
ilustracją dla niepiśmiennych informującą jaki towar sprzedawany jest wewnątrz. Niekiedy też, by przyciągnąć
klientów wystawia się też część sprzedawanych dóbr na ulicę, choć czyni się to jedynie z przedmiotami
mniejszej wartości, lub też stawia się przy nich strażnika. Prezentowany w ten sposób towar bowiem często jest
kradziony przez przechodniów, nawet, jeśli są to zgniłe jabłka… Z drugiej strony wielu kupców traktuje tego
typu wystawy jako darmowe próbki i po prostu wlicza je w koszt przedsięwzięcia.
Targowisko:
Cena: 300jp
Utrzymanie: 10jp
Obsługa: 1 zarządca, 10 porządkowych
Premie mechaniczne: Profesja: Kupiec, Targowanie się, Wycena, Plotki, Prowadzenie interesów, Mistrzostwo
profesji: Kupiec, Wyczucie upodobań, Sprzedaż impulsywna, Zniżka, Ważny klient, Zadowolony klient,
Stworzenie potrzeby posiadania, Paserstwo, Znając potrzeby, Zmysł rynku, Umysł biznesmena, Złodziejskie
oczka
Korzyści: Targowisko funkcjonuje tylko w skali Prowincji lub Organizacji. Po pierwsze Władca, w prowincji, w
której znajduje się ta posiadłość otrzymuje premie +20 rzutów na Dostępność produktów.
Po drugie: od momentu zbudowania wszystkie pola i poddani generujący Punkty Dochodu (nie mylić z
posiadłościami generującymi Dochód) produkują go o 1 punkt.
Warunki: targowisko musi znajdować się w mieście lub innym miejscu, w którym łatwo znaleźć wędrujące,
chętne dokonać zakupu osoby.

Opis: Targowisko jest jednym z najważniejszych miejsc w każdej prowincji. Mimo, że wygląda zwykle
nieciekawie: stanowi prosty plac na którym rozstawiono setki kramów, to jednak jego rola jest nie do
przecenienia. Po pierwsze umożliwia mieszkańcom swobodny, co jest szczególnie istotne, jeśli weźmie się pod
uwagę fakt, że w tym świecie nie ma agencji rolnej. Po drugie targowisko nie jest jedynie miejscem handlu, ale
też sercem każdej społeczności. To na nim bogacze spotykają się z nędzarzami, krasnoludy z elfami,
mieszczanie z chłopami i mieszkańcy okolicy z przejezdnymi. Handel jest często tylko pretekstem do wymiany
opinii, myśli, wieści oraz najzwyklejszych plotek.
Bank:
Cena: 10 000jp
Dochód: 1k10 x50jp
Utrzymanie: 500jp, utrzymanie płacone jest jedynie jeśli bank w danej turze z jakichś przyczyn nie może
funkcjonować.
Obsługa: 1 zarządca, 5 skrybów, 10 strażników
Premie mechaniczne: Czytanie i Pisanie, Biurokracja, Zmysł rynku, Umysł biznesmena, Prowadzenie
interesów, Profesja: Kupiec, Mistrzostwo profesji: Kupiec, Blask bogactwa,
Korzyści: jedynie w prowincji posiadającej bank można zaciągać Pożyczki, wpłacać pieniądze na Lokaty,
nabywać Udziały i Ubezpieczenia oraz wystawiać Weksle.
Każdy poddany i obszar w prowincji tworzący Punkty Dochodu przynosi ich o jeden więcej.
Warunki: w prowincji musi istnieć Targowisko, twórca banku musi posiadać zdolność Innowacja: Bank
Opis: Banki jako takie w Lrauzji praktycznie nie istnieją, podobnie niestety jak inne instytucje finansowe. Te
nieliczne, które powstały znajdują się głównie w rękach gnomów i krasnoludów. Obydwie te rasy bowiem
dobrze radzą sobie z liczbami oraz mają tendencje do kumulowania bogactw. Podobną działalność próbowało
prowadzić także kilka świątyń i niektórzy kupcy, lecz niestety z racji na religijne i gospodarcze rozdrobnienie
kontynentu nie odniosły dużego sukcesu. Największym problemem banków, prócz zakazu lichwy
podyktowanego przez kapłanów są trudności z uczciwością klientów. Wiele osób, zwłaszcza możnych zadłuża
się na wielkie sumy, których następnie nie oddaje odstraszając wierzycieli za pomocą wojska i drużyn
feudalnych. Także pozostała działalność wiąże się zwykle z tak dużym ryzykiem, że w zasadzie stanowi ruletkę.
Z tymi i innymi problemami najlepiej chyba radzą sobie krasnoludy, uznające każdy szwindel za
klanową hańbę i zmywające go krwią w trakcie rodowych wendett.
Mimo tych trudności banki w bardzo korzystny sposób wpływają na rozwój gospodarki czynią. Przede
wszystkim pozwalają umieszczać pieniądze na lokatach, co sprawia, że powoli, ale sukcesywnie zwiększają one
swoją wartość. Co więcej pieniądze te używane są do inwestycji, które dodatkowo zwiększają obroty w regionie.
Wystawiają też weksle, które – gdyby przyjęły się szerzej (na co przez następne trzy – cztery stulecia raczej nie
można liczyć) zwiększyłyby wygodę i bezpieczeństwo handlu dzięki przelewom bezgotówkowym. Udzielają też
pożyczek, które w prawdzie potrafią nieuważne osoby wpędzić w pułapkę zadłużenia, ale mądrym inwestorom
pozwalają błyskawicznie sfinansować trudne przedsięwzięcia. Wreszcie prowadzą obrót udziałami,
pozwalającym błyskawicznie pokryć koszt drogich inwestycji lub rozbić nieco ryzyko pomiędzy wielu kupców.

2.2.6) Kultura i rozrywka:
Mimo, że wydawać by się mogły trywialne są niezwykle ważną częścią życia ludzkiego. Mimo, że
niektóre prądy myślowe w Laruzji starają się ją zwalczać jako stratę czasu i grzech nie da się ukryć, że dla wielu
osób stanowi ona sens życia. Wielu ludzi – zarówno nędzarzy jak i bogaczy – po zakończeniu dnia pracy udaje
się do karczm, słucha muzyków, lub też bawi się w święta. Rozrywka edukuje, integruje społeczności, pozwala
też zapomnieć o szarości dnia codziennego. Ona też często nadaje sens życiu: bez niej stałoby się ono tylko
smutnym pasmem pracy i obowiązków.
Sztuka i kultura mają nieco inne znaczenie. Pozornie są jedynie ozdobą, na którą bogacze trwonią swe
zasoby. Jednak tego typu wypowiedzi paść mogą jedynie z ust osób nie tylko będących pozbawionymi
jakiejkolwiek wrażliwości, ale też dodatkowo zwyczajnie głupimi. Sztuka i kultura bowiem kształtują ducha,
otwierają świadomość na piękno, pozwalają dostrzec inne elementy życia, niż tylko walka i zabijanie.
Dodatkowo w Laruzji często niosą w sobie ładunek informacyjny. Sztuka uwzniośla, uzewnętrznia emocje oraz
pozwala lepiej rozumieć samego siebie. Dzięki religijnemu i mitologicznemu przekazowi także bardzo często
ułatwia zrozumienie najważniejszych prawd religijnych.
Karczma lub oberża:
Cena: 500jp
Dochód: 1k6 x20jp tylko w skali Organizacji lub Posiadłości
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 karczmarz, 5 do 10 służących

Premie mechaniczne: Profesja: Kupiec, Mistrzostwo profesji: kupiec, Targowanie się, Wycena, Plotki,
Prowadzenie interesów, Wyczucie pobudek, Gromadzenie informacji, Rzemiosło: Warzenie piwa, Mistrzostwo
rzemiosła: Warzenie piwa,
Korzyści: karczma redukuje o 1 jednostkę niezadowolenie w prowincji. Każde pole z Drogami generuje
dodatkową Jednostkę Handlu
Opis: Rola karczm jest trudna do przecenienia. Budynki te powstają zwykle w znacznej odległości od miast.
Powstają w odstępach od pół dnia do jednego dnia drogi, czasem rzadziej, tak, że podróżny wyruszając z jednej
rankiem wieczorem dociera do następnego budynku. Niestety takie udogodnienia spotkać można jedynie na
najbardziej uczęszczanych szlakach łączących ze sobą przynajmniej dwie stolice księstw. Na pozostałych
podróżnemu zwykle przychodzi spać w krzakach i opędzać się od wilków.
Z powodu dużego oddalenia od cywilizacji większość karczm stanowi duże budynki, połączone
jednocześnie z gospodarstwami rolnymi i warsztatami. Często stanowią samowystarczalne jednostki
gospodarcze zdolne dać nocleg każdemu: od podróżującego księcia, po wygłodniałego nędzarza.
Oberże posiadają nieco odmienną rolę. Powstają zwykle we wsiach i miastach. Stanowią jednocześnie
jadłodajnie, miejsca spotkań, bary oraz miejsca noclegów. Często wyspecjalizowane są w obsłudze jakiegoś,
wybranego klienta, na przykład członków jednego z cechów lub gildii, choć zwykle osoby z zewnątrz też są
wpuszczane. Najczęściej są mniejsze, niż prawdziwe karczmy.
Teatr:
Cena: 1000jp
Dochód: 1k10x20jp (tylko na poziomie posiadłości lub organizacji)
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 zarządca, 10 aktorów, 5 specjalistów od różnych dziedzin (reżyser, krawiec szyjący kostiumy,
charakteryzator etc.), 5 muzyków, 5 służących
Premie mechaniczne: Sztuka: Aktorstwo, Aktorstwo, Występy, Przebieranie się, Sztuka: Śpiew, Etykieta,
Uznany artysta, Wszystkie drzwi stają otworem, Poetycki język,
Korzyści: obecność teatru w prowincji redukuje o 2 jednostki niezadowolenie
Warunki: Teatr, aby funkcjonował musi znajdować się w ludnym mieście (tzn. prowincji o wielkości minimum
5).
Opis: Generalnie w Laruzji istnieją dwa typy teatru: religijny i dworski. Pierwszy organizowany jest przez
kapłanów. Wystawiane w nim przedstawienia mają różną tematykę: wahają się od mrocznych, apokaliptycznych
opowieści umoralniające, przez historie mityczne, na satyrach kończąc, w których próby moralizowania są
jedynie pretekstem dla niepohamowanej, czasem rozpustnej zabawy. Drugi typ skupia się na klasyczniejszym
repertuarze tragedii, komedii i dramatu połączonego często z opowieściami historycznymi i mitycznymi. Obie
formy sztuki nie stronią od wykorzystywania istot mitycznych i bardzo często przeplatają się. Przyciągają też tą
samą widownie. Najczęściej wystawiane są przez wędrowne trupy aktorów, a treść przedstawienia zależy od
tego, czego zażąda sponsor. Nierzadko zdarza się więc, że ta sama grupa wystawia dwie zupełnie różne sztuki.
Nie jest więc niczym dziwnym, że ci sami aktorzy wystawiać mogą jednego dnia religijne przedstawienie dla
zdewociałego władcy, a kolejnego porywający dramat dworski dla grupy nędzarzy.
Niestety większość przedstawień odbywa się albo na placach miast, albo na dziedzińcach zamków, lub
– w najlepszym razie – zaimprowizowanych szopach. Prawdziwych teatrów z odpowiednim zapleczem jest
niewiele. Działają tylko w kilku , najbogatszych stolicach. Przyciągają jednak tysiące gości i stanowią miejsca
prawdziwej integracji społecznej. Bywa, że na tej samej widowni zasiadają król i najbiedniejszy żebrak, a
czasem nawet dyskutują o obejrzanym przedstawieniu.
Zwierzyniec:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 200jp
Obsługa: 1 zarządca, 5 opiekunów, 2 treserów i 10 służących
Premie mechaniczne: Wiedza: Natura, Opieka nad zwierzętami, Leczenie ran, Leczenie chorób, Tresura,
Dodatkowa sztuczka (...), Uspokojenie zwierzęcia
Korzyści: posiadanie Zwierzyńca redukuje o 2 jednostki Niezadowolenie w prowincji.
Opis: Zwierzyńce są budowlami wznoszonymi przez niektórych bogaczy i szlachetnie urodzonych. Ich
posiadacze gromadzą w nich różnego rodzaju egzotyczne, ozdobne, niezwykłe i niebezpieczne zwierzęta czasem
dodając do tego także potwory i inne dziwadła: od schwytanych orków i groteskowo zdeformowanych ludzi,
przez niewielkie potwory (np. gigantyczne szczury lub pająki) po prawdziwe, niebezpieczne bestie. Większość
trzyma je dla własnej przyjemności, lecz niektórzy hodowcy udostępniają ich widok gawiedzi.
Arena:
Cena: 2500jp (tylko na poziomie posiadłości lub organizacji)

Dochód: 1k20x20 jp
Utrzymanie: 300jp
Obsługa: 1 zarządca, 10 służących, 20 strażników
Premie mechaniczne: -10 do testów społecznych wobec większości kleru, osób pobożnych i przedstawicieli
władzy królewskiej.
5 dowolnych zdolności związanych z Walką.
Korzyści: arena redukuje o 3 jednostki Niezadowolenie w prowincji.
Jednocześnie areny nastawiają do ciebie nieprzyjaźnie wszystkie religijne (powiązane z panteonami
Tyra, Elfim i Krasnoludzkim) oraz charytatywne organizacje działające w prowincji. Jeśli w prowincji jest silny
któryś z wcześniej wymienionych, trzech kultów istnieje 10% szans, że w prowincji pojawią się kłopoty na tle
religijnym (+20% jeśli w prowincji znajduje się Świątynia).
Opis: Generalnie areny najczęściej mają postać dużych, widocznych już z oddali budynków, mieszczących
setki, lub przynajmniej dziesiątki widzów. Niektóre z nich znajdują się też w zamkniętych halach, zwykle
danych magazynach lub wykopanych w ziemi dziurach. Kojarzone są najczęściej z walkami niewolników. Jako,
że ci ostatni w Laruzji są rzadcy zwykle pojedynki toczone są przez skazańców lub rządnych wrażeń i nagrody
awanturników. Walki organizuje się zwykle przeciwko zwierzętom i potworom (czasem wręcz szczuje się jedne
na drugie), rzadziej przeciwko ludziom na śmierć i życie. Popularne są też wyścigi rydwanów: niezwykle
niebezpieczne dla uczestników.
Areny, niezależnie od rodzaju posiadają bardzo złą reputacje. Powoduje to, że budzą duże kontrowersje
i wywołują liczne sprzeciwy wśród autorytetów religijnych i etycznych.
Pomnik:
Cena: 250jp
Utrzymanie: 10jp
Korzyści: Istnieją cztery rodzaje posągów:
- posągi władców, spełniające rolę propagandową (+10 do testów społecznych z własnymi poddanymi)
- posągi postaci religijnych i mitologicznych (+10 do testów społecznych z kapłanami i osobami religijnymi,
jeśli znajdujesz się we własnej prowincji)
- posągi bohaterów i ważnych postaci (przedstawiona na nich postać otrzymują zaletę Lokalny Bohater w
prowincji, w której się znajduje)
- posągi zdobiące miasto (+10 do testów społecznych podczas rozmów dyplomatycznych z wysłannikami
innych władców, które prowadzisz we własnej prowincji).
Opis: pomniki, statuy i posągi są stałym elementem większości miast. Zdobią bramy, główne ulice i prawie
wszystkie place. Pomniki pełnią różne role: głównie dekorują miasta, ale spełniają też funkcje propagandowe,
przysparzając chwały i splendoru przedstawionym nań osobą, bogom oraz samemu miastu i jego mieszkańcom.

2.2.7) Posiadłości naukowe i edukacyjne:
Mimo, że większość prostego ludu i władców nie rozumie jej roli, nauka jest jedną z najważniejszych
dziedzin życia każdej prowincji. Także bowiem w Laruzji, mimo, że często niedoceniana wiedza jest potęgą. W
prawdzie uczeni nie studiują najważniejszych, znanych nam dzisiaj dziedzin, a wiele z przekazywanej przez nich
wiedzy nie spełnia ani reguł naukowości, ani w ogóle przydatności życiowej, jednak zapotrzebowanie na
wykształconych ludzi jest ogromne. Uczeni: lekarze, prawnicy, inżynierowie, archiwiści i inne, wykształcone
osoby potrafią bowiem pchnąć całe królestwa ku szybszemu rozwojowi, potędze militarnej, gospodarczej i
większej wydajności aparatu państwa. Mimo, że mniej uchwytna, niż moc magii, siła rozumu jest bowiem
potężniejsza: pozwala na budowę machin ciskających potężne głazy oraz ogromnych gmachów użyteczności
publicznej czy nawet powstrzymywać zarazy, co dla magów jest zwykle trudne.
Biblioteka:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: minimum 1 starszy bibliotekarz (w bibliotece publicznej także 5 skrybów i 5 służących)
Premie mechaniczne: Generalnie istnieją dwa typy bibliotek: ogólne (posiadacz mając do niej dostęp otrzymuje
zdolność Wiedza we wszystkich dziedzinach oraz premię +10 do wszystkich testów związanych z dziedzinami,
co do których posiada już tą zdolność) oraz wyspecjalizowane (gwarantujące premię +20 do wszystkich testów
Wiedzy w związku z jedną dziedziną).
Ponadto dzięki bibliotekom wykupienie dowolnej zdolności Wiedza jest tańsze o 1 punkt.
Opis: Biblioteki służą do przechowywania ksiąg. Pracujący w nich uczeni gromadzą, kopiują i udostępniają
chętnym księgi: od potężnych, czarnoksięskich tomów, przez kolekcje wiedzy uczonych na zbiorach baśni dla
dzieci kończąc. Tego typu zbiór wiedzy jest niezbędny, jeśli ktokolwiek planuje poważnie zająć się uprawianiem
nauki.

Pracownia inżyniera:
Cena: 200jp (w skali Gospodarstwa) 800jp w skali Prowincji lub Organizacji
Utrzymanie: 20jp (w skali Gospodarstwa) 80jp w skali Prowincji lub Organizacji
Obsługa: 1 inżynier, 2 czeladników
Premie mechaniczne: Diabelski wynalazca, Majster, Na papierze dobrze wyglądało, Czytanie i Pisanie,
Wiedza: matematyka, Edukacja, Pirotechnika, Artylerzysta, Oblężenie, Styl budownictwa,
Korzyści: pracownia inżyniera generuje w prowincji 5 dodatkowych jednostek produkcji.
Opis: budynek ten jest w siedzibą nadwornego inżyniera, który czuwa nad realizacją i przebiegiem
najważniejszych prac w prowincji. Mimo, że na pierwszy rzut oka wygląda jak zwyczajne, duże mieszkanie jest
siedzibą wykształconego człowieka wypełnioną narzędziami jego pracy, którymi laik nie byłby w stanie się
posługiwać. Dzięki prostym pomiarom, tworzonym planom zagospodarowania oraz trwałej obserwacji
organizacji pracy potrafi uczynić ją niezwykle wydajną.
Obserwatorium astronomiczne:
Cena: 300jp (w skali Gospodarstwa) 1200jp w skali Prowincji lub Organizacji
Utrzymanie: 30jp (w skali Gospodarstwa) 120jp w skali Prowincji lub Organizacji
Obsługa: 1 astronom lub astrolog, 2 uczniów lub służących
Premie mechaniczne: obserwatorium zapewnia premię +10 do wszystkich testów wiedzy związanych z
Astronomią i Astrologią oraz zwiększa o 25% szanse na poprawną interpretacje Horoskopu.
Zdolności; Wiedza: Matematyka, Wiedza: Gwiazdy, Nawigacja, Orientacja, Astrologia
Opis: Obserwatoria astronomiczne to jedne z najciekawszych konstrukcji, jakie są wznoszone. Mimo ich ceny
paradoksalnie wydają się nie służyć do niczemu, jedynie czystej nauce. Jednak sprytni władcy potrafią znaleźć
zastosowanie także dla nich. Obserwatorium jest najczęściej wyniosłą wieżą lub dużym budynkiem z otwartym
tarasem na dachu. Wewnątrz znaleźć można szereg drogich instrumentów: map nieba, lunet, astrolabiów a także
niewielką biblioteczkę.
Szkoła:
Cena: 400jp
Utrzymanie: 40jp
Obsługa: 1 nauczyciel, 1 służący
Premie mechaniczne: Czytanie i Pisanie, Kaligrafia, Edukacja, Mól książkowy, Oczytanie, Wytrawny uczony,
Korzyści: Szkoła zmniejsza o 50% koszt wynajęcia następujących Specjalistów: Doradca, Inżynier, Alchemik,
Lekarz, Pisarz, Nauczyciel, Zarządca
Szkoła zmniejsza o 50% koszt budowy i utrzymania następujących Posiadłości: Pracownia Inżyniera, Pracownia
Alchemika, Obserwatorium astronomiczne, Biuro, Ratusz, Kancelaria, Sąd, Pracownia Medyka,
Warunki: Biblioteka lub Świątynia
Opis: Szkoły nie są częste w Laruzji. Generalnie istnieją w niektórych częściach kontynentu, lecz większa część
nauki przekazywana jest ustnie, z mistrza na czeladnika i ojca na syna, a nie nauczana w instytucjach. Wielu
bogaczy zatrudnia też guwernerów, by kształcili ich dzieci. Biedni natomiast i nieposiadający żadnych
umiejętności, które mogliby przekazać swym dzieciom zdani są na wędrownych kapłanów, którzy jednak dbają
głównie o naukę podstaw rytuałów.
Istniejące szkoły przyciągają głównie uzdolnioną i zdeterminowaną biedotę, oraz te dzieci z „klas
średnich” dla których nie starcza schedy po rodzicach. Na naukę w nich decydują się też kobiety nie chcące
pozostawać na zawsze w cieniu swych mężów. Ukończenie nawet najprostszej szkoły dla wielu jest życiowym
awansem.
Uniwersytet:
Cena: 10 000jp
Utrzymanie: 200jp
Obsługa: 1 rektor, 20 doświadczonych uczonych, 30 mniej doświadczonych uczonych, 40 służących
Premie mechaniczne: Czytanie i Pisanie, Kaligrafia, Edukacja, Mól książkowy, Oczytanie, Wytrawny uczony,
Uniwersytecka wiedza, Szkolenie laboratoryjne, Chłodnym okiem, Zakazana wiedza, Siła wiedzy, Niekłamany
geniusz, Język (...)
Korzyści: Uniwersytet zmniejsza o 75% koszt wynajęcia następujących Specjalistów: Doradca, Inżynier,
Alchemik, Lekarz, Pisarz, Nauczyciel, Zarządca
Uniwersytet zmniejsza o 75% koszt budowy i utrzymania następujących Posiadłości: Pracownia Inżyniera,
Pracownia Alchemika, Obserwatorium astronomiczne, Biuro, Ratusz, Kancelaria, Sąd, Pracownia Medyka,
Uniwersytet zastępuje korzyści ze Szkoły
Warunki: Szkoła, Biblioteka, Świątynia

Opis: Uniwersytety to wielkie centra kształcenia, tworzone celem zapewnienia całym królestwom stałego
dopływu pracowników wykwalifikowanych. Dzięki swym wychowankom zapewniają dobrobyt i prosperity
całym społecznościom.
Na uniwersytetach kształcą się dwa typy uczniów: synowie bogaczy oraz biedoty. Wiedza tam nabyta
daje szanse tak poważnego awansu życiowego, że po równo synowie i córki królów oraz nędzarzy ulegają jej
pokusie.
Pensja:
Cena: 2000jp
Dochód: 1k6 x 20jp (tylko w skali Posiadłości)
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 dyrektor, 4 nauczycieli, 4 służących
Premie mechaniczne: Czytanie i Pisanie, Kaligrafia, Edukacja, Sztuka (dowolna), Prowadzenie rozmowy,
Etykieta
Korzyści: koszt wynajęcia Nauczyciela, Mistrza Ceremonii, Dyplomaty, Artysty i Metresy w prowincji, w
której znajduje się Pensja zmniejsza się o połowę.
Warunki: w Prowincji musi znajdować się Szkoła.
Opis: Nazwa „Pensja” nie oznacza wypłaty, a szkołę dla młodzieży z dobrych domostw. Zwykle uczęszczają do
niej synowie i córki rycerstwa, zwłaszcza ci, dla których kariera militarna jest zamknięta, oraz dzieci kupców.
Trudno jednak spotkać w nich przedstawicieli zamożniejszej arystokracji, ta korzysta bowiem zwykle z usług
guwernerów.
Pensje skupiają się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności, które w przyszłości mają przydać się
osobom z dobrego domu. Przeważają wśród nich szkoły dla panien, które mają przygotować je do roli
doskonałych żon i matek. Prócz nich istnieją jednak też i różnego rodzaju szkoły artystyczne oraz nauczające
dobrych manier.
Pensje stanowią rzadkość w Laruzji. Większość rodzin woli bowiem posyłać swe dzieci na dwór, gdzie
towarzyszą orszakowi jednej z dam, wpływowych rodzin lub rycerzy. Tym sposobem dzieci nie tylko zdobywają
ogładę towarzyską, ale też niezbędne w przyszłości znajomości. Z drugiej strony pensje gwarantują znacznie
gruntowniejsze wykształcenie.

2.2.8) Posiadłości militarne:
Przeznaczeniem części posiadłości jest przygotowanie prowincji do udziału w wojnie, zarówno
obronnej, jak i napastniczej. Ułatwiają zaprowadzenie bezpieczeństwa, uniknięcie najazdów oraz jednocześnie
organizowania własnych wojsk i przygotowywania się do napadów na przeciwnika. Do kategorii tej zaliczane są
zarówno konstrukcje obronne jak i wszelkie ośrodki szkolenia wojska.
Zamki i twierdze:
Cena: drewniany: 4000jp, kamienny: 8000jp, ceglany: 12000jp
Utrzymanie: 200jp, 400jp, 600jp
Obsługa: 1 oficer, 10 żołnierzy, 30 służących
Premie mechaniczne: Zamek zapewnia premię +10 do wszystkich testów Zarządzania, jakie wykonujesz w
swojej prowincji.
Zdolności: Rozkazywanie, Ukochany dyktator, Defensywa, Dekret, Zarządzanie, Respekt, Głos władcy,
Przywództwo, Etykieta, Oblężenie, Taktyka, Dyplomacja
Korzyści: Za każdy zamek zbudowany w prowincji możesz zaznaczyć na mapce miejsce, w którym powstanie
twierdza. Jej minimalna obsada to 250 ludzi, maksymalna: 2500 ludzi (razy skala gry). Poziom umocnień to:
Drewniane: Umiarkowane (+3 do Siły Armii), Kamienne: Dość Dobre (+4 do Siły Armii), Ceglane: Bardzo
Dobre (+5 do Siły Armii).
Po więcej szczegółów zajrzyj do podręcznika Wojna Totalna.
W prowincji może znajdować się więcej, niż jeden zamek.
Warunki: nad budową zamku czuwać musi Inżynier
Opis: Zamki są jednym z nieodłącznych elementów laruzyjskiej architektury. Ogromne, warowne budowle
pełnią rolę centrum władzy, fortec i schronienia dla okolicznej ludności w czasie napaści. Generalnie Laruzyjski
zamek składa się z centralnej wieży warownej nazywanej donżonem, lub dużego, ufortyfikowanego skrzydła
mieszkalnego typu keep, otoczonego przynajmniej jednym pierścieniem murów (lub ziemnego wału
wzmocnionego palisadom). Zwykle sytuowane są na wzgórzach lub ziemnych kopcach i dodatkowo otoczone
dla bezpieczeństwa fosą.
Gród kopcowy (wieża rycerska):
Cena: 500jp.

Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 5 wartowników, 10 służących
Premie mechaniczne: Etykieta, Rozkazywanie, Dyplomacja, Respekt, Głos władcy, Przywództwo
Korzyści: Gród kopcowy jest fortecą o minimalnej obsadzie 10 osób i maksymalnej 250 osób. Zapewnia premię
+2 z fortyfikacji broniącym ją ludziom.
Po więcej szczegółów należy zajrzeć do podręcznika Wojna Totalna.
W prowincji może znajdować się więcej niż jeden Gród Kopcowy.
Opis: Wieża rycerska (nazywana też grodem kopcowym) jest typową siedzibą średniozamożnego rycerstwa,
barbarzyńskich wodzów oraz orkowych watażków. Jest to drewniana lub kamienna wieżą o wysokości 2 lub 3
pięter, posiadająca cechy obronne. Zwykle wzniesiona jest na niewielkim wzgórzu lub sztucznym nasypie,
otoczona palisadom i suchą fosą. W razie napaści spełnia funkcję niewielkiego zamku, zapewniając schronienie
okolicznej ludności.
Prawdopodobnie wieże rycerskie były pierwowzorem wież czarodziejów.
Mury obronne:
Cena: Drewniany: 4000jp, Kamienny: 8000jp, Ceglany: 12000jp
Utrzymanie: 200jp, 400jp, 600jp
Obsługa: 1 oficer, 25 wartowników, 40 robotników
Korzyści: Wybierz jedno z miast znajdujących się w prowincji. Zostanie ono otoczone murami o minimalnej
obsadzie 200 i maksymalnej 10 000 obrońców. Poziom umocnień to: Drewniane: Umiarkowane (+3 do Siły
Armii), Kamienne: Dość Dobre (+4 do Siły Armii), Ceglane: Bardzo Dobre (+5 do Siły Armii).
Warunki: nad budową murów czuwać musi Inżynier.
W prowincji może znajdować się tyle murów, ile miast.
Opis: Pasy murów i umocnień otaczają większość miast. W wielu wypadkach są to przeszkody tylko
symbolicznej natury, jak na przykład żywopłot lub ogrodzenie, ewentualnie wał ziemny wzmocniony palisadom.
Prawdziwe mury są zarezerwowane dla największych i najbogatszych miast. Posiadają dwojaką funkcję: w
czasie wojny zapobiegają napaści, chroniąc mieszkańców przed wrogiem i grabieżą. Podczas pokoju natomiast
regulują ruch z miasta i do niego, zapobiegając przedostaniu się niepożądanego elementu oraz ograniczając
przemyt i ułatwiając pobieranie ceł.
Szkoła fechtunku:
Cena: 2000jp
Dochód: 1k6 x 20jp (tylko w skali Posiadłości)
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 nauczyciel, 2 służących
Premie mechaniczne: 10 dowolnych Zdolności związanych z walką
Korzyści: koszt wynajęcia Fechmistrzów w prowincji, w której istnieje Szkoła Walki zmniejsza się o połowę.
Warunki: w Prowincji musi znajdować się Zbrojownia.
Opis: Szkoły fechtunku (i innych umiejętności bojowych) są popularnymi w Laruzji przybytkami. Zwykle tego
typu szkoła składa się z Sali treningowej (i czasem budynku mieszkalnego dla uczniów) w której doświadczeni
instruktorzy nauczają swych podwładnych trudnej sztuki władania mieczem. Poziom szkół jest różny, ale
zapotrzebowanie na ich usługi jest w przesiąkniętej wojnami Laruzji dość duże. Jednak mimo to większość
fechmistrzów uważa nauczane umiejętności za rodzaj sztuki dla sztuki.
Sala treningowa:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 20jp
Premie mechaniczne: 10 dowolnych Zdolności związanych z aktywnością fizyczną (jednak nie bezpośrednio z
walką) np. Pływanie, Nurkowanie, Akrobatyka, Bardzo silny
Opis: Sala treningowa to po prostu zwykła sala, wyposażona w kilka lub kilkanaście instrumentów służących do
ćwiczeń i doskonalenia się w całym szeregu umiejętności. Są drogie, lecz niezbędne do osiągnięcia
prawdziwego mistrzostwa. Sale treningowe są różne, w zależności od tego, jakie dziedziny się w nich ćwiczy.
Nie wszystkie sale treningowe są nawet przeznaczone do celów militarnych. Można spotkać np. takie, które
przeznaczono do tańca lub zwykłego wzmacniania krzepy. Wszystkie jednak stworzono z myślą o osobistym
użytku prywatnym.
Sieć wież obserwacyjnych:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 200jp
Obsługa: bliżej nieokreślona liczba wartowników

Korzyści: W prowincji, w której istnieje Sieć Wież Obserwacyjnych znacznie łatwiej przekazywać różnego
rodzaju, proste informacje. Jeśli wróg przekroczy granicę twojej prowincji istnieje 80% szans, że zostanie
zauważony jeszcze tego samego dnia i do wieczora będziesz wiedział o tym fakcie.
Dodatkowo, jeśli ustalisz wcześniej jakieś wydarzenie, o którym planujesz przekazać sygnał (np. „Na
mój rozkaz wojsko przekroczy granicę i zaatakuje sąsiadów”) sygnał potrzebuje zaledwie jednego dnia do
przedostania się na drugi koniec krainy.
Opis: Wieże obserwacyjne to bardzo proste konstrukcje. Zwykle są to pojedyncze wieże, na szczycie których
umieszczono paleniska lub heliografy. Umieszczane są na naturalnych wzniesieniach w takiej odległości, by z
jednej z nich widać było przynajmniej jedną następną. W wypadku napaści (lub innej, umówionej sytuacji) na
wieżach rozpala się ogień, co stanowi sygnał dla wcześniej ustalonych działań.
Koszary:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 oficer, 5 podoficerów
Premie mechaniczne: Dyscyplina, Rygor, Żołnierka, Musztra, Taktyka, Weteran, Wysportowanie
Korzyści: Koszary są w stanie pomieścić 500 żołnierzy (razy skala gry) pod dachem i w miarę dogodnych
warunkach życia. W prowincji mogą znajdować się więcej, niż 1 koszary.
Warunki: W prowincji musi znajdować się Zbrojownia
Opis: Koszary to budynki przeznaczone na mieszkania dla żołnierzy. Zwykle ludzie żyją w nich stłoczeni, bez
luksusów, ale też w nie najgorszych warunkach. Każdemu żołnierzowi przypada prycza i niewielka ilość
przestrzeni w wspólnym pokoju. Otrzymuje też umundurowanie i wyżywienie z koszarowej kuchni.
Uwaga Specjalna: Teoretycznie możliwe jest istnienie sytuacji, w której nie skoszarowane wojsko przebywa w
prowincji. Żołnierze zamieszkują wówczas w obozie wojskowym, lub też są rozpraszani po domach
mieszkańców prowincji. Ani jednej, ani drugiej stronie taka sytuacja zwykle jednak nie sprawia przyjemności. Z
każdym sezonem, w którym żołnierze zmuszeni są do takiego życia ich Morale spada o 1. Dodatkowo istnieje
szansa 5%, że wybuchnie wśród nich zaraza. Po szczegóły zajrzyj do podręcznika Wojna Totalna.
Jeśli wojsko posiada Dyscyplinę niższą niż 5 lub ludność posiada do niego Nastawienie niższe niż 5
także Morale w prowincji spada o 1 z każdym sezonem.
Strażnica:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 oficer, dwóch podoficerów, 20 strażników, 5 służących
Premie mechaniczne:
Korzyści: Działania wszelkich agentów próbujących zakłócić spokój publiczny w twoim państwie (np. kradnąc
coś, dokonując aktów sabotażu, popełniając złe czary etc.) są trudniejsze o 20%.
Obecność Strażnicy w mieście zmniejsza o 1 stopień Przestępczości.
Warunki: w prowincji musi znajdować się Zbrojownia
Opis: Posterunki straży miejskiej to zjawisko zupełnie nie podobne do współczesnych posterunków policji.
Zadaniem straży jest utrzymanie porządku w mieście: ochrona mienia obywateli, chwytanie przestępców,
uspokajanie bójek, tłumienie zamieszek, egzekwowanie wyroków sądowych i dokonywanie aresztowań
wskazanych jej przez władze osób. Straż najczęściej interweniuje jedynie na wyraźny rozkaz, lub w wypadku
schwytania przestępcy na gorącym uczynku. Praktycznie nie jest też przygotowana do prowadzenia śledztw.
Pełni raczej funkcję agencji ochroniarskiej na usługach miasta, niż prawdziwej policji.

2.2.9) Posiadłości religijne:
Religia jest bardzo ważnym elementem życia Laruzyjczyków. Wraz z magią i nauką często splata się w
jeden, nierozwiązywalny supeł zabobonu. Laruzyjczycy czczą tysiące bóstw, bożków i pomniejszych bytów,
kłaniają się też przed duchami przodków. Mimo, że nie wszyscy bogowie patronują interesujących ich
dziedzinom życia, a niektórzy skłaniają się do pomocy tylko wybranym gatunkom, oddawanie czci kolejny jest
zaś zakazane, to jednak wszyscy są tak samo szanowani. Wzbudzają też taki sam lęk.
Laruzyjskie świątynie różnią się od chrześcijańskich kościołów. Przede wszystkim jedynie nieliczni
bogowie wymagają od swych wyznawców wznoszenia budynków sakralnych. Większość miejsc kultu to
niezagospodarowane gaje, święte góry i jeziora oraz źródła rzek. Wstęp w te miejsca oraz jakiekolwiek
korzystanie z nich: nawet kąpiel w nich lub zbieranie chrustu jest całkowicie zakazane. Czci się też głazy,
(zarówno samotne, jak i zgromadzone w kręgi) zwierzęta i drzewa.
Typowa, Laruzyjska świątynia, niezależnie, czy to święty gaj, łysy szczyt górski, czy też murowane
sanktuarium składa się z kilku elementów. Zbliżając się do miejsca kultu na początku spotkamy ołtarz i często
statuę lub symbol boga, pod którym wierni mogą składać swe dary. Zwykle jest to ostatnie miejsce, do jakiego

mogą zbliżyć się śmiertelnicy bez towarzystwa kapłanów. Obok znajduje się niewielka kapliczka (czasem są to
wręcz tylko starannie ułożony rząd kamieni lub wbitych w ziemię patyków) poświęconych innym bóstwom,
pozostającym w sojuszu z obiektem kultu. Trzecim i ostatnim elementem świątyni jest wewnętrzne sanktuarium,
do którego wstęp mają jedynie kapłani. Tam to dokonywane są obrzędy i składane ofiary. W sanktuarium
przechowuje się też najświętsze relikwie oraz czasem gości w nim sam patron świątyni lub jego słudzy.
Mroczne rytuały: Zasada specjalna: W każdym miejscu kultu, oprócz zwykłych modłów i ceremonii
ofiarnych odbywać się mogą też mroczne, krwawe i okrutne rytuały ku czci ciemnych, złych mocy. Posiadłości
religijne, w których odbywają się tego typu ceremonie wywołują podwójny efekt. Jednak każda tego typu
posiadłość obniża Morale w prowincji i Nastawienie do twórcy świątyni spadają o 2 punkty.
Efekty uboczne: W Laruzji istnieje kilka, bardzo zróżnicowanych kultów. Wyznają one różne, często sprzeczne
ze sobą filozofie i światopoglądy. Za każdym razem, gdy ktoś otwiera nową świątynię lub inne miejsce kultu
opowiada się po jednej ze stron tego konfliktu i automatycznie staje się przeciwnikiem innej. W efekcie
nastawienie prowincji wyznających inne religie spada o odpowiednią wartość. Jeśli ludność prowincji jest
wyznawcami innej religii, niż świątynia również Morale zostaje obniżone o odpowiednią wartość.
W jednej prowincji może znajdować się kilka świątyń o różnych poglądach. Wówczas jednak generują
zarówno najwyższą karę do Nastawienia jak i do Morale.

Tabela niechęci religijnych
Religia:
Panteon Tyra

Panteon Danu

Panteon Melkarta

Panteon skrzydlatych

Krasnoludzki panteon

Panteon Seelie

Panteon Unseelie

Nielubiane religie: (kara
-1 do Nastawienia i
Morale)
Panteon Danu, Panteon
Skrzydlatych,
Panteon
Seelie,
Krasnoludzki
panteon,
Bogowie
Patroni
Panteon Tyra, Panteon
Skrzydlatych,
Panteon
Seelie,
Krasnoludzki
panteon,
Religie
animistyczne,
Panteon
Melkarta,
Panteon
Unseelie, Ci, Co Polują
W Mroku
Panteon Danu, Religie
animistyczne,
Panteon
Melkarta, Ci, Co Polują
W Mroku, Bogowie Patroni
Panteon Danu, Panteon
Tyra, Panteon Seelie,
Panteon
Krasnoludów,
Bogowie - Patroni
Panteon Tyra, Panteon
Skrzydlatych,
Panteon
Danu,
Religie
animistyczne,
Panteon
Unseelie, Bogowie Patroni
Panteon Tyra, Panteon
Skrzydlatych,
Panteon
Seelie, Panteon Danu,
Religie
animistyczne,
Panteon
Unseelie,
Bogowie - Patroni
Panteon Seelie, Panteon
Danu,
Religie
animistyczne, Bogowie Patroni

Niecierpiane
religie:
(kara -2 do Nastawienia i
Morale)
Religie animistyczne

Nienawidzone religie: (kara -3 do
Nastawienia i Morale)
Panteon
Melkarta,
Panteon
Unseelie, Ci, Co Polują W Mroku

Bogowie - Patroni

Panteon
Skrzydlatych,
Panteon
Seelie,
Krasnoludzki
panteon,
Panteon Unseelie, Religie
animistyczne
Panteon Unseelie, Religie
Animistyczne, Panteon
Melkarta,

Panteon Tyra

Panteon Seelie, Panteon
Melkarta,
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Świątynia:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 5 niższych kapłanów, 5 służących
Premie mechaniczne: Wiedza: Religia, Wiedza: Mitologia, Przemawianie, Czytanie i Pisanie, Leczenie ran,
Wróżbiarstwo, Leczenie chorób, Dusza moralności, Spirytyzm, Odczynianie uroków,
Korzyści: Kapłan rzucający czary w świątyni traktowany jest tak, jakby jego Mistyka i Siła Woli były wyższe o
10. Dodatkowo każda Świątynia w prowincji wpływa na jej magiczną aurę generując 2 jednostki mocy.
Za każdym razem, gdy na Prowincję rzucane jest zaklęcie globalne o negatywnym efekcie istnieje 33% szans, że
świątynia (a raczej opiekujący się nią kapłani) zdołają je odeprzeć.
Szkolenie części specjalistów jest o 50% tańsze, jeśli znajduje się w niej świątynia. Tylko w prowincjach, w
których istnieją świątynie powoływać można niektóre rodzaje wojska. Ich lista zależy od tego, jakiego rodzaju
bogom poświęcone jest miejsce:
Panteon Tyra: Specjaliści: Kapłani, Łowcy Czarownic, Nauczyciele, Wojsko: Kapłani, Paladyni
Panteon Danu: Specjaliści: Kapłani, Druidzi, Wojsko: Kapłani, Druidzi
Panteon Melkarta: Specjaliści: Kapłani, Kultyści, Czarownice, Wojsko: Kapłani
Panteony Rasowe (elfi, krasnoludzki, skrzydlatych, czarnych elfów), Bogowie – patroni, Specjaliści: Kapłani,
Nauczyciele, Wojsko: Kapłani
Ci-Którzy-Polują-W-Mroku: Kapłani, Wróżbici, Kultyści, Szamani*, Czarownice, Bajarze*
Bogowie animistyczni: Bajarze*, Szamani*, Druidzi, Wojsko: Kapłani, Druidzi,
W prowincji może istnieć więcej, niż jedna Świątynia, każda poświęcona innej religii. Jednak każda
konkurencyjna religia wywołuje 10% szans, że w Prowincji dojdzie do zamieszek na tle Religijnym.
Opis: Świątynie to po prostu miejsca kultu, w którym ludzie oddają cześć swoim bogom, błagają ich o łaskę,
składają ofiary i usiłują uśmierzyć ich gniew. Zwykle stanowi jedno z miejsc naprawdę niezbędnych do
funkcjonowania każdej społeczności.
* Opis specjalistów zaznaczonych gwiazdką pojawi się w przyszłych dodatkach
Świątynia strażnicza:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 5 kapłanów, 5 służących lub nowicjuszy
Korzyści: W promieniu 5 kilometrów od świątyni utrzymuje się strefa nadprzyrodzonej ciszy. Osoby próbujące
rzucać negatywne lub niechciane zaklęcia na osoby znajdujące się w jej zasięgu muszą wykonać porównanie
Siły Woli z wartością równą 70. Jeśli im się nie powiedzie, czary nie działają.
Wszystkie czary (oprócz rzucanych przez kapłanów kultu, do którego należy) w zasięgu działania
Świątyni mają trudność większą o 20, kosztują też 2x więcej Punktów Czarów. Tyle samo trudniejsze jest
wykorzystywanie jakichkolwiek praktyk magicznych.
Każdy Potwór, Ożywieniec lub nieprzychylny osobom znajdującym się w zasięgu działania świątyni
Nieśmiertelny z Siłą Woli niższą, niż 70 musi wykonać test Opanowania, by wkroczyć do strefy działania
świątyni.
W promieniu 5 kilometrów od Świątyni strażniczej nie rosną żadne magiczne zioła.
W prowincji, w której znajduje się Świątynia budowa obelisków strażniczych jest o 50% tańsza.

Warunki: w prowincji musi istnieć Świątynia.
Opis: Świątynie strażnicze to specyficzne miejsca. Wznoszone są po to, by odstraszać złe duchy od
newralgicznych miejsc: miast, pałaców lub siedzib władz oraz by zapobiegać złym czarom. Zatrudnieni w nich
kapłani cały czas modlą się i składają ofiary w intencji odegnania zła, palą odpowiednie kadzidła i rzucają
zaklęcia oraz egzorcyzmy. Dzięki temu powstaje potężna aura antymagiczna zdolna odepchnąć pomniejsze siły i
istoty ciemności. Pozostałe przebłagują potężne rytuały mające na celu zjednanie sobie ich łaski.
Obelisk strażniczy:
Cena: 100jp
Utrzymanie: 1jp
Korzyści: Każde użycie zaklęcia, magicznego przedmiotu, mocy (lub innej formy magii) jawnie wrogie wobec
ludności, zwierząt lub przedmiotów znajdujących się w promieniu kilometra od obelisku strażniczego budzi jego
mieszkańca. Mieszkańcem tym zwykle jest pomniejszy duch (dowolnego rodzaju) lub przodek. Musi wykonać
on test Spostrzegawczości. Jeśli powiedzie się on, lokalizuje winowajcę i przypuszcza na niego atak.
Wtargnięcie wrogich istot nadprzyrodzonych (potworów, nieumarłych, magicznych bestii lub
nieśmiertelnych) także wzbudza gniew mieszkańca obelisku.
Niezależnie od tego, czy duch zaatakował, wrogie zaklęcia rzucane w strefie jego oddziaływania burzą
jego spokój. Każde z nich wywołuje więc Nadużycie.
Uwaga! Zamieszkały w obelisku duch nie atakuje stworzeń, co do których wie, że są od niego dużo
potężniejsze.
Uwaga! Zasadniczo otrzymuje się 1 słup (razy skala gry). W prowincji można ustawić ich dowolnie
dużo.
Uwaga! Jeśli nieśmiertelny zostanie zabity, słup przestaje istnieć.
Opis: Obelisk strażniczy to jeden z ciekawszych wynalazków laruzyjskich czarowników. Struktura, zwykle
będąca totemicznym słupem, czasem posągiem bożka, a niekiedy jedynie poświęconym drzewem lub głazem nie
przedstawia sobą szczególnie imponującego widoku, jednak wyczulone osoby z całą pewnością zauważą
tkwiącą w nim moc. Słupy powstają w skomplikowanym procesie. Tworzący je kapłani i czarownicy najpierw
chwytają ducha: zwykle bardzo mały, planktonowy byt: życiową siłę źdźbła trawy, opiekuna mrowiska lub
duszę niewielkiego kamienia, a później pętają ją potężnymi zaklęciami i rytuałami do uświęconego słupa. Gdy
wiedzą już, że nie zdoła im zbiec karmią ducha ofiarami, darami i mocą, aż urośnie w moc i złość, jednocześnie
nastawiając go wrogo do swych nieprzyjaciół.
Obeliski strażnicze ustawia się przy drogach, miejscach spoczynku, w świątyniach oraz przy bramach
miast i zamków przesądnych możnych, by strzegły je od zła.
Wał symboliczny:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 10jp
Obsługa: 1 podtrzymujący go kapłan lub inny czarownik
Korzyści: wyposażasz jeden obiekt w prowincji: miasto, wioskę lub dowolną posiadłość (choć tak naprawdę wał
może zostać wzniesiony nawet w szczerym polu) w Wał Symboliczny.
Wał symboliczny jest pasem potężnych amuletów i talizmanów mających za zadanie odstraszać złe
moce. Próbująca przebyć go, wroga (lub tylko niechciana) istota nadprzyrodzona przez znajdujące się wewnątrz
istoty musi wykonać porównanie Siły Woli z wartością równą 200.
Cieleśni ożywieńcy, potwory i magiczne bestie mogą do wyniku porównania dodać swą Siłę Fizyczną.
Jeśli wał próbuje przekroczyć istota, na której ciąży więcej, niż jedno zaklęcie, lub niesie więcej, niż
jeden przedmiot magiczny istnieje 25% szans, że Wał Symboliczny zagrodzi im drogę. Wał symboliczny nie jest
w stanie zatrzymać smoków ani innych istot odpornych na magię. Nie zatrzymuje też automatów i innych
stworzeń pozbawionych pierwiastka duchowego.
Jeśli wał usiłuje sforsować grupa istot ich Siłę Woli sumuje się. Niestety wał jest w prawdzie
powstrzymać nawet samotne, pomniejsze bóstwo, ale już nie wędrującą hordę zombie.
Uwaga! Możliwe jest budowanie odwróconych wałów, które uniemożliwiają nieczystym siłom
wydostanie się z jakiegoś obszaru, a nie wtargnięcie doń.
Opis: Wały rytualne, mają zwykle postać pasa ziemi lub płytkiej fosy przyozdobionego słabymi talizmanami,
posążkami bożków i świętych. Naturalnie nie jest to ich jedyna postać: najprostsze są zwyczajną pętlą ze sznura,
do którego przywiązano karteczki z zaklęciami i modlitwami, najpotężniejsze: murami obronnymi, dodatkowo
strzeżonymi przez magię. Początkowo wałami otaczano świątynie i miejsca kultu, by odgradzały sacrum od
profanum pozostającego na zewnątrz. Współcześnie jednak równie często odgradzają pozostający wewnątrz,
wylękniony tłum profanum przed gniewnym i zębatym sacrum srożącym się na zewnątrz.
Pieczęć świątynna:

Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 3 pomniejszych kapłanów lub nowicjuszy
Premie mechaniczne:
Korzyści: Pieczęć świątynne zamykają złe moce. Obecność posiadłości w prowincji likwiduje nadprzyrodzone
cechy jednego z jej pól (np. Nawiedzone, Strefa Martwej Magii, Węzeł Magii, Uroczysko)
Uwaga! Efekt działa tak długo, jak długo istnieje i funkcjonuje świątynia.
Warunki: w prowincji musi znajdować się Świątynia.
Opis: Pieczęć świątynna na pierwszy rzut oka jest zwyczajnym miejscem kultu. Jednak żyjący w niej kapłani
oprócz oddawania czci swym bogom odprawiają rytuały i rzucają zaklęcia mające związać coś, co znajduje się w
świątyni. Tego typu świątynie są jednym z podstawowych sposobów obrony Laruzyjczyków przed złymi
mocami.
Uwaga! Teoretycznie możliwe jest użycie świątyni do zniszczenia złych mocy znajdujących się w
odległości najdalej kilometra od budynku w chwili konsekracji obiektu. Wówczas to obiekt (lub ich grupa)
zostaje wessany do magicznej klatki (cel musi być nieumarłym, nieśmiertelnym, magiczną bestią lub potworem),
jeśli nie wykona porównania sumarycznej Siły Woli z wartością 400 + Siła Woli zgromadzonych podczas
rytuału wiernych i kapłanów. Jeśli grupa obiektów jest zbyt potężna, by ją zamknąć wciągana do klatki jest tylko
taka ich ilość, która łącznie razem posiada 400 p. Siły Woli, poczynając od obiektów najsłabszych.
Budowanie Pieczęci Świątynnych może wydawać się niezwykle skuteczną bronią przeciwko złym
istotą. Niestety muszą one pozostawać w promieniu kilometra od świątyni od momentu rozpoczęcia jej budowy
do jej ukończenia (lub przynajmniej w momencie ukończenia), bez podejmowania próby ucieczki lub
przynajmniej wymordowania budowniczych.
Odprawienie rytuałów pieczętujących trwa około doby.
Relikwiarz:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 kapłan, 1 nowicjusz (opcjonalnie)
Premie mechaniczne: Używanie magicznych przedmiotów, Wiedza: Czarostwo, Wykrywanie magii,
Wspomożenie rzucającego czar, Wzmocnienie czaru
Korzyści: Raz na przygodę każdy członek drużyny lub Agent ma prawo pobrać z Relikwiarza jeden z
następujących przedmiotów:
- uzbrojenie z cechą Zaklęty Oręż (lub 20 pocisków do niego)
- uzbrojenie z cechą Święty Oręż (lub 20 pocisków do niego)
- amulet ochrony przed magią (25% szans, że rzucone na noszącego zaklęcie nie zadziała)
- amulet ochrony (+2 do klasy pancerza)
- amulet ochrony przed złem (premia +10 do testów Obrony przed atakami Demonów, Ożywieńców (i
pokrewnych) oraz magii Nekromantycznej)
- amulet zaklęć (zawiera 3 ładunki dowolnego zaklęcia Magii Kapłańskiej o trudności nie większej, niż 35).
Warunki: w prowincji musi znajdować się Świątynia.
Opis: Niektóre świątynie specjalizują się w przechowywaniu artefaktów przeszłości. W Laruzji rzadko są to
kości świętych i pamiątki po ludziach, którzy zdziałali wiele dla swej religii, choć i takie się przechowuje.
Więcej uwagi poświęca się religijnym talizmanom, uzbrojeniu herosów oraz wszystkim przedmiotom, które
posiadają moc. Część z nich ukrywana jest, by nie wydostały się na świat i nie czyniły zła. Niektóre traktowane
jako świętości, ale ogromne ilości tego typu przedmiotów gromadzi się jako uzbrojenie z myślą o ich
późniejszym wykorzystaniu przeciwko złym siłom. Powierza się je wybranym wojownikom i kapłanom w
wypadku wielkiego, magicznego zagrożenia.
Klasztor:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 przeor, 1 kapłan, 20 braci, 5 nowicjuszy
Premie mechaniczne: Czytanie i Pisanie, Oczytanie, Zielarstwo, Wiedza: Medycyna, Medycyna, Leczenia Ran,
Leczenie chorób, Medytacja, Dusza honoru, Dusza moralności, Spokój, Głos łagodziciela
Korzyści: W prowincji, w której istnieje Klasztor Nędza jest zmniejszana o 1 stopień.
W prowincji, w której istnieje Klasztor szkolenie następujących specjalistów jest o 50% tańsze: Doradca, Pisarz,
Medyk,
Warunki: w prowincji, w której powstaje klasztor musi znajdować się Świątynia poświęcona panteonowi Tyra.
Opis: Klasztory i monastyry to kompleksy budynków, zwykle dla bezpieczeństwa i izolacji od świata otoczone
grubymi murami. Za ich obrębem żyją, pobierają nauki i pracują mnisi. Prócz kontemplacji i modlitwy oddają

się też rolnictwu i przepisują księgi. Wiele klasztorów jest po prostu ogromnymi gospodarstwami rolnymi
zajmującymi się do tego wyspecjalizowanym rzemiosłem.
Zakony zwykle posiadają surowe reguły. Godziny pracy i modlitwy są w nich ściśle wyznaczone,
obowiązują też liczne zakazy. Zakazane jest prowadzenie życia seksualnego, obżarstwo, pijaństwo, a kontakty ze
światem zewnętrznym są ściśle limitowane. Niektóre z nich posiadają jeszcze ostrzejsze reguły, na przykład
nakładają na swoich członków śluby milczenia, lub bardzo ostre posty.
Organizacje te posiadają jednak liczne, społeczne funkcje. Mnisi zajmują się nauczaniem młodzieży,
opiekują się też sierotami, starcami, wdowami i kalekami. Wstąpienie do zakonu jest też często dla młodych
ludzi formą ucieczki przed biedą, a w niektórych przypadkach (dotyczy to zwłaszcza klasztorów o zaostrzonej
regule) więzienia, na które skazuje się nielubianych krewnych lub też możnych, których chce się pozbyć, a nie
można zabić.
Świątynia herosa:
Cena: 2000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 5 młodszych kapłanów, 3 nowicjuszy lub służących
Korzyści: Jeśli świątynia została wzniesiona na cześć żywej osoby i odprawiane są w niej odpowiednie rytuały
postać ta pomału, lecz konsekwentnie zaczyna przekształcać się w coś zbliżonego do boga. Otrzymuje moc
Rozwinięta Cecha III, a jej maksymalny wiek życia wydłuża się o 25% względem normalnego dla jej rasy.
Bogowie bardzo nie lubią tego typu praktyk. Osoba, której oddawana jest cześć otrzymuje wadę
Bluźnierca. Jednocześnie Morale i Dyscyplina w Prowincji spadają o 1 stopień, a wszelkie kontakty z
Nieśmiertelnymi są trudniejsze o -20.
Opis: W niektórych częściach Laruzji władcom oddaje się cześć na poły boską, wierząc, że dotknięci zostali
mocą i reprezentują wolę niebios. W niektórych miejscach buduje się im nawet świątynie i oddaje cześć. Kapłani
i wielu czarowników wierzy, że dzięki temu władcy i herosi stają się kimś na kształt pomniejszych bogów.
Rzeczywiście, jeśli rytuały dokonywane są prawidłowo nadprzyrodzony pierwiastek obdarzanej czcią
istoty znacznie się rozwija. Dzięki temu powoli, lecz konsekwentnie władca zaczyna ewoluować w stronę
niemal istoty Nieśmiertelnej.
Bogowie jednak nienawidzą istot, które uzurpują tym sposobem należną im cześć, a większość
religijnych osób traktuje tego typu przybytki jako bluźniercze.
Wyrocznia:
Cena: 1000sz.z
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 1 wróżbita lub jasnowidz, 2 młodszych kapłanów, 3 nowicjuszy lub służących
Premie mechaniczne: wszelkie próby Wróżb, Czytania Przeszłości lub Jasnowidzenia na terenie Wyroczni są
skuteczniejsze o 10%. Wszystkie czary ze szkoły Poznania mają tam Trudność niższą o 10.
Zdolności: Wróżenie, Wyczucie magii, Spirytyzm, Nieodparta moc, Większa nieodparta moc, Zaawansowany
czarownik
Korzyści: zakup przepowiedni (niezależnie od rodzaju) kosztuje o 50% mniej, niż normalnie.
Warunki: w prowincji musi znajdować się Świątynia, Pracownia Czarownika lub Chatka Wiedźmy.
Opis: Laruzyjczycy wierzą, że niektórzy z pośród żywych posiadają dar widzenia przyszłych lub odległych
zdarzeń albo też komunikowania się z bogami. Wyrocznie są siedzibami osób, które posiadły tą zdolność i służą
innym osobom słowami nadprzyrodzonej mądrości. Miejsca takie darzone są czcią (i niekiedy lękiem), ale
traktowane z szacunkiem, podobnie jak sami jasnowidzący. Zwykle mają oni status lokalnych mędrców, lub
nawet świętości.
Wyrocznia przodków:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 1 wróżbita lub jasnowidz, 2 młodszych kapłanów, 3 nowicjuszy lub służących
Premie mechaniczne: Spirytyzm, Wróżenie, Wykrycie magii, Władanie nieumarłymi, Władca ciemności, Brat
duchów, Brat ciemności
Korzyści: Wyrocznia Przodków zapewnia premię +10 do poprawnej interpretacji Spirytyzmu. Nabywanie
wszelkich wróżb spirytystycznych w Prowincji jest o 50% tańsze.
Warunki: w prowincji musi znajdować się Świątynia
Opis: Nie tylko bogowie próbują dawać rady i sterować losem ludzi. Podobnie czynią też umarli. Wielu z nich
nawiedza sny, lub nawet wkracza w świat żywych, szukać zemsty na swych krzywdzicielach i zadawać śmierć
oraz ból. Są też innego rodzaju duchy, nazywane przodkami, które kierują swój wzrok ku światu żywych, by
chronić swych potomków, bliskich i poddanych. Obecność tego typu duchów traktuje się jako wielkie

błogosławieństwo. Je same natomiast czci się w zbliżony sposób, co bogów. Zdarzają się też miejsca, w których
można łatwiej porozumiewać się ze zmarłymi i w których starają się oni wydawać polecenia żywym lub udzielać
im rad.
Świątynia wrogich sił:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 5 kapłanów, 3 nowicjuszy lub służących
Premie mechaniczne: Mroczna wiedza, Zakazana wiedza, Brat duchów, Brat ciemności, Mroczny mistyk,
Skorumpowana magia
Korzyści: W każdej turze Świątynia Wrogich Sił wytwarza 10 jednostek magii. Mogą być one wykorzystane
jedynie do rzucenia zaklęć szkodzących innym prowincjom.
Opis: Nie wszyscy bogowie Laruzji są przychylni ludzkości. Wprost przeciwnie: większość bóstw ledwie
toleruje istoty ludzkie, a niektórzy wprost ich nienawidzą. Ta świątynia powstała ku czci jednej z takich właśnie
bytów. Zamieszkujący w niej nieśmiertelny jest nieprzyjacielem ludzi i nie ma sposobu, by poskromić jego
gniew. Mimo to oddaje mu się cześć w nadziei, że modły i ofiary nieco go ułagodzą, a jeśli nie, to skierują jego
furie w inne miejsca.
Talizman płodności
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 kapłan, 1 służący lub nowicjusz
Korzyści: Przyrost naturalny w prowincji, w której znajduje się Talizman Płodności wzrasta o 5%. Wszelkie
struktury przynoszące zysk dzięki prowadzonej w nich Hodowli otrzymują premię +1 do testów obliczania
dochodu.
Warunki: w prowincji musi istnieć Świątynia.
Opis: Talizman płodności jest symbolem i jednocześnie miejscem, w którym ludność prowincji modli się do
bogów o zesłanie płodności na ich krainy. Wierzy się, że dzięki mocy tej świątyni i odprawianych w niej
rytuałom ziemia staje się żyźniejsza, rodzi się też więcej zwierząt i dzieci.
Talizman pomyślności
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 kapłan, 1 służący lub nowicjusz
Korzyści: Talizman pomyślności pozwala raz na turę przerzucić jeden test związany z Zarządzaniem w
Prowincji lub akcją Agenta.
Warunki: w prowincji musi istnieć Świątynia.
Opis: Talizman pomyślności jest symbolem i jednocześnie miejscem, w którym ludność prowincji modli się do
bogów o zesłanie pomyślności na ich krainę. Wierzy się, że dzięki mocy tej świątyni i odprawianych w niej
rytuałom całej prowincji lepiej się powodzi, a bogowie patrzą na nią przychylniejszym okiem.
Świątynia magii:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 5 kapłanów, 3 nowicjuszy lub służących
Korzyści: świątynia magii w każdym sezonie generuje 20 jednostek mocy magicznej. Dostępne są one
fundatorowi przybytku lub wskazanym przezeń osobom.
Warunki: w prowincji musi istnieć Świątynia.
Opis: Świątynia magii to przybytek, w którym oddaje się cześć bogom patronującym czarom i magii. Nie różni
się wiele od innych świątyń. Przeciwnie, bardzo często jest fragmentem większych kompleksów różnego rodzaju
miejsca kultów. Wielu czarowników utrzymuje własne kapliczki tego typu, wierząc, że bogowie zsyłają im moc
w zamian za odprawiane w nich rytuały.
Święte stado:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 5 kapłanów, 3 nowicjuszy lub służących
Premie mechaniczne: Opieka nad Zwierzętami, Profesja: Pasterstwo, Mistrzostwo profesji: Pasterstwo,
Tresura, Uspokojenie Zwierzęcia, Magia Krwi, Talent animistyczny

Korzyści: złożenie zwierzęcia ze świętego stada w ofierze bogom zapewnia premię +10 do testu skuteczności
ofiary.
Warunki: w prowincji musi istnieć Świątynia.
Opis: Laruzyjczycy uważają niektóre zwierzęta i ich stada za święte i nietykalne. Ich mleko, mięso, skóry i
kości stanowią własność bogów. Nikomu ze śmiertelników (prócz kapłanów i nielicznych wiernych na bardzo
surowych warunkach) nie wolno spożywać ich ciał. Zwierzęta takie są nietykalne, a polowanie nań lub ich
zranienie karane jest niekiedy śmiercią. Zwyczaj ten dotyczy zarówno zwierząt dzikich jak i hodowlanych.
Najczęściej jednak dotyczy on zwierząt w jakichś sposób niezwykłych: albinosów lub należących do rzadkich,
niezwykłych odmian.
Hodowane w ten sposób zwierzęta zwykle używa się do składania ofiar. Niektóre ceni się też z innych
powodów np. dla ich odstraszającej złe duchy aury.
Ołtarz ofiarny
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 arcykapłan, 5 kapłanów, 3 nowicjuszy lub służących
Premie mechaniczne: Magia krwi, Syfon, Mroczny mistyk, Skorumpowana magia, Władcza osobowość,
Mroczny władca
Korzyści: ołtarz ofiarny zapewnia premię +10 do wszystkich testów skuteczności ofiary.
Opis: Ołtarz ofiarny – często zwykły kamień lub pień drzewa – jest miejscem umieszczonym w geomantycznym
punkcie odpowiadającym jednemu (lub więcej) z bogów oraz przygotowanym tak, by zaspokoić jego estetyczne
gusta. Zwykle służy za miejsce składania ofiar ku jego czci oraz prób przebłagania bóstwa. Ołtarze rozsiane są
po całej Laruzji, często nawet w miejscach, gdzie nie ma innych miejsc kultu.

2.2.10) Miejsca Mocy:
Miejsca mocy to najczęściej naturalne punkty, w których działają potężne, nadprzyrodzone siły. Ich
źródło jest trudne do ustalenia, niektóre stworzyli czarownicy, inne są dziełem bogów, jednak znaczna część z
nich jest starsza od jednych i drugich. Wiele takich miejsc jest ze swojej natury przesiąkniętych magiczną mocą,
co sprawia, że same są w stanie rzucić czar na przebywającego w ich bliskości. Pozostałe nie są same w sobie
magiczne, ale za domy obrały je potężne istoty: bogowie, duchy lub inni nieśmiertelni, których można tam z
łatwością napotkać. Przesądni i zabobonni unikają ich, podczas gdy mądrzy i ostrożni potrafią sięgnąć po ich
moc.
Mimo, że nie wszystkie miejsca mocy zamieszkane są przez bogów i duchy bardzo często kojarzy się je
z dość konkretnymi typami magicznych mocy. Tak więc:
- Z duchami roślin zwykle kojarzy się drzewa i święte gaje.
- W wypadku duchów zwierzęcych sytuacja bywa bardziej skomplikowana najczęściej napotkać je
można także w świętych gajach, ale nie jest to sprawa przesądzona. Najczęściej wybierają typowe miejsca
rezydowania swojego gatunku, posiadają ulubione leśne polany i święte pastwiska. Za związane z nimi uznaje
się też nietypowo ukształtowane źródła i sadzawki, często uchodzące za boskie wodopoje.
- Duchy ziemi zamieszkują najczęściej szczyty gór i podziemne jaskinie, rozpadliny oraz samotne,
ciśnięte przez lodowce głazy.
- Duchy wody osiedlają się w czystych sadzawkach, strumieniach, zakolach rzek i źródłach. Bywają też
na bagnach i mokradłach
- Duchy ognia bardzo trudno znaleźć na powierzchni ziemi. Najczęściej możliwe jest to w kraterach
czynnych wulkanów lub w naturalnych, płonących ujściach gazu ziemnego, wyciekach ropy naftowej i
siarkowych grotach.
- Duchy powietrza również są trudne do odnalezienia, gdyż zwykle wolą wyższe partie atmosfery.
Mimo to czasem wybierają za siedziby rozległe, otwarte przestrzenie, łąki i pola. Odwiedzają też miejsca, w
których zawsze wieje wiatr, lub takie, w których ruch powietrza wśród gałęzi, grot lub skał wywołuje niezwykłe
dźwięki.
- Świetliści są prawie wyłącznie duchami silnie związanymi z istotami inteligentnymi i ich
środowiskiem życia, jako, że tylko one zdolne są do czynienia dobra oraz reprezentują porządek. Świetliści w
prawdzie są często dość odlegli od świata ziemskiego, lecz niekiedy go nawiedzają. Najczęściej można napotkać
ich w wytworach ludzkich rąk i posągach zbudowanych na ich cześć. Są jednak chyba najrzadszą grupą
nieśmiertelnych spotykanych w świecie.
- Demony to bardzo często negatywne odbicia pozostałych duchów, spotkać je można więc w
podobnych miejscach, jak ich kuzynów. Częstokroć jednak na pierwszy rzut oka różnią się od tych
zamieszkanych przez innych nieśmiertelnych. Święte drzewa i święte gaje są uschnięte, chore lub powykręcane,
święte źródła i sadzawki pełne cuchnącego błota, zamulone, zatrute lub wypełnione gnojem. Często w tego typu
miejscach mieszka groza.

Inne magiczne lub niezwykłe miejsca stanowią dom dla pomniejszych, czarodziejskich bytów lub rosną
w nich niezwykłe rośliny. Często zawdzięczają swą siłę działającym nań czarom, niezwykłej aurze, rzuconym
nań klątwom lub potężnym, magicznym substancjom, które znajdują się głęboko pod powierzchnią ziemi.
Zasady: Wszystkie niezwykłe lub magiczne miejsca posiadają charakterystyki podane poniżej.
Niezależnie od swej natury Miejsca Mocy powinno (poza wyjątkami w wypadku których zaznaczono inaczej)
znajdować się zawsze w swoim niezmienionym, pierwotnym otoczeniu. Jeśli zostanie ono poważnie
zmodyfikowane (np. na skutek zbudowania w nim jakiegoś budynku lub nagłych peregrynacji dzikich tłumów)
prawdopodobnie działające w nim moce opuszczą je (o ile w ogóle zezwolą na takie wydarzenie). Miejsce traci
wówczas swoje niezwykłe właściwości bezpowrotnie.
Próba zaburzenia naturalnego stanu rzeczy lub uszkodzenia (świadomego lub nie) Miejsca Mocy,
niezależnie czy udana czy nie wywołuje w danej turze produkuje 1k10 punktów Nadużycia.
Charakterystyka:
Cena: 200jp (tylko w momencie kreacji Prowincji)
Utrzymanie: 0jp
Obsługa: 0-1 kapłan, druid lub inny czarownik
Drzewo mądrości:
Korzyści: Drzewa wiedzy dysponują 80 punktami Inteligencji i Mądrości, wszystkimi zdolnościami z grupy
Wiedza i Wiedza Mędrców oraz mocami: Jasnowidzenie i Ciśnięcie: Czarnoksięskie Wieści, Pogawędka z
Rośliną, Zwierzęciem i Wichrem. Zna też dowolne zaklęcia i receptury alchemiczne. Gotowe jest wymienić je
po 50% ceny rynkowej porad i informacji, pod warunkiem, że płatność odbędzie się w wiedzy, (najlepiej w
formie odczytywanych mu ksiąg), nawozie lub roboczogodzinach prac ogrodniczych wokół rośliny. Udzielenie
samych porad przez Drzewo kosztuje 1 sztukę srebra (płatną oczywiście w lekturze, nie pieniądzach).
Opis: Drzewa mądrości to niezwykłe, magiczne rośliny, które spotkać można w niektórych lasach. Zwykle to
liściaste, stare i sękate drzewa, na których pniach wyraźnie można dostrzec odciśnięte, ludzkie twarze. Drzewa te
są zwykle bardzo inteligentnymi rozmówcami, władającymi na dodatek kilkoma językami. Niestety odzywają
się rzadko i tylko do godnych tego osób. Są zbyt pochłonięte rozmyślaniem i kontemplacją, by odzywać się do
byle kogo.
Drzewo zaświatów:
Korzyści: Korzenie Drzewa Zaświatów wrastają głęboko pod ziemię docierając aż do krainy śmierci, przez co
rośliny stanowią idealny łącznik między światem żywych i umarłych. Jeśli rozmówcy uda się porozumieć z
rośliną (udany test Charyzmy) może ona spróbować odnaleźć jednego, znanego przynajmniej z imienia
umarłego w zaświatach (istnieje 80% szans na powodzenie tej akcji, choć może ona zająć nawet 1k20 godzin) i
podjąć się próby mediacji między nim, a żywymi. Zmarły, jeśli zechce się porozumieć z żywymi (kolejny test
Charyzmy) będzie zachowywał się jak za życia. Prawdopodobnie w czasie dyskusji nie zechce współpracować
ze swoimi zabójcami, najpewniej też – jeśli zostaną poruszone takie tematy – będzie starał się wybielać swych
krewnych i przyjaciół, a pogrążać wrogów. W wypadku bolesnych, niewygodnych lub wstydliwych dla siebie
spraw może też zwyczajnie kłamać, lub przemilczeć ważne szczegóły.
Opis: Drzewo Zaświatów to roślina podobna nieco do Drzewa Wiedzy. Najczęściej mają postać drzew
liściastych, zielonych i kwitnących, lecz promieniujących bardzo melancholijnym nastrojem. Na ich pniach i
konarach widoczne są liczne guzy przypominające po bliższym przyjrzeniu liczne twarze. Drzewa te posiadają
też bardzo głębokie systemy korzeniowe, sięgające rzekomo do zaświatów. Potrafią mówić niemal każdym,
teraźniejszym i przeszłym językiem, lecz ich słuchanie nie jest przyjemne: mówią jękliwą kakofonią setek,
czasem wręcz tysięcy głosów umarłych istot.
Demoniczne / duchowe drzewa:
Korzyści: niektóre drzewa zamieszkane są przez potężne siły natury: demony, duchy roślin (rzadziej zwierząt,
np. gnieżdżących się nań ptaków lub gryzoni), a czasem nawet pomniejszych bogów. Nastawienie duchów jest
różne, jednak możliwe jest porozumienie się z tymi bytami. Większość nieśmiertelnych jest w prawdzie zbyt
zajęta ważniejszymi sprawami, niż śmiertelnicy (np. fotosyntetyzowaniem), ale możliwe jest, że ktoś wyjątkowo
elokwentny zdoła zwrócić ich uwagę. Powodzenie tego typu akcji zależne jest od testu Charyzmy o trudności
dostosowanej do potęgi ducha: (duchowy sługa lub plankton: -0, pomniejszy duch: - 20, większy duch: -40,
duchowy książę lub pomniejsze bóstwo: - 60). Jeśli test się powiedzie możliwe jest podjęcie negocjacji
(opartych o dalsze testy Charyzmy), w wyniku których Duch może podjąć się wykonania kilku przysług w
zamian za odwzajemnienie ich w przyszłości. Ich koszt znajdzie się pod koniec książki.
Opis: Drzewa tej kategorii najczęściej nie wyróżniają się niczym z pośród swoich krewnych. Najczęściej jednak
są dużo starsze, większe i zdrowsze, niż swoi towarzysze, często też stanowią obiekt kultu okolicznej ludności.
Drzewo pokoju:

Korzyści: W promieniu 30 metrów od drzewa panuje aura naturalnego pokoju i spokoju. Żadna istota, która nie
wykona porównania Siły Woli z wartością 100 nie jest w stanie podejmować jakichkolwiek, agresywnych
działań, dopóki nie odejdzie poza zasięg oddziaływania rośliny.
Drzewa takie czasem są sadzone w celu ochrony niektórych, świętych miejsc. Wykupienie posiadłości pozwala
na umieszczenie 1 x Skala Gry drzewa w dowolnej części Prowincji. Posiadłość tą można nabyć dowolną ilość
razy.
Opis: Drzewa pokoju na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się specjalnie z pośród innej flory. Przypominają
bardzo zwykłe, iglaste i liściaste drzewa. Zbliżenie się do nich sprawia, że na wędrowców spada błogi spokój,
porzucają też wszelkie nienawistne myśli.
Drzewa stagnacji:
Korzyści: Drzewo stagnacji wytwarza w promieniu od siebie 30 metrów silną aurę antymagiczną, w obrębie
której nie działają żadne czary.
Wykupienie posiadłości pozwala na umieszczenie 1 x Skala Gry drzewa w dowolnej części Prowincji.
Posiadłość tą można nabyć dowolną ilość razy.
Opis: Drzewa stagnacji to widoczne z daleka rośliny. Ich rozłożysta liście mają kolor niebiesko-zielony, a pnie
nie wyróżniają się niczym, prócz tego, że pokrywa je gruba, gładka kora. Gałęzie roślin nie są zbyt giętkie i
rzadko poruszane są przez wiatr. Liście natomiast wydają lekko brzęczący, metaliczny odgłos zamiast szumu.
Drzewa magicznych owoców:
Korzyści: Korzyści przynoszone przez drzewo magicznych owoców są różne, zależą głównie od jego odmiany.
Każda z nich traktowana jest jako osobna posiadłość. Drzewa tego typu wydają 1k20 +2 pełnowartościowe
owoce jesienią. Nie nadają się one do przechowywania dłużej niż tydzień po zerwaniu. Jednak osoby o zdolności
Tworzenie Eliksirów Ziołowych potrafią robić z nich przetwory (głównie soki i konfitury) o własnościach
oryginału. Zjedzenie owocu (lub odpowiedniego przetworu) powoduje (zależnie od odmiany):
- efekt analogiczny do Mniejszej Mikstury Leczenia
- efekt analogiczny do Eliksiru Mocy
- efekt analogiczny do Uniwersalnej Odtrutki
- efekt analogiczny do Eliksiru Lek Na Choroby
- premia +10 do jednej ze statystyk (określanej w momencie, gdy wykupywana była posiadłość) utrzymująca się
przez godzinę od momentu spożycia owocu.
- moc Mutacja utrzymująca się przez godzinę
- moc Regeneracja utrzymująca się przez godzinę
Zamiast tych efektów Mistrz Gry może dopuścić drzewa rodzące jeden z magicznych owoców opisanych w
rozdziale Magia Podręcznika Podstawowego.
Opis: Większość roślin tego typu stanowią drzewa liściaste, zwykle o rozłożystych koronach, lecz niezbyt
wysokich pniach. Na pierwszy rzut oka często przypominają drzewa owocowe, zwłaszcza dzikie odmiany
jabłoni, grusz i brzoskwiń. Dają niewiele owoców, z których większość opada przed osiągnięciem dojrzałości.
Te które dojrzewają mają najczęściej dziwne, na pierwszy rzut oka niezwykłe kształty i kolory.
Wodopój duchów / demonów:
Korzyści: miejsce tego rodzaju – zależnie od swej natury – jest siedzibą potężnego ducha wody, związanego z
nią demona lub ducha zwierzęcego (np. opiekuna rybich stad) względnie wodopój dla potężnego boga lasów.
Zamieszkująca je istota musi zostać wybrana w momencie zakładania Posiadłości. Nastawienie duchów do
śmiertelników jest różne, jednak możliwe jest porozumienie się z bytami. Większość nieśmiertelnych jest w
prawdzie zbyt zajęta ważniejszymi sprawami, niż śmiertelnicy, ale możliwe jest, że ktoś wyjątkowo elokwentny
zdoła zwrócić ich uwagę.
Zasady interakcji z Nieśmiertelnymi znajdują się na końcu podręcznika, w rozdziale Appendix 9:
Królowie wśród ludzi, nędzarze wśród bogów.
Opis: Tego typu źródła (choć często są to też leśne sadzawki, zakola rzek czy nawet całe jeziora i morskie
zatoki) zwykle na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym. Okoliczna ludność jednak wierzy,
że stanowią własność lokalnego bóstwa, zwykle więc niedaleko nich można znaleźć niewielkie ołtarze lub
prymitywne totemy, stanowią też one przedmiot rozmaitych tabu. Zwykle, by nie wzbudzić gniewu bożka
zakazuje się kąpieli w tego typu miejscu, zanieczyszczania wody w jakikolwiek sposób, a czasem też jej picia.
Źródło uzdrowień:
Korzyści: Kąpiel (lub wypicie wody – zależnie od miejsca) w tego typu sadzawce ma często zbawienne efekty.
Zależnie od sytuacji pijący znajdzie się pod działaniem jednego z następujących czarów: Neutralizacja Trucizny,
Leczenie Ciężkich Ran lub Leczenie Choroby. Źródło posiada 10 ładunków, które odnawia w ciągu tygodnia.

Niektóre, bardzo potężne źródła mogą posiadać również inne zaklęcia lecznicze oraz większą ilość ich
ładunków.
Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej transport są magiczne przedmioty oraz transport
w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test Zręczności, by
sprawdzić, czy nie rozlała płynu.
Opis: Tego typu ujęcia wody na pierwszy rzut oka są niemożliwe do odróżnienia od zwykłych, leśnych
sadzawek. Czasem da się tylko dostrzec, że otaczające je rośliny są dużo zdrowsze od swych krewniaków,
czasem też z ujęcia korzystają ranne, dzikie zwierzęta. Większość znanych źródeł tryska w dziczy, w pewnej
odległości od domostw ludzkich. Te, które znajdują się blisko cywilizacji najczęściej nie przynoszą pożądanych
skutków: dawno temu zostały skażone lub utraciły moc na skutek nadmiernie intensywnego wykorzystywania.
Gorące źródła:
Korzyści: Kąpiel w gorącym źródle zapewnia premię +10 w trakcie następnego testu zdrowienia.
Opis: Mimo, że Laruzyjczycy wierzą, że gorące źródła są wynikiem działania potężnych, magicznych mocy, tak
naprawdę powstały w naturalnym procesie. Podziemne, geotermalne siły sprawiają, że woda nagrzewa się,
często wzbogacają ją też o liczne, dobroczynne związki chemiczne. Kąpiel w tego typu ujęciach wody ma często
własności uzdrawiające.
Źródło cech:
Korzyści: Kąpiel lub wypicie wody (zależnie od rodzaju miejsca) z tego rodzaju źródła zapewnia premię +10 do
jednej, wybranej w momencie tworzenia lokacji cechy. Premia utrzymuje się przez 2 godziny.
Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej transport są magiczne przedmioty oraz próba
przeniesienia jej w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test
Zręczności, by sprawdzić, czy nie rozlała płynu.
Opis: Tego typu źródła nie wyróżniają się szczególnie z pośród zwykłych, niemagicznych strumieni. Jednak
pijące z nich wodę osoby szybko poczują, że ich myśli stały się jaśniejsze, a w ciało wstąpiły nowe siły.
Magiczne źródło:
Korzyści: Istnieją różne źródła tego typu, powiązane z czterema, wielkimi szkołami magii Wypicie z jednego z
nich zmusza pijącego do wykonania rzutu 1k20. Efekt zależny jest od typu wody, jaką pił:
- Czarnoksięska:
1) Jak zaklęcie Lewitacja
2) Jak zaklęcie Spacer po wodzie
3) Jak zaklęcie Oddychanie pod Wodą
4) Jak zaklęcie Niewidzialność
5) Jak zaklęcie Wzmocnienie Głosu
6) Jak zaklęcie Lustrzane Odbicie
7) Jak zaklęcie Jasnowidzenie
8) Jak zaklęcie Dwuwymiarowość
9) Jak zaklęcie Przemiana w Ogra
10) Jak zaklęcie Ochrona przed Ogniem
11) jak zaklęcie Rozniecenie Ognia Duszy*
12) jak zaklęcie Blask Czystości*
13) jak zaklęcie Przypływ Natchnienia
14) Jak zaklęcie Szybka Drzemka*
15) Jak zaklęcie Koszmarne Wizje
16) Jak zaklęcie Polimorfia
17) Jak zaklęcie Wymazanie Wspomnień*
18) Jak zaklęcie Megalomania*
19) Rzuć dwa razy
20) Do wyboru BG
Nekromantyczne:
1) Jak zaklęcie Mroczna Wizja
2) Jak zaklęcie Przemiana w Wilkołaka
3) Jak zaklęcie Groteskowy Wygląd
4) Jak zaklęcie Siła Nieumarłego
5) Jak zaklęcie Przeklęta Siła
6) Jak zaklęcie Czarne Macki Nahaka

7) Jak zaklęcie Siła Ciemności
8) Jak zaklęcie Ochrona Przed Ożywieńcami
9) Jak zaklęcie Odbicie Bólu
10) Jak zaklęcie Przeklęta Zbroja
11) Jak zaklęcie Życie Po Śmierci
12) Jak zaklęcie Przejęcie Posiadania
13) Jak zaklęcie Mroczna Chwała*
14) Jak zaklęcie Język Belzebuba*
15) Jak zaklęcie Senny Koszmar
16) Jak zaklęcie Kuszące Iluzje
17) Jak zaklęcie Płonąca Krew
18) Jak zaklęcie Likantropia
19) Rzuć dwa razy
20) Do wyboru BG
Druidyczne:
1) Jak zaklęcie Moc Kameleona
2) Jak zaklęcie Przebranie
3) Jak zaklęcie Mowa Zwierząt
4) Jak zaklęcie Empatia
5) Jak zaklęcie Wyrocznia
6) Jak zaklęcie Czytanie Myśli
7) Jak zaklęcie Niewyczerpalna Wytrzymałość
8) Jak zaklęcie Łączność z Przyrodą
9) Jak zaklęcie Strefa Czystości
10) Jak zaklęcie Ochrona Przed Żywiołakami
11) Jak zaklęcie Niepodatność na Czary
12) Jak zaklęcie Aura pokoju
13) Jak zaklęcie Prymitywne Instynkty
14) Jak zaklęcie Pośród Swoich*
15) Jak zaklęcie Podatność na czary
16) Jak zaklęcie Wezwanie Błyskawic
17) Jak zaklęcie Amnezja
18) Jak zaklęcie Wrzątek
19) Rzuć dwa razy
20) Do wyboru BG
Teurgiczne:
1) Jak zaklęcie Strefa zimna
2) Jak zaklęcie Orli Wzrok
3) Jak zaklęcie Dar Języków
4) Jak zaklęcie Oświecona Umiejętność
5) Jak zaklęcie Święta Siła
6) Jak zaklęcie Siła Herosa
7) Jak zaklęcie Modlitwa
8) Jak zaklęcie Recytacja
9) Jak zaklęcie Błogosławieństwo
10) Jak zaklęcie Przeklęta Strefa
11) Jak zaklęcie Strefa Likwidacji Demonów
12) Jak zaklęcie Tarcza Świętego
13) Jak zaklęcie Nietykalna Świętość Umysłu
14) Jak zaklęcie Odwaga
15) Jak zaklęcie Czarna Modlitwa
16) Jak zaklęcie Zakaz* (do wyboru MG)
17) Jak zaklęcie Aura Słabości*
18) Jak zaklęcie Niewinność Dziewicy*
19) Rzuć dwa razy
20) Do wyboru BG
Zaklęcia oznaczone gwiazdką zostaną opisane w dodatku Mistrzowie Magii.
Wszystkie porównania Siły Woli wykonuje się przeciwko wartości 100 punktów.
Źródło posiada 10 ładunków. Odnawiają się one w ciągu tygodnia.

Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej transport są magiczne przedmioty oraz transport
w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test Zręczności, by
sprawdzić, czy nie rozlała płynu.
Opis: Mimo, że często źródła tego rodzaju nie różnią się od zwyczajnych w świadomości ludowej często
określane są szacunkiem i rodzajem kultu. Wielu ludzi wierzy, że wrzucenie doń monety i wypowiedzenie
życzenia sprawia, że ono się spełni.
Źródełko Światła:
Efekt: Rytualna ablucja w tego typu źródle wypłukuje z ciała fluidy Ciemności i Zła. Każdy ożywieniec lub
demon, który zanurzy się w nim co turę traci 1k8 punktów ran. Jeśli uczyni tak Potwór lub istota półdemoniczna
odniesie tylko 1k4 obrażenia. Osoby władające magią nekromantyczną tracą 1k10 punktów czarów na turę.
Mimo tych efektów trwająca 5 minut kąpiel zapewnia moc Prawdziwie Niewinny, utrzymującą się
przed 2 godziny.
Źródło posiada 10 ładunków, odnawiają się one po tygodniu.
Opis: Tego typu źródła i zbiorniki wodne pełne są czystej, łatwo zmywającej bród i przejrzystej wody. Wierzy
się, że oczyszczają one duszę, więc używane są przy rytualnych ablucjach.
Źródełko Ciemności:
Efekt: Każda pijąca z tego typu źródełka osoba otrzymuje moc Skaza Ciemności. Efekt jest permanentny.
Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej przenoszenia są magiczne przedmioty oraz
transport w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test
Zręczności, by sprawdzić, czy nie rozlała płynu.
Opis: Źródła tego rodzaju uchodzą za skażone złymi mocami potężne miejsca czarów. Picie z nich wody jest
niebezpieczne i stanowczo odradzane (a często wręcz zakazani). Kapłani wielu religii i pracujący dlań łowcy
czarownic starają się je znajdywać i niszczyć, jednak nigdy nie jest to w pełni skuteczny proceder.
Źródło Młodości:
Efekt: Wypicie wody ze źródła młodości automatycznie cofa wszystkie efekty magicznego Postarzenia.
Wypicie wody ze Źródła Młodości legendarnej jakości pochłania na miesiąc wszystkie posiadane przez
nie ładunki i automatycznie sprawia, że pijący cofa swój wiek o 1 rok.
Wypicie wody ze Źródła Młodości nadludzkiej jakości pochłania na miesiąc wszystkie posiadane przez
nie ładunki i automatycznie sprawia, że pijący cofa swój wiek o 1k10 lat. W obydwu ostatnich wypadkach pijący
musi wykonać test Wytrzymałości. Jego niepowodzenie krytyczne sprawia, że cofa się do wieku niemowlęcego.
Źródło posiada 10 ładunków. Odnawiają się one po upływie tygodnia.
Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej transport są magiczne przedmioty oraz transport
w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test Zręczności, by
sprawdzić, czy nie rozlała płynu.
Opis: Źródła młodości to legendarne, bardzo rzadko spotykane miejsca. Większość znanych i łatwo dostępnych
szybko staje się miejscem pielgrzymek. Większość pątników jednak szybko się rozczarowuje.
Sadzawka oczyszczenia:
Efekt: Z osoby kąpiącej się w tego typu źródle automatycznie znajdują się pod działaniem zaklęcia
Rozproszenie Magii. Działa ono na wszystkie efekty magii (także takie, których normalne Rozproszenie nie
obejmuje, jak np. wymagające specyficznych kontrzaklęć), przy czym Siła Woli, jaka wykorzystywana jest do
porównania wynosi 100. Efekty, których nie mogłoby unieważnić zwykłe Rozproszenie Magii powracają po
upływie 2 godzin.
Opis: Źródła tego typu nie są rzadkością, ale większość z nich pozostaje nieznana. W zasadzie nikt ich nie
poszukuje, a odkrycie ich mocy przypadkiem zdaje się graniczyć z cudem.
Sadzawka mana:
Efekt: Napicie się wody z tego typu źródła działa jak wypicie Mniejszej Mikstury Mana. Źródło posiada 10
ładunków, które odzyskuje po upływie tygodnia.
Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej transport są magiczne przedmioty oraz transport
w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test Zręczności, by
sprawdzić, czy nie rozlała płynu.

Opis: Źródła i studnie tego typu gromadzą w sobie potężne, magiczne moce, które sprawiają, że są bardzo cenne
dla czarowników. Często w ich pobliżu spotkać więc można siedziby druidów, czarownic, a czasem też adeptów
wyższych kunsztów.
Święte źródełko:
Korzyści: Woda z tego źródła posiada właściwości wody święconej. Źródło posiada 20 ładunków, każdy starcza
na wygenerowanie jednej dawki płynu.
Opis: Tego typu źródła zwykle biją w miejscach uważanych za święte i dotkniętych przez bogów. Zwykle sądzi
się, że w miejsca, których są bliskie siły ciemności nie mają wstępu. Wiele takich źródeł i sadzawek legendy i
mity wiążą z kultem Tyra.
Źródło żywej wody:
Koszt: 10 000jp
Korzyści: Napicie się choćby odrobiny Żywej Wody gwarantuje natychmiastowe uzdrowienie z wszystkich,
dających się zlikwidować niemagicznymi środkami chorób, trucizn i obrażeń. Żywa Woda jest nawet w stanie
wskrzeszać umarłych i powodować regeneracje utraconych części ciała, pod warunkiem, że nie rozpoczęły się
jeszcze procesy gnilne, a od momentu amputacji upłynął czas mniejszy, niż księżycowy miesiąc (28 dni).
Źródło posiada 10 ładunków. Ich regeneracja zabiera około tygodnia.
Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej przenoszenia są magiczne przedmioty oraz
transport w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test
Zręczności, by sprawdzić, czy nie rozlała płynu.
Opis: Źródła żywej wody są bardzo potężnymi i rzadkimi miejscami mocy. Zwykle biją jedynie w miejscach
wprost przepojonych magią, w których cały czas działają potężne, czarodziejskie siły.
Martwa woda:
Korzyści: Osoba, która napije się ze źródła Martwej Wody zostaje silnie zatruta. Efekt utrzymuje się przez 1k20
godzin. Zatruty co godzinę musi wykonać test Wytrzymałości inaczej traci 1k10p. ran. Po prostu opuszczają go
siły.
Istota zmarła na skutek wypicia Martwej Wody lub też taka, której zwłoki zostaną obmyte w strumieniu
natychmiast powraca do życia jako nieumarły. Zachowuje wszystkie cechy, jakie miała za życia, podlega jednak
wszystkim ograniczeniom i zasadom dotyczącym nieumarłych. Otrzymuje też wadę: Nieczuły, zdolność
gatunkową Nieczułość i karę -20 do wszystkich statystyk.
Osoby przywrócone tą drogą do „życia” muszą co 24 godziny spożywać dawkę Martwej Wody, inaczej
rozsypią się w pył wraz z nadejściem świtu.
Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej przenoszenia są magiczne przedmioty oraz
transport w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test
Zręczności, by sprawdzić, czy nie rozlała płynu.
Uwaga!!! Jeśli ktoś znajdzie sposób na przenoszenie Martwej Wody może korzystać z niej, jak z
trucizny do maczania strzał lub broni. Efekt działania tak zatrutych ran jest analogiczny, jak efekt wypicia
Martwej Wody. Jednak osoby zmarłe na skutek zabicia taką bronią nie staną się nagle przyjaciółmi swego
mordercy, gdy już powstaną z martwych.
Opis: Źródła martwej wody już na pierwszy rzut oka różnią się od zwykłych ujęć wodnych. Ich woda jest
nienaturalnie spokojna, nie pływają w niej żadne stworzenia i nie rosną wodorosty. Ich brzegów nie porasta też
żadna roślinność: przeciwnie są puste, a w promieniu kilkunastu metrów od nich ziemia jest łysa.
Woda snu i zapomnienia:
Korzyści: Osoba, która napije się wody z tego typu źródła prawie natychmiast zapada w sen. Dodatkowo musi
wykonać test Opanowania. Jeśli jej się nie powiedzie częściowo traci pamięć (efekt ten należy odgrywać).
Wymazujący wspomnienia efekt ma także i zalety. Zależnie od sytuacji Woda może usunąć następne efekty:
usunąć 1k6 punktów obłędu (trwale) lub na 24 godziny zlikwidować jedną z mentalnych, emocjonalnych lub
psychicznych Wad (np. Utracona Miłość, Prawdziwie Zakochany, Fobia, Nietolerancyjny) pijącego. Po prostu
spożywający ją zapomina o tym aspekcie swojego życia.
Spożycie więcej, niż 1 dawki wody w ciągu 24 godzin sprawia, że pijący zapada w śpiączkę. Trwa ona
1k20+10 dni. Jeśli nikt nie zapewni mu w tym czasie opieki może umrzeć z wyczerpania. Po obudzeniu się po
tym okresie przez 120+10 dni jest całkowicie pozbawiony pamięci i nie rozpoznaje nikogo, nawet rodziny i
przyjaciół.
Uwaga!!!: Woda z magicznych źródeł traci swoje właściwości w ciągu około 10 minut po wlaniu jej do
jakiegokolwiek pojemnika. Jedynym znanym sposobem na jej przenoszenia są magiczne przedmioty oraz

transport w złożonych dłoniach. Osoba decydująca się na to ostatnie musi co 15 minut wykonywać test
Zręczności, by sprawdzić, czy nie rozlała płynu.
Opis: Źródła tego rodzaju zwykle nie różnią się niczym od innych zbiorników wodnych, jednak zwierzęta ich
unikają. Ludzie najczęściej – jeśli zorientują się, z czym mają do czynienia – oznaczają teren znakami
ostrzegawczymi.
Zatrute źródła:
Korzyści: Niektóre źródła są zwyczajnie miejscami skażonymi, z których picie jest niebezpieczne. Wynika to z
różnych przyczyn. Na niektóre rzucono klątwy, woda z innych po prostu jest szkodliwa lub została skażona
przez człowieka. Efekty picia z takiego źródła są różne i zależą najczęściej od natury samego strumienia.
Generalnie jednak można założyć, że najczęściej wywołują jeden z następujących efektów:
- pijący ze źródła zapada na jakąś (dowolną) chorobę. Najprawdopodobniej będzie to Zatrucie Pokarmowe.
Objawia się ono ciężkimi wymiotami i wysoką gorączką. Chora osoba codziennie musi wykonać test
Wytrzymałości. Kiedy uda jej się trzykrotnie uzyskać sukces zdrowieje. Do tego momentu otrzymuje
modyfikator – 20 do wszystkich testów oraz codziennie traci 1k3 punkty ran.
- pijący zostaje zatruty. Trucizna krążyć będzie w jego organizmie 1k20 godzin. Co godzinę musi wykonać test
Wytrzymałości. Niepowodzenie oznacza, że traci 1k6 punktów ran.
- umysł pijącego zostaje uszkodzony. Pijący musi wykonać test Opanowania, inaczej otrzymuje 1k8 punktów
obłędu.
- na pijącego zostaje rzucona Klątwa. Otrzymuje wadę Pech: 9, która utrzyma się przez miesiąc.
Opis: Źródła tego typu są dość częste. Zwierzęta i ludzie zwykle ich unikają, starając się znaleźć jakiś inny
wodopój. Często można je też łatwo rozpoznać po innych symptomach: dziwnym kolorze wody, unoszących się
nań, oleistych plamach, nienaturalnym zapachu i nieprzyjemnej pianie.
Sadzawka jasnowidzenia:
Korzyści: Wody tego typu sadzawki odbijają przyszłe, teraźniejsze i przeszłe wydarzenia. Wpatrując się weń
można je dostrzec. Wymaga to wykonania testu Spostrzegawczości. Jeśli się on powiedzie, patrzącego należy
traktować tak, jakby posiadał moc Jasnowidzenia.
Opis: Tego typu źródła i sadzawki są rzadkością, jednak można je czasem znaleźć w starych i dodatkowo
nawiedzanych przez magię puszczach oraz rozległych jaskiniach. O większości wiedzą tylko leśne stworzenia,
druidzi, czarownice i elfi magowie.
Mutacyjna sadzawka:
Korzyści: Każda pijąca z sadzawki tego typu osoba otrzymuje moc Mutacja. Spożycie wody jest bezpieczne
tylko 1 raz na każde 10 punktów Wytrzymałości pijącego. Po tym okresie spożywający otrzymuje wadę Dziwny
Wygląd lub Magiczna Mutacja. Jeśli dalej będzie spożywał wodę i przekroczy zdrową dawkę zmieni się w
Mutanta (zobacz: Magiczne Skarby Laruzji), a gracz straci kontrolę nad jego postacią.
Kąpiel w tego typu źródle jest niebezpieczna. Wielu z tych, którzy się w nich zanurzali na stale utraciła
swe człowieczeństwo.
Opis: Źródła i sadzawki tego rodzaju są bardzo niebezpieczne. Większość znanych jest oznaczona, a ludzie
trzymają się od nich z daleka. Nieoznaczone natomiast poznać można po dziwacznej roślinności, która wyrasta
na ich brzegach.
Głaz duchów:
Korzyści: miejsce tego rodzaju – zależnie od swej natury – jest siedzibą potężnego ducha ziemi lub związanego
z nią demona. Zamieszkująca je istota musi zostać wybrana w momencie zakładania Posiadłości. Nastawienie
duchów jest różne, jednak możliwe jest porozumienie się z bytami. Większość nieśmiertelnych jest w prawdzie
zbyt zajęta ważniejszymi sprawami, niż śmiertelnicy, ale możliwe jest, że ktoś wyjątkowo elokwentny zdoła
zwrócić ich uwagę.
Zasady interakcji z Nieśmiertelnymi znajdują się na końcu podręcznika, w rozdziale Appendix 9: Królowie
wśród ludzi, nędzarze wśród bogów.
Opis: samotne, polodowcowe głazy lub całe ich kręgi, przybierające kształty ludzi i zwierząt skały… Wszystkie
te twory natury często są w Laruzji uznawane za święte i cudowne. Wiele z nich faktycznie posiada swoich
własnych, potężnych i magicznych mieszkańców, którzy mogą być tak samo szkodliwi jak i pomocni.
Kamień snów:
Korzyści: Osoba, która położy się pod Kamieniem Snów spać zyskuje bardzo realistyczne sny o przyszłych i
przeszłych wydarzeniach. Działają one jak moc Prorocze Sny. Nie jest to jednak jedyna korzyść z głazu. Kładąc
się pod nim i zasypiając z silnym postanowieniem (test Opanowania -20) można spróbować wejść do snu innej

istoty i przeprowadzić z nią rozmowę, przekazując jej jakąś wiadomość lub po prostu rozmawiając na odległość.
Jeszcze silniejsze postanowienie (test Opanowania -40) pozwala na wkroczenie do Krainy Snów.
Opis: Kamień snów najczęściej jest zwykłym, samotnym głazem. Nie da się go praktycznie odróżnić od
zwykłych, samotnych kamieni. Jednak często osoby, którym dane było się pod nim zdrzemnąć wspominają o
niezwykle realistycznych snach, jakie ich nawiedziły.
Kamień nagrobny:
Korzyści: Głazy tego typu często uważane są za graniczne kamienie zaświatów. Wierzy się, że pochowanie pod
jednym z nich zmarłego gwarantuje mu niezakłócony spokój po śmierci. Faktycznie, póki zmarła osoba leży pod
tego typu kamieniem nie ma sposobu, by powróciła z zaświatów. Nie może tego uczynić samemu, za pomocą
żadnych mocy lub czarów, nie może też zostać przywrócona do życia (chyba, że jakąś formą Wskrzeszenia) jako
nieumarły, a jej duch nie może zostać wywołany. Jedyny sposób to ekshumacja i przeniesienie zwłok w inne
miejsce.
Każda osoba, która otworzy jeden ze znajdujących się pod kamieniem grobów zostaje Przeklęta.
Jednocześnie budzi to 1k100 pochowanych pod głazem umarłych, którzy powstają do życia jako Upiory.
Opis: kamienie tego typu zwykle trudno odróżnić od zwykłych głazów. Często jednak w ich okolicy znaleźć
można cmentarze. Same głazy też niekiedy pokrywają symbole kojarzone z kultem przodków i bogami
zaświatów.
Boskie pastwisko:
Korzyści: miejsce tego rodzaju – zależnie od swej natury – jest siedzibą potężnego ducha zwierzęcego,
powietrznego lub związanego z którąś z tych dziedzin demona. Zamieszkująca je istota musi zostać wybrana w
momencie zakładania Posiadłości. Nastawienie duchów jest różne, jednak możliwe jest porozumienie się z
bytami. Większość nieśmiertelnych jest w prawdzie zbyt zajęta ważniejszymi sprawami, niż śmiertelnicy, ale
możliwe jest, że ktoś wyjątkowo elokwentny zdoła zwrócić ich uwagę.
Zasady interakcji z Nieśmiertelnymi znajdują się na końcu podręcznika, w rozdziale Appendix 9:
Królowie wśród ludzi, nędzarze wśród bogów.
Opis: Tego typu miejsce – najczęściej jest to samotna polana, łysy szczyt góry lub wzgórza albo pogorzelisko –
uważany jest często za pastwisko boga lub ducha natury. Okoliczna ludność zwykle unika go, by nie rozgniewać
potężnego bytu, czasem tylko zostawiając dlań dary.
Czarodziejska polana:
Korzyści: Polana tego typu zmienia stale swoją lokalizację i otoczona jest potężną, mącącą zmysły magią. Nikt,
komu nie zdradzono jej położenia nie może na nią trafić, chyba, że będzie szukał jej celowo i wykona test
porównawczy Siły Woli z wartością równą 100. Z tej przyczyny jest ona idealnym miejscem do potajemnych
spotkań.
Opis: Polany są łysymi przestrzeniami wśród leśnych gęstwin. Najczęściej powstają na skutek pożarów lub
śmierci na skutek choroby starych drzew, zwykle są w stanie przetrwać tylko tyle, ile trzeba, żeby ponownie
skolonizowała je roślinność. Wyjątki pojawiają się jedynie wówczas, gdy jakiś czynnik, na przykład czary
powstrzyma rozwój drzew.
Duchowy płomień:
Korzyści: miejsce tego rodzaju – zależnie od swej natury – jest siedzibą potężnego ducha ognia lub związanego
z tym żywiołem demona. Zamieszkująca je istota musi zostać wybrana w momencie zakładania Posiadłości.
Nastawienie duchów jest różne, jednak możliwe jest porozumienie się z bytami. Większość nieśmiertelnych jest
w prawdzie zbyt zajęta ważniejszymi sprawami, niż śmiertelnicy, ale możliwe jest, że ktoś wyjątkowo
elokwentny zdoła zwrócić ich uwagę.
Zasady interakcji z Nieśmiertelnymi znajdują się na końcu podręcznika, w rozdziale Appendix 9:
Królowie wśród ludzi, nędzarze wśród bogów.
Opis: Tego typu miejsca to najczęściej naturalne ujścia gazu ziemnego lub metanu zapalającego się od kontaktu
z powietrzem, rzadziej naturalne miejsca wycieku ropy naftowej lub oleju skalnego. Wszystkie bez wyjątku
przez zabobonnych wieśniaków i pogan uznawane są za miejsca szczególne, nierzadko święte. Niektóre są takie
w rzeczywistości.
Kuźnia bogów:
Korzyści: Wykonywane w tego typu miejscu uzbrojenie i przedmioty ma właściwości magiczne, adekwatne do
swej jakości. Zważywszy jednak na prymitywne warunki produkcji wszystkie testy rzemiosła wykonywane są z
modyfikatorem – 20. W miejscu tym może powstawać tylko jeden przedmiot. Praca nad następnym może zostać
podjęta dopiero po ukończeniu tworzenia pierwszego.

Opis: Tego typu naturalne źródła ognia niektóre, prymitywne ludy używają do kucia broni. Z racji na niezwykłe
właściwości płomienia niekiedy wierzy się, że wykonywana w nich broń ma właściwości magiczne. Mimo to
większość kowali woli pracować w dobrze wyposażonych kuźniach, gdzie posiadają większą kontrolę nad
procesem technologicznym produkcji.
Figura duchów:
Korzyści: miejsce tego rodzaju – zależnie od swej natury – jest siedzibą potężnego świetlistego lub demona.
Zamieszkująca je istota musi zostać wybrana w momencie zakładania Posiadłości. Nastawienie duchów jest
różne, jednak możliwe jest porozumienie się z bytami. Większość nieśmiertelnych jest w prawdzie zbyt zajęta
ważniejszymi sprawami, niż śmiertelnicy, ale możliwe jest, że ktoś wyjątkowo elokwentny zdoła zwrócić ich
uwagę.
Zasady interakcji z Nieśmiertelnymi znajdują się na końcu podręcznika, w rozdziale Appendix 9:
Królowie wśród ludzi, nędzarze wśród bogów.
Opis: Wiele figur, statuetek i podobizn bóstw uważanych jest w swej naturze za święte, a niektóre wręcz za ciała
bogów. Co ciekawe niektóre naprawdę nimi są.
Cudowna figurka:
Korzyści: Osoba, która spędzi godzinę na modlitwie pod figurą otrzymuje zaletę Szczęście wartą 3 punkty.
Musi spożytkować ją w ciągu 24 godzin. Figura nie obdarza łaskami osób, które prowadziły się niemoralnie ani
też wzywającej ją w sprawach błahych i mało istotnych.
Opis: Laruzyjczycy wierzą, że niektóre figury przedstawiające ich bogów posiadają cudowne właściwości, a
wznoszone pod nimi modły zostaną wysłuchane przez bogów.
Figura zagadek:
Korzyści: By skorzystać z mocy tej figury należy odpowiedzieć na zadawaną przezeń zagadkę. Osoba, która
zdoła tego dokonać (wymaga to zwykle zdania testu Inteligencji – 20 lub też poradzenia sobie z krótką zagadką
logiczną zadaną przez Mistrza Gry) może zadać własne pytanie. Mistrz Gry musi nań odpowiedzieć zgodnie z
prawdą, choć może ograniczyć się do prostego „Tak” lub „Nie” jeśli sposób zadania pytania na to pozwalał.
Opis: Figury zagadek – zwykle przypominające ogromne usta lub ludzkie podobizny są uważane za potężne
wyrocznie. Jednak korzystanie z ich mocy nie jest proste, słyną bowiem z zadawanych, trudnych i często
enigmatycznych zagadek zwracającym się doń o pomoc.

2.2.11) Posiadłości magiczne:
Kolejna grupa posiadłości to miejsca magiczne, nie związane z religijnym kultem lokacje, w których
działają potężne, czarodziejskie moce lub rzucane są w nich czary. Nie wszystkie tego typu obiekty są miejscami
magicznymi. Tak naprawdę wiele z nich nie posiada własny, nadprzyrodzonych możliwości. Przykładowo
pracownie i laboratoria magów lub alchemików są w rzeczywistości często są zwykłymi pomieszczeniami, w
których po prostu zgromadzono duże ilości narzędzi i przedmiotów zwyczajnie przydatnych do rzucania zaklęć.
Inne natomiast są miejscami kumulacji potężnych, nadprzyrodzonych sił lub oddziaływania potężnych zaklęć
zaplecionych dodatkowo w odpowiednie wzory geomantycznego budownictwa.
Zasady: Czarownicy to śmiertelni ludzie, którzy zajmują się zgłębianiem sekretów bogów. Jak łatwo zgadnąć
nie jest to zajęcie cieszące się szacunkiem w oczach władz kościelnych. Dlatego też między nimi, a
poszczególnymi religiami często dochodzi do spięć.
Co gorsza magia nie do końca zgadza się z zasadami nauki. Dla wielu uczonych jest ona zabobonem, a
fakt, że nauka w dużej mierze znajduje się w rękach mnichów dodatkowo komplikuje sytuację. Duży wkład
naukowy magów nie jest tu nie tylko pomocny, ale wręcz dolewa oliwy do ognia.
Istnienie posiadłości magicznych w prowincji powoduje, że Władca otrzymuje karę do Nastawienia
mieszkańców innych prowincji, w których popularne są niektóre światopoglądy oraz do Morale, jeśli takie
światopoglądy popularne są wśród jego poddanych.
Tabela niechęci:

Magia

Nielubiana (kara -1 do
Nastawienia i Morale)
Panteon Danu, Religie
animistyczne, Ci, Co
Polują w Mroku

Niecierpiana (kara -2 do
Nastawienia i Morale)
Panteon Tyra, Każda
prowincja,
w
której
istnieją
minimum
4
posiadłości Naukowe

Nienawidzona(kara
Nastawienia i Morale)
Krasnoludzki panteon

-3

do

Czarna magia (Zasada opcjonalna): Budując posiadłość możesz ogłosić, że będzie w niej uprawiana Czarna
Magia. Od tej chwili posiadłość przynosi o 50% większe efekty. Jednak traktowana jest jako „Posiadłość
Ciemnych Sił”.
Pracownia czarownika:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 czarownik
Korzyści: Pracownia czarownika zapewnia premię +10 do Testów Splatania Magii oraz Siły Woli, gdy jej
właściciel jest obecny w Posiadłości. W tych warunkach traktowany jest także, jakby jego Mistyka była o 10p.
większa, niż normalnie.
Opis: Jak łatwo odgadnąć pracownie czarowników to miejsca, w których spędzają czas i czynią swe sztuki
czarownicy. Miejsca te są bardzo zróżnicowane, ich wygląd wygląda różnie, zależnie od indywidualnego stylu i
rodzaju czarów, jakimi para się dana osoba. Wiedźmy i czarownice zwykle w tym celu wykorzystują swe chaty,
które wypełniają ziołami, magicznymi figurkami i innymi obiektami, z których zaledwie połowa posiada
jakąkolwiek moc. Zwykle w centrum ich miejsca pracy znajduje się kocioł służący do ważenia paskudnych
mieszanek.
Dla kapłanów i druidów pracownią zwykle jest miejsce modłów. Ci drudzy jednak równie często
pracują na leśnych polanach, lub pod drzewami, których duchy znają i w których towarzystwie czują się lepiej.
Pracownie niektórych nekromantów i czarnoksiężników, zwłaszcza tych, którzy specjalizują się w
demonologii również bardzo przypominają świątynie. Miejsca praktyk innych bardziej zbliżone są jednak do
prosektoriów. Wielu adeptów ciemnych sztuk nie różni się jednak bardzo gustem od miejsc pracy innych innych
osób uprawiających wyższe kunszty magiczne.
Większość pracowni tych ostatnich stanowi połączenie – w różnym stopniu – biblioteki, laboratorium
chemicznego, siedliska zabobonu i graciarni. Pełne są dymiących kotłów, ksiąg, ziół, eliksirów, zapomnianych
alembików, dziwnych przedmiotów i zwykłych śmieci. Najczęściej też zwyczajnie brak w nich porządku.
Jednak nie jest to regułą. Bywają też i tacy czarownicy, dla których miejsce pracy jest sterylną salą
laboratoryjną, gdzie wszystko lśni czystością, lub ascetycznym miejscem medytacji.
Wieża maga:
Cena: 2000jp
Utrzymanie: 60jp
Obsługa: 1 czarownik, 3 uczniów lub służących
Korzyści: Budując wieże maga bohater uzyskuje siedzibę o Stopniu Fortyfikacji 2. Wieża magii traktowana jest
jako Dom Mieszkalny oraz trzy budowle z wybrane z poniższej listy: Pracownia Czarownika, Pracownia
Alchemika, Laboratorium, Miejsce Medytacji, Obserwatorium Astronomiczne, Biblioteka, Sklep, Warsztat
rzemieślniczy, Wyrocznia.
Opis: Wieże są jednym z ulubionych miejsc pracy czarowników. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego właśnie
one. Wydaje się, że istnieją dwa, główne powody takiej decyzji. Po pierwsze: możni czarownicy mieszkający w
dzikich okolicach, lub bojący się gniewu tłumów wybierają wieże ze względu na ich obronny charakter, który
łatwo może pomóc im ocalić życie w trakcie napadu grupy bandytów, wilków lub rozgniewanego chłopstwa.
W miastach powód wyboru wydaje się podobny: solidne mury potrafią obronić zarówno przed
fanatykami religijnymi, jak i opryszkami, jednak wielu czarowników wybiera wieże z innego powodu. Otóż
ceny gruntu w obrębie murów zwykle są dość wysokie. Dlatego też w odróżnieniu od terenów wiejskich domy w
nich zwykle rosną w górę. Jako, że stworzenie dobrego miejsca do pracy pochłania wiele przestrzeni, to liczni
czarownicy, miast nabywać rozległe działki wznoszą po prostu konstrukcje wielopiętrowe. Ponadto wieże,
wnoszące się ponad dachami i dymem kominów mają jeszcze jedną zaletę. Są też doskonałym miejscem do
obserwacji astronomicznych.
Miejsce prób:
Cena: 5000jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 czarownik
Korzyści: Osoba korzystająca z tej Posiadłości może spróbować przejść odbywającą się w niej próbę. Jest to
trudne wyzwanie rzucane najpotężniejszym i najbardziej pierwotnym siłą magii i natury egzystującym we
wszechświecie. Mimo, że z punktu widzenia postronnych sama próba wygląda prozaicznie, z perspektywy
przechodzącego jest ona wyzwaniem życia: walczy on z żywiołami, spotyka bogów i umarłych, toczy pojedynki
z wrogami, odsłaniane są przed nim są tajemnice wszechświata. Wreszcie podczas przejścia zostaje rozbity na
fragmenty i złożony ponownie, w sposób zgodny z pierwotnym planem istnienia.

Próba przejścia testuje siłę ciała, ducha i umysłu. Sprostać jej mogą tylko najpotężniejsi, a i tak ponoszą
przy tym wielkie ryzyko. Z punktu widzenia mechaniki jest ona prosta. Przejście zajmuje około 15 minut (z
punktu widzenia przechodzącego może trwać to nawet kilka tygodni). Podczas rytuału musi wykonać on trzy
testy: Opanowania, Wytrzymałości i Mądrości.
Niepowodzenie któregokolwiek z nich oznacza otrzymanie 8k6 ran i 1k20 p. nadużycia oraz obłędu
(kumulatywnie). Ran nie powstrzymuje żaden standardowy czynnik (pancerz, magia, interwencja boska etc.).
Nie mogą też być leczone czarami. Niezależnie od wyniku pozostałych testów (które postać musi wykonać)
próba nie udaje się.
Niepowodzenie krytyczne w którymkolwiek teście oznacza automatyczną śmierć postaci.
Niepowodzenie (zwykłe) we wszystkich trzech testach również oznaczają automatyczną śmierć postaci.
Postać, która przejdzie Próbę może skorzystać z jednej z następujących możliwości:
Brak ujemnych modyfikatorów:
- Odnowienie wszystkich P. Czarów
- Odnowienie wszystkich P. Ran
- Odnowienie wszystkich P. Wyczerpania
- Likwidacja 1k20 P. Obłędu
- Teleportacja w dowolne miejsce planety (także niedostępne dla zwykłych zaklęć teleportacyjnych)
- Możliwość zadania Mistrzowi Gry jednego pytania. MG musi na nie odpowiedzieć pełnym, gramatycznym
zdaniem w wyczerpujący sposób.
- Uleczenie postaci ze wszystkich, uleczalnych chorób lub zatruć.
- Otrzymanie modyfikatorów dodatnich do dowolnych cech. Ich łączna wartość musi zamknąć w +20.
Modyfikator aktywuje się w momencie, gdy postać sobie tego zażyczy i znika po godzinie.
- Nauczenie się dowolnego zaklęcia
- Możliwość jednorazowego użycia dowolnego zaklęcia o trudności maksimum 50.
Modyfikator -10:
- uzyskanie podwójnej, maksymalnej ilości P. Czarów. Nadmiarowe punkty przepadają dopiero w momencie
zużycia.
- teleportacja międzywymiarowa do dowolnego Świata Pod Gwiazdami lub wejście na Płaszczyznę Duchową
- uleczenie dowolnej, nieuleczalnej choroby nie będącej Wadą Postaci
- odzyskanie utraconej kończyny (jeśli nie jest to Wada Postaci)
- możliwość jednorazowego użycia dowolnego zaklęcia o trudności nie większej, niż 75
- otrzymanie modyfikatorów dodatnich do dowolnych cech. Ich łączna wartość musi zamknąć w +30.
Modyfikator aktywuje się w momencie, gdy postać sobie tego zażyczy i znika po godzinie.
- powrót do bazowej Rasy Postaci
- uleczenie dowolnej Choroby Psychicznej (nie będącej Wadą Postaci)
- rozproszenie wszystkich, ciążących na postaci, negatywnych zaklęć
Modyfikator – 20:
- teleportacja międzywymiarowa do dowolnego świata Poza Gwiazdami, Świata Snu lub Świata Myśli
- jednorazowe rzucenie dowolnego zaklęcia o trudności nie większej, niż 100
- otrzymanie modyfikatorów dodatnich do dowolnych cech. Ich łączna wartość musi zamknąć w +40.
- zmiana rasy na pierwotną rasę postaci (nie działa na nieumarłych)
Modyfikator – 30:
- teleportacja międzywymiarowa do Niebios, Otchłani, Pustki lub Krainy Umarłych
- rzucenie dowolnego zaklęcia o trudności nie większej, niż 100
- otrzymanie modyfikatorów dodatnich do dowolnych cech. Ich łączna wartość musi zamknąć w +50.
- jednorazowe rzucenie dowolnego zaklęcia o trudności nie większej, niż 120
Modyfikator – 40
- jednorazowe rzucenie dowolnego zaklęcia o trudności nie większej, niż 100
- otrzymanie modyfikatorów dodatnich do dowolnych cech. Ich łączna wartość musi zamknąć w +60.
- rzucenie dowolnego zaklęcia o trudności nie większej, niż 120
- zyskanie dodatkowych 10p. Postaci lub 5p. Wiedzy (tylko raz)
- zmiana rasy (na dowolną bazową)
- powrót do życia (tylko nieumarli)
Modyfikator – X:
- likwidacja Wady postaci wynikającej z wad ciała (np. Chromy) lub charakteru (np. Utracona miłość, Nałóg)
postaci (więc nie np. wada Wrogowie). Trudność testu to 10 razy Ilość Punktów uzyskanych dzięki wybranej
Wady. Postać musi jednak zamiast nich wybrać inne Wady o tym samym koszcie.
Ponadto:

Bohaterowie Niezależni (i tylko oni) mogą, przechodzić próbę uzyskać następujące premię: do 5 poziomów
doświadczenia, dowolną Zdolność (w tym Gatunkową i Zarezerwowaną), dowolną Moc, dowolną Cechę
Organizmu, do 50 punktów postaci lub 25 Wiedzy, zmienić Profesję lub Rasę (na niestandardową).
Opis: Próby i inicjacje przeprowadzane są od tysięcy lat. Religijne rytuały wprowadzenia odbywały się od
neolitu, nabierając mocy i znaczenia. Posiadłość ta jest miejscem służącym właśnie do tego typu, szamańskich i
magicznych ceremonii. Przejście przez magiczny labirynt, podziemną jaskinie czy nakreślone na ziemi linie ma
potężną magiczną moc. Schemat, jaki wykreślono uważany jest często za podstawowy projekt całego
wszechświata. Próba przekroczenia go uważana jest za alegorię przejścia życiowego cyklu, od narodzin, przez
życie, śmierć i powtórne narodziny. Uwalnia też potężne moce, dokonująca tego istota może zostać zniszczona,
lub też rozbita na tworzące ją pierwiastki i ponownie złączona w bliższej ideału postaci.
Pracownia alchemika:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 alchemik
Premie mechaniczne: otrzymujesz premię +20 do wszystkich testów związanych z wytwarzaniem Eliksirów.
Zdolność: Mistrzostwo eliksiru
Korzyści: w Prowincji, w której znajduje się Pracownia Alchemika ty i twoja drużyna możecie kupować eliksiry
w koszcie produkcji (tzn. za 50% ceny rynkowej)
Opis: Typowe alchemiczne laboratorium swoim wyglądem przypomina nieco skrzyżowanie pracowni
chemicznej w stylu retro, sklepu z orientalną żywnością i sali do nauki biologii. Większość wyposażenia składa
się z różnego rodzaju, wyspecjalizowanych alembików, próbówek, zlewek i fiolek. Do tego dochodzą też
skomplikowane destylatory i parowniki. Większa część używanych w alchemii składników pochodzi ze świata
przyrody: stanowią części roślin (korzenie, liście, korę, kwiaty, drewno, owoce i nasiona), zwierząt (kości, skóra,
włosy, organy, tkanki i płyny organiczne w rodzaju krwi), lub minerały. W klasycznej pracowni wszystko to
leży albo estetycznie (jeśli można tak powiedzieć np. o słoiku zakonserwowanych gałek ocznych) poukładane na
półkach, albo rozrzucone tak, jak było wygodniej. Jako, że większość składników przed dodaniem do eliksiru
musi być odpowiednio przygotowana, w laboratoriach znaleźć można cały zestaw narzędzi służących do tego.
Są to na przykład prasy, wagi aptekarskie, moździerze do tłuczenia na pył kości oraz całe zestawy noży, nożyc i
tarek.
Szkoła magii:
Cena: 20 000jp
Utrzymanie: 1000jp
Dochód: 1k10 x 10 jp (tylko na poziomie Posiadłości)
Obsługa: 1 czarodziej – dyrektor, 10 magów – nauczycieli, 10 alchemików i uczonych – nauczycieli, 10
służących lub czeladników czarodziejskich (obsługa techniczna i zaplecze).
Premie mechaniczne: Alchemik - artysta, Magiczny kunszt, Pomniejsza magia, Wiedza: Czarostwo, Wiedza:
Magiczne istoty, Przejrzenie iluzji, Profesja: Nauczyciel
Korzyści: werbowanie Magów, Magów Bitewnych, Mieczy Magii, Alchemików, Szpiegów – telepatów oraz
Kultystów w prowincji, w której znajduje się Szkołą Magii jest tańsze o 50%
Warunki: Aby w prowincji mogła powstać szkoła magii muszą wcześniej istnieć w niej następujące struktury:
Wyspecjalizowana Biblioteka (magia), Biblioteka Dobrej Jakości (ogólna), Pracownia Czarownika, Pracownia
Alchemika, Herbarium lub Pracownia Astronomiczna, Szkoła lub Pensja.
Opis: Szkoły czarowników są w Laruzji rzadkością. W tej chwili na kontynencie działa mniej, niż dziesięć tego
rodzaju instytucji. Wykształcenie zdobyło w nich może 25% ludzkich i jeszcze mniej nieludzkich czarowników.
W środowiskach adeptów magii nie uzyskały one popularności. Uważa się, że masowo kształcą miernoty,
krytykuje się też program nauczania i jego przebieg, wreszcie atakowane są same osoby nauczycieli i uczniów.
Krytyka ta jest częściowo uzasadniona, choć w dużej mierze u jej podstaw leży fakt, że poważyły się na
przełamanie starożytnego monopolu mistrzów – indywidualistów.
Z punktu widzenia architektonicznego typowa szkoła magii nie wygląda w sposób szczególnie
rewelacyjny. Najczęściej jest to duży, murowany lub kamienny budynek, często zamek lub pałac przekazany
przez lokalnego władcę. Dużą jej część zajmuje skrzydło mieszkalne, zdolne pomieścić minimum setkę
uczniów. Mieści się tam też zwykle stołówka, kuchnia oraz oddzielna sala dla chorych lub poszkodowanych.
Pozostałą część budynku wypełniają pomieszczenia o charakterze dydaktycznym: biblioteka, sale do nauki teorii
(na którą kładzie się nacisk w szkołach) i praktyki.
Studnia mocy:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp

Obsługa: 1 czarownik
Korzyści: studnia mocy stanowi zbiornik magii o mocy 50JM. Jej właściciel, przebywając w niej może
uzupełnić swoje zapasy Punktów Czarów o niezbędną mu moc uszczuplając tym samym zasoby studni. Te
odnawiają się co sezon.
Opis: Studnie mocy to potężne, magiczne struktury: kombinacje talizmanów i totemów, kanałów mocy,
potężnych świątyń lub magiczne artefaktów. Przechowują one gigantyczne ilości czarodziejskiej siły zdolnej
niekiedy wpływać na sytuację geopolityczną.
Krąg przywołań:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 czarownik
Korzyści: posiadanie Kręgu Przywołań sprawia, że na potrzeby określania Punktów Kontroli jego właściciel
zwiększa swą Siłę Woli o 20 p. Co więcej osoba korzystająca z tej lokacji otrzymuje dodatkowe 20 punktów Siły
Woli na potrzeby porównań podczas rzucania zaklęć Przyzwania potworów i demonów.
Opis: Tego typu kręgi zostały specjalnie wykonane i wzmocnione magicznymi znakami, by wzmocnić zaklęcia
przyzwania. Działające w nich geomantyczne moce sprawiają, że rzucanie w nich zaklęć przyzwania oraz
spętanie sprowadzonych stworzeń jest znacznie łatwiejsze.
Magiczny portal:
Cena: 10 000jp
Utrzymanie: 10jp
Korzyści: magiczny portal łączy ze sobą dwa punkty w prowincji, dzięki czemu podróż między nimi jest
natychmiastowa, wystarczy tylko wykonać jeden krok. Niestety moc bramy jest ograniczona, umożliwia podróż
jedynie 5 osobom dziennie po czym portal zamyka się i musi upłynąć trochę czasu, nim ponownie odzyska swe
właściwości.
Podany koszt dotyczy portali działających w tej samej prowincji, umożliwiających podróże w dwie
strony. Portal jednostronny jest o 50% tańszy, natomiast posiadający wyjście w innej prowincji: dwukrotnie
droższy.
Zbudowanie portalu wymaga skomplikowanych, wielotygodniowych działań magicznych po obu jego
stronach. Stworzenie go w obcej prowincji, bez pozwolenia jej mieszkańców jest więc praktycznie niemożliwe.
Opis: Portal najczęściej ma postać bramy, często wklęsłego wgłębienia w ścianie lub też wolno stojących wrót
ulokowanych w centrum pomieszczenia lub na dziedzińcu. Tego typu konstrukcja najczęściej jest martwa, lecz
ożywiona emituje dziwne światło, lub też widać w niej obcy krajobraz nieadekwatny do tego, co powinno się
znajdować po tej stronie wrót. Przekroczenie bramy przenosi niemal natychmiast do zupełnie innej części
świata.
Międzywymiarowy portal:
Cena: 20 000jp
Utrzymanie: 10jp
Korzyści: magiczny portal tego typu zapewnia połączenie z jednym ze światów pod lub poza gwiazdami,
płaszczyzną snów, płaszczyzną astralną, zaświatami, piekłem lub niebem. Portal ma ograniczoną moc i
umożliwia przekroczenie go maksymalnie 5 osobom dziennie (liczba ta nie skaluje się). Przez większość czasu
pozostaje on martwy, żeby działał należy go uruchomić specjalnym hasłem, by żadne stworzenie z drugiej strony
nie zdołało go przekroczyć.
Opis: Na pierwszy rzut oka tego typu portale nie różnią się od „zwykłych” wrót teleportacyjnych. Różnią się od
nich głównie zasadą działania i miejscem, w które przenoszą. Po spojrzeniu weń można natomiast ujrzeć obce,
bardzo egzotyczne krajobrazy, które mogą kusić nieostrożnych.
Talizman mocy:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 10jp
Korzyści: każdy czarownik otrzymuje dodatkowe 20 punktów czarów tak długo, jak długo pozostaje w
prowincji, w której został zbudowany.
Warunki: w oddaleniu od miejsc zamieszkanych magiczna aura stopniowo zanika. Tak więc mag, oddalając się
na bezdroża tej samej prowincji może w ogóle nie odczuć korzyści z tej posiadłości.
Opis: Tego typu struktura nie jest tak naprawdę pojedynczym budynkiem, co raczej całym ich systemem.
Składają się nań zarówno prawdziwe, dodające mocy talizmany, jak i specjalnie w tym celu sprowadzone z
dalekich krain rośliny i stworzenia, lub po prostu ciekawostki mocy. Wiele wysiłku wkłada się też w
zapewnienie odpowiedniego wystroju i zdobnictwa budynków. Wszystko to sprawia, że kraina nabiera

niezwykłej, magicznej atmosfery, która po pewnym czasie rzeczywiście potęguje moc przebywających w niej
czarowników.
Amulety osłabienia magii:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 10jp
Korzyści: wszyscy czarownicy przebywający dłużej, niż dobę w prowincji, w której znajduje się ta struktura
otrzymują karę – 20 do swoich punktów czarów. Ich moc ulega po prostu gwałtownemu uszczupleniu.
Warunki: w oddaleniu od miejsc zamieszkanych magiczna aura stopniowo zanika. Tak więc mag może,
zwyczajnie ukrywając się na bezdrożach nawet nie zauważyć, że niekorzystne dlań zjawisko zanikło.
Opis: Podobnie jak poprzednia struktura także i ta ma na celu stworzenie aury, która wpłynie na czary. Tym
razem jednak jest ona odwrotna, ma na celu osłabiać je i dzierżące je osoby.
Laboratorium:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 czarownik, 1 uczeń lub czeladnik
Korzyści: Osoby wykorzystujące tą strukturę mogą kupować nowe zaklęcia i formuły eliksirów korzystając ze
specjalnego przelicznika. Zamiast wydawać złoto mogą samemu opracować zaklęcie. Zastępują wówczas
równowartość każdej Sztuki Złota 1 punktem nadużycia i 8 godzinami pracy.
Ponadto na każde zaoszczędzone w ten sposób 10 sztuk złota przypada 1 wygenerowana Jednostka
Nadużycia w skali Prowincji.
Warunki: aby korzystać z tej posiadłości Czarownik musi posiadać Pracownie Czarownika i Bibliotekę (ogólną
lub magiczną) lub przynajmniej stały dostęp doń.
Opis: Niektórzy czarownicy znani są z prac jakie prowadzą nad wynajdowaniem nowych zaklęć lub eliksirów.
Proces ten jest trudny i tylko w niewielkim stopniu przypomina klasyczną metodę naukową. Magowie pracujący
nad zaklęciem wiele czasu spędzają na kontemplacji przedmiotów, których dotyczyć mają czary, wróżbach,
introwertywnych rozważaniach oraz próbach kontaktu z istotami nadprzyrodzonymi. Wreszcie próbują też je w
praktyce, co może mieć bardzo niekorzystne skutki dla otoczenia.
Miejsce medytacji:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 10jp
Obsługa: 1 służący
Premie mechaniczne: Medytacja, Przejrzenie iluzji, Odnowa mocy, Wewnętrzna moc, Czary pracowni,
Koncentracja mocy, Mistyka, Moc woli,
Korzyści: posiadacz miejsca medytacji, jeśli tylko znajduje się w swojej posiadłości odzyskuje podczas
wypoczynku 2x więcej punktów czarów, niż normalnie. Premia kumuluje się z innymi, podobnymi premiami.
Opis: miejsca do medytacji różnią się w zależności od gustu czarownika, który je stworzył, jego mocy i tradycji
magii, jaką praktykuje. Mogą być wszystkim: od leśnej polany, przez specjalnie do tego celu przygotowany
pokój w jego posiadłości, wypielęgnowany, stworzony z wszystkimi kanonami sztuk ogród lub prywatną
kapliczkę do modłów. Wszystkie zostały stworzone tak, by zapewnić spokój i czystość myśli przebywającym w
nich osobom oraz oderwanie się od spraw tego świata.
Sklep z magią:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 handlarz
Premie mechaniczne: Profesja: Kupiec, Targowanie się, Wycena, Plotki, Prowadzenie interesów, Mistrzostwo
profesji: Kupiec, Wykrycie magii, Używanie magicznych przedmiotów, Oko Hefajstosa, Konszachty z
czarownikami, Aptekarstwo, Odczynianie uroków,
Korzyści: posiadacz Sklepu z Magią może nabywać komponenty do wszelkich czarów, eliksirów i
wymagających tego praktyk magicznych za jedyne 50% ich wartości rynkowej, czyli po cenach hurtowych.
Opis: Sklepy z magią są w Laruzji rzadkością, głównie z powodu nielicznych klientów. Ich towary są różne,
lecz zasadniczo nabyć w nich można wszelkie rzeczy potrzebne do uprawiania magii. Lista zaczyna się od
zwykłych narzędzi, jak kotły, łyżki do mieszania, próbówki, alembiki, zlewki czy nawet papier i przybory
pisemne, a kończy na bardziej wyspecjalizowanych, jak choćby lunety czy astrolabia. Znaczną część zawartości
stanowią rozmaite komponenty do czarów, które sprawiają, że sklep z magią czasem wygląda jak pomieszanie
wyposażonego w niezwykle duży dział chemii domowej sklepu kolonialnego z warzywnikiem, mięsnym i
gabinetem wróżki. Prawdziwe artefakty mocy sprzedaje się rzadko, zwykle na specjalne zamówienie i na

indywidualnych aukcjach, jednak zwykle w tego typu miejscach można znaleźć duży wybór eliksirów, zwojów z
inskrypcjami, formuły zaklęć i eliksirów, gotowe horoskopy oraz pomniejsze amulety. Często przy ladzie
znajduje się też gablota z okultystycznymi pamiątkami dla ciekawskich.
Jarmark goblinów
Cena: 200jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: kilku czarowników i innych istot nadprzyrodzonych
Premie mechaniczne: Kosmopolita, Zaginione tradycje magiczne, Talent animistyczny, Orędownik tolerancji,
Oswojony z nadprzyrodzonym,
Korzyści: Każda posiadłość Magiczna i Mroczna w prowincji generuje 1 jednostkę Handlu. Otrzymujesz też
jedną jednostkę handlu za każdą Rasę, do której należą mieszkańcy twojej prowincji, jak i prowincji, z którymi
jesteś połączony szlakami handlowymi.
Każda znajdująca się w prowincji Posiadłość Handlowa i Szlak Handlowy generuje 1 jednostkę Magii.
Warunki: Sklep z Magią, Plac Targowy
Opis: Targi goblinów są specyficzną formą aktywności magiczno - handlowej w Laruzji. Odbywają się one,
trochę podobnie jak sabaty w wyznaczonych, oddalonych od cywilizacji miejscach, zwykle na rozstajnych
drogach. Ściągają liczne rzesze odwiedzających. Jarmarki na pierwszy rzut oka nie różnią się od zwykłych
wiejskich dni handlowych. Jednak różnią się goście i towary. Na sprzedaż wystawia się bowiem wszelkie
możliwe dziwy, głównie towary magiczne. Sprzedawcami są czarownicy i inne, dziwne istoty.
Znakiem rozpoznawczym targów jest zasada neutralności i nieagresji. Przyjmuje się, że każdy, kto
tylko jest w stanie je przestrzegać ma prawo pojawić się na targach. Spotykają się więc na nich istoty normalnie
wrogie. Nikogo nie dziwi więc widok wiedźm, goblinów, orków, złych duchów, potworów, elfów, smoków czy
fantastycznych bestii. Często jarmarki są jedynym miejscem, na którym tego typu istoty można spotkać
bezpiecznie, lub w którym poruszają się swobodnie.
Jak łatwo zgadnąć nie wszyscy są zadowoleni z takich imprez. Przesądni chłopi zamykają więc się w
ich trakcie w domach, a kapłani Tyra udział w nich uważają za grzech. Jednak prócz kupców przyciągają one
zwykle też tłumy gapiów. Mało kto waży się wystąpić przeciwko ich idei, by nie rozgniewać biorących w nich
udział potężnych czarowników wszelkich specjalizacji i innych, równie groźnych istot.
Targi są też wspaniałym miejscem, w którym można zakupić wiele naprawdę niezwykłych
przedmiotów i usług oraz by zaciągnąć języka o wydarzeniach mających miejsce wśród najbardziej niezwykłych
społeczności.

2.2.12) Ochrona zdrowia:
Ochrona zdrowia w Laruzji znajduje się na bardzo niskim poziomie. Pomijając fakt, że z racji
niewielkiej wiedzy i braku odpowiednich środków technicznych nie stosuje się wielu podstawowych dla nas
metod ograniczania zasięgu chorób jak choćby szczepień ochronnych, a często nawet najprostsze sposoby walki
z plagami są ignorowane. Kolejną ważną różnicą jest całkowity brak opieki społecznej. W Laruzji nie istnieje
pogotowie, publiczne szpitale czy przychodnie zdrowia. Owszem, działają medycy, uzdrowiciele i znachorzy, a
nawet chirurdzy jednak ich opieka nie jest ani darmowa, ani ogólnodostępna. Generalnie chorzy zdani są na
siebie i swoją rodzinę. Jeśli mają pieniądze mogą liczyć na mniej lub bardziej kompetentną pomoc. W innych
wypadkach często zwyczajnie nie stać ich na to, by opłacić leczenie.
Oczywiście istnieją organizacje, które próbują zmienić ten stan rzeczy. Przodują w tym głównie
różnego rodzaju zakony i świątynie, zwłaszcza stawiające sobie za cel pomoc ubogim i potrzebującym. Wiele z
nich prowadzi szpitale lub finansuje wędrownych uzdrowicieli, którzy starają się nieść pomoc potrzebującym.
Taka pomoc często dociera do ogromnych rzesz ludzkich, lecz niestety jest ona tylko kroplą w morzu potrzeb.
Pracownia medyka:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 medyk
Premie mechaniczne: Profesja: Medyk, Mistrzostwo profesji: Medyk, Leczenie ran, Leczenie chorób,
Chirurgia, Medycyna, Szybkie leczenie ran, Ważenie antidotów,
Korzyści: Wszystkie testy leczenia, jeśli przeprowadzane są w pracowni otrzymują premię +10.
Opis: Pracownie Laruzyjskich medyków znacząco różnią się od dzisiejszych gabinetów lekarskich choćby tym,
że nie są sterylnie czyste. Zarówno przeprowadzane w nich zabiegi, jak i sam wygląd miejsca pracy bardziej
przypominają miejsce praktyki czarownika – zielarza, niż współczesnych medyków. Mimo to uzdrowiciele
potrafią leczyć wiele chorób, odczyniać uroki i radzić sobie z przypadkami obłędu i opętania, a nawet
przeprowadzać proste operacje. Wiele chorób leczonych jest jednak poprzez puszczanie krwi i podobne zabiegi
o zerowej skuteczności. Częstokroć też zdarza się, że lekarz kogoś okalecza zamiast uzdrowić.

Szpital:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 200jp
Obsługa: 1 główny zarządca, 10 lekarzy, uzdrowicieli lub kapłanów, 20 nowicjuszy lub pomocników, 10
służących,
Premie mechaniczne: Uodpornienie na truciznę, Odporność na choroby, Wykrywanie trucizny, Immunitet,
Aptekarstwo, Alchemia, Mistrzostwo Mikstury (tylko leczniczych), Profesja: Medyk, Mistrzostwo profesji:
Medyk, Leczenie ran, Leczenie chorób, Chirurgia, Medycyna, Szybkie leczenie ran, Ważenie antidotów,
Wyspecjalizowana umiejętność (tylko związana z medycyną)
Korzyści: w prowincji, w której działa Szpital nędza spada o 2 jednostki. Ponadto za każdym razem, gdy w
prowincji wybucha Plaga Szpital ma 20% szans ją powstrzymać.
Opis: Laruzyjskie szpitale ze swej natury bardziej przypominają jednostki znane ze średniowiecza, niż
współczesne ośrodki leczenia. Szpitale bardziej stanowią więc darmowe noclegownie i przytułki dla
pielgrzymów, kalek i nędzarzy, jednak spotkać w nich można także i chorych. Często zapewniają też darmowe
leczenie, lecz przeznaczone są jedynie dla najbardziej potrzebujących, a prowadzone w nich zabiegi, mimo, że
ratują życie zwykle są przeprowadzane niestarannie i w sposób bardzo inwazyjny. Większość osób, jeśli nie jest
naprawdę zdesperowana nigdy nie udaje się do tego typu szpitala.

2.2.13) Transport:
Laruzyjski transport nie jest szczególnie dobrze rozwinięty. Drogi są w większości pozbawionymi
nawierzchni, wydeptanymi w ziemi gościńcami, latem pokrytymi kurzem, jesienią i wiosną zabłoconymi, a zimą
często nieprzejezdnymi. W górach ciągną się wyrąbane w skale ścieżki i tylko nieliczne, królewskie i
krasnoludzkie trakty zostały wybrukowane. Mosty są nieliczne, rzeki często trzeba przemierzać wpław (co
powoduje kolejne komplikacje, zwłaszcza podczas wylewów) lub korzystając z uprzejmości lokalnych
przewoźników. Znacznie lepiej wygląda transport rzeczny, odbywający się czy to dzięki statkom i łodziom czy
to tratwom. Dużą popularność i wydajność zapewnia też flisactwo, czyli spławianie niektórych towarów
(głównie drewna) z nurtem.
Przeprawa promowa lub most:
Cena: 100jp
Utrzymanie: 5jp
Dochód: 1k10 x 2 jp
Obsługa: 1 mytnik
Warunki: w prowincji musi znajdować się minimum 1 pole Rzeki.
Opis: mosty są na kontynencie dość rzadkie i spotkać je można tylko na bardziej cywilizowanych i
uczęszczanych traktach. Zwykle ich właściciele – najczęściej królowie lub możni – traktują je jako jedno ze
źródeł dochodu, pobierając myto, cła oraz podatki od podróżnych.
Kanał:
Cena: 5000jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: brak
Premie mechaniczne:
Korzyści: na potrzeby obliczeń dochodów z handlu jedno wybrane w momencie rozpoczęcia budowy Kanału
pole traktowane jest, jakby płynęła przez nie Rzeka.
Warunki: w Prowincji muszą znajdować się minimum 2 pola Rzeki.
Opis: Kanał to sztuczne koryto rzeczne łączące ze sobą dwa zbiorniki wodne, tak, że mogą nim swobodnie
przepływać statki. Zwykle korzystanie z nich jest darmowe, zwłaszcza, że w Laruzyjskich warunkach rzadko
kiedy tego typu konstrukcja jest czymś więcej, niż tylko głębokim rowem w ziemi.
Przystań:
Cena: 10 000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 zarządca przystani, 3-6 pomniejszych urzędników, 2-4 mytników, 1 oficer, 10 strażników, 10
majstrów, 50 robotników
Premie mechaniczne: Tragarz, Profesja: Tragarz, Robotnik, Żeglarz, Mistrzostwo profesji: Żeglarz, Nawigacja,
Orientacja, Kosmopolita, Targowanie się
Korzyści: Każdy obszar Rzeki lub Morza w prowincji, w której znajduje się Przystań produkuje podwójną ilość
Jednostek Handlu.

Koszt utrzymania i naprawy statków w prowincji, w której znajduje się Przystań spada o 50%.
Warunki: W prowincji musi znajdować się minimum jedno pole Rzeki lub Morza.
Opis: Większość jednostek morskich Laruzji nie nadaje się do dłuższych rejsów. Są to najczęściej małe łodzie,
które można cumować na plaży, będące głównie narzędziami rybaków, niezdolnymi pływać daleko i przewozić
większe ilości towarów. Te mniej liczne, lecz większe okręty i statki handlowe, oraz dalekomorskie jednostki
rybackie wymagają specjalistycznej bazy zapewnianej tylko przez duże porty. Od biedy w prawdzie nadają się
do lądowań na plażach, lecz nie jest to preferowana metoda wyładunku towarów.
Port, położony zwykle w bezpiecznej, osłoniętej od fal morskich zatoce pozwala nie tylko bezpiecznie
zacumować statek, ale też dysponuje specjalną infrastrukturą pozwalającą na szybki wyładunek towaru, zwykle
w jego okolicy znajdują się też siedziby kupców chętnych do nabycia ładunku. Jego obecność sprawia, że handel
w danej prowincji ożywa.

2.2.14) Administracja:
Część gmachów użyteczności publicznej nie służy do tego, by cokolwiek produkować lub składować,
ani nawet rozprowadzać towary, a jedynie zapewnieniu sprawnego działania i funkcjonowania państwa. W tym
celu konieczne są różnego rodzaju regulacje, ustawy, aparat pilnujący ich wprowadzenia i wykonywania, oraz
całe zastępy urzędników. Począwszy od mierniczych i poborców podatków przez zarządców magazynów i
skarbców, inspektorów sprawdzających sposób wykonania pracy na sądach wydających wyroki za nadużycia i
instrumencie ich egzekucji kończąc. Oczywiście wprowadzenie tych wszystkich urzędów wiele kosztuje, więc
nie każdy decyduje się na tego typu krok. Podczas więc, gdy niektóre kraje gną się od nadmiaru regulacji inne
toną w anarchii.
Budynki gildii i cechów:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 30jp
Obsługa: 1 mistrz cechowy, 2-3 pisarzy
Premie mechaniczne: Profesja: Urzędnik, Mistrzostwo profesji: urzędnik, Rzemiosło lub Profesja (wybrana,
zależnie od Gildii), Czytanie i Pisanie, Biurokracja, Prowadzenie interesów,
Korzyści: Każdorazowo, gdy pan prowincji jest niezadowolony z dochodu przynoszonego przez Sklepy lub
Warsztaty morze wykonać rzut ponownie. Wynik drugiego rzutu musi zaakceptować.
Opis: Gildie i Cechy to organizacje skupiające specjalistów niektórych dziedzin: kupców handlujących
określonym towarem lub na określonym terenie (gildie), wyspecjalizowanych rzemieślników (cechy) lub też
wędrownych, rozproszonych mistrzów innych dziedzin (bractwa). Organizacje tego typu mają kilka wspólnych
zadań: przede wszystkim dbają o kształcenie i szkolenie nowych mistrzów dziedziny, czuwają nad wysoką
jakością produktów i obsługi klienta oraz dbają o ochronę swoich członków oraz wpływów. Przez to ostatnie
rozumie się zarówno ochronę mistrzów cechowych przed nieuczciwymi klientami (np. chcącymi drogą rabunku
zagarnąć towar), udzielanie pożyczek jak i wprowadzanie niekoniecznie korzystnego dla klientów monopolu.
Ratusz:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 burmistrz, 10 radnych, 10 pisarzy i urzędników, 5 strażników, 5 służących
Premie mechaniczne: Profesja: Urzędnik, Mistrzostwo profesji: Urzędnik, Wiedza: Prawo, Zarządzanie,
Biurokracja, Czytanie i Pisanie, Sprawna administracja, Dekret, Umysł biznesmena, Zdolny zarządca,
Korzyści: w Prowincji, w której znajduje się Ratusz Przestępczość spada, a Dyscyplina rośnie o 1 stopień.
Dodatkowo wszyscy agenci Władcy do którego należy ratusz działają skuteczniej o 10% na jego
terenie, jeśli tylko ich akcje są legalne w świetle lokalnego prawa.
Opis: Ratusz jest budynkiem władz miejskich, w którym spotykają się przedstawiciele administracji , by
rozważać następne jej posunięcia. Stanowi miejsce podejmowania decyzji wobec całej miejscowości, kluczowe
jeśli ma ona realizować wolę władcy.
Sąd:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 sędzia, 2 prawników, 5 strażników, 5 służących
Premie mechaniczne: Profesja: Prawnik, Mistrzostwo profesji: Prawnik, Profesja: Urzędnik, Mistrzostwo
profesji: Urzędnik, Wiedza: Prawo, Śledztwo, Biurokracja, Znalezienie powiązań, Retoryka, Przemawianie,
Korzyści: w prowincji, w której znajduje się Sąd Przestępczość spada, a Dyscyplina rośnie o 1 stopień.
Opis: Laruzyjskie sądownictwo bardziej przypomina prawo cywilne, niż karne. Właściwie żadne przestępstwo
nie jest ścigane z urzędu, choć – jeśli winny jest znany – władcy często nakazują pojmać go i przyprowadzić

przed sąd, gdzie orzekana jest ich wina lub niewinność na podstawie zeznań świadków i dowodów. Sąd ma
najczęściej za zadanie zadośćuczynić krzywdom ofiar przestępstwa, zaprowadzić zgodę lub też wyeliminować
ze społeczności jednostki, które to uznaje za szkodliwe i niebezpieczne dla siebie.
Kancelaria
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Dochód: 1k20 x 20jp (tylko na poziomie Posiadłości)
Obsługa: 1 prawnik lub pisarz, 1 pomocnik lub skryba
Korzyści: W prowincji, w której istnieje Kancelaria Przestępczość spada o 1 jednostkę.
Dodatkowo wszyscy agenci Władcy do którego należy ratusz działają skuteczniej o 10%, jeśli tylko ich
akcje są legalne w świetle lokalnego prawa.
Za każdym razem, gdy zajmujesz się jakąś pracą wymagającą pisania, podejmowania prawnych decyzji
lub zarządzania i znajdujesz się w kancelarii otrzymujesz premię +10.
Opis: Kancelaria to najczęściej nic więcej niż biuro, w którym rezyduje prawnik lub pisarz. Funkcja tego
pierwszego jest dość jasna. Prawnik jest osobą wyszkoloną w sztuce argumentacji, znającą prawo, zwyczaje i
spisane kodeksy oraz precedensy. W zamian za pieniądze prawnik zgadza się reprezentować wynajmujące go
osoby przed sądem, dochodzić ich praw, lub bronić ich przed karą.
Rola pisarza jest nieco inna. Generalnie sprawuje on pieczę nad księgami, w których zapisywane są
wyroki sądowe, powinności, rozkazy władcy oraz wszystkie większe transakcje, jakich dokonali między sobą
jego poddani. Księgi te są przechowywane wyjątkowo pieczołowicie i często kopiowane, bowiem w wypadku
ewentualnego sporu lub procesu stanowią zwykle niepodważalny dowód.

2.2.15) Użyteczność prywatna:
Znaczna część wznoszonych w Laruzji budowli nie ma za zadanie realizować większych ambicji
wodzów czy królów, przynosić dochodów czy też służyć wyższemu dobru. Ich przeznaczeniem jest natomiast
dostarczenie wygód lub przynajmniej dachu nad głowom ich budowniczym. W zasadzie nie ma tu różnicy, czy
mowa o niewielkich chatkach, czy wielkich pałacach. Wszystkie te budynki służą bowiem tylko jednemu: by
wydawać na nie pieniądze w celu uzyskania takich wartości, jak wygoda czy doznania artystyczne.
Chata:
Cena: 50jp
Utrzymanie: 1jp
Korzyści: zawsze posiadasz 4 miejsca do spania średniej jakości i drugie tyle niskiej jakości.
Opis: Laruzyjskie wiejskie chaty najczęściej zbudowane są z drewna lub kamienia (rzadziej darni) na planie
kręgu lub prostokąta. Większość z nich jest jednoizbowa, choć domy bogatych gospodarzy mają ich po kilka lub
kilkanaście. Chaty różnią się znacznie od okolicy, w jakiej zostały zbudowane i zamożności gospodarzy.
Większość jednak została wzniesiona bez użycia gwoździ, a ich ściany zalepiono mchem i błotem. Najczęściej
kryte są strzechą, rzadziej zaś gontem lub dachówką. Najczęściej w centrum znajduje się palenisko wyłożone
kamieniami z którego dym unosi się kominem. Służy ono do ogrzewania pomieszczenia jak i przygotowywania
strawy. Bogatsi gospodarze posiadają natomiast w swych izbach piece i kominy, które są znakiem architektury
miejskiej.
Większość chłopów w niewielkim tylko stopniu dba o to, jak przygotowane są ich siedziby. Ich życie
najczęściej biegnie na zewnątrz, na podwórzach i polach oraz przy doglądaniu stad i zwierząt. Chaty natomiast
służą jedynie temu, by chować się w nich przed deszczem, chłodem i nocą.
Dom lub mieszkanie w kamienicy, kamienica:
Cena: 100jp
Dochód: jeśli nie mieszkasz w domu, a wynajmujesz go osobie trzeciej przynosi on 1k6 – 1 jp dochodu na
sezon.
Utrzymanie: 5jp
Korzyści: zawsze posiadasz 4 miejsca do spania średniej jakości i drugie tyle niskiej jakości.
Opis: W miastach i okolicach podmiejskich ludzie żyją w nieco innych warunkach, niż na wsi. Pomijając
ludność rolniczą, osiadłą w okolicach miasta (która stanowi od 10 do nawet 60% całości mieszkańców)
większość mieszczan tylko w niewielkim stopniu trudni się rolnictwem. Zamiast tego zajmują się handlem,
pracą w rzemiośle lub usługami. Wszystkie te czynności wykonywane są znacznie większej części pod dachem,
niż prace, które odbywają się na wsi. Dlatego też miejskie życie nasiąkło specyficznym, oderwanym od natury
trybem. Także domy są inne. Najczęściej budynki mają trzy lub cztery piętra i zbudowane są z połączenia
elementów drewnianych z murowanymi. Posiadają więcej pomieszczeń, niż wiejskie chaty i są znacznie lepiej
umeblowane. Zwykle w jednym domu znajduje się nawet osiem mieszkań, często też do zamieszkania nadają się

piwnice i sutereny. Każda kwatera podzielona jest na kilka pokojów, które niekiedy (choć zdarza się to tylko w
dzielnicach nędzy) wynajmowane są oddzielnym rodzinom. Większość mieszkań dla bezpieczeństwa
wyposażona jest w piece i kominy, natomiast otwarte paleniska, typowe dla wsi nie są obecne.
W domach tego rodzaju (lub łączących style) czasem zamieszkuje też ludność wiejska. Zwykle są to
jednak bogatsi gospodarze oraz osoby trudniące się zawodami nie rolniczymi czyli np. wiejscy rzemieślnicy.
Dworek myśliwski:
Cena: 100jp
Utrzymanie: 5jp
Premie mechaniczne: Wiedza myśliwego, Łowca, Łowiectwo, Profesja: Myśliwy, Mistrzostwo profesji:
Myśliwy, Wiedzenie pogoni, Znajomość żerowisk, Dobieranie przynęty, Ulubiony teren (...), Znajomość
terytorium, Tresura, Trenowanie zwierząt, Ćwiczenie zwierząt, Ukrywanie się, Cichy chód, Czujność,
Orientacja, Odporność na głód i zmęczenie, Zastawianie pułapek,
Warunki: Aby posiadać (legalny) dworek myśliwski musisz dysponować prawem do polowań na danym
terenie. Jeśli nie masz ziemi, na której mógłbyś uprawiać łowiectwo, to niestety musisz liczyć się z tym, że jej
właściciel spróbuje dochodzić swego, w pierwszej kolejności zapewne paląc dworek.
Warto zauważyć, że spora część laruzyjskich lasów i bezdroży nadal jest bezpańska.
Opis: Dworek myśliwski jest wariacją na temat zwykłego szlacheckiego dworku. Różni się jednak od niego w
dość wyraźny sposób, choćby tym, że jest mniejszy, nieprzystosowany do dłuższego zamieszkiwania i często
położony na odludziu. Z drugiej strony może pomieścić nawet kilkanaście osób. Funkcja dworku jest prosta: ma
zapewnić kwatery jego właścicielowi oraz jego ewentualnym kompanom, gdy ci zechcą zaszyć się na kilka dni
lub nawet tygodni w dziczy na polowaniu. Zwykle dworki budowane są przez zamożniejsze osoby: władców lub
feudałów.
Dworek lub willa
Cena: 300jp
Utrzymanie: 30jp
Obsługa: 1-3 służących
Premie mechaniczne: Każdorazowo, gdy odpoczywasz w Dworku lub Willi otrzymujesz premię +2 do rzutów
na odzyskane Punkty Ran lub Punkty Czarów. Kumuluje się ona z wszystkimi, podobnymi premiami.
Zdolności: Etykieta, Znawca Obyczajów, Mistrz Ceremonii, Blask Bogactwa, Dyskrecja, Krasomówstwo
Korzyści: dworek zapewnia 4 miejsca do spania dobrej jakości, 8 normalnej i do 16 niskiej jakości.
Opis: Dworki i wille to dwa typy budowli o innej naturze lecz podobnym przeznaczeniu. Oba są siedzibami
ludzi zamożnych, często znacznie bogatszych niż otoczenie. Dworki najczęściej stanowią siedzibę uboższego
rycerstwa i administracyjne centrum wioski. Ich przeznaczenie jest głównie praktyczne: mają stanowić wygodne
miejsce do życia, ale także składowania dóbr, zarządzania wsią i ogólnie centrum życia społeczności, a często
też miejsce obrony podczas napaści. Z tej przyczyny mimo solidnych, drewnianych ścian często są to po prostu
bardzo duże i bogate wiejskie chaty. W prawdzie każdy dworek mógłby pomieścić w sobie często nawet i
dziesięć gospodarstw zagrodników, to jednak poziom życia w nim posiada pewne naleciałości normalnego życia
wiejskiego.
Wiele dworków ma postać tak zwanej Wieży Rycerskiej. Jest to pojedyncza, murowana wieża,
wzniesiona na wzgórzu lub sztucznie usypanym wzniesieniu otoczona drewnianym częstokołem. Pozwala na
stworzenie wygodnego punktu oporu na wypadek napadu zbójców, wrogów lub nieczystych istot. Są mniej
wygodne, ale praktyczniejsze. Często spotkać je można zwłaszcza w dzikich lub ogarniętych długookresowymi
wojnami terenach,
Wille natomiast to posiadłości zamożnej ludności nie należącej do arystokracji. Są wiejskimi siedzibami
wpływowych kupców, rzemieślników i czarowników oraz zaufanych służących wysokiego szczebla. Wpływowi
arystokraci budują je dla swych kochanek. Zwykle wille naśladują elfie wzorce budownictwa, są wypełnione
luksusami, a obok nich wznosi się nieduży, często sielankowy ogródek wraz z altanką i kilkoma rzeźbami. Takie
miejsca zwykle służą do wypoczynku i to niezbyt aktywnego, niż jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub
praktycznej. W opinii szlachty nadają się tylko dla kobiet i słabych ludzi z miasta. Większość warstwy rycerskiej
woli trwonić pieniądze na dworki myśliwskie.
Pałac:
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Obsługa: 1 majordomus, 1 zarządca, 1 kuchmistrz, 1 ochmistrz, 20-30 służących, 10 strażników, 1 oficer
Premie mechaniczne: Etykieta, Znawca Obyczajów, Mistrz Ceremonii, Blask Bogactwa, Dyskrecja,
Krasomówstwo, Respekt, Poetycki język, Wiesz, kim jestem?

Korzyści: pałac gwarantuje 8 miejsc do spania Niezwykłej jakości, 16 dobrej, 32 Normalnej i około setki
kiepskiej.
Opis: Pałac jest mieszkalną budowlą pozbawioną cech obronnych (lub mającą je znacznie uszczuplone)
zbudowaną w celach reprezentacyjnych oraz zapewnienia jak największej ilości wygód. Umocnienia
zastępowane są w nim więc zdobieniami i przepychem oraz dużą ilością służby. Okolicę samej budowli zaś
otaczają tereny rekreacyjne i ogrody. Z racji wystawienia na ataki w niebezpiecznej Laruzji pałaców jest
niewiele, wznoszą je głównie elfy. Istniejące często utożsamiane są z rozrzutnymi, żyjącymi w rozpuście
władcami często przeciwstawianymi srogim, nawykłym do trudów wojownikom.
Uwaga!!! Władca prowincji grający na skali Baronii lub wyższej musi dysponować Pałacem lub
Zamkiem. Jeśli tego nie robi on i wszyscy jego słudzy otrzymują karę -20 w trakcie prowadzenia jakichkolwiek
działań dyplomatycznych. Ktoś, kto jest takim nędzarzem nie ma po prostu wystarczającego autorytetu, by
przekonać do siebie zarówno innych możnych, jak i własnych poddanych.
Prywatna pracownia:
Cena: 300jp
Utrzymanie: 30jp
Obsługa: 1 służący, uczeń lub pomocnik
Premie mechaniczne: Profesja (jedna wybrana) lub Rzemiosło lub Sztuka, Mistrzostwo w tym Rzemiośle lub
Profesji
Korzyści: właściciel pracowni musi wybrać jakąś dziedzinę działalności twórczej nieobjętą przez wcześniej
omówione pracownie (prawdopodobnie będzie to jakaś dziedzina sztuki). Otrzymuje premię +10 do wszystkich
testów związanych z ich działalnością.
Opis: Miejsce to zostało stworzone i wyposażone z myślą o jakiejś działalności, prawdopodobnie artystycznej.
Wypełnione jest wszelkimi potrzebnymi w celu jej kontynuacji pracami, do tego uzupełnionymi o nieudane
prace i masę innych śmieci. Zwykle tego typu miejsca są na tyle indywidualne, że trudno je jednoznacznie
sklasyfikować.
Pustelnia:
Cena: 100jp
Utrzymanie: 3jp
Premie mechaniczne: Medytacja, Mistyka, Moc Woli, Asceza, Zielarstwo, Znajomość stanowisk roślinnych,
Wiedza: Natura, Odporność na głód i zmęczenie,
Korzyści: Pustelnia zapewnia ci 4 miejsca do snu kiepskiej jakości.
Opis: Pustelnie, to jak łatwo zgadnąć miejsca odosobnienia. Zwykle są to niewielkie chatki (ale czasem też
wielkie klasztory) ukryte daleko od ludzkich oczu, rzadziej natomiast domy w mieście, których mieszkańcy
świadomie odgrodzili się od świata. Pustelnicy większość czasu spędzają na umartwieniach, modlitwie i
kontemplacji. Z tej przyczyny są uważani przez lud za świętych mężów. Często dysponują potężnymi,
mistycznymi mocami płynącymi prosto od bogów.
Ogrody:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 ogrodnik, 2-3 pomocników
Premie mechaniczne: Profesja: Ogrodnictwo, Mistrzostwo profesji: Ogrodnictwo, Przesadzanie roślin,
Pielęgnacja roślin, Wiedza: botanika
Korzyści: Każdorazowo, gdy będąc w ogrodzie próbujesz wywrzeć na kimś pozytywne wrażenie otrzymujesz
premię +10 do wszystkich testów.
Opis: Ogrody zakładane w Laruzji jedynie nieznacznie różnią się od tych, które można spotkać w naszym
świecie. Są to najczęściej duże obszary dobrej ziemi uprawnej, na której zamiast warzyw, zbóż i drzew
owocowych zasiano kwiaty oraz posadzono ozdobne krzewy. Do tego dodano jeszcze oczka wodne, dyskretne
altany i rzucające przyjemny cień drzewa oraz wszystko to, co niezbędne by zapewnić doznania estetyczne, miłą
atmosferę i relaks.
Izba tortur:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 kat, 1 pomocnik
Premie mechaniczne: Zastraszanie, Odporność na tortury, Łamanie ludzi, Torturowanie, Prawdziwe rany,
Pokazowa egzekucja,

Korzyści: Każdorazowo, gdy tortury odbywają się w izbie tortur przeprowadzający otrzymuje premię +10 do
testu.
Opis: Izba tortur jest miejscem zbudowanym celem możliwie najskuteczniejszego dręczenia w nim ludzi. Jest
wypełniona przedmiotami i narzędziami ułatwiającymi skrępowanie więźnia, a następnie jak najskuteczniejsze
zadawanie mu bólu przy maksymalnym przedłużeniu cierpienia. Jako, że seanse tortur mogą trwać czasem
nawet i kilka dni jest wyposażona także w rzeczy mogące posłużyć do przedłużenia życia skazańca tak, by ten
nie umarł przedwcześnie. Niekiedy wystarczy samo obejrzenie izby, by złamać serce i wolę oporu nawet
najtwardszego łotra.
Harem:
Cena: 5000jp
Utrzymanie: 500jp
Obsługa: 5-10 kobiet, 2-3 służących, 2-5 strażników
Premie mechaniczne: Uwodzenie, Uwodzicielski uśmiech, Seksualny kontrakt, Okręcenie wokół palca,
Wyjątkowa atrakcyjność, Urok osobisty, Uwodzicielski uśmiech, Nowe trendy, Wykucie więzi emocjonalnej,
Zasianie złych manier, Rozkochanie,
Opis: Harem to jak wiadomo miejsce, w którym władca lub bogacz zażywa przyjemności ze swymi, często
nader licznymi kochankami i metresami. Haremy mają różny wygląd. Czasem są to niemal więzienia, w których
w luksusowych warunkach przetrzymywane są piękne branki i niewolnice, niekiedy natomiast są to pałacyki lub
oddzielne skrzydła w pałacach, w których w luksusowych warunkach żyją faworyty, które zgodziły się na ten
los, w innych wypadkach są to w zasadzie prywatne burdele. Wszystkie jednak służą do tego samego: trwonienia
pieniędzy na przyjemności.
Kolekcja sztuki:
Cena: 500 jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 znawca, 1 służący
Premie mechaniczne: Sztuka, Wiedza: Sztuka, Etykieta, Pierwsze wrażenie, Trwałe wrażenie, Urok osobisty,
Poetycki język, Wyczucie upodobań, Nowe trendy, Artysta, Zawoalowany przekaz, Kosmopolita, Lekkie pióro,
Wyrobiony styl, Książę - filozof,
Opis: Kolekcja sztuki to kolejny budynek tworzony dla własnej przyjemności panującego. Skała się nań zbiór
obiektów sztuki: najczęściej rzeźb i obrazów, często też książek mających dostarczyć estetycznych wrażeń jej
posiadaczowi. Ich posiadanie i obcowanie z nimi dostarcza mu licznych wartości, począwszy od inspiracji, na
możliwości otwarcia się na kulturę wyższą i artystyczną wrażliwość kończąc. Wartość tych doznań trudno
przeliczyć na pieniądze.

2.2.16) Posiadłości użyteczności publicznej:
Niektóre budynki i posiadłości nie przynoszą znaczących korzyści pojedynczej osobie, dostarczając
usług bez których często mogłaby ona sobie poradzić, lub które potrafiłaby zorganizować samodzielnie,
natomiast duża zbiorowość ludzka może mieć trudności z funkcjonowaniem bez ich udziału. Do tej grupy
zaliczają się akwedukty, wodociągi, kanały i wszystko to, co pozwala na utrzymanie życia w mieście na jako –
takim poziomie. Na utrzymanie tego typu struktur zużywana jest większa część dochodów przynoszonych
miastu przez podatki.
Kanały ściekowe
Cena: 2000jp
Utrzymanie: 200jp
Obsługa: 1 zarządca, 50 robotników
Korzyści: w Prowincji, w której nie ma Akweduktu lub Kanałów liczba ludności ograniczona jest do ilości pól +
6. Jeśli jest w niej jedna z tych struktur ograniczenie wynosi Liczba pól + 12.
Opis: Kanały ściekowe to system podziemnych tuneli odpowiadający za odprowadzanie ścieków i nieczystości z
ulic miasta. Ich obecność znacznie wpływa na poprawę warunków higienicznych w danym osiedlu zmniejszając
zagrożenie chorobowe i w efekcie śmiertelność poddanych. Niestety, za wyjątkiem osiedli gnomów i
krasnoludów mało które miasto w Laruzji posiada takowe. W pozostałych władze zadowalają się systemami
rynsztoków (które nie są wystarczające) lub w ogóle wychodzą z założenia, że od smrodu nikt jeszcze nie
umarł...
Akwedukty
Cena: 2000jp
Utrzymanie: 200jp

Obsługa: 1 zarządca 50 robotników
Korzyści: w Prowincji, w której nie ma Akweduktu lub Kanałów liczba ludności ograniczona jest do ilości pól +
6. Jeśli jest w niej jedna z tych struktur ograniczenie wynosi Liczba pól + 12.
Opis: Akwedukty są systemem dostarczania wody do miasta. Ta pobierana jest najczęściej z rzek i kierowana do
cystern zbiorczych, skąd następnie rurami dostarczana do fontann znajdujących się na placach oraz w domach
zamożnych mieszczan. Zaopatrzenie w znośnie czystą wodę pitną jest warunkiem niezbędnym, by mogły
rozwijać się duże aglomeracje miejskie. Większość miast na kontynencie opiera się jednak o wodę czerpaną z
rzek przez samych mieszczan lub system studni.
Latarnie morskie
Cena: 500jp
Utrzymanie: 30jp
Obsługa: 1 latarnik
Korzyści: Raz na sezon możesz zignorować jedną, naturalną jedynkę (wraz z wszystkimi jej konsekwencjami)
wyrzuconą podczas losowania Dochodów przyniesionych przez twoje Statki.
Opis: Latarnie morskie to najczęściej wysokie, murowane wieże, na których szczytach w nocy i przy złej
pogodzie pali się ogniska, by naprowadzić statki na drogę do portu. Niekiedy są to potężne budowle, podczas,
gdy w innych okolicach mieszkańcy zadowalają się ogniskami palonymi na klifach i w widocznych punktach.
Przytułek
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 kapłanka, 5 nowicjuszek, 3 służących
Korzyści: Przestępczość i Nędza w prowincji, w której znajduje się Przytułek spada o 2 stopnie
Opis: Laruzyjskie miasta są niestety siedliskami biedy i wszelakich wypaczeń, pełne są bezdomnych i
osieroconych dzieci utrzymujących się z kradzieży i żebrania (często wręcz zmuszanych do tego przez rodziców,
lub sprzedawanych w tym celu gangom). Aby zwalczać tego typu zjawiska władze miejskie, świątynie i inne
instytucje dobroczynne finansują przytułki mające zapewnić najmłodszym schronienie, wychowanie i godziwe
warunki życia. W praktyce jednak przytułki są miejscami zaledwie o jeden czy dwa stopnie lepszymi, niż ulica,
często też również stanowią miejsce różnego rodzaju wypaczeń. O ile dla dzieci z ulicy mogą stanowić jakąś
alternatywę, to trudno je nazwać choćby namiastką rodziny.
Szkoły publiczne:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 zarządca, 5 nauczycieli lub kapłanów, 3 służących
Korzyści: Przestępczość i Nędza w prowincji, w której istnieje Szkoła Publiczna spada o 4 punkty
Warunki: Szkoła, Przytułek, zdolność Innowacja.
Opis: Szkoły publiczne to tak naprawdę krok w stronę poprawy warunków w przytułkach. Jej obecność
Wywołują pewną niechęć, zwłaszcza ze strony cechów i szkół prywatnych, dla których stanowią zagrożenie,
jednak spełniają ważną funkcję. Dzięki nim dzieci z ubogich rodzin i sieroty nie są już tylko przechowywane
pod dachami i karmione. Otrzymują też pomoc pedagogiczną i poznają liczne umiejętności, dzięki którym
łatwiej im w przyszłości znaleźć im godziwą pracę dzięki czemu rzadziej wracają później na bruk. W niektórych
przypadkach najzdolniejsze mogą nawet liczyć na stypendia pozwalające dalej się kształcić.
Łaźnie:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 zarządca, 5 służących
Korzyści: w prowincji, w której znajduje się Łaźnia morale wzrasta o 2 stopnie. Każdorazowo, gdy w mieście
wybuchnie zaraza Łaźnia ma 10% szans ją zanegować.
Warunki: Akwedukt
Opis: Mimo, że rola łaźni polega głównie na pomocy w zachowaniu higieny, czyli jednocześnie zdrowia
Laruzyjczycy traktują je raczej jako miejsca zażywania relaksującej przyjemności. Brud jest w znikomym tylko
stopniu kojarzony z chorobami. Większą atrakcją niż zachowanie zdrowia jest więc możliwość wyleżenia się w
ciepłej wodzie na koszt miasta.
Więzienie
Cena: 2000jp
Utrzymanie: 200jp

Obsługa: 1 zarządca, 2 oficerów, 4 podoficerów, 30 strażników, 10 służących, 1 oprawca
Korzyści: W prowincji, w której znajduje się Więzienie przestępczość spada, a Dyscyplina rośnie o 2 punkty.
W prowincji w której nie ma Więzienia istnieje 10% szans na sezon za każdego przetrzymywanego w
niej ważnego więźnia lub zakładnika, że zdoła on uciec lub umrze w niewoli.
Opis: Więzienia to budynki przeznaczone do przetrzymywania schwytanych kryminalistów, odbywających kary
skazańców, pojmanych jeńców, porwanych zakładników czy też wreszcie kupców, którzy nie chcieli obniżyć
ceny. W wielu przypadkach rolę tą może spełniać wydzielone skrzydło w zamku, ale niestety w większych
prowincjach trzeba czasem budować znacznie bardziej zaawansowane struktury.
Generalnie w Laruzji więzienia rzadko się używa do przetrzymywania większej liczby skazanych za
przestępstwa kryminalne. Tacy zwykle są zabijani, skazywani na banicje lub zsyłani na galery albo do kopalń.
Przetrzymuje się w nich więc zakładników, ważnych skazańców lub osoby oczekujące na egzekucje albo proces.
Więzienia najczęściej mają kształt wieży. W zależności od rodzaju odbywanej kary skazańcy osadzani
są w różnych jej częściach. Generalnie najgorsze cele znajdują się pod ziemią. Z powodu mało wydajnych dren
zbierają się tam wody gruntowe, a z braku ogrzewania zimą gromadzi się szron. Zdarza się, że osadzeni w takich
warunkach nie przeżywają jednego dnia. Cele takie przeznaczone są dla skazańców oczekujących na egzekucję,
ukaranych za próbę ucieczki lub osób, które właściciel więzienia chce uśmiercić cichym sposobem. Nieco
wyższe cele otrzymują pospolici kryminaliści, parter i niskie piętra przeznaczone są dla plebsu skazanego za
przestępstwa cywilne i ważnych jeńców, natomiast najwyższe piętra przeznaczone są dla „gości” najwyższego
sortu. Zwykle uwięzienie w nich niczym nie różni się od aresztu domowego.

2.2.17) Posiadłości nielegalne
Nie wszystkie posiadłości muszą być legalne. Część z nich działa z naruszeniem prawa. Mimo, że
wiąże się to zwykle z dużym ryzykiem jest na tyle opłacalne, by przyciągnąć zorganizowane grupy przestępców.
Potrafią one czerpać ogromne zyski ze swojej działalności, jednak muszą uważać zarówno na konkurencje, jak i
na władze. Generalnie istnieje kilka głównych rodzajów działalności przestępczej. Najczęstszy i najbardziej
ryzykowny jest związany z działalnością wprawdzie dochodową, lecz przynajmniej moralnie wątpliwą: kradzież,
prostytucja, handel narkotykami i niewolnikami, morderstwa na zlecenie to tylko nieliczne przykłady. Obok
istnieją przestępstwa gospodarcze. Same w sobie nie są naganne, lecz wiążą się z omijaniem przepisów. Do tej
grupy należy działalność bez zezwoleń lub opłacania podatków i ceł, przemyt, handel mimo embarga czy
polowanie na zwierzęta objęte ochroną lub zarezerwowane dla władcy. Mimo, że nie wywołują takiego
sprzeciwu reperkusje, jakie spadają na tych, którzy naruszyli przepisy często bywają równie srogie, co
spotykające kryminalistów.
Posiadłość nielegalna: Każda posiadłość nielegalna w Prowincji zwiększa Przestępczość o 1 stopień.
Dodatkowo obniża też o 1 stopień nastawienie do Twojej osoby władcy Prowincji, w której się
znajduje. Jeśli ty jesteś władcą tej Prowincji: obniża Nastawienie do twojej osoby wszystkich twoich sąsiadów i
działających w niej Organizacji. Oraz oczywiście twojego Suwerena, jeśli takiego masz.
Możesz uczynić zwykłą posiadłość Nielegalną. Wówczas otrzymuje ona +2 do rzutów na Dochód w
każdym sezonie. Jeśli posiadłość nie była dochodowa zaczyna przynosić 1k3 x 5jp dochodu.
Gildia złodziei
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 przywódca gangu, 4 – 8 niższych hersztów 20-50 żołnierzy gangu
Premie mechaniczne: Gromadzenie informacji, Przeszukiwanie, Złodziejski instynkt, Koci wzrok, Złodziejskie
oczka, Cichy chód, Grypsera, Kradzież kieszonkowa, Otwieranie zamków, Paserstwo, Ukrywanie się, Zwinne
palce, Wycena,
Korzyści: W prowincji, w której znajduje się Gildia przestępczość rośnie o 2.
Każda jednostka Przestępczości traktowany jest w niej jak jednostka Handlu na potrzeby obliczania
dochodu Prowincji.
Szkolenie Szpiegów i Złodziei w prowincji, w której znajduje się Gildia jest o 50% tańsze.
Jednocześnie testy ich Lojalności są o 2 trudniejsze.
Opis: Gildie Złodziei najczęściej nie stanowią zorganizowanej instytucji, a raczej sarkastyczno – ironiczne
określenie dla pewnego rodzaju gangu. Zwykle pod tą nazwą kryje się zorganizowana i liczna grupa przestępcza,
która zdobyła znaczne wpływy. Tego rodzaju gang najczęściej jest w stanie kontrolować duże terytorium, na
przykład całe miasto lub kilka dzielnic, do których nie dopuszcza konkurencji. Zwykle tego typu gangi trudnią
się zwykłym rozbojem i kradzieżami, wymuszają też haracze i daniny od mniejszych grup oraz uczciwych
kupców i rzemieślników. Do tego najczęściej dochodzi szantaż, próby wymuszeń oraz dziesiątki innych, często
bardzo groźnych przestępstw. Los zarówno osób, które spróbują przełamać monopol gildii, jak i tych, które
próbują się jej przeciwstawiać nie jest godny pozazdroszczenia.

Bandycka kryjówka
Cena: 200jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: 1 herszt bandy, 2-3 jego podkomendnych, 10-30 bandytów
Premie mechaniczne: Kontrola terytorium, Ulubiony teren, Znajomość terytorium, Przeszukiwanie,
Zastraszanie, Zasadzka, Cichy chód, Grypsera, Ogłuszanie, Paserstwo, Ukrywanie się, Wycena,
Korzyści: W prowincji, w której znajduje się ta posiadłość Przestępczość rośnie o 2 punkty, handel natomiast
spada o 4p. Jeśli uciekasz pościgowi, lub pragniesz się gdzieś przyczaić lub ukryć istotę lub grupę istot (do 50
osób) w prowincji, w której znajduje się ta lokacja otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów. Wszyscy
twoi agenci, zagrożeni śmiercią lub pojmaniem otrzymują premię +20% podczas testu na uniknięcie tej sytuacji.
Opis: Kryjówki bandytów mają różne postacie: od prostych, zamaskowanych w lesie chat lub szałasów, na
niewielkich fortach bronionych przez palisady oraz wały ziemne na zamkach lokalnych, wspierających proceder
feudałów kończąc. Wszystkie pełnią tą samą funkcję: zapewniają miejsce, w którym można przechowywać łupy
oraz ukryć się w trakcie pościgu.
Gildia skrytobójców
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 50jp
Obsługa: 1 przywódca gildii, 2-3 niższych oficerów, 10-20 skrytobójców
Premie mechaniczne: Diabelski wynalazca, Dobór trucizn, Opóźnienie trucizny, Fałszywa tożsamość,
Używanie trucizn, Cichy chód, Nożownik, Skrytobójstwo, Ukrywanie się, Cichy cios
Korzyści: szkolenie Skrytobójców i Wojowników Nocy prowincji jest tańsze o 50%
Warunki: w prowincji musi znajdować się Gildia Złodziei
Opis: Pod tą, szumną nazwą kryje się najczęściej szajka zawodowych zabójców zakamuflowane gdzieś w
społeczeństwie. Osoby takie to zwykle albo zawodowi, zdemoralizowani przestępcy czekający na zarobek lub
wyszkoleni agenci, pozostali po rozbitych siatkach wywiadowczych, spaleni dla swych mocodawców albo
doświadczeni i przebiegli byli żołnierze, których wojna pozbawiła resztek człowieczeństwa, a odbyty trening
zmienił w wyjątkowo skuteczne narzędzia mordu.
Najczęściej organizacje takie, za sprawą swej bezwzględności trzęsą półświatkiem i do pewnego
stopnia polityką, zwłaszcza na tych płaszczyznach, gdzie styka się ona z brudnymi interesami. Z drugiej strony
stanowią bardzo niebezpieczne narzędzie dla swych mocodawców, które łatwo wykorzystać przeciwko ich
klientom. Do gildii skrytobójców bardzo ciężko się dostać, a wynająwszy któregoś z jej członków nie jest tanie.
Zwykle przynajmniej połowa kosztów pochłaniana jest przez próby przekupienia odpowiednich informatorów.
Warto zwrócić uwagę, że rozsądni władcy (a takich w Laruzji jest niewielu) starają się zwalczać te
organizacje, gdy tylko się pojawią. Korzyści z bycia klientem skrytobójców są nieporównywalnie niższe, od
problemów, jakie wywołuje bycie jego zleceniem.
Paser:
Cena: 100jp
Utrzymanie: 20jp
Dochód: 1k12 x 10jp
Obsługa: 1 sklepikarz, 1 służący
Premie mechaniczne: Wycena, Targowanie się, Znalezienie powiązań, Złodziejskie oczka, Reputacja, Zły,
Znajomość półświatka, Odnajdywanie ważnych osób,
Opis: Na pierwszy rzut oka paserzy nie różnią się niczym od zwykłych sklepikarzy czy właścicieli komisów. W
odróżnieniu od nich jednak znaczną część towaru, jakim obracają stanowią przedmioty pochodzące z kradzieży.
Jest to zwykle wiele tańsze, niż zakup przedmiotów u ich twórców, lecz niesie za sobą niebezpieczeństwo
wpadki, która może zakończyć się dla tego rodzaju „przedsiębiorcy”, jak i jego klienta bardzo źle.
Dom publiczny:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Dochód: 1k20 x 10jp
Obsługa: 1 zarządca, 5-10 panienek, 2-3 ochroniarzy, 2-3 służących
Premie mechaniczne: Prywatne sekrety, Plotka, Plotki, Patrz tam!, Uwodzenie, Uwodzicielski uśmiech,
Targowanie się, Wmawianie, Zasianie złych manier, Rujnowanie reputacji,
Korzyści: Wynajęcie Metresy jest tańsze o 50%
Opis: Jak łatwo zgadnąć dom publiczny to przybytek, w którym damy negocjowanego efektu handlują swoim
ciałem. W Laruzji spotkać można wiele tego typu miejsc, począwszy od tanich burdeli, w których „panienkom”
bliżej do babć, za posłania służą łachmany i nawet karaluchy mają syfilis, po przybytki luksusowe, przeznaczone

dla bogaczy. Także zakres usług jest różny, jak łatwo zgadnąć na kontynencie można spotkać wiele, bardzo
egzotycznych domów rozkoszy, choć najczęściej repertuar jest klasyczny.
Mimo, że wydawać się może inaczej prostytucja jest bardzo brudnym interesem. Wiele „panienek” to
tak naprawdę niewolnice, nabyte legalnie, porwane z ulicy lub zmuszone do handlu ciałem na skutek długów
albo siłą. Bardzo często są też bite i wykorzystywane, a praca nieraz odbywa się na granicy gwałtu. Za
zdawałoby się lekką działalnością często stoją prawdziwe, ludzkie tragedie.
Kasyno:
Cena: 500jp
Utrzymanie: 50jp
Dochód: 1k20 x 10jp
Obsługa: 1 zarządca, 2-3 szulerów, 4-8 ochroniarzy, 2-3 służących
Premie mechaniczne: Manipulacja, Wyczucie pobudek, Pokerowa twarz, Znajomość półświatka, Szczęście,
Wycena, Hazard, Sztuczki karciane,
Opis: Kasyno jest domem gry, w którym przybysze mogą oddawać się hazardowi – rozrywce niechętnie
widzianej przez laruzyjskich kapłanów. Teoretycznie prawodawcy są nimi średnio zainteresowani. W praktyce
jednak kasyna, żyjące głównie z procentów od wygranych i samych wygranych często dopuszczają się różnego
rodzaju oszustw, począwszy od tworzenia zasad gry tak, by faworyzowały jedną ze stron, na ordynarnym
znaczeniu kart i innych trikach kończąc. Po drugie: trudność stanowi odzyskanie długów karcianych, których
pozyskanie wymaga częstokroć użycia otwartej przemocy i wyspecjalizowanych windykatorów. Z tych
powodów wielu prawodawców postrzega je jako potencjalne źródło kłopotów.
Targ niewolników:
Cena: 300jp
Utrzymanie: 30jp
Dochód: 1k10 x 10jp
Obsługa: 1 zarządca, 5-6 handlarzy, 20-30 ochroniarzy, 40-50 „sztuk towaru”
Premie mechaniczne: Poganiacz niewolników, Odbieranie odwagi, Przymuszenie do pracy, Majster, Zły,
Wycena, Targowanie się, Rozbrajające spojrzenie, Ogłuszanie
Korzyści: Obecność Targu Niewolników w prowincji zwiększa Produkcje i Nędzę o 2 stopnie, a Przestępczość
o 1.
Dzięki Targowi Niewolników można zwiększać Przyrost Naturalny prowincji zwyczajnie kupując
potrzebnych ludzi. Populacja wzrasta o 1% za każde 10 wydanych w tym celu jednostek złota.
Kiedy populacja wzrośnie tą metodą o stopień nowo uzyskana ludność traktowana jest jako Niewolnicy.
Więcej szczegółów na temat Niewolników można znaleźć na stronie 106.
Warunki: w Prowincji musi znajdować się Targowisko
Opis: Targ niewolników, to – jak łatwo zgadnąć – miejsce, w którym sprzedaje się ludzi. Generalnie
niewolnictwo nie jest w Laruzji zakazane, ale z całą pewnością niemile widziane, przynajmniej na dużą skalę.
Obrót niewolnikami wywołuje nie tylko moralny sprzeciw części religii, ale także powoduje liczne problemy
społeczne. Jednym z nich jest sprzedaż dzieci przez rodziców. Innym – aktywność łowców chwytających
wolnych ludzi (najczęściej w dzielnicach nędzy) i porywających dzieci, by później odsprzedać je handlarzom.
Obecność targu jest więc proszeniem się o kłopoty.
Palarnia opium
Cena: 300jp
Utrzymanie: 30jp
Dochód: 1k20 x 10jp
Obsługa: 1 zarządca, 2-3 służących, 2-3 ochroniarzy
Premie mechaniczne: Targowanie się, Znajomość półświatka, Mocna Głowa, Stworzenie potrzeby posiadania,
Zasianie złych manier, Plotka, Plotki, Rujnowanie reputacji, Gromadzenie informacji
Korzyści: przestępczość w prowincji rośnie o 2 stopnie
Opis: opium sprowadzane głównie z Pustyni Siedmiu Kamieni i Srebrnych Miast (bardzo rzadko wytwarzane
lokalnie) jest głównym środkiem odurzającym w Laruzji. Zwykle jest stosowane jako środek przeciwbólowy, ale
bywają też i osoby, które palą je dla przyjemności. W niektórych miastach powstają też nawet wyspecjalizowane
palarnie tej substancji (czasem serwujące też inne, rzadsze specyfiki odurzające). Większość ich klientów
stanowią osoby już stracone. Opium jest z jednej strony substancją bardzo uzależniającą, z drugiej natomiast
daleko jej do czystości, zawiera wiele toksycznych związków, a jego palenie przez dłuższy czas jest bardzo
wyniszczające, nawet pomijając zwykłe reperkusje wynikające z uzależnienia.
Tunel przemytniczy

Cena: 300jp
Utrzymanie: 30jp
Dochód: 1k12 x 10jp
Obsługa: 1 przemytnik
Korzyści: Tunel przemytniczy pozwala Ci dostawać się do miasta lub do wnętrza umocnień bez potrzeby
pokonywania bramy, czyli bez wnoszenia opłat za jej przekroczenie i kontroli przez strażników poszukujących
kontrabandy i kryminalistów.
Handel w prowincji spada o 2 stopnie.
Opis: tego rodzaju miejsca to tunele wykopane przez kupców i przemytników pod murami miejskimi. Mają za
zadanie pomóc dostarczyć nielegalne lub opodatkowane towary oraz ściganych ludzi w dyskretny sposób do
miasta. Dzięki temu, że przebiegają pod ziemią omijają punkty celne oraz posterunki straży. Jako, że w znaczący
sposób zmniejszają zyski władz tego typu „inwestycje” są tępione przez nie pierwszej kolejności.
Kryjówka bandytów:
Korzyści: Handel i Produkcja w prowincji spadają, a Przestępczość rośnie o 2 stopnie.
W prowincji może znajdować się dowolna liczba tego typu miejsc.
Warunki: Kryjówki nie da się zbudować, może jednak pojawić się w prowincji w wyniku rzutu kostką w tabeli
lub interwencji Mistrza Gry.
Opis: Kryjówka bandytów: zrujnowany, zagubiony w lasach zamek, jaskinia lub zbudowane we własnym
zakresie, mniej lub bardziej ufortyfikowane siedziby to, jak łatwo zgadnąć nie są miejsca dobre, by się po nich
samemu wałęsać. Wykorzystują je zbójcy po to, by rabować chłopów, podróżnych i karawany, a następnie
zanosić do nich swój łup. Kryjówki powstają najczęściej w terenach odludnych i słabo zamieszkanych, co
utrudnia ich znalezienie.
Zasadniczo istnieje tylko jeden sposób pozbycia się Kryjówki bandytów: wysłanie wojska, które
zrobiłoby porządek.
W kryjówce znajduje się zwykle 5 band zbójeckich razy skala gry.

2.2.17) Posiadłości potworów i ciemnych mocy:
Część posiadłości – jeśli można je tak nazwać – w rzeczywistości nie należy do żadnego śmiertelnika.
Stanowi gniazda potężnych, nieludzkich mocy, bardzo często mrocznych, lub przynajmniej nie do końca
ludziom przychylnych. Niektóre z nich istnieją pod patronatem bogów lub przynajmniej duchów, inne natomiast
stanowią siedziby w których potwory uwiły swoje gniazda. Tego typu lokacje mają różne postacie. Zalicza się
do nich leśne gawry, gniazda uwite w lasach lub parowy albo usłane kościami jaskinie lub też chaty czarownic,
ruiny dawnych miast, nawiedzone cmentarze albo zamki wampirów. Wszystkie jednak, niezależnie jak
niewielkie stanowią zagrożenie dla całych prowincji.
Zasada specjalna: Każde 2 posiadłości Ciemnych Sił w prowincji powodują, że Morale w niej spada o 1
stopień.
Leże potworów
Korzyści: Handel, Produkcja i Morale w prowincji spadają o 2 stopnie.
W prowincji może znajdować się dowolna liczba tego typu miejsc. Kary do Morale ze względu na duża liczbę
Leż nie kumulują się. Nie dotyczy to jednak Produkcji i Handlu.
Warunki: Leża nie da się zbudować.
Opis: Leże to najzwyklejsze gniazdo jakiegoś rodzaju potworów (lub kilku ich gatunków), z którego stwory
wyruszają w okolice grabić, niszczyć, rabować i zjadać wieśniaków. Jak łatwo zgadnąć nie jest to sympatyczne i
dające się lubić towarzystwo. Pozbyć się jej można tylko wysyłając wojsko, które wybije stwory.
Wewnątrz Leża znajduje się jedno (x Skala Gry) Stado Potworów, Demoniczna Horda lub Nieumarły
Legion. Ich statystyki znajdziesz na stronie 257.
Nawiedzone budynki i cmentarze
Warunki: tej Posiadłości nie da się samodzielnie zbudować.
Opis: Tego typu budynek to miejsce nawiedzone przez duchy. Przyczyny nawiedzeń są różne, najczęściej
jednak stoi za nimi jednak wielkie, ludzkie nieszczęście, nie dający się wybaczyć akt nieprawości, bardzo
poważne bluźnierstwo przeciwko zmarłym lub też wreszcie czarna magia. Nawiedzony budynek nie jest
miejscem przyjemnym do zamieszkania lub pracy dla zwykłych ludzi. Nawet neutralnie usposobione duchy są
bardzo uciążliwym towarzystwem. Dlatego też tego rodzaju miejsca najczęściej są porzucane.
Z drugiej strony nawet najbardziej złowrogie upiory zwykle stanowią niewielkie zagrożenie dla ludzi,
którzy nie zakłócają im spoczynku. Umarli zwykle są skoncentrowani na sobie i nastawieni bardzo
nihilistycznie, zwykle więc wywołują dużo mniejsze szkody, niż głodne monstra włóczące się po okolicy.
Przynajmniej tak długo, jak długo nie zakłóca im się spokoju.

Likwidacja tego typu miejsca wymaga jednak sporych nakładów sił. Zwykle uznać można, że – w
wypadku skali posiadłości, lub skali Rycerskiej: miejsce jest nawiedzone przez grupę Nieumarłych wybraną
przez mistrza gry. W wypadku wyższych etapów w posiadłości stacjonuje 1 (x Skala Gry) Nieumarły Legion.
Jeśli nawiedzona zostanie zwykła posiadłość to korzystanie z niej jest niemożliwe, przynajmniej tak
długo, jak długo nie wypędzi się z niej nieumarłych. Nowi lokatorzy biorą na siebie koszt pracy i remontów
posiadłości, tak więc nie musimy płacić za jej utrzymanie.
Lochy i labirynty
Korzyści: Osoba, która zdoła oczyścić Loch staje się posiadaczem 1k20 x 100 jp. Dodatkowo uzyskuje 1k6
przedmiotów magicznych Dobrej Jakości, 1k4 Wysokiej Jakości i 30% szans na przedmiot magiczny
Niezwykłej Jakości.
W prowincji może znajdować się dowolna ilość tego typu miejsc.
Warunki: tej Posiadłości nie da się zbudować
Opis: Lochy i labirynty to głębokie, podziemne kompleksy stanowiące siedzibę rozmaitych istot. Czasami są
dziełami rąk ludzkich, w innych wypadkach stworzyli je ich mieszkańcy. Większość tego typu budowli to dawne
miejsca kultu, kryjówki i skarbce obecnie już porzucone. Inne są podziemnymi miejscami pochówku. Generalnie
rozróżnienie między jednymi, a drugimi jest jednak proste. Podczas, gdy lochy są zwykle rodzajem
podziemnego osiedla (często nie spełniającego już swoich pierwotnych funkcji) lub wykonywały inną, użyteczną
rolę (np. magazynów lub więzienia) z dającymi się łatwo rozróżnić pomieszczeniami przeznaczonymi na
magazynowanie żywności, pracę, kwaterami mieszkalnymi, miejscami kultu oraz przeznaczonymi do
przetrzymywania jeńców, to labirynty spełniają raczej zadanie obronne. Mają na celu nie dopuścić kogoś do
centralnej komnaty podziemi. Wyposażone w liczne pułapki, zapadnie, tajne przejścia czy przesuwane ściany
mają za główny cel nie dopuścić intruzów do centralnej komnaty (lub odwrotnie: nie wypuścić ze środka
czegoś). Większość labiryntów powstała jako skarbce, inne jako podziemne kryjówki dla prześladowanych istot,
sekt religijnych czy więzienia inteligentnych, drapieżnych potworów.
By pozyskać skarby znajdujące się w Lochu należy najpierw pokonać jego mieszkańców. Lochu strzeże
1 (x Skala Gry) Stado Potworów, Demoniczna Horda lub Nieumarły Legion (zobacz strona 257).
Dodatkowo żyjące w nim stwory otrzymują następujące premie:
Teren i fortyfikacje: +8 do Siły Armii dla obrońców
Dowódca: +8 do Siły Armii dla obrońców
Zasada Specjalna: Podczas walki w lochach kawaleria, strzelcy i lotnictwo nie doliczają się do Siły Armii,
chyba, że zostali spieszeni.
Miejsca złych mocy
Korzyści: Obecność Miejsca Złych Mocy w prowincji sprawia, że w każdej turze istnieje 5% szans na
pojawienie się w niej Potwora pod kontrolą Mistrza Gry.
Warunki: tej Posiadłości nie da się zbudować samodzielnie. Może pojawić się tylko na skutek interwencji
Mistrza Gry.
Opis: Miejsce złych mocy to budynek – często niczym nie różniący się od setek innych – opanowany przez
ciemne siły. Domy mieszkalne służące za schronienie zamaskowanych zmiennokształtnych lub wilkołaków,
wille wampirów lub przeznaczone specjalnie dla nich karczmy, pracownie czarnoksięskie i biblioteki liczów
albo czarowników parających się niedozwolony eksperymentami, zamaskowane świątynie zła – wszystko to są
przykłady Miejsc Złych Mocy.
Likwidacja takiego miejsca wymaga starcia z jedną (x Skala Gry) Demoniczną Hordą, Stadem
Potworów lub Legionem Nieumarłych.
Chatka czarownicy
Cena: 75jp
Utrzymanie: 5jp
Obsługa: 1 wiedźma
Premie mechaniczne: Alchemia, Zielarstwo, Wędrowny alchemik, Stanowisko roślin, Zaginione tradycje
magiczne, Skorumpowana magia, Mistrz mikstury, Leczenie ran, Leczenie chorób, Guślarz, Wiedza: Rośliny,
Zwierzęta, Natura, Ciemne moce,
Korzyści: nabywanie magicznych Ziół i Eliksirów w prowincji jest o 25% tańsze. Nabywanie zaklęć
Czarnoksięskich, Nekromantycznych i Druidycznych o Trudności nie większej, niż 35 lub zlecanie ich rzucania
jest w Prowincji tańsze o 50%.
Opis: Chatki czarownic nie są jakoś szczególnie wyróżniającymi się budynkami. Tak naprawdę są to zwykłe,
często bardzo nędzne i byle jak sklecone chaty dające schronienie adeptkom czarnej magii. Jako, że zwykle
kobiety te nie są lubiane przez wieśniaków, a same też nie słyną z dobrego serca najczęściej wznoszone są
gdzieś na uboczu, w oddali od pozostałych budynków. Ich siedziby znaleźć można więc na wrzosowiskach, w

leśnych ostępach lub na bagnach. Najczęściej są małe i jednoizbowe, wypełnione ziołami, kośćmi zwierząt oraz
złowieszczymi przedmiotami służącymi do czarów.
Miejsca sabatów:
Cena: 200jp
Utrzymanie: 20jp
Obsługa: kilka wiedźm i innych istot nadprzyrodzonych
Premie mechaniczne: Konszachty z czarownikami, Brat ciemności, Brat duchów, Wróżenie, Spirytyzm,
Odczynianie uroków, Mistrz alchemik, Oswojenie z nadprzyrodzonym, Przejrzenie iluzji, Odporność na uroki,
Ulepszone przyzwanie, Władcza osobowość, Mroczny mistyk,
Korzyści: każda posiadłość Magiczna, Mroczna lub Religijna (tylko poświęcona Polującym W Mroku, bóstwom
Animistycznym i Panteonowi Melkarta) generuje dodatkowo 1 jednostkę Handlu.
Warunki: Chatka Czarownicy
Opis: W odróżnieniu od wielu innych ta posiadłość nie jest jakimś, konkretnym budynkiem, a raczej miejscem:
najczęściej niewielką łączką lub łysym szczytem góry albo wzgórza (choć bywa, że adaptuje się nań warowne
wieże, domostwa mieszkalne, a nawet zamki możnych) stanowiącym miejsce spotkań dla czarownic, zwanych
sabatami. Sabaty ongiś stanowiły element kultu religijnego zapomnianej dziś religii. Z czasem zmieniły się w
połączenie orgii z festiwalem złych czarów, jarmarku i spotkania towarzyskiego. Mimo, że przez większość
świadków opisywane są z obrzydzeniem wydaje się, że adeptom czarnych sztuk wypada nań bywać. Przy okazji
jest to doskonała okoliczność zawarcia nowych znajomości, wymiany wiedzy i doświadczeń.
W zasadzie organizacja tego typu zlotów nie jest problematyczna. Należy jednak pamiętać o
zapewnieniu odpowiedniego miejsca, opału na ognie, żywności, różnego rodzaju magicznych składników oraz
zaproszeniu odpowiednio wytwornych, czarnoksięskich gości.
Większość ciemnych mocy, adeptów magii i mrocznych stworów szanuje tego typu spotkania. Objęte
są one też rodzajem paktu pokojowego, dlatego też mogą gromadzić się nań istoty normalnie sobie wrogie. Co
więcej z otwartymi ramionami witani są też zwykli śmiertelnicy, a nawet słudzy światła. Demony i potężni
czarnoksiężnicy zwykle traktują je jako coś w rodzaju targów produktów i usług. Są doskonałym miejscem, by
podczas uczty, orgii i tańców nago zademonstrować swoje możliwości, wzbudzić strach w sercach wrogów oraz
uwielbienie pośród sług. Stanowią też doskonałe miejsce, by wodzić na pokuszenie oraz oferując błyskotki,
niewiele znaczące sztuczki oraz nieduży pokaz mocy pozyskać nowych podwładnych. Często więc władcy
ciemności biorą na siebie organizacje tego typu „imprez”, w tym zaproszenie gości, zapewnienie cateringu,
organizacje atrakcji i odpowiedniej oprawy sabatu.

2.2.18) Ruchomości:
Ten rodzaj posiadłości, jak łatwo zgadnąć nie jest budynkiem, ani rodzajem miejsca na stałe
przypisanym do jakiejś lokacji geograficznej. Są to obiekty, często dużo bardziej wartościowe niż zwykłe
budynki, które mogą przemieszczać się w sposób swobodny po świecie. Wędrowne obozy nomadów, stada
bydła, statki, karawany – wszystko to jest przykładem tego rodzaju obiektów. Wszystkie tego rodzaju
przedsięwzięcia potrafią też być niezwykle zyskowne.
Zasada specjalna: Ruchomości mogą raz na Sezon mogą przenieść się do dowolnej, innej prowincji. Podczas
przenosin nie generują jednak Dochodu ani też żadnych innych korzyści.
Stado zwierząt:
Cena: 100jp
Dochód: 1k6 x 10jp
Utrzymanie: 50sz. z
Obsługa: 8 pasterzy
Premie mechaniczne: Profesja: pasterz, Profesja: Powożenie, Opieka nad zwierzętami, Forsowny marsz,
Tresura, Leczenie chorób
Korzyści: Stado, zamiast dochodu w każdym sezonie może wygenerować 1k6 x 400 racji żywności. Lub w
wypadku owiec: 1k6 x 200 racji żywności i dokładnie tyle samo korców wełny.
Jeśli posiadasz jednocześnie Hodowle i Stado w tej samej Prowincji otrzymujesz + 1 do rzutu kością
podczas losowania dochodów w obydwu z nich.
Specjalne: zabicie wszystkich zwierząt w stadzie pozwala na uzyskanie (jednorazowo) 1k6 tysięcy racji
żywnościowych (lub 16 jednostek żywności), lecz niestety jest równoznaczne ze zniszczeniem Stada.
Opis: Stado zwierząt, to – jak łatwo zgadnąć – grupa zwierząt jakiegoś gatunku wypasana dla zysku. Tego typu
przedsięwzięcie różni się od zwykłej hodowli w znaczny sposób. Zwierzęta bowiem nie są trzymane w stajniach
czy oborach i w zamknięciu, tylko swobodnie na pastwiskach i żerowiskach. Z jednej strony metoda ta jest
tańsza, bowiem nie wymaga budynków ani innego rodzaju zabezpieczeń, z drugiej jednak wymaga większej
ilości ludzi do zapewnienia bezpieczeństwa zwierzęta.

W zasadzie w Laruzji w wędrownej hodowli uczestniczą wszystkie rodzaje zwierząt. Zarówno krowy,
kozy i owce, jak i konie, a nawet ptactwo. Są to zwykle jednak odmiany mniej mleczne i mięsne, za to
wytrzymalsze na trudy i choroby.
Niektórzy chłopi uprawiają także tak zwaną hodowlę dziką. Nadają się do niej nieliczne, prymitywne
rasy zwierząt na wiosnę praktycznie wypędzane do lasu i pilnowane przez bardzo nielicznych pastuchów
zapędzane są do chat dopiero zimą. Pomału jednak ten rodzaj hodowli odchodzi w zapomnienie.
Karawana:
Cena: 300jp
Utrzymanie: 100jp
Dochód: rzuć dowolną liczbą k10 i pomnóż wynik x 10jp. Jeśli na którejś kostce wypadnie naturalne 1 (bez
żadnych modyfikatorów) Karawana zostaje zniszczona.
Jeśli na którejś kostce wypadnie naturalne 10 możesz rzucić dodatkową kostką i dodać ją do zwykłego
wyniku.
Obsługa: 5 kupców, 5 woźniców, 5 służących i 10 strażników
Premie mechaniczne: Jeździectwo: Koń, Tragarz, Wycena, Targowie się, Nawigacja, Orientacja, Forsowny
marsz, Profesja: Powożenie, Opieka nad zwierzętami,
Korzyści: Karawanę możesz powierzyć albo przewodnikowi (i wówczas korzystasz z zasad opisanych w
punkcie Dochód) albo też prowadzić ją samodzielnie (i korzystać z normalnych zasad Handlu opisanych w
dalszych rozdziałach).
Możesz posiadać naraz dowolną ilość Karawan.
Opis: Karawana to zwyczajnie grupa kupieckich wozów, czy to posiadających własne wozy czy to będących
podwładnymi innego kupca lub należących do kompanii. Dla większego bezpieczeństwa podróżują oni grupą,
razem łącząc wozy i czasem przygarniając także podróżnych. Taka gromada ma większe szanse odegnać
potwory, dzikie zwierzęta i mniejsze grupy bandytów niż pojedynczy wóz. Z drugiej strony jednak stanowią
bardziej łakomy kąsek dla dużych, zorganizowanych grup przestępczych.
Obóz wędrowców
Cena: 50jp
Utrzymanie: 1jp
Korzyści: zawsze posiadasz 4 miejsca do spania średniej jakości i drugie tyle niskiej jakości. Obóz możesz
rozbić w dowolnym miejscu.
Opis: Pod tą nazwą zwykle nie kryje się wiele. Zależnie od tego, ilu ludzi ma pomieścić Obóz Wędrowny może
mieć różną postać: od jednego, dużego namiotu lub jurty z własnym ogrzewaniem zaczynając na całym
miasteczku tychże. Namioty są różne, od szałasów ze skór i trzciny na jedwabnych kończąc, niektóre są szpetne,
inne olśniewają wyglądem. Wszystkie jednak gwarantują ciepło i ochronę przed deszczem. Służą za mieszkanie
dla podróżników, pasterzy, ale też plemion nomadów i poruszających się armii.
Cyrk
Cena: 300jp
Utrzymanie: 30jp
Dochód: 1k20 -1 x 10jp
Obsługa: 5-20 artystów, 1-5 służących i pomocników
Premie mechaniczne: Człowiek - guma, Akrobatyka, Wysportowany, Występy, Wyzwalanie się z więzów,
Tresura, Uspokojenie zwierzęcia, Dodatkowa sztuczka, Oswajanie, Drwina, Celny rzut, Daleki rzut, Łagodny
upadek,
Korzyści: Obecność cyrku – zamiast przynosić dochody – może zwiększać Morale w Prowincji o 1 stopień.
Cyrk może działać też w drugą stronę: zmniejszając Morale oraz Nastawienie w dowolnej prowincji
(niekoniecznie należącej do jego właściciela) o 1 stopień.
Opis: Jak łatwo zgadnąć cyrk jest wędrowną grupą artystów: najczęściej klaunów, połykaczy mieczy,
akrobatów, żonglerów i treserów zwierząt, rzadziej minstreli i aktorów w poszukiwaniu zarobku wędrującą od
miasta do miasta. W Laruzyjskich warunkach w prawdzie większość cyrkowców to komedianci nierzadko
rekrutujący się ze społecznych dołów i zbiegłych więźniów. Powoduje to, że niektóre cyrki są niemal
obwoźnymi domami publicznymi lub kasynami, napotkać w nich można też wulgarnych oszustów i złodziei.
Władze często niechętnie patrzą na cyrki obawiając się, że zasieją one zgorszenie wśród ich
poddanych. Niejednokrotnie czynią słusznie. Zdarza się, że cyrkowcy wystawiają przedstawienia stanowiące
jawną kpinę z władzy oraz osób ją sprawujących oraz podburzające ludność do buntu.
Statek
Cena: 400jp

Utrzymanie: 40jp
Dochód: rzuć dowolną liczbą k10 i pomnóż wynik x 20jp. Jeśli na którejś kostce wypadnie naturalne 1 (bez
żadnych modyfikatorów) statek zostaje zniszczony.
Jeśli na którejś kostce wypadnie naturalne 10 musisz rzucić dodatkową kostką i dodać ją do zwykłego
wyniku.
Obsługa: 1 kapitan, 4 oficerów, 20 do 100 osób załogi (zależy od rodzaju okrętu i jego napędu).
Premie mechaniczne: Wilk morski, Bezpieczna żegluga, Szybki rejs, Unik okrętu, Ignorując wiatr, Majster,
Szybka naprawa, Rzemiosło: Szkutnictwo, Pływanie, Poprawione pływanie, Wspinaczka, Wysportowanie,
Nurkowanie, Nawigacja, Orientacja,
Warunki: w Prowincji musi znajdować się dostęp do Morza lub żeglownych Rzek.
Opis: Jak łatwo zgadnąć statki to duże, drewniane obiekty pływające. Używane są do przewożenia ludzi,
zwierząt i ładunku na duże odległości. Niekiedy stosuje się je też podczas wojen. Generalnie podróż morska jest
najszybszym ale też i najbardziej niebezpiecznym sposobem dostarczenia dużego ładunku na dużą odległość.
Niestety sztormy, piraci, niepewne prądy i potwory morskie sprawiają, że dłuższe rejsy, mimo, że zyskowne są
często śmiertelnie niebezpieczne.

2.19) Inne posiadłości:
Część posiadłości nie pasuje do pozostałych typów działalności. Najczęściej są to wszelkiego rodzaju
instytucje sektora usług, który w Laruzji nie jest szczególnie popularny. W prawdzie w większych miastach i
najbardziej cywilizowanych regionach można się nań natknąć, lecz mimo to należą one do rzadkości. Po prostu
na znacznej części kontynentu ludność nie widzi potrzeby korzystania z nich. Mimo to, gdy ktoś zdoła
przekonać ich, że taka istnieje zwykle znajdują się bogaci i wytworni klienci chętni z nich korzystać.
Salon piękności
Cena: 500jp
Utrzymanie: 100jp
Dochód: (1k20 – 1) x 10jp (tylko w skali posiadłości)
Obsługa: 1 zarządca, 5 stylistek, 3 pomocników lub służących
Premie mechaniczne: Profesja: Fryzjer, Mistrzostwo Profesji: Fryzjer, Etykieta, Nowe trendy, Dyskrecja,
Olśniewający wygląd
Opis: Salon piękności jest miejscem bardzo chętnie widzianym przez zamożne i mniej zamożne damy. W
prawdzie większość arystokratek posiada wykwalifikowane służące zajmujące się jedynie dbaniem o ich wygląd,
jednak możliwość pokazania się w dobrym towarzystwie także jest cenna. Zwykle wizyta w tego typu instytucji
składa się z przygotowania nowej fryzury, zadbania o palce, makijaż oraz lekkiego zabiegu odmładzającego.
Najlepsze domy mody oferują też swym klientom szanse skorzystania z upiększających czarów.
Restauracja
Cena: 500jp
Utrzymanie: 100jp
Dochód: (1k20-1) x 10jp (tylko w skali posiadłości)
Obsługa: 1 szef kuchni, 2 kucharzy, 5 kelnerów, 2 służących
Premie mechaniczne: Rzemiosło: Gotowanie, Mistrzostwo rzemiosła: Gotowanie, Prawdziwy profesjonalista:
(gotowanie), 4 x Wyspecjalizowana Umiejętność (tylko związana z gotowaniem)
Opis: Restauracja to, jak łatwo zgadnąć lokal gastronomiczny. Dania przygotowywane są w nim zwykle
bezpośrednio z surowców na indywidualne zamówienie klientów i najczęściej są dość wyrafinowane. Tego typu
miejsca nie służą nawet tyle zaspokajaniu apetytu, co dostarczaniu kulinarnych wrażeń wyższym sferom.
Dlatego też stanowią często miejsca spotkań, schadzek i eleganckich przyjęć. Klientela to natomiast najczęściej
szlachta i bogaci kupcy. W chwili obecnej w Laruzji istnieje zaledwie kilka restauracji prowadzonych głównie w
dzielnicach niziołków.
Wiosna
Cena: 1000jp
Utrzymanie: 100jp
Dochód: 2k10 x 20 jp
Obsługa: 30-40 rodzin chłopskich
Premie mechaniczne: Profesja: Rolnik, Pasterz, Młynarz, Mistrzostwo: Rolnik, Pasterz, Młynarz, Opieka nad
zwierzętami,
Opis: Wioska to najczęściej spotykana jednostka osadnictwa w Laruzji. Typowa wieś składa się ze zbiorowiska
chat i domostw różnych, w zależności od regionu i ich mieszkańców. Zwykle, dla bezpieczeństwa tworzą one
skupione zbiorowisko (w niektórych, szczególnie niebezpiecznych regionach umiejscowione w trudno

dostępnym miejscu np. na cyplu i chronione dodatkowo częstokołem) otoczone przez pola uprawne, sady i
pastwiska. Większość mieszkańców trudni się uprawą roli lub pasterstwem. Niektórzy to rzemieślnicy, zwykle
zawodów wiejskich. Przeważają wśród nich kowale i młynarze.
Mieszkańcy wsi zobowiązani są oddawać swemu panu część płodów rolnych i daninę pieniężną.
Gród:
Cena: 3000jp
Utrzymanie: 200jp
Dochód: 4k10 x 20jp
Obsługa: 100-200 lub nawet 300-400 rodzin chłopskich
Premie mechaniczne: Wycena, Targowanie się, Plotki, 4 x Rzemiosło lub Profesja, 4 x Mistrzostwo (...),
Prowadzenie interesów, Prowadzenie rozmowy, Wiedza: Miasto, Wiedza:Lokalna,
Warunki: W prowincji musi znajdować się Wioska
Opis: Pod nazwą Grodu kryje się wiele znaczeń. Najczęściej pod nią rozumie się rodzaj warownej osady,
pełniącej funkcję obronną oraz centrum kultu bóstw z panteonu Danu oraz zarazem centrum plemienia.
Wewnętrzna część osady otoczona jest ziemnymi i drewnianymi obwałowaniami oraz zawiera mieszkanie
władcy oraz najbardziej wpływowych mieszkańców grodu. Często umieszczona jest na wzgórzu, sztucznym
nasypie lub wyspie. Opodal, poza obwarowaniami znajduje się podgrodzie, czyli siedziby chłopów i innych
mieszkańców.
Takiego typu osady często gromadzą ludność rzemieślniczą, spotkać w nich można kupców i handlarzy
oraz karczmy i sklepy. Stanowią często ogniwo pośrednie w rozwoju między miastem, a wsią, jednak
charakterem bliżej im do tych pierwszych. W dzisiejszych czasach w Laruzji istnieje więcej grodów, niż miast.
Miasto:
Cena: 6000jp
Utrzymanie: 400jp
Dochód: 4k10 x 50jo
Obsługa: 5 do 10 tysięcy osób
Premie mechaniczne: Gromadzenie informacji, Walka uliczna, Brudna walka, Dyskrecja, Ulubiony teren:
miasto, Bijatyka, Wyczucie pobudek, Wycena, Targowanie się, Plotki, 4 x Rzemiosło lub Profesja, 4 x
Mistrzostwo (...), Prowadzenie interesów, Prowadzenie rozmowy, Wiedza: Miasto, Wiedza:Lokalna,
Warunki: W prowincji musi znajdować się Gród
Opis: Większość laruzyjskich miast jest niewielka i prowincjonalna. Miasto to obszar, na którym żyje ludność
zajmująca się głównie zawodami nierolniczymi, korzystająca ze specjalnych praw i przywilejów. Mimo, że w
niektórych miastach rolnicy stanowią nawet 30 do 50% ludności bogactwo ośrodka zwykle pochodzi z rzemiosła
i handlu. Miasta czerpią korzyści z szeregu praw. Posiadają pewną, ograniczoną samorządność, a panowie
feudalni zwykle nie ingerują w ich działania. Mogą gromadzić własne oddziały wojskowe, mają własną radę
miejską, która decyduje o ich losie oraz może sprawować wyroki sądowe (choć zwykle istnieje możliwość
odwołania się do sprawiedliwości królewskiej lub książęcej), a w odległości jednej mili od ośrodka zakazany jest
handel wszystkim, prócz obywateli miasta i osób, które uiściły cła.
Miast puki co jest w Laruzji raczej niewiele. Przeważają wioski i grody. Żyje w nich mniej, niż 3%
całej ludności.
Metropolia:
Cena: 10000jp
Utrzymanie: 1000jp
Dochód: 3k10 x 100jp
Obsługa: 30 do 50 tysięcy mieszkańców, czasem nawet więcej
Premie mechaniczne: Kosmopolita, Plotka, Sztuczny tłum, Sztuczny tłum, Znalezienie powiązań,
Odnajdywanie ważnych osób, Kontakty z półświatkiem, Świetny kupiec, Zaradność, Gromadzenie informacji,
Walka uliczna, Brudna walka, Dyskrecja, Ulubiony teren: miasto, Bijatyka, Wyczucie pobudek, Wycena,
Targowanie się, Plotki, 4 x Rzemiosło lub Profesja, 4 x Mistrzostwo (...), Prowadzenie interesów, Prowadzenie
rozmowy, Wiedza: Miasto, Wiedza: Lokalna,
Warunki: W prowincji musi znajdować się Miasto
Opis: Metropolia to nic innego, jak po prostu bardzo duże miasto. Większość ludności w nim zajmuje się
zawodami nierolniczymi. Są to kupcy, rzemieślnicy i handlarze. Rolnictwo jest prawie nieistotną dziedziną
życia, a większość żywności do miasta dociera z zewnątrz, prawie bowiem się nie zdarza, by okoliczne pola
wystarczały celem dostarczenia odpowiednich ilości żywności. Większa część mieszkańców metropolii to plebs,
czyli osoby pozbawione miejskich przywilejów miejskich, emigranci z zewnątrz nie posiadający żadnych
nieruchomości w osadzie. Zajmują się oni najczęściej różnego rodzaju prostymi pracami, często są służbą u

innych mieszczan, drobnymi handlarzami lub robotnikami w portach i na statkach. Większość metropolii to
miasta nadrzeczne i nadmorskie, pełniące funkcję wielkich portów.

2.3) Rozmiar posiadłości:
Przynoszone przez posiadłość efekty zależą nie tylko od jej rodzaju, ale też rozmiaru. Generalnie
posiadłość może należeć do jednego z 5 typów:
- Mała: Koszt i Utrzymanie spadają o 50%, podobnie Dochód i wszystkie oferowane Premie.
- Średnia: są to normalne posiadłości, takie, jak opisano powyżej.
- Duże: Koszt rośnie 5 razy, Utrzymanie, Dochód, Obsługa i wszystkie oferowane w Korzyściach premie
podwajają się.
- Bardzo Duże: Koszt rośnie 25-krotnie, Utrzymanie, Dochód, Obsługa i wszystkie oferowane w Korzyściach
premie potrajają się.
- Gigantyczne: Koszt rośnie 125 razy, Utrzymanie, Dochód, Obsługa i wszystkie oferowane w Korzyściach
premie wzrastają czterokrotnie.
Rozmiar posiadłości nie ma wpływu na oferowane przez nią Premie Mechaniczne do nauki Zdolności.

2.4) Jakość posiadłości
Ważnym aspektem nieruchomości są różnego rodzaju Wady i Zalety, jakie posiada budynek oraz sama
jego jakość wykonania. Generalnie zasady jakości są identyczne, jak w wypadku każdego innego przedmiotu.
Twórca otrzymuje zań punkty, które następnie może przeznaczyć na wykupienie Zalet budowli. Muszą one
pochodzić z poniższej listy.
Dodatkowo liczbę dostępnych punktów można zwiększyć wybierając Wady. Maksymalnie można ich
jednak nabyć za 5 punktów.

2.4.1) Zalety konstrukcji:
Zalety to specjalne, dodatkowe cechy, którymi odznacza się budynek. Ich nabycie zmienia jego funkcje
i skuteczność, dostarczając opcje, których brakuje w standardowych budynkach. Obecność zalet w znaczący
sposób mogą wpłynąć na wartość budowli. Co więcej obecność Wad i Zalet mogą dodać tła budowli, zmieniając
ją w coś więcej, niż zwykły zapis na papierze.
Błogosławieństwo bogów
Wymagania: 2, 4 lub 6 punktów
Opis: Posiadłość została pobłogosławiona przez bogów. W związku z tym nie może jej spotkać żadna przykrość
czy nieprzyjemność. Za każde 2 punkty wydane na tą Zaletę możesz raz w Turze Posiadłości dodać modyfikator
+10 do jednego, związanego z nią testu.
Bóstwo opiekuńcze
Wymagania: 3p
Opis: Posiadłość znajduje się pod opieką jakiegoś, niewielkiego bożka domowego lub ducha ogniska. Za
każdym razem, gdy złożysz niewielką ofiarę o wartości 1jp otrzymujesz premię +10 do jednego, związanego z
Posiadłością rzutu. Tak uzyskane premie nie kumulują się.
Dłuższy efekt
Wymagania: 4p
Opis: Zaleta odnosi się tylko do wszelkiego rodzaju magicznych miejsc oferujących moce duplikujące zaklęcia.
Efekt zaklęć pochodzących z tego miejsca jest dwukrotnie dłuższy. Zalety tej nie da się połączyć z mocami o
czasie działania Chwilowym lub Permanentnym.
Dochodowa
Wymagania: 2p
Opis: Budynek z jakiegoś powodu przynosi dodatkowy dochód, mimo, że nie powinien tego robić. Być może
spowodowane jest to dzięki kurnikowi, który założyłeś na klatce schodowej? Może zawdzięczasz to lokatorom,
którym wynajmujesz poddasze? Faktem jest, że budynek przynosi 1k4-1 jp dodatkowego dochodu.
Dobra lokalizacja
Wymagania: 2p
Opis: Posiadłość znajduje się w bardzo dogodnym położeniu. Blisko niej znajdują się inne, kluczowe, cenne dla
ciebie budowle. Sam możesz zdecydować co jest niedaleko: dogodna kryjówka? Modny sklep? Obronny zamek?
Leże potwora? Możesz wybrać niemal dowolnie.

Dobre Feng Shui
Wymagania: 3p
Opis: Posiadłość posiada bardzo silną i bardzo korzystną aurę magiczną. Wszystkie rzuty na odzyskiwanie
punktów czarów wykonywane w nim mogą być przerzucane. Wykonująca je osoba może wykonać je
dwukrotnie i wybrać lepszy wynik.
Dodatkowe kwatery:
Wymagania: 2p
Opis: w Budowli znajduje się miejsce zdolne zapewnić miejsce Normalnej jakości do snu dla 2 osób (lub
miejsce Niskiej jakości dla 4) x Skala Gry.
Dodatkowe magazyny
Wymagania: 2p
Opis: w Posiadłości znajduje się dodatkowa przestrzeń magazynowa. Pojemność Magazynu zwiększa się o 100
jednostek za każde 2 wydane punkty.
Eksterytorialna
Wymagania: 2p
Opis: Budowla znajduje się na terytorium innego państwa, niż twoje. W zależności od twojej woli może
przynosić część (lub wszystkie) wybranych przez ciebie efektów tak, by wzmocniły twoją Prowincję, część
natomiast wywoływać na obszarze innego Suwerena. Jeśli w ten sposób wykorzystasz jakąś niekorzystną dla
swojego sąsiada budowlę prawie na pewno twoje stosunki z nim ulegną pogorszeniu.
Groźny wygląd
Wymagania: 2p
Opis: Posiadłość w swym wyglądzie ukrywa bliżej niezidentyfikowaną, zawoalowaną groźbę lub zapowiedź
czegoś przerażającego. Zawsze, gdy w niej jesteś otrzymujesz premię +10 do testów Zastraszania.
Obronne położenie:
Wymagania: 2-20p
Opis: Twoja posiadłość leży w miejscu, do którego dostęp jest utrudniony: na stromym wzgórzu, w zakolu rzeki
lub w innym miejscu, które sprawia, że jej zdobycie jest bardzo trudne. Za każde 2 punkty wydane na tą
zdolność teren jest o 1 kategorię bardziej sprzyjający dla obrońców (patrz Wojna Totalna s. 140). Jeśli teren jest
już Legendarny staje się o 1 kategorie trudniejszy dla atakujących posiadłość.
Lokalna atrakcja
Wymagania: 3p
Opis: Posiadłość stanowi ważny punkt dla funkcjonowania lokalnej społeczności. Może być miejscem zebrań,
ulubioną karczmą chłopstwa, ważnym centrum życia religijnego, kulturalnego, gospodarczego czy naukowego.
Ludność ceni jego role. Właściciel tej posiadłości otrzymuje więc premię +10 do testów społecznych wobec
mieszkańców okolicy, w której działa. Premia ta naliczana jest tak długo, jak długo funkcjonuje posiadłość.
Metropolia
Wymagania: 4
Opis: posiadłość została wzniesiona w lokalnej metropolii, prawdopodobnie mieście zamieszkanym przez
więcej, niż 10 000 osób. Nie przekłada się to w żaden sposób na reguły gry, jednak zamieszkiwanie w dużym
mieście (lub blisko niego) ma liczne zalety, w tym dostęp do niemal pełnej infrastruktury.
Miejsce rozwijającej pracy
Wymagania: 2 + X
Opis: Praca w danym miejscu uczy wielu rzeczy. W tym także rzeczy, których nikt by się nie spodziewał.
Nabywając tą zaletę możesz dopisać 1 Zdolność do tabeli Premie Mechaniczne Posiadłości. Dodatkowo za
każdy, następny punkt możesz dopisać jeszcze jedną Zdolność.
Mistyczna przeszłość
Wymagania: 3p
Opis: Budynek posiada długą, magiczną przeszłość. Prawdopodobnie mieszkał w nim kiedyś wielki czarownik,
kapłan albo jakaś magiczna istota. Ci czarodziejscy lokatorzy pozostawili po sobie liczne ślady w aurze budynku

oraz, ochronne czary. Za każdym razem, gdy na kogoś znajdującego się w budynku lub na sam budynek rzucane
są jakieś złe czary otrzymuje on premię +10 do prób obrony.
Mobilna
Wymagania: 2p
Opis: Budowniczy tej posiadłości sprawili, że może się ona poruszać. Najprawdopodobniej więc stanowi ona
rodzaj namiotu, który możesz zabrać ze sobą i – jeśli posiadasz odpowiednią ilość ludzi – rozbić w innym
miejscu. Możesz więc zabrać ją ze sobą wszędzie, gdzie zechcesz. W trakcie przemarszu nie wykonuje ona
żadnych czynności i nie przynosi korzyści. Nadal jednak trzeba ją utrzymywać.
Uwaga!!! Mistrz Gry ma prawo zawetować wyposażenie Posiadłości w tego typu zaletę części
posiadłości, jeśli jest to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.
Mroczny obszar
Wymagania: 4p
Opis: Posiadłość wzniesiono w miejscu przepełnionym negatywnymi, wrogimi lub nienawistnymi wibracjami.
Jest to do pewnego stopnia wyczuwalne, miejsce bowiem wywiera nieprzyjemne, negatywne wrażenie na
patrzących. Wszystkie Negatywne czary są w tym miejscu o 1p tańsze. Pozytywne: o 1p. droższe. Łatwiej się też
przed nimi o 10p. bronić.
Niezwykle urodziwa
Wymagania: 2p
Opis: Budynek posiada liczne zdobienia i ozdoby świadczące o dobrym guście jego właściciela. Ilekroć jesteś w
posiadłości i starasz się kogoś oczarować używając swego uroku osobistego (a niekoniecznie urody) wszystkie
testy Wdzięku wykonujesz z modyfikatorem +10.
Permanentna premia
Wymagania: 10p, tylko magiczne źródła
Opis: Premia zapewniana przez Źródło jest permanentna. Jednak jedna osoba może skorzystać z niej tylko 1 raz.
Potężniejsze zaklęcia
Wymagania: 4p
Opis: Zaleta odnosi się tylko do wszelkiego rodzaju magicznych miejsc oferujących moce duplikujące zaklęcia.
Jeśli dany czar posiada kilka stopni mocy (np. Leczenie Lekkich Ran, Leczenie Średnich Ran, Leczenie
Ciężkich Ran) możesz wybrać – zamiast bazowego czaru – jego lepszy o 1 stopień odpowiednik.
Przyjazny duch
Wymagania: 4p
Opis: W Posiadłości żyje duch jakieś zmarłej, życzliwej Ci osoby. Pojawia się rzadko, lecz wspiera wszystkie
twoje działania. Duch może pojawić się w Twoim zastępstwie raz na sesje i podjąć się wykonania jakiejś akcji
trwającej nie dłużej, niż dobę i nie wymagającej opuszczania posiadłości. Posiada charakterystyki Ducha z
Bestiariusza.
Przykrywka
Wymagania: 3p
Opis: Prawdziwa działalność budynku skrywa się pod jakąś, fałszywą przykrywką. Np. palarnia opium lub
burdel ukrywać się mogą jako zwykła oberża, wędrowny cyrk czy nawet zwykłe mieszkanie. Sprawia to, że
niepowołane osoby (czyli na przykład wszelcy stróże prawa) nie mogą doń trafić. Wszelkie próby ukrócenia
działalności budowli są trudniejsze o 20,, bowiem trudno określić, gdzie kryje się zagrożenie.
Samowystarczalny
Wymagania: 7p
Opis: Posiadłość jest w pełni samowystarczalna. Trudno powiedzieć, czym jest to spowodowane, być może
posiadłość jest dotowana przez jakiegoś władcę, być może pracują nań chłopi pańszczyźniani, albo też
utrzymują ją jej pracownicy z własnych kieszeni. Jednak w efekcie Koszt Utrzymania posiadłości wynosi 0.
Sekretne pomieszczenia
Wymagania: 2p + x
Opis: Budynek posiada ukryte pomieszczenie, mogą służyć za miejsce spotkań, do przechowywania
przedmiotów lub osób. Nie widać go z zewnątrz, a nawet powierzchowne przeszukanie nie pozwala go odnaleźć.

Znalezienie pomieszczenia wymaga wykonania testu Spostrzegawczości -20. Trudność testu rośnie o 10 za
każdy, dodatkowy punkt wydany na tą zaletę.
Skrzaty
Wymagania: 4p
Opis: W Posiadłości żyje gromadka skrzatów. Są niewielkie, obawiają się ludzi, gdyż ci mogą je skrzywdzić i
raczej nieśmiałe. Pomagają jednak, jak mogą, by wasz wspólny dom nie zawalił się wam na głowy. Wszystkie
prace mające na cele konserwacje lub ulepszenie domu zamieszkanego przez Skrzaty są łatwiejsze o 20.
Słynna
Wymagania: 4p
Opis: Jeden z budynków jest po prostu sławny. Trudno powiedzieć, co jest źródłem tego zainteresowania:
słynne mogą być igrzyska organizowane w koloseum, relikwie przechowywane w stanowiącej cel pielgrzymek
świątyni, tłumy przyciągać mogą malowidła, zdobienia lub fakt, że przed wiekami zamieszkiwał w nim wielki
artysta, bohater lub święty. Nie jest to zresztą istotne: każdy, kto przebywa w okolicy dąży, by obejrzeć
budowle, a niektóre osoby przybywają w okolicę, by podziwiać twoją posiadłość.
Za każdy Słynny budynek w Prowincji szlaki handlowe przynoszą 1 punkt dodatkowego Handlu.
Solidna
Wymagania: 2p
Opis: Budynek został wzniesiony z dbałością o bezpieczeństwo i trwałość murów. Można więc oczekiwać, że
nie uszkodzi go byle wichura albo deszczyk. Posiadłość otrzymuje premię +20 do wszystkich rzutów
związanych z unikaniem nieszczęść.
Sojusznik
Wymagania: 3, 6p
Opis: Obecność posiadłości jest bardzo na rękę jakiejś wpływowej osobie. Jest ona w stanie zaradzić części
trudności związanych z budowlą np. załatwić problemy biurokratyczne, pożyczyć drobne pieniądze etc. Wpływy
i zdolność pomocy Sojusznika zależą od poziomu wykupionej zalety.
- 3 punkty – drobny szlachcic, zamożny, ale nieznany szerzej kupiec, drobny, ale znany w okolicy
czarownik
- 6 punktów – ważny szlachcic lub arystokrata, bardzo zamożny kupiec, prawdziwy, czarodziejski
mistrz..
Status
Wymagania: 3, 6, 9p
Opis: Posiadłość posiada ważne znaczenie dla jakiejś dziedziny. Sprawia to, że jej właściciel również jest osobą
ważną i cenioną, a jego przeciwnicy kilkakrotnie się zastanowią, zanim spróbują uszkodzić jego własność. W
zależności od wydanych nań punktów znaczenie posiadłości jest różne:
- 3 punkty – posiadłość o znaczeniu lokalnym np. jedyna biblioteka niewielkiego miasteczka, kuźnia
obsługująca kilka pobliskich wsi, główny dostawca dworu lokalnego barona etc.
- 6 punktów – posiadłość o szerszym znaczeniu np. zamek stanowiący ważnym punkt obrony królestwa,
pracownia znanego artysty lub cenionego mistrza rzemiosła
- 9 punktów – posiadłość o bardzo szerokiej sławie i znaczeniu np. najważniejszy targ bydła w
królestwie, stado należące do władcy, prywatny ogród księcia etc.
Strefa martwej magii:
Wymagania: 5p
Opis: Posiadłość znajduje się w strefie martwej magii. Szczegóły znajdą się w jednym z późniejszych
rozdziałów. W każdym razie w Posiadłości nie działa żaden rodzaj czarów.
Strefa silnej magii:
Wymagania: 5p
Opis: Budynek znajduje się w strefie silniejszego oddziaływania magii. Dzięki niej rzucanie zaklęć w niej
zaklęć jest łatwiejsze. Wszystkie czary rzucone w tego typu lokalizacji są tańsze o 1 punkt (nie tańsze, niż 1
punkt).
Świetlisty obszar
Wymagania: 4p

Opis: Posiadłość wzniesiono w miejscu o silnie pozytywnej, przychylnej aurze. Na co dzień nie jest to
wyczuwalne, ale magiczna aura miejsca jest bardzo silna. Wszystkie pozytywne czary są w tym miejscu o 1p
tańsze. Negatywne: o 1p. droższe. Łatwiej się też przed nimi o 10p. Bronić.
Szczęśliwy
Wymagania: 2, 4 lub 6 punktów
Opis: Budynek zwyczajnie posiada szczęście. Za każde 2 p. wydane na tą Zaletę możesz raz na sesję przerzuć
nieudany rzut związany z Posiadłością.
Tajne przejścia
Wymagania: 1p
Opis: Budynek posiada szereg tajnych przejść. Pozwalają one poruszać się tobie swobodnie po jego wnętrzu, nie
irytując nikogo.
Tajne wyjście
Wymagania: 2p
Opis: Budynek posiada tajne przejście, którym zawsze można się ewakuować za linie wroga. Jest to przydatne,
zwłaszcza w wypadku fortyfikacji, które zawsze mogą zostać oblężone przez wroga.
Ufortyfikowana
Wymagania: 2p
Opis: Budynek o którym mowa został dodatkowo wzmocniony. Posiada podwójną ilość Punktów Ran i
Pancerza. Dodatkowo zapewnia +1 stopień fortyfikacji. Zaletę tą można wybrać wiele razy.
Ukryta
Wymagania: 3p
Opis: Ukryty budynek jest trudny do znalezienia. Prawdopodobnie nie został on zbudowany w mieście, a w
jakimś trudno dostępnym i nieznanym szerszemu gronu miejscu: w górskiej dolinie, na bagnach, w leśnych,
nieprzebytych ostępach lub w podziemnej komorze. Znalezienie go bez przewodnika jest niemal niemożliwe.
Każdy próbujący dotrzeć doń Agent otrzymuje karę – 60 do tego działania.
Większa ilość ładunków
Wymagania: 4p
Opis: Zaleta odnosi się tylko do wszelkiego rodzaju magicznych miejsc oferujących moce duplikujące zaklęcia.
Jeśli moc danego miejsca jest ograniczona przez liczbę ładunków po nabyciu tej cechy ich ilość rośnie o 50% w
stosunku do oryginału.
Zasób
Wymagania: 1-4p
Opis: W okolicy posiadłości znajduje się źródło jakichś, wartościowych dla ciebie lub innych przedmiotów.
Możesz z nich korzystać za darmo. Nie wystarczą one do prowadzenia dużej działalności gospodarczej, ale na
potrzeby domowe wystarczą. Zasoby są różne, zależą głównie od tego za ile punktów kupiono zaletę:
- 1p. – pospolity zasób: miejsce, w którym dobrze biorą ryby, bogata w jagody i poziomki polana,
miejsce w lesie, gdzie jesienią rosną grzyby lub orzechy, pokład doskonałej do lepienia garnków glinki lub
studnia z najsmaczniejszą wodą w gminie.
- 2p. – częsty zasób: las, z którego możesz pozyskać pewne ilości budulca, duże ilości nadających się
do wznoszenia zabudowań, bezpańskich kamieni, zrujnowany budynek, który można rozebrać na świetnej
jakości cegły, żyła żelaza nadająca się do wytopu, miejsce, w którym można polować na przepiórki, kuropatwy,
bażanty albo zające, leśne barcie z miodem, niewielka pasieka albo dziki sad.
- 3p. – rzadki zasób: doskonałe łowisko do polowań (nie zawsze legalnych) na grubego zwierza (sarny,
jelenie, dziki etc.), poletko leczniczych, aczkolwiek mało czarodziejskich ziół i tym podobne.
- 4p. – bardzo rzadki, poszukiwany lub magiczny zasób: miejsce, w którym czasem można znaleźć
bursztyn, złote samorodki lub inne, cenne materiały (1k6 sztuk złota / sezon), łowisko doskonałe do polowań na
rzadkie (np. srebrne lisy), magiczne (np. śnieżne wilki) lub cenione (np. dzikie konie), niekoniecznie niegroźne
istoty, polana porośnięta przez niewielkie ilości (1k4 / sezon) magicznych ziół pospolitych gatunków.
Zdolna obsada
Wymagania: 2p

Opis: Obsada tego budynku jest lepiej wyćwiczona, niż inne. Łatwiej radzi sobie więc z problemami. Wszystkie
testy związane z budynkiem są o 10% łatwiejsze do zdania. Wszystkie skierowane przeciwko niemu akcje
Agentów są natomiast o tyle samo trudniejsze.

2. 4.2) Wady konstrukcji:
część budynków posiada bardzo wyraźne błędy w budowie i rozplanowaniu. Inne – mimo, że na
pierwszy rzut oka wydają się w porządku – posiadają bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne, ukryte pułapki w
swej magicznej aurze, przeszłości lub papierach, a kolejne cierpią na skutek działalności sąsiadów lub wręcz w
efekcie twoich, własnych wad lub błędów w zarządzaniu.
Alergen
Wymagania: 2p
Opis: W powietrzu obecnym w posiadłości unosi się bardzo szkodliwa substancja (bardzo możliwe, że są to
zarodniki grzyba porastającego jedną ze ścian). Po kilku minutach przebywania w niej każdy człowiek musi
wykonać test Wytrzymałości inaczej poczuje się bardzo źle, otrzymując modyfikator -20 do wszystkich testów.
Jeśli w drużynie znajduje się postać z wadą Alergia cechę tą można wykupić za 1 punkt. Wówczas
alergen jest zjawiskiem, na które uczulony jest ten Bohater.
Bluźniercza
Wymagania: 2p
Opis: Z jakiegoś powodu budowla obraża uczucia religijne sprej grupy osób. Trudno powiedzieć co jest tego
przyczyną: budynek mógł zostać wzniesiony w świętym miejscu lub ozdobiony został budzącymi odrazę
świątobliwych osób symbolami lub malowidłami. Powody mogą być też inne: na przykład przechowywane w
bibliotece, heretyckie księgi, znajdujące się w galerii rzeźby lub malowidła albo eksperymenty wykonywane w
czarodziejskim laboratorium. Niezależnie od przyczyny za każdą posiadłość z tą cechą otrzymujesz karę -10 do
wszelkich testów Charyzmy wobec kapłanów i innych, głęboko religijnych osób.
Buntownicza obsada
Wymagania: 5p
Opis: Załoga tej posiadłości posiada własną opinię na temat tego, jak powinna być wykonywana praca.
Najczęściej sprowadza się to do tego, iż załoga twierdzi, że żadna praca wykonywana być nie powinna.
Wykonanie jakiejkolwiek akcji (nawet podstawowej, zwykle udającej się automatycznie, jak zebranie dochodu)
wymaga udanego testu Charyzmy, który przekona robotników do wykonania powierzonych im zadań.
Dekoncentrująca
Wymagania: 2p, w drużynie musi być Czarownik
Opis: W budynku jest coś, co utrudnia skupienie się. Każda, wymagająca koncentracji, odbywająca się w nim
akcja (np. rzucanie czarów) poosiada 25% szans, że nie powiedzie się.
Długi
Wymagania: 1-3p
Opis: Posiadłość jest zadłużona. Za każdy punkt otrzymany za tą Wadę jesteś winny komuś spłatę 10jp. Spłata
musi odbywać się regularnie, w każdym sezonie. Jeśli tak się nie stanie choć raz, tracisz posiadłość.
Droga
Wymagania: 4p
Opis: Posiadłość została utworzona w sposób nieprzemyślany, z użyciem kosztownych materiałów i w
otoczeniu, które podnosi koszta jej eksploatacji. Utrzymania Posiadłości podwaja się.
Dziwny wygląd
Wymagania: 1p
Opis: Posiadłość z jakiegoś powodu wygląda w groteskowo dziwny sposób. Przykładowo jest domem
mieszkalnym w kształcie ananasa lub różowej czaszki, albo też w inny sposób przyciąga uwagę. W związku z
wyglądem budynku jesteś rozpoznawany w okolicy i wlecze się za tobą opinia dziwaka.
Klątwa
Wymagania: 3p
Opis: Posiadłość została przeklęta. Co gorsza związana z nią klątwa rozprzestrzenia się z dużą łatwością. Za
każdym razem, gdy ktoś wejdzie do budynku zostaje nią dotknięty. Przez następne 24 godziny otrzymuje

modyfikator – 20 do wszystkich testów. Modyfikatora tego można się pozbyć dzięki zaklęciu Usunięcie Klątwy
rzuconemu przeciwko Sile Woli o wartości 50p.
Jedynym sposobem zdjęcia Klątwy z budynku jest jego zniszczenie i odczarowanie rumowiska.
Kłopotliwe sąsiedztwo
Wymagania: 2p
Opis: Generalnie sama posiadłość funkcjonuje bez zarzutu i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie
zamieszkujący w jej okolicy ludzie. Ci od czasu do czasu miewają swoje pomysły, jakby tu uprzykrzyć ci życie.
Począwszy od ciągłego wpadania celem pożyczenia mąki, przez huczne, nocne imprezy, na kradzieży jabłek z
sadu, wypuszczanie kur, psów lub wylewaniu pomyj na twoje podwórko kończąc. Za każdym razem, gdy chcesz
coś zrobić w Posiadłości Mistrz Gry może ich na Ciebie nasłać. Najczęstszym typem uciążliwego sąsiedztwa są
żebracy. Bardzo często okupują oni w szczególności świątynie i budynki publiczne.
Koszmary senne
Wymagania: 2p
Opis: W konstrukcji budynku lub jego aurze jest coś, co oddziałuje na podświadomość i nawiedza cię w nocy.
Za każdym razem, gdy ty lub jakaś inna osoba odwiedzi Posiadłość musi wykonać test Opanowania.
Niepowodzenie oznacza, że podczas następnego odpoczynku „zarwie noc” i nie otrzyma z niego żadnych
korzyści.
Lokatorzy
Wymagania: 2, 4p
Opis: Budynek z różnych powodów posiada swoich lokatorów, z których zdaniem musisz się liczyć. Każda
przebudowa lub zmiana w konstrukcji (nawet remont) Posiadłości wymaga zgody współlokatorów. Ci mogą jej
nie wyrazić. Przekonanie ich do zmian wymaga testu Charyzmy (wersja za 2 punkty) z modyfikatorem -10
(wersja za 4 punkty).
Mały
Wymagania: 3p
Opis: Budynek jest bardzo mały, mniejszy od swoich normalnych odpowiedników. Zapewnia tylko połowę
przestrzeni magazynowej, a wszystkie dostarczane przez niego miejsca do odpoczynku są o jeden stopień
gorszej jakości niż normalnie (jeśli jakość spadnie poniżej Niskiej Jakości oznacza to, że tych miejsc do
odpoczynku zwyczajnie nie ma).
Budynki, które nie mogą posiadać przestrzeni magazynowej lub kwater nie mogą też posiadać też tej
wady.
Mroczna tajemnica
Wymagania: 3p
Opis: W posiadłości znajduje się coś, czego nie możesz się pozbyć, a co wystarczyłoby, żeby wysłać cię na
szubienice lub przynajmniej na galery. Trudno powiedzieć, co dokładnie ukryto w budowli: zbiór
czarnoksięskich ksiąg? Zamurowanego pod posadzką trupa poprzedniego właściciela? Jakieś matactwa w
dokumentacji? Jeśli wyjdą na jaw twój los będzie przypieczętowany.
Nawiedzany
Wymagania: 1, 2 lub 5p
Opis: Posiadłość zamieszkana jest przez istotę, najprawdopodobniej ducha dawnego mieszkańca, której nie
podobają się panujące w niej porządki. W podstawowej wersji tej wady zmarły jest zwyczajnie niezadowolony z
tego, co się dzieje w jego domu, lub też (jeśli np. stanowi widmo odtwarzające swoje ostatnie chwile życia) jego
obecność jest bardzo nieprzyjemna dla otoczenia. W zależności od wydanych na Wadę punktów duch pojawia
się raz na sezon (1p), dwukrotnie (2p) lub trzykrotnie (5p).
Jeśli na wadę zostaną wydane 2 dodatkowe punkty duch okazuje się głodnym upiorem. Jest on
niebezpieczny, pasożytuje na żywych i może ich atakować, starając się ich zranić lub zabić.
Ducha da się zranić i „zabić”. Jednak nie pozwoli to na jego trwałe pozbycie się. Jeśli nie stanowi to
normalnego elementu przygody nie przynosi to punktów doświadczenia. Jedynym sposobem na pozbycie się
ducha jest zniszczenie budynku i poświęcenie miejsca, w którym stał.
Niebezpieczna:
Wymagania: 4p
Opis: Budynek, z racji błędów konstrukcyjnych, użytych w nim, kiepskich materiałów, ogólnego, złego stanu,
lub celowej złośliwości pełen jest niebezpieczeństw: od stromych schodów, przez zapadające się podłogi na

rozmyślnie ustawionych pułapkach kończąc. Każda osoba wchodząca do budynku musi zachować ostrożność.
Jeśli tego nie zrobi musi wykonać test Zręczności +20. Nieudany oznacza 3k6 odniesionych obrażeń.
Nieudolna obsada:
Wymagania: 4p
Opis: Posiadłość obsługiwana jest przez niedoświadczonych, nieudolnych lub po prostu głupich pracowników,
którym nie zależy na dobrze wykonanej robocie. Za każdym razem, gdy podejmujesz jakąś, związaną z tym
budynkiem akcje wymagającą rzutu jest on automatycznie o 20p. trudniejszy przez tych głupków.
Niezdatna do użytku
Wymagania: 3p
Opis: Posiadłość została założona w niedbały sposób, w warunkach które nie do końca pozwalają na jej
wykorzystanie. Za każdym razem, gdy ktoś sięga po przynoszone przez nią korzyści istnieje szansa 10% że
jednak nie otrzyma tego bonusu.
Pańszczyzna
Wymagania: 3jp
Opis: Posiadłość znajduje się na gruntach, które formalnie nie są twoją własnością, a należą do twojego
suwerena. Korzystanie z nich powoduje, że jesteś obciążony dodatkowymi obowiązkami. W każdym sezonie
musisz uiścić dodatkową opłatę w wysokości 10 sztuk złota, lub spędzić 100 godzin wykonując zlecone ci przez
władcę prace.
Pechowy
Wymagania: 2 lub 4p
Opis: Za każde 2 punkty uzyskane dzięki tej Wadzie Mistrz Gry ma prawo raz na sesję zażądać od ciebie
przerzucenia jednego, udanego testu związanego z posiadłością.
Stary
Wymagania: 2p
Opis: Posiadłość ma już swoje lata. Część belek przegniła, mur nabrał wilgoci, a cegły i zaprawa zwierzały.
Budynek ciągle się trzyma, ale wymaga więcej troski niż nowa. Cena jego utrzymania jest o 50% wyższa, niż
zwykłego.
Strefa aktywnej magii
Wymagania: 5p
Opis: Budynek znajduje się w strefie aktywnej magii, w której każde słowo, myśl lub sen mogą się ziścić.
Wszystkie znajdujące się w nim istoty podlegają działaniu Aktywnej Magii (patrz, dalsza część podręcznika).
Strefa dzikiej magii
Wymagania: 5p
Opis: Budynek znajduje się w strefie oddziaływania silnej, chaotycznej magii. Wszystkie rzucane w nim
zaklęcia podlegają zasadom Dzikiej Magii (patrz, dalsza część podręcznika).
Szpetny
Wymagania: 2p
Opis: Posiadłość jest zwyczajnie brzydka i mnóstwo w niej nieestetycznych elementów (np. gnojówki, grzyba
na ścianie, wypreparowanych wnętrzności w słoikach i podobnych smaczków), które skutecznie odstręczają od
niej i jej właściciela. Za każdym razem, gdy przebywasz w swojej posiadłości otrzymujesz karę -10 do
wszystkich testów Wdzięku.
Uwsteczniające zajęcie:
Wymagania: 5p
Opis: Zajęcia, jakich wymaga opieka nad tym budynkiem są poniżej twoich umiejętności, a przy tym zabierają
ci dużo cennego czasu. Budynek nie przynosi żadnych korzyści wynikających z jego Premii Mechanicznych.
Wadliwa konstrukcja
Wymagania: 2p
Opis: Konstrukcja budowli została wzniesiona niestarannie i zawiera błędy. Za każdym razem, gdy budowla
staje się ofiarą jakiejś, przykrej sytuacji zagrażającej jej istnieniu wszystkie testy są o 20 trudniejsze. Istnieje
duże prawdopodobieństwo, że budynek zwyczajnie rozleci się.

Zależność terytorialna
Wymagania: 2p
Opis: Twoja posiadłość nie do końca jest twoją własnością. Część jej stanowi dobro publiczne, lub wspólne.
Oznacza to, że musisz komuś udostępnić wodę ze swojej studni, pozwolić przechodnią poruszać się po biegnącej
jej środkiem drogą lub przynajmniej pozwolić sublokatorowi korzystać z kuchni. Nie ma szans, byś zaznał w
swojej posiadłości choć odrobiny prywatności, a obcy ludzie lub sąsiedzi nachodzą cię minimum trzy razy
dziennie.
Zaprzysięgły wróg
Wymagania: 2, 4p
Opis: Ktoś, z bliżej nieznanego powodu uwziął się, żeby pozbyć się tej właśnie posiadłości. Powód jego decyzji
może być różny: zasłania mu widok z okien, stoi na gruntach, które uznaje on za swoje lub chciałby przejąć,
stanowi konkurencję dla jego działalności. Osoba ta nie spocznie, dopóki nie zniszczy posiadłości. Twój los
natomiast jest dla niej nieistotny.
Siła wroga zależy od wydanych nań punktów. Niezależnie od nich wroga nie da się pozbyć. Nawet, jeśli
zginie zastąpi go po prostu inna postać z inną motywacją.
- 2p. – pomniejszy wróg o mocy nie przekraczającej siły postaci.
- 4p. – wróg potężniejszy od postaci lub magiczna istota.
Zaszczurzony:
Wymagania: 4p
Opis: W budynku zalęgły się szczury, karaluchy lub inne szkodniki. Istnieje 20% szans na sezon, że
przechowywana w nim żywność lub towary zostaną przez nie zniszczone. Jeśli nic nie jest w nim składowane
szkodniki prawdopodobnie wywołają inne straty mogące kosztować cię nawet 10jp.
Zła reputacja
Wymagania: 3p
Opis: Posiadłość – budynek, ziemia na której się znajduje lub sama instytucja – posiada bardzo złą, lecz bliżej
nieokreśloną reputacje. Na jej terenie zamordowano kogoś, krążą plotki, że jej obszar jest nawiedzony lub
przeklęty, albo też, że jej pracownicy nie wywiązują się ze swoich powinności i są generalnie bandą złodziei
gromadzących bluźniercze księgi i wywrotowe dzieła sztuki. Przekonanie kogoś, by odwiedził daną lokacje lub
korzystał z jej usług jest trudniejsze o 10
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Wymagania: 2p
Opis: Posiadłość ma bardzo silną i bardzo niekorzystną aurę magiczną. Wszystkie rzuty na odzyskiwanie
punktów czarów wykonywane w nim muszą być przerzucane. Wykonująca je osoba musi wykonać je
dwukrotnie i wybrać gorszy wynik.
Złe warunki życiowe
Wymagania: 2p
Opis: W posiadłości panują złe warunki życiowe. Nie działają piece, dach jest nieszczelny, hulają przeciągi, jest
zimno. Jesienią i zimą wszystkie testy Wytrzymałości wykonywane w Posiadłości są trudniejsze o -10. Tak
samo jest w trakcie niepogody.
Każda osoba, która spędzi dłużej, niż 2 dni w posiadłości w wymienionym okresie musi wykonać test
Wytrzymałości (z uwzględnieniem wszystkich modyfikatorów). Jeśli on się nie powiedzie, oznacza to, że
zachorowała.

2.5)Tworzenie posiadłości: Rys końcowy:
Ostatnią rzeczą, jaką musisz zrobić tworząc Posiadłość jest, jak w wypadku Postaci: stworzenie jej tła
fabularnego. Jak łatwo zgadnąć każdy budynek to coś więcej niż tylko cegły i drewno (czy w tym wypadku:
pomazana ołówkiem kartka). Nie istnieje on w pustce: posiada sąsiedztwo, otoczenie, w którym został
zbudowany, krajobraz, cechy szczególne, jak zastosowane przy jego budowie zdobienia, lub szpecące go
uszkodzenia. Nie mniej istotne jest jego otoczenie: fakt, czy budynek wzniesiono w szpetnych slumsach, na wsi,
czy w pięknej, dzikiej okolicy nad modrym, górskim jeziorem oraz ludzie zamieszkujący w nim oraz w jego
sąsiedztwie.
Tak więc tworząc posiadłość należy zadać sobie kilka pytań na temat tego, jaka ona jest. Aby ułatwić ci
zadanie pozwoliłem sobie przygotować zestaw pytań, jakie możesz sobie zadać:
1) Jak wygląda twoja posiadłość?

Jak wygląda z zewnątrz twoja posiadłość? Z czego jest zbudowana: z drewna? Kamienia? Cegły? Dach
kryje słomiana strzecha, czerwone dachówki, a może złota blacha? Może odwrotnie: jest on zniszczony i
zapadnięty, a w wielu miejscach zioną w nim dziury? Czy jest otynkowana? Jeśli tak, to czy tynk jest nowy, czy
też odpadł w wielu miejscach? Ile pięter ma budynek? Czy posiadłość zajmuje go cały, czy też np. stanowi jego
część? Czy dostęp do niej jest wolny, czy odgradza go od świata mur, płot lub inne ogrodzenie? Czy posiada
ogród? Jeśli tak, to jakie rośliny w nim rosną? Czy budynek ma jakieś zdobienia? Jak wyglądają? Są to
płaskorzeźby? Fontanny? Wykonane z marmuru statuy? Magiczne talizmany? Może nad wejściem wisi wietrzny
dzwonek? Może zdobienia są bardziej egzotyczne i stanowią je np. ożywione gargulce lub rzeźby?
2) W jakim otoczeniu się znajduje?
Budynek znajduje się w mieście czy na wsi? Jeśli tak, to w jakiej dzielnicy? Arystokratycznej,
zamieszkanej przez elity, czy miejskich slumsach? Może w handlowej dzielnicy, na ulicy kupców? Jak blisko
jest z niej do najważniejszych punktów miasta: świątyni, placu targowego, ujęć wody, bram miejskich? Może
budynek znajduje się za murami? Kim są twoi sąsiedzi?
Jeśli budynek znajduje się na wsi, to jaka to jest wieś? Mała i biedna? Duża i bogata? Zagubiona wśród
lasów? Otoczona przez pola lub łąki? Otoczona przez sady? Czym trudnią się chłopi, jakie zboża uprawiają, jak
wiele drzew jest w sadach? Jakie zwierzęta hodują? Budynek znajduje się w centrum wsi, czy na jej obrzeżu?
Może poza jej granicami? Kim są twoi sąsiedzi i czy w ogóle masz jakichś?
Jeśli Posiadłość wzniesiono z dala od ludzkich siedzib, to dlaczego? I w jakiej okolicy? W gęstym lesie
lub na polanie? W górach, lub na stromym szczycie? Na bagnach? Nad morzem, jeziorem lub rzeką? Może w
bardziej ekstrawaganckim otoczeniu? Na przykład na polach lawy, lodowcu lub opuszczonym cmentarzu?
Co można ciekawego znaleźć w twojej okolicy? Świetną plażę na której latem można się opalać lub też
łowić ryby? Doskonałą karczmę serwującą najlepsze piwo w mieście? Ciekawy sklepik z nietypowymi
towarami? Coś innego?
3) Jaki jest jej wystrój wewnętrzny? Co można w niej znaleźć?
Co widzi osoba wchodząca do środka? Syf, nieład, zagrzybione ściany i stertę brudnych ubrań
wywleczonych na podłogę? Wyszukane rzeźby i ozdoby? Rzuconą na podłogę, niedźwiedzią skórę? Jakie i ile
masz mebli? Są stare czy nowe, zużyte, czy w dobrym stanie? Z czego są zrobione? Co znajduje się na
podłodze? Słoma? Pasą się na niej kury? Co zdobi ściany? Obrazy przodków? Zawieszona na nich broń?
Pajęczyny?
4) Czy można weń spotkać jakichś ludzi? Jacy oni są?
Czy często odwiedzają cię ludzie, stali klienci etc? Jeśli tak, to kim oni są? Są mili i spokojni, czy
chamscy i agresywni? To osoby młodsze czy starsze? Znasz ich wszystkich, czy też przewija ci się przez
posiadłość pół miasta?
Czy posiadasz jakichś pracowników, służących lub podwładnych? Co to za osoby?
Czy można w posiadłości spotkać jakieś zwierzęta?
5) Jakie wady ma twoja posiadłość? Co w niej może przeszkadzać?
Niekoniecznie od razu dyskwalifikujące, tylko małe, na które zwykle nie zwraca się uwagi. Jedna z
desek w podłodze skrzypi? Drzwi piszczą? Raz na tydzień pod oknami przejeżdża wóz pełen oborniku? Sąsiad
ma groźnego psa? A może twoja posiadłość jest całkowicie idealna i nie ma żadnych wad?
6) Jaka jest historia tego miejsca?
Od ilu lat je masz? Czy to nowy budynek, czy stary? Kto w nim mieszkał wcześniej? Jak wszedłeś w
jego posiadanie? Kupiłeś stare, zniszczone gospodarstwo i je odremontowałeś? Wybudowałeś od podstaw? Kto
ci w tym pomagał? Może zleciłeś to komuś, lub wynająłeś majstra z ekipę czeladników, a samemu nie kiwnąłeś
palcem? Może odwrotnie: sam oczyściłeś pola i ścinałeś drzewa na budulec?

2.4.3) Zarządzanie posiadłością:
Jak łatwo zgadnąć posiadłość, by mogła funkcjonować musi być stale i poprawnie zarządzana. Jest to
ciężki wysiłek, nawet, jeśli posiada się tylko jedną i to do tego niewielką. Gdy jednak człowiek staje się
właścicielem rozległych gruntów zatrudniających setki lub tysiące pracowników szybko okazuje się, że staje się
on bardzo poważnym obciążeniem dla czasu postaci. Z drugiej strony wiele osób zapewne odkryje, że
wzmożony wysiłek opłaca się i pozwala czerpać dodatkowe korzyści z funkcjonowania budowli.
Wymagania podstawowe:
By posiadłość funkcjonowała poprawnie muszą zostać spełnione następujące warunki:
- Posiadłość musi mieć opłacony Koszt Utrzymania.
-Posiadłość musi mieć kompletną Załogę (jeśli nie dojdzie do żadnej, nieprzyjemnej sytuacji uznaje się,
że każdy budynek posiada kompletną Załogę).
- Właściciel lub wynajęty przez niego Zarządca musi spędzać w Budynku minimum 20 godzin
tygodniowo, pilnując, by załoga wykonywała swe funkcje. Ponadto raz na sezon musi wykonać test Mądrości

lub Charyzmy (wybór Gracza). Jeśli test nie posiada żadnych, dodatkowych modyfikatorów, lub w danym
sezonie nie zaszła żadna, wymuszająca identyczny rzut sytuacja test zdawany jest automatycznie.

Dodatkowe akcje:
Oczywiście żaden zarządca nie musi całej swej działalności ograniczać jedynie do siedzenia w miejscu i
doglądania podkomendnych. Istnieje wręcz wiele sytuacji, w których praktycznie jest pożądane, by zarządca
wykazał się własną inicjatywą. Jednak podejmując tego typu akcje należy pamiętać, że często ponosi się ryzyko.
W prawdzie nie jest ono równoznaczne z tym, jakie ponosi wojownik stający do walki ze smokiem, lecz mimo
to wystarcza, by sparaliżować niejedno serce.
Zarządzanie czy to własną ziemią, czy powierzoną przez kogoś wymaga więc rozwagi i dużej
odpowiedzialności.
Oto przykładowe akcje na jakie zarządca może się zdecydować w każdym sezonie:
- Ryzykowne Interesy:
Generalnie istnieją trzy typy niebezpiecznych transakcji rynkowych. Najbardziej oczywista jest rzecz
jasna transakcja polegająca na próbie sprzedaży lub zakupu przedmiotów czarnorynkowych, ewentualnie
prowadzenie ich z niebezpiecznymi ludźmi. To ostatnie w Laruzji nie musi oznaczać tylko gangsterów,
czarnoksiężników czy potwory, ale także co bardziej porywczych, okrutnych czy chciwych możnowładców
zawsze gotowych obrabować rozmawiającego z nimi kupca. Drugi typ ryzykownych transakcji polega na
inwestowaniu większych sum pieniędzy, niż jest to rozsądne w nadziei, że zwrócą się z nawiązką. Trzeci: na
podejmowaniu działań mających duże szanse zakończyć się niepowodzeniem, za to mogących się zwrócić z
zyskiem.
Generalnie podejmując tego typu działania gracz może zdecydować się na następne kroki:
- zdecydować się na zwiększenie Kosztu Utrzymania posiadłości o 10jp w tym sezonie.
- zdecydować się na przyznanie modyfikatora – 10 do testu Mądrości lub Charyzmy związanego z
zarządzaniem,
- zdecydować się na ryzyko 10%, że ktoś spróbuje uśmiercić, okaleczyć lub uwięzić twoją Postać lub
też zniszczyć albo zagarnąć dla siebie jej posiadłość.
Ryzyko może być wielokrotnie zwiększane. Jego efekty kumulują się.
Jeśli test Mądrości lub Charyzmy wykonywany pod koniec sezonu powiedzie się otrzymujesz 1
dodatkowy punkt do wyniku rzutu na Dochód za każdy stopień dodatkowego ryzyka, jakie podjąłeś. Rzut musi
zostać wykonany. Jeśli rzut się nie uda, nie otrzymujesz w ogóle dochodów w tej turze. Ponosisz jednak koszt
Utrzymania posiadłości.
Na potrzeby Ryzykownych Interesów każda, nie przynosząca dochodu Posiadłość traktowana jest,
jakby mogła generować Dochód o wartości 1k3-1 jp.
- Zapobieganie niebezpieczeństwom:
Każdorazowo, gdy dochodzi do jakiegoś zagrożenia wobec budynku jego zarządca może spróbować
podjąć próbę odsunięcia niebezpieczeństwa lub przynajmniej jego zminimalizowania. Działania takie mogą
przybierać różne postacie, od podstawiania wiader pod lejące się z dachu strumienie wody, przez składanie ofiar
bogom i sypanie wałów przeciwpowodziowych, na ewakuacji całego mienia i personelu oraz przeprowadzce do
nowego lokalu kończąc.
Dodatkowe prace zabezpieczające kosztują 10jp. Kwota ta dodawana jest do Kosztu Utrzymania
posiadłości.
Pozwalają one na wykonanie dodatkowego testu Mądrości w razie niepowodzenia ma on poziom
trudności:
- 10 w wypadku niewielkich zagrożeń
- 20 w wypadku poważnych zagrożeń
- 30 w wypadku krytycznych zagrożeń
Jeśli test się powiedzie zagrożenie omija daną Posiadłość.
- Remont
Czyli doprowadzenie budynku do stanu używalności. Remont trwa jeden Sezon, w trakcie którego
budynek musi być zdolny do pełnienia funkcji. Właściciel posiadłości ponosi wszelkie związane z jej
posiadaniem konsekwencje, lecz nie odnosi żadnych korzyści. Po zakończeniu sezonu jakość posiadłości
podnosi się o jeden, utracony stopień.
- Rozbudowa

Rozbudowa trwa jeden sezon za każdy stopień, o jaki Posiadłość ma być zwiększona, zarówno pod
względem rozmiaru jak i jej jakości. Dodatkowo rozbudowujący Posiadłość zarządca musi dopłacić sumę
brakującą do ceny nowej wersji.
Jeśli rozbudowujący nie jest w stanie wyłożyć całej sumy, to może przedłużyć czas budowy posiadłości
wydając mniejsze sumy. Wówczas prace trwają tak długo, jak długo cały koszt nie zostanie uiszczony
Jednostkami Produkcji lub Jednostkami Pieniędzy. Jednak tak rozbudowywany budynek trzeba cały czas
utrzymywać.
W trakcie przebudowy Posiadłość nie przynosi żadnych korzyści.
- Przygotowanie szczególnej uroczystości
Posiadłości – czy to chłopskie chaty, warsztaty rzemieślników czy zamki i pałace możnych – częstokroć
bywają świadkiem wielkich, doniosłych, lub też mniej doniosłych wydarzeń. Mają one różną naturę, część bywa
radosna, stanowi święta ważne rocznice czy uroczystości. Atmosfera innych jest pełna zadumy lub smutna.
Bywają też takie, które mimo pozoru radości i atmosfery zabawy w rzeczywistości nie dostarczają nikomu
rozrywki. Do tej kategorii zaliczają się wszelkiego rodzaju oficjalne bankiety i bale, podczas których załatwiane
są polityczne, dynastyczne i finansowe interesy, a rozrywka stanowi jedynie tło. Są wreszcie i takie, które
organizuje się tylko dla rozrywki.
Zasadniczo uroczystości mogą wyglądać różnie. Mogą to być wielkie uczty, koncerty wybitnych
artystów, bankiety, bale, turnieje rycerskie, odczyty wybitnych uczonych, uroczyste obrzędy religijne, czy też
zwykłe śluby, wesela lub pogrzeby. Zaproszenie na każdą z nich świadczy o wybitnym szacunku dla gości.
Jednak należy też zadbać o odpowiednią oprawę wydarzenia, co zwykle pociąga za sobą koszty.
Organizacja uroczystości zwiększa jej Koszt Utrzymania o 50% (zaokrąglane w górę). Zapewnia
premię +10 do wszystkich testów społecznych wobec zaproszonych gości.
Mistrz Gry może zwiększyć lub zmniejszyć wynik testu, jeśli uzna, że oprawa uroczystości jest
niezwykle udana (na przykład rodzinę chłopów zaproszono na dwór królewski) lub odwrotnie: nieadekwatna
(np. władca przyjmujący innego władcę w nędznej chacie zamiast w swoim pałacu).
- Ufortyfikowanie budynku:
Niekiedy zachodzi konieczność przygotowania się do obrony. W takich okolicznościach możesz polecić
ufortyfikować budynek. Wykonaj test Zarządzania. Jeśli ci się powiedzie twoja konstrukcja otrzymuje premię +2
do fortyfikacji oraz +1 za każde, wykonane dodatkowe podbicie.

Mechanika Posiadłości. Budowa tury:
Mechanika rządząca posiadłościami nie różni się bardzo od klasycznej mechaniki walki. Podobnie jak
ona podzielona jest na tury. Każda tura nazywana jest Sezonem i trwa około 3 miesięcy. Przyjmuje się, że w
jednym roku istnieją 4 sezony: Wiosenny, Letni, Jesienny i Zimowy. Poza nielicznymi wyjątkami pozostają one
jednak bez wpływu na mechanikę gry.
Każdy Sezon składa się z następujących etapów:
1) Deklaracja: Czyli etap, na którym BG i inni właściciele posiadłości ogłaszają, z jakich cech swojej
posiadłości zamierzają skorzystać i jakie akcje wykonać w tej turze.
2) Losowanie zdarzeń losowych i katastrof specjalnych: Mistrz Gry rzuca kośćmi, by ustalić do jakich
wydarzeń doszło w prowincji i jak wpłyną one na dalszy los budowli.
3) Uiszczenie kosztów utrzymania: Na tym etapie właściciel konstrukcji ma obowiązek zapłacić koszt
utrzymania budowli. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić w tym sezonie nie funkcjonuje ona i nie przynosi
żadnych korzyści.
Jeśli posiadłość wygeneruje w sezonie Dochód koszty jej utrzymania są z miejsca zwracane do kieszeni jej
właściciela. Jednak by to stało się możliwe ten musi coś włożyć od siebie. Żeby zebrać trzeba najpierw zasiać.
4) Podliczenie korzyści: Gdy posiadacz posiadłości zakończy już wszystkie formalności związane z
utrzymaniem swojej posiadłości zyskujesz dostęp do przynoszonych przezeń korzyści. Jeśli posiadłość
wygenerowała w tej turze jakikolwiek zysk otrzymujesz też z powrotem pieniądze wyłożone na jej
utrzymanie.

Wydarzenia losowe:
Wydarzenia losowe: wojny, zła pogoda, zdarzenia społeczne czy nawet zgony w rodzinie potrafią
wywołać nie lada zamieszanie w zarządzanej posiadłości. Niestety bowiem nawet najlepszy plan rozwoju i
najlepsze rachunki przeprowadzone przez najbardziej utalentowanych księgowych i zarządców nie dadzą
niczego, jeśli nad posiadłością zawisł zwyczajny pech. Z drugiej strony niektórzy, niezbyt kompetentni
właściciele ziemscy potrafią całą swoją karierę spędzić nie robiąc niczego, licząc zwyczajnie na szczęście.

By określić wpływ losu na twoją Posiadłość rzuć w poniższej tabeli:
Rzuć 1k20:
Wyniki

Jak odczytać

Zasady

20 lub 19

Plaga lub Katastrofa
Naturalna

W prowincji doszło do jakiegoś rodzaju nieszczęścia lub
katastrofy naturalnej. Rzuć 1k6 i wybierz na tej podstawie efekt:
- Wynik parzysty: Katastrofa naturalna. Rzuć 1k6 i obniż o tyle
Rozmiar i Jakość jednej z posiadłości. Jeśli te spadną poniżej zera
posiadłość nie funkcjonuje, ale nadal może być naprawiana (czy
raczej: odbudowywana)
- Wynik nieparzysty: Zaraza. Przyrost naturalny w prowincji
spada do końca sezonu o 1k10.
Jeśli nie grasz na skali Prowincji każdy rzut traktowany jest jako
wynik Parzysty.

18 do 15

Nieurodzaj

Każda posiadłość losuje dochód z modyfikatorem -4. Wysokie
koszty żywności zmuszają do płacenia więcej robotnikom,
inaczej ci chorują lub umierają z głodu.
Wszystkie pola w Prowincji przynoszą jedynie 50% normalnej
produkcji żywności.

14 do 10

Zagrożenie:

Rzuć 1k6 i porównaj z poniższą tabelą:
- Wynik parzysty: W twojej strefie wpływów pojawia się jedno
Leże Potwora i Agent: Potwór pod kontrolą Mistrza Gry.
- Wynik nieparzysty: W strefie wpływów pojawia się jedna
Kryjówka Bandytów i jeden agent: Bandyta pod kontrolą Mistrza
Gry.
Jeśli grasz na skali Posiadłości zignoruj ten wynik.

9

Znalezisko

W twojej strefie wpływów dokonano jakiegoś, ciekawego
znaleziska. W prowincji pojawia się jedno Miejsce Mocy i jedno
Leże Potworów lub jeden Loch.
Jeśli grasz na skali Posiadłości zignoruj ten wynik.

8 do 5

Nic ciekawego

Nie dzieje się nic ciekawego. Graj zgodnie z normalnymi
zasadami.

4 do 1

Urodzaj

Każde pole w twoim władaniu generuje o 1 jednostkę Żywności
więcej.
Każda Posiadłość w twoim władaniu oblicza zysk z
modyfikatorem +4.

Posiadłości, a przygody:
Bohaterowie będący właścicielami posiadłości mogą brać udział w przygodach w dowolny sposób. W
takich okolicznościach sugeruje się, by podczas jednej sesji nie mijał więcej niż jeden sezon (chyba, że
prowadzimy specjalną kampanię opartą właśnie na zarządzaniu posiadłościami). Bohaterowie podczas sesji
mogą korzystać ze swojej własności normalnie, pod warunkiem, że są w stanie do niej powrócić.
Poza sesją (np. w trakcie wykupywania nowych Zdolności czy obliczania dochodów) postacie mają
prawo używać swych posiadłości niezależnie od tego, czy mogą doń wrócić czy nie. MG zakłada wówczas, że
odwiedzają dom, lub przynajmniej korespondują z jego zarządcami.

3. Prowincja
- Bez grozy nie można utrzymać państwa.
Iwan IV Groźny
- Najlepszą twierdzą dla księcia jest to, by nie był znienawidzony przez swój lud – jeśli bowiem twój lud
nienawidzi ciebie i twoich twierdz, to one cię nie ochronią. Dlatego mądry książę musi znaleźć sposób na to, aby
państwo było jego mieszkańcom zawsze potrzebne, w każdej sytuacji życiowej.
Niccolo Machiavelli

Ta skala gry pozwala BG stać się zarządcą: królewskim namiestnikiem, feudalnym panem lub wręcz
władcą ogromnego królestwa. Od niego to będą zależały dalsze losy obszaru, decydować o życiu i śmierci jej
podwładnych oraz rozwijać ekonomię. Jest to wielka odpowiedzialność, jednak niesie ze sobą też wielkie
korzyści. W rękach BG znajdą się bowiem wszelkie zasoby regionu, nieprzebrane rzesze ludzkie oraz jego siły
militarne i tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystał je do własnych celów.
Generalnie prowincja składa się z trzech rzeczy: terenów, które zajmuje, zamieszkującej ją ludności i
rozrzuconych po niej posiadłości. Pod nazwą tą kryć się może każdy obszar: począwszy od maleńkiej wioski, po
wielkie imperium. Zasadniczo istnieją następujące prowincje:
Typ
Wielkość
Prawdopodobny
Przykładowa
Przelicznik Przelicznik Możliwość
Prowincji*
skład
osoba
Jednostki
Jednostek
rekrutacji wojska na
właściciela
Pieniężnej Ludzkich
1 Jednostkę Ludzką
na Zasady
Gry
Posiadłość Pojedynczy
Jedna,
Każdy
1jp = 1 Brak
brak
budynek
lub wyspecjalizowana mieszkaniec
sztuka
obszar gruntu.
budowla.
Laruzji,
złota
począwszy od
wielu biedaków
na
pomniejszych
rycerzach
kończąc.
Wioska
Kilkadziesiąt do Kilka wiosek, z Bardzo
1jp = 5 1
1 jednostka ludności
kilkuset
łanów czego
zamożny rycerz sztuka
jednostka
= 2 żołnierzy
ziemi
przynajmniej
lub kupiec, opat złota
ludności =
jedna bogata, być klasztoru
lub
250 osób
może
nieduże arcykapłan
miasteczko,
świątyni,
dworek
lub burmistrz
nieduży
gród małego
kopcowy
miasteczka
(zameczek).
Baronia
Cztery
wioski Nieduże
Baron,
1jp = 25 1
1 jednostka ludności
rycerskie + jedna, miasteczko, lub burmistrz
sztuk złota jednostka
= 12 żołnierzy
podporządkowana zamek, klucz wsi
dużego miasta,
ludności =
bezpośrednio
ważny
1250 osób
zarządcy baronii
arcykapłan, elfi
starszy
lub
wódz
krasnoludzkieg
o klanu
Hrabstwo
Cztery baronie + Średnich
Przywódca
1jp = 125 1
1 jednostka ludności
jedna,
rozmiarów zamek kultu jednego z sztuk złota jednostka
= 62 żołnierzy
podporządkowana lub miasteczko, bóstw, ludzki
ludności =
bezpośrednio
kilka kluczy wsi
hrabia
lub
6250 osób
zarządcy
królewski
namiestnik,
„król” szarych
elfów
lub
Haugów.
Księstwo
Cztery hrabstwa + Dużych
Ludzki książę, 1jp = 625 1
1 jednostka ludności
obszar wielkości rozmiarów zamek brugijski
sztuk złota jednostka
= 312 żołnierzy
hrabstwa
i (lub) miasto. „Wielki Król”,
ludności =
podporządkowany Kilka mniejszych wódz ważnego
31250
bezpośrednio
miasteczek.
klanu orków
osób
„księciu”
Kilkadziesiąt wsi/
Królestwo Cztery księstwa + Dużych
Ludzki
lub 1jp = 3125 1
1 jednostka ludności
obszar wielkości rozmiarów miasto nieludzki król
sztuk złota jednostka
= 1562 żołnierzy
księstwa
i równie duży
ludności =
podporządkowany zamek.
156250

bezpośrednio
osobie władcy

Kilkanaście
osób
mniejszych
zamków i miast,
tysiące wiosek
Imperium
Cztery
obszary Metropolia
Król dawnego 1jp
= 1
1 jednostka ludności
wielkości
pełniąca
rolę Seelie,
15625
jednostka
= 7812 żołnierzy
królestwa
+ stolic
i Imperator, król sztuk złota ludności =
jeszcze jedna taka gigantycznych
dawnych
781250
prowincja
rozmiarów zamek Skrzydlatych.
osób
podporządkowana lub
pałac.
cesarzowi
Kilkanaście
bardzo
dużych
miast
i
przyległości.
*Typ prowincji nie musi od razu determinować jej rodzaju. Jest raczej przelicznikiem wielkości. W efekcie
mogą istnieć królestwa władane przez królów o wielkości baronii, posiadłości rycerskie o rozmiarach księstw,
czy też obszary zarządzane w ogóle nie powiązaną z systemem feudalnym (np. elfiego starszego, możnego
kupca etc.) o zasadniczo dowolnej wielkości.
Generalnie na wartość prowincji wpływają trzy czynniki. Są to:
- Obszar prowincji
- Ludność
- oraz zbudowane w niej Posiadłości
Jak łatwo zgadnąć obszar prowincji to wchodzące w jej skład ziemie. W Laruzji nie istnieją dwie takie
same krainy. Różnią się ukształtowaniem terenu, posiadanymi zasobami, jakością gleb, stopniem zalesienia czy
wreszcie rozmiarem. Wszystkie te czynniki mają decydujący wpływ na ich produkcje i wartość gospodarczą.
Jednak nawet tysiące morgów żyznej ziemi nie przydadzą się do niczego, jeśli nie znajdą się ręce zdolne podjąć
się jej uprawy. Bardzo wiele zależy więc też od zamieszkującej dany obszar ludności, jej liczebności, kultury,
zaawansowania technicznego, a nawet czczonej przez nich religii czy nastrojów społecznych. Posiadłości to
natomiast budynki i struktury wzniesione w danej krainie. Jak łatwo zgadnąć są to fortyfikacje, wytwórnie czy
też miejsca kultury, których istnienie znacząco wpływa na jakość życia i prace mieszkańców.

3.1 Ziemie:
Wartość Prowincji w dużej mierze zależy od znajdujących weń ziem, ich jakości, ukształtowania i
skrywanych przezeń zasobów. Każda prowincja składa się z 21 (może ich jednak być jednak więcej lub mniej)
obszarów. Każdy obszar opisują następujące parametry:

Rodzaj terenu:
Rodzaj terenu jest podstawową informacją dla władcy. Cecha ta determinuje rodzaj gleb, jakie znaleźć
można na danym terenie. Zależy od niej wiele: możliwości handlowe regionu, dostępność żywności czy też
warunki do rozwoju osadnictwa. Oczywiście najdogodniejsze dla władcy są duże ilości żyznych ziem
uprawnych, jednak nawet wieczny lód czy pola lawy mają swoje zalety. Choćby takie, że można je nabyć wiele
taniej i często kryją się pod nimi różnego rodzaju bogactwa mineralne.
Zasadniczo bazowo uznaje się, że każdy obszar, nie posiadający innych cech ukształtowania jest
Równiną.
Łąka
Koszt: 8p
Korzyści: Uprawiana Łąka produkuje 2 jednostki żywności
Opis: Łąka to rozległy teren w naturze porośnięty trawą i roślinami zielnymi. Niekiedy wyrastają nań także
krzewy lub drzewa, lecz nie tworzą zwartych zarośli. Zwykle charakteryzują się dobrą, żyzną glebą nadającą się
do uprawy. Większość Laruzyjskich łąk nie powstała w sposób naturalny, najczęściej kiedyś na ich obszarze
rosły lasy, które obecnie zostały wycięte. Niezagospodarowane mają więc tendencję do zarastania. Proces ten
jest jednak bardzo długotrwały, zajmuje dziesiątki lat, choć pierwsze, niskie drzewa i krzewy pojawiają się już
po kilku.
Step:
Koszt: 4p

Korzyści: uprawiany Step produkuje 1 jednostkę żywności
Opis: Step jest formacją podobną do łąki, charakteryzuje się jednak mniej żyznymi glebami lub niewielką
ilością opadów i wody. Spowodowało to, że nie rozwijają się nań lasy, a trawiasta szata roślinna jest dlań
naturalna. Rośliny nie rosną nań jednak zbyt dobrze z powodu niewielkiej wilgoci. Mimo, że wiele stepów
położonych jest na żyznych glebach czarnoziemowych prymitywne, laruzyjskie rolnictwo nie potrafi ich
odpowiednio zagospodarować. Stąd zwykle produkują bardzo niewiele żywności.
Pustynia:
Koszt: 2p
Korzyści: uprawiana Pustynia produkuje 1/2 jednostki żywności
Opis: Pustynia jest obszarem, na którym z racji wysokich temperatur i niskich opadów lub skażenia nie są w
stanie rosnąć żadne rośliny. Zwykle jest to rozległy teren, który nie nadaje się do uprawy. Istnieje możliwość
pozyskiwania zeń niewielkich ilości pokarmu, jednak zwykle ma to miejsce dzięki wypasowi owiec, kóz lub
wielbłądów na nielicznej, rachitycznej roślinności. Większość laruzyjskich pustyń nie jest naturalna. Mimo
przesądów nie są też dziełami magów czy gniewnych bóstw. W klimacie Laruzji rośliny kolonizują bowiem
nawet piaszczyste, niezbyt żyzne gleby. Jeśli jednak naturalna szata roślinna zostaje zniszczona obszary te
szybko pustynnieją, tracąc całą swą przydatność dla człowieka.
Tundra
Koszt: 2p
Korzyści: uprawiana Tundra produkuje ½ jednostki żywności
Opis: Tundra jest rodzajem ukształtowania terenu występującego na dalekiej północy. Jej szata roślinna jest
bardzo zróżnicowana i podczas, gdy obszary najdalej wysunięte na północ porastają jedynie mchy i porosty, tak
te znajdujące się bardziej na południu pokrywają zwykle trawy, skarłowaciałe krzewy lub nawet niski las. Z racji
bardzo złych warunków Tundra nie nadaje się do prowadzenia rolnictwa. Możliwa jest nań jedynie hodowla
reniferów i polowanie na zwierzynę łowną.
Pola lawy
Koszt: 1p
Korzyści: Brak
Opis: Pola lawy to bardzo egzotyczne i rzadko spotykane tereny. Zwykle powstają na skutek bardzo
długotrwałego działania niezwykle silnej magii lub też niedawnych wybuchów wulkanów. Szybko też
kolonizowane są przez rośliny. Pole lawy najczęściej jest pustym, smętnym obszarem pokrytym przez nierówną
warstwę zastygłego bazaltu, pumeksu i wulkanicznego popiołu. Jest łyse i pozbawione życia. Wędrówki poń są
skrajnie niebezpieczne, w zdawałoby się litej skale często znajdują się puste przestrzenie i bąble. Nadepnięcie
nań może zakończyć się skręceniem nogi, wpadnięciem w przepaść lub wyciekiem trującego gazu.
Większość pól lawy dawno już zastygła. Tylko te znajdujące się blisko czynnych wulkanów są gorące i
pełne ciekłej skały.
Morze
Koszt: 8p
Korzyści: wykorzystywane gospodarczo Morze gwarantuje 2 jednostki żywności i 2 jednostki handlu.
Dodatkowo morze traktowane jest jakby gwarantowało zasób: Sól.
Niestety, na morzu nie da się wprowadzić żadnych ulepszeń, nie może posiadać wad, ani cech
specjalnych, za wyjątkiem tych, w których opisie stwierdzono inaczej.
Opis: Morze to duży obszar wody (najczęściej słonej) tworzący (co z punktu widzenia zasad jest obojętne) część
prawdziwego morza, oceanu lub bardzo dużego jeziora. Jego bliskość z łatwością daje się wykorzystać.
Umożliwia handel zarówno z dalekimi krainami, jak i przepływającymi statkami. Gwarantuje też (jak na
laruzyjskie warunki) w zasadzie nieskończone źródło pokarmu w postaci ryb, owoców morza, a nawet mięsa fok
i wielorybów. Dodatkowo słoną wodę można gotować odzyskując z niej cenną sól. Największe i najbogatsze
ludzkie osiedla istnieją właśnie nad morzami.
Lodowiec
Koszt: 1p
Korzyści: Brak
Opis:Lodowiec jest grubą warstwą lodu spoczywającą na powierzchni ziemi. Zimny i jałowy należy do jednych
z najmniej sprzyjających życiu środowisk. Jedyne organizmy zdolne nań dłużej przetrwać to jednokomórkowe
glony i niektóre porosty. Ewentualne wydobycie utrudnia natomiast gruba warstwa lodu. To prawdopodobnie
najmniej dostępne ludziom obszary Laruzji.

Lodowiec spotkać można jedynie w kole podbiegunowym i wysokich partiach gór. Istnieją też jego
spore obszary powstałe na skutek czarów rozmieszczone w różnych częściach świata.

Ukształtowanie terenu:
Kształt terenu, podobnie jak skład gleby ma znaczenie decydujące dla rozwoju gospodarki. W prawdzie
zarówno materiały dające się eksploatować z niektórych typów gór, jak i handel dający się prowadzić na rzekach
są cennym uzupełnieniem ekonomii, niestety jednak strome zbocza, skaliste podłoże czy błotniste rozlewiska
często utrudniają komunikację, rolnictwo, budowę dróg czy też meliorację terenu. Pod tego typu działalność
wiele bardziej nadają się płaskie Równiny.
Rzeka:
Koszt: +4p
Korzyści: jeśli Rzeka płynie przez zagospodarowany teren generuje 4 jednostki Handlu.
Budowa wszelkich usprawnień na polach, na których znajdują się Rzeki jest droższa o 50%.
Opis: Rzeka jak łatwo zgadnąć jest obszarem wody płynącej, zwykle posiadającym źródło w górach i ujście do
morza. Rzeki zwykle stanowią bardzo ważny element dla rozwoju osadnictwa. Stanowią źródło pokarmu i wody
oraz dogodne drogi transportowe. Niestety jednak nieregulowany bieg wielu rzek stanowi zagrożenie dla
ludności bowiem często zdarza się, że wylewają.
Bagna:
Koszt: -2p
Korzyści: Produkcja Żywności i Produkcja uzyskana z zagospodarowanych Bagien spada o 2 jednostki. Bagna
nie mogą znajdować się na Lądolodzie, Pustyni, w Tundrze ani na Polach Lawy, w Górach lub Wzgórzach.
Wydając 500 jednostek produkcji można Bagna osuszyć.
Póki istnieją Bagna stworzenie wszelkich Ulepszeń na ich terenie kosztuje 8 x więcej Punktów
Produkcji, niż normalnie.
Opis: Bagna to obszar błot i płytkich rozlewisk wodnych tworzących się zwykle w miejscu gromadzenia się
dużych ilości wody. Najczęściej powstają albo w depresjach, albo też w naturalnych rozlewiskach i deltach rzek,
okolicach jezior (lub wręcz są pozostałościami po zarośniętych, starych jeziorach) lub w odciętych zatokach
morskich. Zwykle porastają je nieliczne, lubiące wilgoć drzewa i czasem krzewy oraz przyzwyczajone do
ubogiego środowiska rośliny. Wiele bagien pokrywa też gruba warstwa mchu torfowego nazywana płem.
Z racji dużej wilgotności bagna nie nadają się do uprawy. Podróże, połów ryb i polowania nań także są
niebezpieczne. Grożą utonięciem lub pogrzebaniem żywcem pod warstwą pła, a żyjące na bagnach komary
roznoszą liczne choroby. Co gorsza na bagnach rzadko można znaleźć jakiekolwiek surowce mineralne czy
zwierzynę łowną, a szata roślinna jest nader uboga.
Wzgórza:
Koszt: +1p
Korzyści: Wzgórza, oprócz normalnej produkcji żywności wytwarzają też 1 jednostkę Produkcji.
Przygotowanie wszelkich Ulepszeń na wzgórzach kosztuje dwukrotnie więcej, niż na płaskim terenie.
Opis: Wzgórza to niewysokie i zwykle łagodne wzniesienia uformowane na skutek procesów górotwórczych lub
erozji lub też przez cofające się lodowce. Wznoszący się i opadający teren oraz nierównomierna jakość gleb
najczęściej utrudniają uprawę tych ziem, prowadzenie prac czy też transport dóbr na ich powierzchni. Z drugiej
strony kamienne rdzenie wzgórz doskonale nadają się do pozyskiwania budulca. Częstokroć też w ich wnętrzu,
stosunkowo blisko powierzchni ziemi można znaleźć cenne surowce mineralne. Wzgórza nie dają w prawdzie
dobrej podstawy do rolnictwa, jednak mogą stanowić cenną wartość dla rozwoju gospodarki.
Góry
Koszt: - 2p
Korzyści: Na terenie Gór produkowane jest tylko 50% normalnej żywności. Jako rekompensatę wytwarzają one
1 jednostkę Produkcji.
Budowa wszelkich Usprawnień w Górach jest dwukrotnie droższa.
Nie można wykupić Gór dla obszarów pokrytych Morzem
Opis: Góry to duże, bardzo często strome wzniesienia powstałe na skutek procesów geologicznych. Z racji swej
wielkości góry stanowią bardzo dużą przeszkodę dla rolnictwa, handlu czy nawet podróży. Z wielu powodów są
też uważane za bardzo niebezpieczne. Z drugiej strony mogą stanowić źródło cennego budulca, zwłaszcza
wapienia i granitu. Dodatkowo w wielu górach erozja odsłania żyły cennych surowców mineralnych. Niestety
jednak najczęściej złe warunki nie zapewniają odpowiedniej bazy dla rozwoju rolnictwa, by podtrzymać
rzemiosło i wydobycie.

Mielizny / Rafy
Koszt: -4p. Rafy i Mielizny można wykupić jedynie dla terenów morskich.
Korzyści: obszar Morza, na którym znajdują się Mielizny lub Rafy nie generuje jednostek Dochodu.
Opis: mimo, że zarówno mielizny, jak i rafy różnią się naturą powstania, to skutki jakie przynoszą są
identyczne. Zarówno osadzający się piasek jak i wzrastające koralowce tworzą płycizny uniemożliwiające ruch
statków. Na pokrytych nimi wodach mogą poruszać się bezpiecznie jedynie niewielkie jednostki, jak łodzie
wiosłowe.

Szata roślinna:
Według zasad większość terenów, jeśli nie posiadają wykupionej odpowiedniej cechy pokrywają
głównie nadające się pod zaoranie łąki. Lasy i inne zarośla są nań w mniejszości, podobnie jak pola uprawne.
Jednak równie dobrze każde pole może być porośnięte przez gęsty las. Tak naprawdę Laruzja w znacznie ponad
połowie swej powierzchni porośnięta jest przez drzewa. Niekiedy tworzą one ogromne, nieprzebyte puszcze,
które oznaczono na mapach. Znacznie częściej są one jednak przerzedzone przez człowieka i nie stanowią aż tak
dużych kompleksów. Lasy są cenne dla gospodarki, gwarantują pewne ilości żywności z polowań oraz dostęp do
surowców w rodzaju drewna, skór, miodu czy wosku. Jednak ich obecność może też stanowić przeszkodę, gdyż
na terenach porośniętych przez drzewa nie da się prowadzić intensywnego rolnictwa i wyżywić dużych ilości
ludzi.
Las:
Koszt: -1p. Las nie może zostać wykupiony dla Lądolodu, Pól Lawy ani Pustyni.
Korzyści: Produkcja wynikająca z Lasu całkowicie zastępuje premie gospodarcze pochodzące z Rodzaju i
Ukształtowania terenu. Wyjątek stanowią Bagna.
Wszelkie Usprawnienia wykupywane dla terenu porośniętego przez Las kosztują o 50% więcej, niż
normalnie.
Uprawiany last wytwarza 1 jednostkę Żywności i 1 jednostkę Produkcji.
Wydając 200 jednostek Produkcji można Las wyciąć.
Opis: Niezależnie, czy jest to syberyjska tajga, parna dżungla południa czy też mieszany las typowy dla
kontynentalnej Laruzji pod tą nazwą kryje się zwykle duży obszar porośnięty przez drzewa. Lasy kontynentu
różnią się od tego, co możemy podziwiać w naszym pięknym kraju. Miast monokultur sosen rosnących w
równych odstępach co dwa metry wzdłuż równych grządek dostrzeżemy gęste zarośla bardzo starych drzew.
Większość puszczy kontynentu jest rozległymi lasami bukowymi i dębowymi, napotkać jednak można też lasy
mieszane albo połacie jodeł i świerków porastające góry. Na ubogich, piaszczystych glebach wyrastają sosny,
natomiast podmokłe rozlewiska i bagna porastają wielkie obszary olszyny. Zdarzają się nawet tak zwane lasy
parkowe, bardzo stare puszcze porośnięte jednak przez nieliczne drzewa. Bardziej przypominają zarośnięty
trawą sad, którego mieszkańcami są dwustu-trzystuletnie dęby, niż typową puszczę.
Lasy są źródłem żywności (lecz niestety niezbyt wydajnym), a ścinane weń drzewa stanowią doskonały
materiał budowlany.
Puszcza
Koszt: -2p. Puszcza nie może zostać wykupiona dla Lądolodu, Pól Lawy ani Pustyni.
Korzyści: Produkcja wynikająca z Puszczy całkowicie zastępuje premie gospodarcze pochodzące z Rodzaju i
Ukształtowania terenu. Wyjątek stanowią Bagna.
Wszelkie Usprawnienia wykupywane dla terenu porośniętego przez Puszczę kosztują o 100% więcej,
niż normalnie.
Puszcza produkuje 1 jednostkę Żywności i 1 jednostkę Produkcji.
Wydając 200 jednostek Produkcji można Puszczę wyciąć i zastąpić Lasem.
Opis: Puszcza to rozległy, gęsty, stary i często dziki kompleks leśny, najczęściej niezamieszkany. Daje pewne
oparcie pod osadnictwo, jednak jest ono niewielkie. W puszczach żyją jedynie nieliczni myśliwi i gobliny, a
głównym pokarmem jest zwierzyna. Natknąć w nich się natomiast można na groźne drapieżniki, człowiek
natomiast najczęściej jest zdany na samego siebie.
Puszcze są cenne głównie z uwagi na pozyskiwany z nich, wartościowy budulec, jakim jest drewno.
Pierwotna puszcza
Koszt: -3p. Pierwotna puszcza nie może zostać wykupiona dla Lądolodu, Pól Lawy ani Pustyni.
Korzyści: Produkcja wynikająca z Pierwotnej Puszczy całkowicie zastępuje premie gospodarcze pochodzące z
Rodzaju i Ukształtowania terenu. Wyjątek stanowią Bagna.
Wszelkie Usprawnienia wykupywane dla terenu porośniętego przez Puszczę kosztują o 200% więcej,
niż normalnie.
Pierwotna Puszcza produkuje 1 jednostkę Żywności i 1 jednostkę Produkcji.

Za każde pole Pierwotnej Puszczy istnieje w każdym sezonie 5% szans (kumulatywnych) na pojawienie
się Agenta: Potwora pod kontrolą Mistrza Gry.
Wydając 300 jednostek Produkcji można Pierwotną Puszczę wyciąć i zastąpić zwykłą
Opis: Pierwotna Puszcza to duży obszar leśny prawie całkowicie nietknięty przez człowieka. Za wyjątkiem grup
wygnańców, myśliwych i wędrowców nikt nigdy nie zagłębił się w jej ostępy. Brakuje w niej nie tylko
jakichkolwiek osad ludzkich, ale nawet wydeptanych ścieżek. Można wędrować w jej ostępach tygodniami, nie
znajdując ani źdźbła trawy zdeptanego ludzką stopą.
Jak z innych tego typu regionów z Puszczy pozyskiwać można niewielkie ilości żywności, a także
budulec na domy.

Stopień zagospodarowania:
Powyżej opisano obszary dzikie, w niewielkim stopniu tylko zmienione przez człowieka, w dużej
mierze wciąż porośnięte przez lasy lub trawy. Wiele obszarów Laruzji jednak pozostaje we władzy ludzi od
pokoleń. Zamieszkujące je duchy odeszły, drzewa wycięto, a trawę zaorano. Obszarom takim brakuje
naturalnego piękna, jednak rodzą znacznie więcej żywności i dają lepsze oparcie pod uprawy. Znaleźć można
nań rozległe pola nawadniane przez kanały irygacyjne (lub przeciwnie – osuszane z nadmiaru wody przez
systemy melioracji) oraz kamienne drogi umożliwiające łatwe przewożenie dóbr handlowych i transport wojska.
Uwaga specjalna: Na każdym polu może znajdować się maksymalnie 1 ulepszenie. Jedyny wyjątek stanowi
Droga, która może być wykupiona osobno.
Tereny rolnicze
Koszt: +4p lub 200 jednostek produkcji Tereny rolnicze nie mogą zostać stworzone w Lesie, Puszczy lub
Pierwotnej Puszczy, na Bagnach, Polach Lawy ani Lądolodzie.
Korzyści: obszar zagospodarowany rolniczo produkuje 2 x więcej jednostek Żywności, niż normalnie.
Opis: Część ziem Laruzji stanowią tereny zagospodarowane rolniczo. Pierwotne lasy są nań w mniejszości, a
łąki stanowią najczęściej pastwiska lub obszary odłogującej ziemi. Większa część tego typu obszarów pokryta
jest jednak polami, na których wzrastają rośliny uprawne. Zwykle około połowy upraw stanowią zboża, a resztę
rośliny strączkowe. Na polach stosowany jest płodozmian. Zwykle nie obsiewa się więcej, niż 2/3 działki,
pozwalając części ziemi odpoczywać. W mniej żyznych terenach, nie dających oparcia dla roślin uprawnych
zwykle stosuje się hodowlę. Na bardziej trawiastych obszarach pasa się krowy i konie, w górach i na pustyniach
natomiast wybiera się owce i kozy, a w regionach o zimnym klimacie: renifery.
Droga
Koszt: +4p lub 200 jednostek produkcji.
1. Korzyści: obszar, na którym znajduje się Droga generuje 4 dodatkowe Jednostki Handlu.
Opis: Mimo, że kontynent w znacznej części jest dziki pokrywa go cała sieć lokalnych dróg i ścieżek. Tego typu
szlaki, służące rolnikom i wędrowcom są najczęściej wydeptanymi, gruntowymi gościńcami w trakcie opadów
zmieniającymi się w trzęsawiska, a podczas upałów w duszące pyłem pustynie. Są trudne do pokonania i
wędrówki. Prawdziwe drogi, wybrukowane kamieniem, zaopatrzone w mosty i oznakowane co milę kamieniami
milowymi, są, mimo swej trwałości i wygody rzadkie. Ich budowa jest trudna, długotrwała i kosztowna, dlatego
niewielu władców się nią interesuje.
Elfi ogród
Koszt: +6p lub 300 jednostek produkcji (kara z Lasu nie dotyczy tego Ulepszenia)
Warunki: Minimum 50% ludności prowincji muszą stanowić Elfy. W prowincji muszą być minimum 2
magiczne posiadłości. Elfi ogród może powstać tylko na obszarze Lasu, jednak nie Puszczy lub Pierwotnej
Puszczy.
Korzyści: Obszar, na którym powstaje Ogród produkuje 2x więcej żywności, niż normalnie produkowałby
teren, na którym leży. Do obliczania wielkości produkowanej żywności pomija się kary wynikające z Lasu. Elfi
ogród nadal otrzymuje jednak leśną premię do Produkcji
Opis: Elfy potrafią w niezwykły sposób zagospodarowywać lasy sadząc w nich nowe, zaczarowane lub
starannie dobrane gatunki roślin. Lasy takie stają mniej dzikie, a ich skład gatunkowy poważnie się zmienia.
Pozwalają na pozyskiwanie wiele większych ilości żywności, niż zwykły las.
Na pierwszy rzut oka Elfie Ogrody nie różnią się niczym szczególnym od innych puszcz. Jednak przy
bliższym przyjrzeniu się wprawne oko rozpozna różnicę. Obecny jest w nich inny skład gatunkowy roślin,
wyrasta w nich większa ilość drzew o jadalnych owocach i orzechach. Dominują buki, grusze, czereśnie i
jabłonie, orzechy i dęby. Wśród krzewów i krzewinek napotkać można duże ilości leszczyny, jagód i malin oraz
roślin nie znanych w Laruzji. Także trawy i byliny dają niewielkie, podobne do pszenicy nasiona lub jadalne
owoce. Wiele z nich posiada też smaczne, podziemne kłącza, bulwy i korzenie. Większość ich płodów jest

większa, smaczniejsza i łatwiejsza do spożycia. Wiele z tych roślin nie nadaje się do uprawy w innych
warunkach, przesadzone giną i marnieją.
Nawet zwierzęta żyjące w takich lasach przeważnie są udomowionymi odmianami zwierząt łownych,
lub półdzikimi odpowiednikami gatunków domowych.
Ogrody takie są bardzo wrażliwe na działalność szkodników, dlatego też wymagają ciągłej opieki.
Morska farma
Koszt: +8p lub 600 jednostek produkcji.
Warunki: Minimum 50% ludności prowincji muszą stanowić Morskie Elfy lub ludzie ze Srebrnych Miast. W
prowincji muszą być minimum 2 magiczne posiadłości. Morska farma może powstać jedynie na Morzu.
Korzyści: obszar Morskiej Farmy generuje 2x więcej jednostek Żywności niż normalnie.
Opis: Morska farma to sztuczny, uważany za czarodziejski ekosystem (faktycznie jest to zwykła hodowla ryb,
mięczaków i skorupiaków) stworzony na potrzeby produkcji żywności. Składa się z kolonii jadalnych alg oraz
małży połączonych z hodowlami ryb i skorupiaków. Zwykle dostarczają obfitość pożywienia, ale z łatwością
stają się ofiarami drapieżnych ryb, chorób i drobnoustrojów.
Hodowla pereł
Koszt: +6p lub 400 jednostek produkcji.
Warunki: Minimum 50% ludności prowincji muszą stanowić Morskie Elfy lub Kaal. Hodowla Pereł może
powstać jedynie na Morzu.
Korzyści: obszar, na którym znajduje się Hodowla Pereł generuje 2 dodatkowe Jednostki Handlu.
Opis: Perły są jak wiadomo rodzajem cennych kamieni pozyskiwanych z muszel morskich małży. Zwykle
stanowią niewielki odpadek, który utkwił w ciele mięczaka i został przezeń otoczone warstwą śluzu. Pomysłowi
ludzie i elfy nauczyli się hodować perłopławy, a nawet specjalnie umieszczać w ich ciałach drobinki żwiru.
Niestety technika ta jest niedoskonała. W Laruzji tylko jedna na dziesięć tak uzyskanych pereł nadaje się na
sprzedaż. Jednak zyski z tego typu hodowli i tak są gigantyczne.
Park myśliwski:
Koszt: +4p lub 200 jednostek produkcji
Opis: Park myśliwski to nazwa specjalnie utrzymywanego terenu przeznaczonego do polowań. Zwykle jest to
rozległy obszar, często otoczony płotem lub oznaczony w inny sposób. Jest poddany ochronie, a władcy
utrzymują gajowych i leśniczych, których zadaniem jest ochrona żyjących tam zwierząt przed kłusownikami,
trzebienie drapieżników czy też wreszcie introdukowanie nowych gatunków. Wszystko to po to, by stworzyć
maksymalnie wydajne miejsce polowań i łowów. Każdy obszar Parków Myśliwskich zwiększa ilość Żywności
generowanej na polach z Lasem, Puszczą i Pierwotną Puszczą o 1. Jeśli został zbudowany na terenach z
zasobami związanymi z jakimś typem zwierząt korzyści z nich rosną dwukrotnie.
Na jednym polu mogą istnieć Elfie Ogrody i Park Myśliwski, jednak nie jest możliwe stworzenie tam
Terenów Rolniczych i Parku Myśliwskiego.

Cechy specjalne:
Nieżeglowna rzeka
Koszt: -1p
Korzyści: Nieżeglowna Rzeka nie generuje Dochodu. Rzeka taka może zostać pogłębiona kosztem 800
jednostek Produkcji. Wówczas traktowana jest jak Rzeka Żeglowna.
Opis: Nie wszystkie rzeki nadają się do żeglugi i (co za tym idzie) prowadzenia handlu. Niektóre są zbyt płytkie,
lub zbyt poprzecinane skałami i kataraktami by mogły nań bezpiecznie pływać statki lub nawet dało się spławiać
drewno. Często takie przeszkody da się zlikwidować pogłębiając nurt, lub jeśli to nie pomoże zmieniając ich
bieg.
Dzika magia
Koszt: -2p
Opis: Na obszarze o tej cesze działa Dzika Magia. Czarodziejska moc przesycająca świat jest tu wyjątkowo
silna, a przy tym kapryśna i złośliwa. Bardzo łatwo też wyrywa się z pod kontroli czarowników. Każdy rzucany
w tym obszarze czar może wywołać inny, nieraz bardzo groźny efekt. Efekty działania Dzikiej Magii znaleźć
można na końcu podręcznika.
Aktywna magia
Koszt: -2p

Opis: Na obszarze o tej cesze działają potężne ilości niekontrolowanej magicznej mocy. Sięgnięcie po nią nie
jest trudne. Przeciwnie: zrobić to może każdy bez skupienia się czy znajomości zaklęć po prostu przez
przypadek. Przebywanie na takim obszarze, a zwłaszcza rzucanie zaklęć jest bardzo niebezpieczne. Należy się
więc tego wystrzegać.
Uwagi: każdy obszar Aktywnej Magii generuje w sezonie 1 jednostkę Nadużycia.
Dokładne zasady Aktywnej Magii znaleźć można na końcu podręcznika.
Martwa magia
Koszt: +2p.
Uwagi: Na obszarze Martwej Magii nie mogą powstawać Elfie Ogrody.
Opis: Na tym obszarze magia jest martwa. Nie wiadomo, co jest tego przyczyną, jednak nie w tym obszarze nie
działają żadne nadludzkie moce ani nadprzyrodzone siły. Rzucanie czarów i korzystanie tu z podobnych efektów
nie przynosi żadnych skutków.
Silna magia
Koszt: +2p
Opis: Na tym obszarze z bliżej nieznanych przyczyn czary działają wiele silniej, niż w pozostałych obszarach.
Wszystkie rzucane w tym miejscu zaklęcia działają o 50% silniej i dłużej, niż normalnie.
Wroga magia
Koszt: -2p. Wszelkie prace prowadzone na obszarze ogarniętym przez Wrogą Magię są droższe o 200 jednostek
Produkcji. Każdorazowo, gdy ludzie zostaną zmuszeni do pracy we Wrogiej Magii pojawiają się jej niekorzystne
efekty. Szczegóły znajdują się na końcu podręcznika.
Opis: Ten obszar przepojony jest potężnymi, magicznymi mocami. Są one głęboko wplecione w samą jego
strukturę i nieprzyjazne. Niekoniecznie złe, ale raczej niechętne ludziom i innym, odwiedzającym obszar
osobom. Każde wejście na tego rodzaju teren zagraża uwolnieniem Wrogiej Magii. Efekty tej siły opisane
zostały na końcu tego Podręcznika.
Dokładne zasady Wrogiej Magii znaleźć można na końcu podręcznika.
Przeklęte
Koszt: -4p. Wszelkie prace prowadzone na Przeklętym obszarze są droższe o 200 jednostek Produkcji. Każda
akcja wykonywana na takim obszarze, lub jego dotycząca jest wykonywana z modyfikatorem – 20.
Opis: W głębokiej przeszłości obszar ten został splamiony czarną magią lub przeklęty, najpewniej przez jakąś
potężną siłę lub byt. Wszelkie stworzenia wchodzące na jego obszar automatycznie są dotykane przez złe efekty
czaru i również przeklinane.
Nawiedzone
Koszt: -2, -4 lub -6p
Opis: Z jakiegoś powodu na tym obszarze granica między światem żywych, a umarłych jest cieńsza. Z tej
przyczyny zmarli bardzo często spotykają się tu z ludźmi. Niezależnie od tego, czy na tym obszarze spacerują
zombie, znajduje się tu krypta pradawnego licza lub wampira, armie upiorów toczą tu co nocy bitwy, lub też
ukazuje się Biała Dama praca tu nie jest przyjemna dla nikogo.
O rodzaju duchów i ich poczynaniach decyduje Mistrz Gry. Niestety, nie da się ich pozbyć. Duchy
mogą zamanifestować się raz na sesji za każde, uzyskane dzięki tej cesze 2 punkty.
Zmuszenie ludzi do pracy na Nawiedzonym obszarze generuje 1 jednostkę Niezadowolenia za każdy
stopień tej wady.
Kwaśne / Trujące bagno
Koszt: -2p, każda czynność (włączając w to osuszenie Bagna) podejmowana na tym obszarze kosztuje cztery (a
nie dwa) razy więcej punktów Produkcji, niż normalne. Wadę tą można wybrać tylko dla Bagien.
Opis: Niektóre rozlewiska (na szczęście nie są one częste) powstały na skutek wypłukania dużych ilości
szkodliwych minerałów: trujących soli lub żrących substancji (niekoniecznie kwasów). Zwykle obszary te są
martwe, życie ginie na wiele kilometrów wokół nich. Prace na nich obszarach – zwłaszcza w prymitywnych,
laruzyjskich warunkach - są bardzo trudne do prowadzenia. Brak skutecznych zabezpieczeń sprawia, że wielu
robotników umiera. Dlatego też najczęściej do takich zadań używa się skazańców lub niewolników.
Zasoby
Koszt: +2 do +10p.

Opis: Na obszarze tym pojawia się dostęp do jednego, wybranego rodzaju cennych zasobów naturalnych. Te
mogą być różne: począwszy od ukrytych w ziemi minerałów i cennych substancji na dających się pozyskiwać z
ziemi surowcach naturalnych. Generalnie w Laruzji można natrafić na następujące rodzaje zasobów:
Typ
Koszt Opis
Premie gospodarcze
Dzikie
+4p
Stada Dzikich Koni są spotykane w niektórych regionach +2 jednostki Handlu
Konie
Laruzji. Są to przeważnie zwierzęta małe, lecz wytrzymałe, po +2 jednostki Produkcji
schwytaniu i udomowieniu doskonale nadające się do pracy (w
dużo mniejszym stopniu do jazdy).
Zasób ten może być wykupiony dla nie pokrytych Górami lub
Lasem Łąk, Stepów, Pustyń i Tajgi. Zbudowanie w tym miejscu
Drogi lub Terenów Uprawnych niszczy zasób.
Zwierzyna
+2p
Na obszarze tym żyją liczne zwierzęta łowne. Polowanie nań +4 jednostki Żywności
łowna
zapewnia duże ilości zwierzyny.
Teren ten może zostać wykupiony dla niepokrytej Górami Łąki,
Stepu, Pustyni lub Tundry. Zbudowanie na tym obszarze Drogi
lub Terenów Rolniczych niszczy zasób.
Sól
+2p
Sól w Laruzji wydobywana jest albo w kopalniach, albo ważona +2 jednostki Handlu
z wody morskiej i solanki. Mimo, że jej zasoby są dość
pospolite należy do jednych z najcenniejszych dóbr. Stosowana
jest bowiem jako przyprawa, ale też bezcenny konserwant
pozwalający zabezpieczyć mięso i ryby przed rozkładem.
Złoto
+6p
Złoto to ogólnie znany, żółty i miękki metal. Bije się z niego +6 jednostek Handlu
monety, wykorzystuje w jubilerstwie, zdobnictwie i w
niektórych pracach precyzyjnych. Zwykle prowincje, w których
występuje w dużych ilościach należą do niezwykle bogatych.
Żelazo
+4p
Żelazo to jeden z najważniejszych dla gospodarki metali. Jest + 4 jednostki Produkcji
twarde i z łatwością można wykonywać zeń jeszcze twardszą
stal. Doskonale nadaje się na broń, do produkcji narzędzi i
maszyn.
Miękkie
+2p
Głównie cyna, cynk i miedź. Wykorzystywane są do + 2 jednostki Produkcji
metale
wykonywania przedmiotów codziennego użytku, monet małego
nominału i niskiej jakości narzędzi.
Marmur
+4p
Marmur jest odmianą skały wapiennej. Jest miękki i łatwy w + 2 jednostki Produkcji
obróbce, dlatego często używa się go w budownictwie i sztuce. + 2 jednostki Handlu
Ceniony jest zwłaszcza przez rzeźbiarzy.
Marmur może występować jedynie w Górach lub na
Wzgórzach.
Ołów
+4p
Ołów to miękki, pospolity metal używany do produkcji +2 jednostki Produkcji
większości narzędzi. Jest miękki, więc łatwy w obróbce, ale też +2 jednostki Handlu
mało wytrzymały, tak więc nie cieszy się dużym wzięciem na
rynku. Jego złoża uchodzą jednak za jedne z najcenniejszych.
Powodem jest duża domieszka srebra zawarta w jego rudach.
Srebro
+4p
Srebro najczęściej wydobywane jest w kopalniach ołowiu, jego + 4 jednostki Handlu
domieszkę można bowiem znaleźć w tych rudach.
Wykorzystywane jest w zdobnictwie, jubilerstwie, do bicia
monet i produkcji narzędzi precyzyjnych. Jest bardzo cennym
minerałem.
Kamienie
+8p
Kamienie szlachetne cenione są głównie jako ozdoby, używa się + 8 jednostek Handlu
szlachetne
je też czasem jako zamiennika pieniędzy. W Laruzji spotyka się
głównie szmaragdy, rubiny, szafiry i topazy. Na północy można
znaleźć też niewielkie ilości aleksandrytów. Prawie wszystkie
diamenty natomiast są albo dziełem czarów albo pochodzą z
importu. Prócz tego na kontynencie można znaleźć duże ilości
kamieni półszlachetnych, zwłaszcza kryształu górskiego, pereł,
bursztynu, obsydianu, onyksu oraz ametystu.
Węgiel
+2p
Większość węgla w Laruzji jest wypalana w lasach przez + 2 jednostki Produkcji
węglarzy. Tylko niewielkie jego ilości pochodzą z kopalni.
Surowiec ten jest jednak bardzo cenny. Pozwala na rozpalanie
ognia w wiele wyższej temperaturze, niż zwykłe drewno, a co
za tym idzie ułatwia wytop i obróbkę takich metali, jak żelazo.

Rzadkie
metale

+10p

Skóry

+2p

Szlachetne
drewno

+2p

Magiczne
substancje

+2p

Manatyt

+10p

Chaotyt

+8p

Gorące
źródła

+2p

Magiczne
zwierzęta

+6p

Zasób ten wykupić można dla Gór, Wzgórz lub Lasów.
Mithril, Adamantyna, Diamentowy Metal, Orichalkum, Żelazo
Meteorytowe. Oprócz nich istnieje kilka innych, mniej
ważnych. Niemal wszystkie używane są w magii, czarach oraz
do produkcji uzbrojenia. Wykuwa się z nich doskonałej jakości
oręż, narzędzia i zbroje. Nawet niewielkie samorodki takich
metali uzyskują zawrotne ceny.
Skóry uzyskuje się na skutek polowań na nieduże zwierzęta
futerkowe. Uważane są za jeden z najcenniejszych produktów
handlowych, choć występują dość powszechnie. Wykorzystuje
się je do szycia ubrań, niekiedy jako ozdobę, ale najczęściej do
ochrony przed chłodem.
Zasób ten można wykupić dla Lasów, Tajgi i Lodowców.
Niektóre rodzaje drewna, zwłaszcza pochodzące z bardzo
starych lub rzadkich drzew uważane są za bardzo cenne.
Wykorzystuje się je do produkcji drogich mebli, budowy
statków i im podobnych konstrukcji.
Zasób ten można wykupić dla Lasów.
Na obszarze tym występują złoża rzadkich substancji lub
siedliska roślin i zwierząt używanych do czarów. Zapewnia to
dostęp doń w dużych ilościach do magicznych ziół, czarnej
skały lub innych przedmiotów.
Manatyt to rodzaj czarodziejskiego minerału. Najczęściej ma
postać podłużnych, przejrzystych kryształów o różnych
barwach. Są niezwykle piękne, jednak nie nadają się do
obróbki: są kruche, a rozbite niemal natychmiast wyparowują.
Wielu czarowników twierdzi, że manatyt jest tak naprawdę
magiczną mocą w w krystalicznej postaci.
Chaotyt jest minerałem bardzo podobnym do manatytu. W
odróżnieniu od niego emituje światło, posiada aromat, a czasem
nawet wydaje ciche, dzwoniące dźwięki. Uważa się, chaotyt jest
czystą mana w materialnej, krystalicznej formie i czynnej
postaci. Jako taki chaotyt może być śmiertelnie niebezpieczny,
może powodować klątwy, złe czary, choroby, mutacje i śmierć.
Nie zaleca się go stosować dzieciom, osobom starszym i
kobietom w ciąży.
W tym regionie istnieją gorące źródła. Posiadają one lecznicze
właściwości, co przyciąga licznych chorych i potrzebujących
pomocy.
Na tym obszarze żyją relatywnie duże ilości rzadkich i (lub)
magicznych stworzeń. Ich skóry, kości i mięso mają liczne
zastosowania, używane są w krawiectwie, magii i medycynie.
Jednak nie da się ich pozyskać zbyt wielu, bowiem polowania
nie należą do łatwych.
Jakiekolwiek przekształcenia tego terenu likwidują korzyści
wynikające z tej cechy.

+5 jednostek Handlu
+5 jednostek Produkcji

+ 2 jednostki Handlu

+ 2 jednostki Produkcji

+2
jednostki
Handlu,
lub
odpowiednia ilość produktów.
+ 5 jednostek Mocy

+ 5 jednostek Mocy
+ 2 jednostki Nadużycia

+1 jednostka Handlu
-1 jednostka Nędzy
+2 jednostki Handlu
+2 jednostki Żywności
+1 jednostka Mocy

Dobre:
Koszt: +4p
Opis: W niektórych miejscach gromadzą się potężne, jasne moce. Może to wynikać z ich aury, specyficznej,
magicznej roślinności o dobroczynnym działaniu, czy nawet świetlistych istot zamieszkujących ten region.
Wpływają one poważnie na możliwości tego terenu. Wszelkie istoty ciemności pozostające na tym obszarze
otrzymują modyfikator – 10 do wszystkich działań. Wszystkie czary ciemności traktowane są, jakby miały
trudność o 20p. wyższą, niż normalnie.
Wszystkie istoty światła otrzymują premię +10 na tym terenie. Wszystkie zaklęcia światła są na nim
traktowane, jakby były tańsze o 1p. (nie mniej, niż 1p.)
Dodatkowo każda istota Ciemności przebywająca na tym obszarze dłużej, niż 24 godziny otrzymuje
1k6 obrażeń nie powstrzymywanych przez żaden pancerz.

Złe:
Koszt: +4
Opis: Obszar ten zamieszkują potężne, złe siły. Być może jest to tylko kłębek bezrozumnych, mrocznych
emanacji lub efekt potężnego zaklęcia. Być może są to rośliny przesiąknięte negatywną energią. Być może coś
gorszego.
Wpływają one poważnie na możliwości tego terenu. Wszelkie istoty Światła pozostające na tym
obszarze otrzymują modyfikator – 10 do wszystkich działań. Wszystkie czary Światła traktowane są, jakby
miały trudność o 20p. wyższą, niż normalnie.
Wszystkie istoty światła otrzymują premię +10 na tym terenie. Wszystkie zaklęcia Ciemności są na nim
traktowane, jakby były tańsze o 1p. (nie mniej, niż 1p.)
Dodatkowo każda istota Światła przebywająca na tym obszarze dłużej, niż 24 godziny otrzymuje 1k6
obrażeń nie powstrzymywanych przez żaden pancerz.
Magiczne fenomeny
Koszt: +4
Opis: To miejsce jest słynne z tajemniczych, magicznych fenomenów: świateł na niebie, błądzących ogników,
rzek lub strumieni płynących pod górę, uzdrawiających sadzawek lub innych, podobnych. Znaczenie i źródło
tych zjawisk nie zostało odgadnięte, jednak nie wydaje się, by były one niebezpieczne, a momentami wydają się
wręcz dobroczynne. Z tej przyczyny obszar chętnie jest odwiedzany przez ciekawskich i turystów. Obszar
generuje 1 dodatkową jednostkę Handlu i 1 jednostkę Mocy.
Rosochaty grunt
Koszt: +10p
Opis: Ten obszar istnieje w niedużym, oddzielnym wymiarze. Przedostanie się do niego z Laruzji i na odwrót
nie jest trudne. Często wręcz nie wymaga magii, jednak niewtajemniczeni, nie znający ścieżki (lub wręcz
odpowiedniej magii) nie mogą liczyć na przedostanie się doń.
Obszar ten istnieje poza zasięgiem normalnych Laruzyjczyków. Żadni szpiedzy ani żadne armie nie
mają szansy się doń dostać, chyba, że posiadają wyjątkowo potężne moce nadprzyrodzone na swój użytek.
Lewitujące skały
Koszt: +10p
Opis: Nad tym miejscem unosi się ogromny odłamek dziwacznej, lewitującej skały. Widok taki, nawet w
warunkach Laruzji nie jest częsty i przyciąga wzrok. Co ciekawe lewitująca skała nadaje się do zamieszkania.
Obszar ten traktuj, jakbyś jednocześnie posiadał obszar Stepowych Gór. Możesz dlań oddzielnie wykupić Las i
dowolne, dodatkowe cechy, za wyjątkiem Drogi. Jeśli wyznaczysz jednostkę Ludności do wykonywania
dowolnych prac na którymkolwiek z tych obszarów czerpiesz zyski z obydwu.
Lewitujące Skały bardzo trudno zaatakować. W praktyce jest to możliwe jedynie dla wrogów mających
dostęp do niezwykle potężnej magii. Niestety – cecha ta działa także w drugą stronę, tak więc równo trudno
umieścić nań coś, co warto by bronić.
Sadzawki smoły
Koszt: +2p, cecha ta może zostać wykupiona jedynie dla Bagien. Koszt Sadzawki smoły zastępuje jednak
oryginalny koszt Bagien.
Opis: W niektórych miejscach kontynentu (zwłaszcza w głębokich dolinach Czarnych Wzgórz) zdarza się, że z
głębin ziemi wycieka czarna, smolista maź podobna do naturalnej smoły. Wpadnięcie do takiego bajora prawie
zawsze oznacza powolną śmierć w kleistej, gęstej substancji. Pochłonęły one już wiele istnień, głównie jednak
zwierząt, choć zdarza się, że orkowie składają ofiary swym bóstwom ciskając je w głąb tego typu sadzawek.
Sadzawki smoły traktowane są jak Bagna. Ich zagospodarowanie generuje jednak 1 jednostkę Produkcji.
Wulkan
Koszt: -8p, na obszarze muszą znajdować się Góry
Opis: Na tym obszarze znajduje się wulkan. Przez większość czasu drzemie, jednak od czasu do czasu daje o
sobie znać. Jego obecność stanowi poważne zagrożenie dla prowincji, jej mieszkańców i twoich planów
zarazem. W każdym sezonie rzuć 1k10. Jeśli wypadnie 10 rzuć jeszcze raz:
1-5 : wulkan mruczy. Nic się nie dzieje.
6-7: wulkan dymi. Wydobywa się z niego potężny grzmot i ulatnia pewna ilość dymów i gazów. Zostaje to
poczytane jako zły omen. Morale w Prowincji spada o 1 stopień.
8: dochodzi do lekkich wstrząsów. Rzuć 1k6 dla każdej Posiadłości i Ulepszenia w Prowincji. Jeśli wypadnie 1
jej Jakość spada o 1 punkt.

9: dochodzi do ciężkich wstrząsów. Rzuć 1k6 dla każdej Posiadłości i Ulepszenia w Prowincji. Jeśli wypadnie 1
lub 2 jej jakość spada o 1 punkt.
10: dochodzi do erupcji. Przyrost naturalny Prowincji spada o 10, morale ludności o 2 stopnie. Rzuć 1k6 dla
każdej Posiadłości lub Ulepszenia. Jeśli w pierwszym rzucie wypadnie 1 posiadłość jest całkowicie niszczona.
Jeśli wypadnie 2 lub 3 jej jakość spada o 1 stopień. Ponawiaj rzut tak długo, aż posiadłość nie odniesie żadnych
uszkodzeń lub do momentu jej całkowitego zniszczenia.
Żyzne gleby
Koszt: +4p. Cecha ta nie może być wykupiona tylko dla Łąki i Stepu nie pokrytych górami.
Opis: Gleby na tym obszarze są bardzo żyzne, a mikroklimat przyjazny. Dzięki temu wszelkie uprawy udają się
znacznie lepiej. Obszar produkuje 2 x więcej jednostek Żywności niż normalnie.
Wir morski
Koszt: -4p
Opis: Prądy wodne działające w tym obszarze sprawiły, że pojawił się nań ogromnych rozmiarów wir morski.
Stanowi on poważne zagrożenie dla żeglugi. Istnieje 10% szans, że każdy statek, który podejmie akcje na tym
obszarze nie wróci.
Ławice ryb
Koszt: +4p, tylko Morze lub Rzeka
Opis: Na tym obszarze żyją duże ilości ryb, lub pojawiają się inne, jadalne stworzenia (foki, a może nawet
wieloryby). Połowy lub polowania mogą przynieść bardzo duże ilości żywności. Obszar ten produkuje o 2
jednostki Żywności więcej, niż normalnie.
Wylewy
Koszt: -2p
Opis: Cecha ta może zostać wykupiona jedynie dla Rzek. Płynąca przez ten obszar woda ma tendencje do
wylewania i zalewania pobliskich obszarów. Na początku każdej Jesieni i Wiosny oraz po każdym, większym
deszczu istnieje 10% szans, że Rzeka wystąpi ze swych brzegów. Obszar ten jest traktowany wówczas jak
Bagno pozbawione jakichkolwiek ulepszeń.
Malaryczne błota
Koszt: -4p
Opis: Ulepszenie to można wykupić jedynie dla Bagien. Okolice, o których mowa są wylęgarnią dla licznych
chorób. Mało prawdopodobne, by była to malaria, ta bowiem preferuje zwykle cieplejsze okolice. Jednak
prawdopodobieństwo zarażenia się na tym obszarze czymś naprawdę paskudnym i naprawdę śmiertelnym jest
duże. Każda tura prac (jakichkolwiek) na tym obszarze powoduje 25% szans na wybuch Plagi w Prowincji.
Strome góry
Koszt: -4p
Opis: Te góry są bardzo strome, wysokie i trudne do zasiedlenia. Jakakolwiek działalność ludzka weń jest
niemalże niemożliwa. Budowa jakichkolwiek ulepszeń nań jest 2x droższa, niż normalnie. Góry te gwarantują
też jedynie połowę normalnych korzyści.
Dzika okolica
Koszt: -4p
Opis: Ten region jest siedliskiem wielu, niebezpiecznych istot. Najwięcej jest tu zwykłych dzikich zwierząt:
wilków, niedźwiedzi i dzików. Spotkać tu jednak można też i inne, znacznie groźniejsze istoty. Co więcej
brakuje tu także jakichkolwiek ludzkich osad czy śladów zabudowy. Prowadzenie tu jakichkolwiek prac jest
bardzo trudne. Robotnicy padają bowiem ofiarami drapieżników.
W każdym sezonie istnieje 5% szans (kumulatywnych) na pojawienie się Agenta: Potwora pod kontrolą Mistrza
Gry.
Uroczyska
Koszt: +5p
Opis: Ten teren jest miejscem odludnym, dalekim od osad i domostw. Większość osób uważa go za miejsce
niebezpieczne i nawiedzone, zamieszkane przez liczne, dziwne i tajemnicze istoty. Ludzie obawiają się, że może
ono rzucać „uroki”. Jest to opinia bardzo słuszna. W miejscu tym zamieszkują potężne siły i byty, bardzo silnie
oddziałują też pierwotne moce przyrody i nieujarzmionej, chaotycznej pierwotnej magii. Uroczysko generuje 2
jednostki Mocy.

Jeśli naturalne ukształtowanie terenu na tym obszarze zostanie w jakiś sposób zmienione, np. poprzez budowę
nowych posiadłości Uroczysko traci swe właściwości, a prowincja otrzymuje 10 jednostek nadużycia.
Węzeł mocy
Koszt: +10p
Opis: W miejscu tym splatają się ze sobą prądy magii tworząc niewidoczny dla śmiertelnych, ale potężny węzeł
wolno płynącej, czarodziejskiej mocy. Odpowiednie zaklęcia i rytuały mogą zapewnić dostęp do tego źródła
surowej magii.
Węzeł mocy generuje 4 jednostki Mocy, jeśli na jego terenie trwają jakieś prace.
Ukryty
Koszt: +6p
Opis: Ten region jest ukryty. Może stanowić dolinę zagubioną wśród gór, do której można przedostać się tylko
przez znane zaledwie nielicznym przejście, ukryty wśród lasów obszar łąk lub elfią wioskę, albo niewidoczną
wyspę wśród bagien. Nie jest on oznaczony na mapach i nikt, kto nie zna tego regionu naprawdę dobrze nie wie,
jak doń trafić. Szanse penetracji przez agentów przeciwnika tego obszaru spadają o -20%
Skały
Koszt: -4p, tylko Morze
Opis: Mimo, że na pierwszy rzut oka nic na to nie wskazuje, na tym obszarze, głęboko pod tonią wodną
znajdują się ogromne skały. Nie są widoczne z pokładów statków, lecz jeśli jakiś wpłynie nań najpewniej
zakończy się to dlań tragicznie: okręt może nań osiąść zablokowany lub przebić kadłub. Skały stanowią
poważne zagrożenie dla żeglugi. Istnieje 10% szans, że każdy statek, który podejmie akcje na tym obszarze nie
wróci.

3.2) Ludność:
- Władcy lubią tylko tych, którzy są im przydatni i tylko tak długo, dopóki ich potrzebują.
Napoleon Bonaparte
Kolejną, ważną informacją, jaką należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia Prowincji jest jej ludność.
Zamieszkujący ją poddani stanowią siłę roboczą, obrabiają pola feudała i wykonują prace publiczne. Płacą też
podatki: czy to w formie robocizny, płodów rolnych czy złota. Sama ich duża ilość może sprawić, że pan
feudalny stanie się bogaczem dzięki (nawet niezbyt hojnym) daninom. Z drugiej strony jednak poddani stanowią
też pewien ciężar. Większość Laruzyjskich chłopów oddaje swym feudałom część plonów w przeświadczeniu,
że ci będą dbać o ich dobrobyt, bronić przed nieprzyjaciółmi, bandytami i plugawymi stworzeniami. Jeśli tak się
nie dzieje, potrafią podnieść bunt. Tak samo, jeśli uznają, że pan nadmiernie uciska ich podatkami. Zresztą w
prowincjach żyją nie tylko chłopi. Duża część ludności to kapłani lub kupcy, wojskowi, rzemieślnicy, uczeni,
czarownicy lub drobni arystokraci. Wszystkie te warstwy posiadają swoje własne potrzeby: wymagają
pieniędzy, żądają od władcy uwagi lub dotacji, starają się nakłaniać go do podążenia ścieżką wiary lub
rozumu… Jeśli zarządca będzie im zbyt chętnie ulegał mogą zacząć wykorzystywać jego osobę do własnych
celów, zwalczając swych konkurentów i rujnując krainę. Z drugiej strony jeśli władca nie będzie dbał o potrzeby
tych warstw społeczeństwa odwrócą się od niego, zaczną spiskować celem zmiany rządów lub może nawet
zwrócić się o pomoc do jego wrogów.
Głowę mądrego władcy zaprzątają nie tylko bogaci i przedstawiciele wyższych warstw społeczeństwa,
ale także osoby biedne. Nędza może spaść w Laruzji na każdego, a jedynie osoby o naprawdę silnej woli i
samozaparciu potrafią wyzwolić się z niej samodzielnie. Pozostali często są zdani na łaskę innych, a gdy jej
zabraknie giną z głodu i od chorób. Los ten nader często spotyka starców i kaleki, ale też osoby, które nie miały
szczęścia. Zdrowi nędzarze potrafią stanowić duży problem, tym bardziej, że głód i desperacja często wiodą ich
na ścieżkę zbrodni. Gdy zbiorą się w duże grupy potrafią nawet napadać posiadłości bogaczy, zdobywać
spichlerze oraz palić zamki i kościoły. Nie trzeba też wielkiego matematyka by obliczyć, że nędzarze nie płacą
podatków, gdyż zwyczajnie nie mają z czego. Wielu mądrych i szlachetnych władców okazuje więc im litość
kierując się czy to dobrym sercem, czy własnym interesem i stara się im pomagać. Jednak nadmierna lub źle
przemyślana pomoc może stworzyć więcej problemów, niż korzyści. Zbyt duże wydatki rozleniwiają ludzi i
przyciągają próżniaków oraz kombinatorów wolących spędzić życie wygodnie dzięki jałmużnie, niż pracować
nawet za większe pieniądze.
Bieda nie jest jedynym problemem społecznym, z jakim będzie mierzył się władca. Poddani bowiem
nie zawsze zachowują się spokojnie. Przeciwnie: często wśród nich będzie kwitła przestępczość, mogą też
wybuchać zamieszki na tle rasowym lub politycznym. Ich stłumienie może być trudne, jednak nie są to zjawiska,
które powinny być tolerowane. Pobłażliwość dlań może być bardzo kosztowna.

Rasa mieszkańców:
Jednym z najważniejszych faktów, jakie należy wziąć pod uwagę mówiąc o gospodarce prowincji jest
rasa mieszkańców. Wszystkie zamieszkujące Laruzję ludy różnią się od siebie pod wieloma względami: budową
fizyczną, wymaganą dietą, zdolnościami manualnymi i intelektualnymi, kulturą i stopniem rozwoju
technicznego. Podczas, gdy jedne rasy wyznaczają nowe standardy rozwoju na różnych polach istnieją też takie,
które słyną ze swego zacofania. Część istot nie dostrzega też konieczności rozwoju dziedzin, które u innych
ludów stanowią ważną część egzystencji.
Statystyki i korzyści gospodarcze wynikające z faktu, że teren zamieszkuje jedna z ras wyglądają w
następujący sposób.
Rasa

Koszt
+0
+0

Przyrost
naturalny
0,5%
1%

Premie
i
kary
gospodarcze
brak
- biedni nie wywołują
problemów
społecznych
niewolnicy
nie
wywołują problemów
społecznych
przestępczość
wywołuje o 50%
mniejsze
problemy
społeczne,
niż
normalnie
- zwiadowcy, lekka
piechota
i
lekka
kawaleria mogą być
werbowani po takich
samych cenach, jak
Milicja.

Wyniosły Lud:
Haugowie:

Nordowie:

+0

1%

Nagarowie:

-1

1%

- biedni nie wywołują
problemów
społecznych
niewolnicy
nie
wywołują problemów
społecznych
przestępczość
wywołuje o 50%
mniejsze
problemy
społeczne,
niż
normalnie
- lekka piechota może
być werbowani po
takich samych cenach,
jak Milicja
- za każde 2 jednostki
populacji otrzymujesz
jeden, darmowy statek
- każde pole Morza w
Prowincji produkuje o
1 jednostkę Żywności
więcej, niż normalnie.
- biedni nie wywołują
problemów
społecznych

Niespotykane posiadłości
brak
Wyspecjalizowana
uprawa,
Wyspecjalizowana
hodowla, Herbarium, Kopalnia*, Leśniczówka,
Warzelnia
soli,
Stocznia,
Tartak,
Warsztat
Przetwórczy*, Warsztat rzemieślniczy*, Warsztat
płatnerza*, Sklep, Karczma lub Oberża, Teatr, Arena,
Zwierzyniec,
Pomnik,
Pracownia
Inżyniera,
Biblioteka, Obserwatorium astronomiczne, Szkoła,
Uniwersytet, Pensja, Mury obronne*, Szkoła
fechtunku,
Sala
treningowa,
Sieć
wież
obserwacyjnych, Koszary, Strażnica, Klasztor, Wieża
maga, Pracownia alchemika, Szkoła magii,
Laboratorium, Sklep z magią, Pracownia medyka,
Szpital, Przystań*, Budynki gildii lub cechów, Ratusz,
Sąd, Kancelaria, Strażnica, Dom, Dworek myśliwski,
Dworek lub willa, Pałac, Prywatna pracownia*,
Ogrody, Izba tortur*, Harem*, Kolekcja sztuki*,
Kanały ściekowe*, Akwedukt, Latarnie morskie,
Szkoły publiczne, Przytułek, Łaźnie, Więzienia,
Gildia złodziei, Gildia zabójców, Paser, Dom
publiczny,
Kasyno,
Palarnia
opium,
Tunel
przemytniczy, Cyrk, Salon Piękności, Restauracja
Wyspecjalizowana
uprawa,
Wyspecjalizowana
hodowla, Herbarium, Kopalnia*, Leśniczówka,
Warzelnia soli, Stocznia*, Tartak, Warsztat
Przetwórczy*, Warsztat rzemieślniczy*, Warsztat
płatnerza*, Sklep, Karczma lub Oberża, Teatr, Arena,
Zwierzyniec,
Pomnik,
Pracownia
Inżyniera,
Biblioteka, Obserwatorium astronomiczne, Szkoła,
Uniwersytet, Pensja, Mury obronne*, Szkoła
fechtunku,
Sala
treningowa,
Sieć
wież
obserwacyjnych, Koszary, Strażnica, Klasztor, Wieża
maga, Pracownia alchemika, Szkoła magii,
Laboratorium, Sklep z magią, Pracownia medyka,
Szpital, Przystań*, Budynki gildii lub cechów, Ratusz,
Sąd, Kancelaria, Strażnica, Dom, Dworek myśliwski,
Dworek lub willa, Pałac, Prywatna pracownia*,
Ogrody, Izba tortur*, Harem*, Kolekcja sztuki*,
Kanały ściekowe*, Akwedukt, Latarnie morskie,
Szkoły publiczne, Przytułek, Łaźnie, Więzienia,
Gildia złodziei, Gildia zabójców, Paser, Dom
publiczny,
Kasyno,
Palarnia
opium,
Tunel
przemytniczy, Cyrk, Salon Piękności, Restauracja
Gospodarstwo rolne, Wyspecjalizowana uprawa,
Herbarium, Kopalnia, Leśniczówka, Warzelnia soli,
Stocznia, Tartak, Warsztat Przetwórczy, Warsztat

niewolnicy
nie
wywołują problemów
społecznych
przestępczość
wywołuje o 50%
mniejsze
problemy
społeczne,
niż
normalnie
- zwiadowcy, lekka
piechota mogą być
werbowani po takich
samych cenach, jak
Milicja.

Amazonki:

+0

1%

- biedni nie wywołują
problemów
społecznych
niewolnicy
nie
wywołują problemów
społecznych
przestępczość
wywołuje o 50%
mniejsze
problemy
społeczne,
niż
normalnie
- zwiadowcy, lekka
piechota
i
lekka
kawaleria mogą być
werbowani po takich
samych cenach, jak
Milicja.

Kaal:
Wysokie elfy:

+0
+2

0,5%
0,1%

Elfy leśne:

+2

0,1%

Brak
-mogą
wystawiać
armie
wiecznych
wojowników
- mogą tworzyć Elfie
Ogrody
- każda ich prowincja
posiada zasób Elfie
Towary
- koszt rekrutacji
specjalistów jest o
20%
niższy,
niż
normalnie
-mogą
wystawiać
armie
wiecznych
wojowników
- mogą tworzyć Elfie
Ogrody

rzemieślniczy, Warsztat płatnerza, Sklep, Karczma lub
Oberża, Teatr, Arena, Zwierzyniec, Pomnik,
Pracownia Inżyniera, Biblioteka, Obserwatorium
astronomiczne, Szkoła, Uniwersytet, Pensja, Mury
obronne, Szkoła fechtunku, Sala treningowa, Sieć
wież obserwacyjnych, Koszary, Strażnica, Klasztor,
Wieża maga, Pracownia alchemika, Szkoła magii,
Laboratorium, Sklep z magią, Pracownia medyka,
Szpital, Przystań, Budynki gildii lub cechów, Ratusz,
Sąd, Kancelaria, Strażnica, Dom, Dworek myśliwski,
Dworek lub willa, Pałac, Prywatna pracownia,
Ogrody, Izba tortur, Harem, Kolekcja sztuki, Kanały
ściekowe, Akwedukt,
Latarnie morskie, Szkoły
publiczne, Przytułek, Łaźnie, Więzienia, Gildia
złodziei, Gildia zabójców, Paser, Dom publiczny,
Kasyno, Palarnia opium, Tunel przemytniczy, Cyrk,
Salon Piękności, Restauracja, Chata rybaka, Kram,
Targowisko, Mury obronne, Świątynia, Świątynia
strażnicza, Świątynia Wrogich Sił, Świątynia magii,
Relikwiarz, Pracownia czarownika, Przeprawa
promowa lub most, Kanał, Targ niewolników
Wyspecjalizowana
uprawa,
Wyspecjalizowana
hodowla, Herbarium, Kopalnia*, Leśniczówka,
Warzelnia
soli,
Stocznia,
Tartak,
Warsztat
Przetwórczy*, Warsztat rzemieślniczy*, Warsztat
płatnerza*, Sklep, Karczma lub Oberża, Teatr, Arena,
Zwierzyniec,
Pomnik,
Pracownia
Inżyniera,
Biblioteka, Obserwatorium astronomiczne, Szkoła,
Uniwersytet, Pensja, Mury obronne*, Szkoła
fechtunku,
Sala
treningowa,
Sieć
wież
obserwacyjnych, Koszary, Strażnica, Klasztor, Wieża
maga, Pracownia alchemika, Szkoła magii,
Laboratorium, Sklep z magią, Pracownia medyka,
Szpital, Przystań*, Budynki gildii lub cechów, Ratusz,
Sąd, Kancelaria, Strażnica, Dom, Dworek myśliwski,
Dworek lub willa, Pałac, Prywatna pracownia*,
Ogrody, Izba tortur*, Harem*, Kolekcja sztuki*,
Kanały ściekowe*, Akwedukt, Latarnie morskie,
Szkoły publiczne, Przytułek, Łaźnie, Więzienia,
Gildia złodziei, Gildia zabójców, Paser, Dom
publiczny,
Kasyno,
Palarnia
opium,
Tunel
przemytniczy, Cyrk, Salon Piękności, Restauracja
Klasztor, Uniwersytet
Miejsce sabatów, Chatka czarownicy, Targ
niewolników, Pustelnia, Klasztor, Uniwersytet, Bank,
Manufaktura, Arena, , Kopalnie**, Pracownia
inżyniera, Szkoła magii, Wszystkie Zakazane
Świątynie i Czarnomagiczne obiekty

Miejsce sabatów, Chatka czarownicy, Targ
niewolników, Pustelnia, Klasztor, Uniwersytet, Bank,
Manufaktura, Akwedukty, Budynki gildii i cechów,
Ratusz, Szkoła publiczna, Zamki i twierdze*, Szkoła,
Pensja, Arena, Kopalnie**, Pracownia inżyniera,

Ciemne elfy:

+2

0,1%

Szare elfy:

+2

0,1%

Zielone elfy:

+2

0,1%

Morskie elfy:

+2

0,1%

- każda ich prowincja
posiada zasób Elfie
Towary
- każde pole Lasu
produkuje
o
1
jednostkę żywności
więcej, niż normalnie
-mogą
wystawiać
armie
wiecznych
wojowników
- mogą tworzyć Elfie
Ogrody
- każda ich prowincja
posiada zasób Elfie
Towary
- ignorują negatywne
efekty
społeczne
Niewolnictwa,
Czarnej
Magii
i
Mroczne Rytuały
-mogą
wystawiać
armie
wiecznych
wojowników
- mogą tworzyć Elfie
Ogrody
- każda ich prowincja
posiada zasób Elfie
Towary
- Szare Elfy ignorują
pierwsze 2 jednostki
Ubogich
i
Niezadowolonych
-mogą
wystawiać
armie
wiecznych
wojowników
- mogą rekrutować
zwiadowców
jak
milicję
wszystkie
ich
posiadłości
mają
cechę Mobilny
zielone
elfy
otrzymują premię +1
do
zysków
czerpanych
ze
Szlaków Handlowych
- raz na Sezon zielone
elfy
mogą
przemieścić się. W
następnym
sezonie
mogą stworzyć nową
Prowincję posiadającą
ten
sam
koszt
punktowy.
Tracą
jednak
wszelkie
ulepszenia.
-mogą
wystawiać
armie
wiecznych
wojowników
- mogą tworzyć Elfie

Szkoła magii, Wszystkie Zakazane Świątynie i
Czarnomagiczne obiekty

Miejsce sabatów, Chatka czarownicy, Pustelnia,
Klasztor,
Uniwersytet,
Bank,
Manufaktura,
Kopalnie**, Pracownia inżyniera, Szkoła magii,

Miejsce sabatów, Chatka czarownicy, Targ
niewolników, Pustelnia, Klasztor, Uniwersytet, Bank,
Manufaktura, Arena, Pracownia inżyniera, Zamki i
twierdze*, Pałace*, Mury obronne*, Szkoła magii,
Wszystkie Zakazane Świątynie i Czarnomagiczne
obiekty

Gospodarstwo rolne, Wyspecjalizowana uprawa,
Herbarium, Kopalnie, Leśniczówka, Spichlerz,
Piwnica, Magazyn, Sklep, Targowisko, Bank,
Karczma lub Oberża, Teatr, Zwierzyniec, Arena,
Pomnik,
Biblioteka,
Pracownia
inżyniera,
Obserwatorium astronomiczne, Szkoła, Uniwersytet,
Pensja, Zamki i twierdze, Mury obronne, Sieć wież
obserwacyjnych,
Koszary,
Strażnica,
Wał
symboliczny, Pieczęć świątynna, Klasztor, Wieża
maga, Miejsce prób, Szkoła magii, Studnia mocy,
Krąg przywołań, Magiczny Portal, Międzywymiarowy
portal, Sklep z magią, Szpital, Przeprawa promowa
lub most, Kanał, Przystań, Budynki gildii i cechów,
Ratusz, Sąd, Strażnica, Kancelaria, Chata,
Dom lub mieszkanie w kamienicy, Dworek myśliwski,
Dworek lub willa, Pałac, Pustelnia, Ogrody, Izba
tortur, Harem, Kolekcja sztuki, Kanały ściekowe,
Akwedukty, Latarnie morskie, Przytułek
Szkoły publiczne, Łaźnie, Więzienie, Gildia złodziei,
Gildia skrytobójców, Targ niewolników, Tunel
przemytniczy, Chatka czarownicy, Miejsca sabatów,
Salon piękności, Restauracja, Statek, Wszystkie
Zakazane Świątynie i Czarnomagiczne obiekty
Miejsce sabatów, Chatka czarownicy, Targ
niewolników, Pustelnia, Klasztor, Uniwersytet, Bank,
Manufaktura,
Arena,
Kopalnie**,
Pracownia
inżyniera, Szkoła magii, Wszystkie Zakazane

Krasnoludy:

+1

0,2%

Gnomy:

+1

0,2%

Niziołki:

+0

0,5%

Skrzydlaci:

+2

0,5%

Smokowcy:

+3

0,05%

Ogrody,
Morskie
Farmy i Hodowle
Pereł
- każda ich prowincja
posiada zasób Elfie
Towary
Morskie
elfy
otrzymują darmowy
statek za każde 2
jednostki Populacji
- za każdą jednostkę
populacji otrzymują ½
dodatkowej jednostki
produkcji
- kopalnie obliczając
dochód
otrzymują
premię +2
- premia do produkcji
uzyskiwana
dzięki
Warsztatom
i
Kopalnią rośnie o 1
jednostkę
- Bank i Manufaktura
nie
wymagają
zdolności Innowacja
- każda jednostka
populacji produkuje ½
dodatkowej jednostki
handlu
Każdy
rolnik
produkuje
1
dodatkową jednostkę
żywności
- Każda jednostka
populacji produkuje ½
jednostki handlu

- Mogą rekrutować
oddziały
Wojowników Wichru
i Skoczków
- Mogą rekrutować
oddziały
Wojowników Wichru
i Skoczków
- Niewolnictwo nie

Świątynie i Czarnomagiczne obiekty

- Stajnie*, Fantastyczne stajnie, Stocznia, Chata
rybaka, Teatr, Arena, Uniwersytet, Szkoła fechtunku,
Klasztor, Świątynia magii, Wieża maga, Szkoła magii,
Studnia mocy, Krąg przywołań, Magiczny portal,
Międzywymiarowy portal, Talizman mocy, Harem,
Latarnie morskie, Chatka czarownicy, Miejsca
sabatów, Statek

- Stajnie*, Fantastyczne stajnie, Stocznia, Chata
rybaka, Teatr, Arena, Uniwersytet, Szkoła fechtunku,
Klasztor, Świątynia magii, Wieża maga, Szkoła magii,
Studnia mocy, Krąg przywołań, Magiczny portal,
Międzywymiarowy portal, Talizman mocy, Harem,
Latarnie morskie, Chatka czarownicy, Miejsca
sabatów, Statek
- Stajnie*, Fantastyczne stajnie, Stocznia, Chata
rybaka, Teatr, Arena, Uniwersytet, Szkoła fechtunku,
Klasztor, Świątynia magii, Wieża maga, Szkoła magii,
Studnia mocy, Krąg przywołań, Magiczny portal,
Międzywymiarowy portal, Talizman mocy, Harem,
Latarnie morskie, Chatka czarownicy, Miejsca
sabatów, Statek, Kopalnie*, Warsztat płatnerski*,
Manufaktura, Zbrojownia*, Pensja: Zamki i
twierdze*, Mury obronne*, Szkoła fechtunku, Sala
treningowa, Sieć wież obserwacyjnych*, Koszary*,
Strażnica*, Świątynia strażnicza, Obelisk strażniczy,
Wał symboliczny, Pieczęć świątynna, Relikwiarz,
Klasztor, Świątynia herosa, Wyrocznia, Wyrocznia
przodków, Świątynia wrogich sił, Talizman płodności,
Talizman pomyślności, Świątynia magii, Święte stado,
Ołtarz ofiarny, Pracownia czarownika, Wieża maga,
Miejsce prób, Pracownia alchemika, Szkoła magii,
Studnia mocy, Krąg przywołań, Magiczny portal,
Międzywymiarowy portal, Talizman mocy, Amulety
osłabienia magii, Laboratorium, Miejsce medytacji.
Sklep z magią, Izba tortur, Targ niewolników, Chatka
czarownicy, Miejsca sabatów
- Chata rybaka, Statek, Przystań, Stocznia, Klasztor,
Uniwersytet, Latarnie morskie
- Chata rybaka, Statek, Przystań, Stocznia, Klasztor,
Uniwersytet, Stajnia, Fantastyczna stajnia, Sklep,
Targowisko, Bank, Karczma lub Oberża, Teatr,
Pomnik, Arena, Szkoła, Pensja, Świątynia herosa,
Wyrocznia przodków, Dworek lub willa, Pałac,

wywołuje ujemnych
efektów społecznych
Ogry lub trolle:

+4

0,1%

- Nie mogą budować
Dróg ani Terenów
Rolnych

Orkowie:

+0

1%

Leśne gobliny:

-1

2%

- Niewolnicy nie
wywołują
negatywnych efektów
społecznych
- Bieda nie wywołuje
negatywnych efektów
społecznych
- Mogą rekrutować
Lekką Piechotę i
Jeźdźców Wilków jak
Milicję
- Mroczne Rytuały i
Czarna Magia nie
wywołują
negatywnych efektów
społecznych
- w każdej chwili, gdy
powinna pojawić się
Niezadowolona
Ludność pojawiają się
automatycznie 2 jej
jednostki.
- mogą rekrutować
zwiadowców i lekką
piechotę jak milicję
- miejsca czarnej
magii oraz mroczne
rytuały nie wywołują
u nich negatywnych
skutków społecznych
wszystkie
ich
posiadłości
mają
cechę Mobilny
- koszt produkcji
wszystkich jednostek
i specjalistów jest o
50%
niższy,
niż
normalnie
- Leśne Gobliny nie
mogą budować Dróg i
Terenów Rolnych
- Żadne ich oddziały,
specjaliści, produkty,
posiadłości etc. nie
mogą
posiadać
jakości lepszej, niż
Dobra.
- jednostka populacji
Leśnych
Goblinów
potrzebuje tylko 1
jednostki żywności do
normalnej egzystencji

Dworek myśliwski, Harem, Kolekcja sztuki,
Przytułek, Latarnie morskie, Dom publiczny, Targ
niewolników, Cyrk, Salon piękności, Restauracja
Wszystkie oprócz: Hodowla, Chata myśliwego, Chata
rybaka,
Warsztat
rzemieślniczy*,
Warsztat
przetwórczy*, Gospodarstwo rolne*, Mury obronne,
Chata, Bandycka kryjówka, Obóz wędrowców, Stado
zwierząt
Wyspecjalizowana
uprawa,
Wyspecjalizowana
hodowla, Herbarium, Leśniczówka, Warzelnia soli,
Stocznia, Tartak, Warsztat Przetwórczy*, Sklep,
Karczma lub Oberża, Teatr, Zwierzyniec, Pomnik,
Pracownia Inżyniera, Biblioteka, Obserwatorium
astronomiczne, Szkoła, Uniwersytet, Pensja, Mury
obronne*, Szkoła fechtunku, Sala treningowa, Sieć
wież obserwacyjnych, Koszary, Strażnica, Klasztor,
Szkoła magii, Laboratorium, Sklep z magią,
Pracownia medyka, Szpital, Przystań*, Budynki gildii
lub cechów, Ratusz, Sąd, Kancelaria, Strażnica, Dom,
Dworek myśliwski, Dworek lub willa, Pałac,
Prywatna pracownia*, Ogrody, Harem*, Kolekcja
sztuki*, Kanały ściekowe*, Akwedukt,
Latarnie
morskie, Szkoły publiczne, Przytułek, Łaźnie,
Więzienia, Gildia złodziei, Gildia zabójców, Paser,
Dom publiczny, Kasyno, Palarnia opium, Tunel
przemytniczy, Cyrk, Salon Piękności, Restauracja

Gospodarstwo rolne, Wyspecjalizowana uprawa,
Herbarium, Kopalnie, Leśniczówka, Spichlerz,
Piwnica, Magazyn, Sklep, Targowisko, Bank,
Karczma lub Oberża, Teatr, Zwierzyniec, Arena,
Pomnik,
Biblioteka,
Pracownia
inżyniera,
Obserwatorium astronomiczne, Szkoła, Uniwersytet,
Pensja, Zamki i twierdze, Mury obronne, Sieć wież
obserwacyjnych,
Koszary,
Strażnica,
Wał
symboliczny, Pieczęć świątynna, Klasztor, Wieża
maga, Miejsce prób, Szkoła magii, Studnia mocy,
Krąg przywołań, Magiczny Portal, Międzywymiarowy
portal, Sklep z magią, Szpital, Przeprawa promowa
lub most, Kanał, Przystań, Budynki gildii i cechów,
Ratusz, Sąd, Strażnica, Kancelaria, Chata,
Dom lub mieszkanie w kamienicy, Dworek myśliwski,
Dworek lub willa, Pałac, Pustelnia, Ogrody, Izba
tortur, Harem, Kolekcja sztuki, Kanały ściekowe,
Akwedukty, Latarnie morskie, Przytułek
Szkoły publiczne, Łaźnie, Więzienie, Gildia złodziei,
Gildia skrytobójców, Targ niewolników, Tunel
przemytniczy, Salon piękności, Restauracja, Statek,
Kancelaria,

Górskie gobliny:

-1

2%

Zwierzoludzie:

-1

1%

i ½ do egzystencji
biednej
- Leśne Gobliny nie
potrzebują
Akweduktów
i
Kanałów ściekowych
posiadłości
z
oznaczeniem Czarna
Magia oraz Mroczne
Rytuały nie wywołują
u nich negatywnych
skutków społecznych
podobnie
jak
Niewolnictwo
lub
Bieda
- koszt produkcji
wszystkich jednostek
i specjalistów jest o
50%
niższy,
niż
normalnie, pobierają
też o połowę niższy
żołd
- Żadne ich oddziały,
specjaliści, produkty,
posiadłości etc. nie
mogą
posiadać
jakości lepszej, niż
Dobra.
- jednostka populacji
Górskich Goblinów
potrzebuje tylko 1
jednostki żywności do
normalnej egzystencji
i ½ do egzystencji
biednej
- budowla Manufaktur
nie
wymaga
posiadania zdolności
Innowacyjny
- Leśne Gobliny nie
potrzebują
Akweduktów
i
Kanałów ściekowych
wszystkie
ich
posiadłości posiadają
cechę Mobilny
Zwiadowcy
są
rekrutowani
jak
Milicja
Zwierzoludzie
ignorują
karne
modyfikatory
wynikające z Biedy
- Zwierzoludzie nie
potrzebują Kanałów
Ściekowych
i
Akweduktu
do
rozwoju

Bank, Teatr, Pomnik, Biblioteka (inna, niż
gromadząca wiedzę techniczną), Obserwatorium
astronomiczne,
Szkoła,
Uniwersytet,
Pensja,
Świątynia strażnicza, Obelisk strażniczy, Wał
symboliczny, Pieczęć świątynna, Relikwiarz, Klasztor,
Świątynia herosa, Świątynia wrogich sił, Talizman
płodności, Świątynia magii, Miejsce prób, Szkoła
Magii, Magiczny portal, Międzywymiarowy portal,
Talizman mocy, Miejsce medytacji, Sąd, Strażnica,
Ogrody, Kolekcja Sztuki, Szkoły publiczne, Kolekcja
sztuki, Salon piękności, Restauracja, Cyrk, Kancelaria

Gospodarstwo rolne, Wyspecjalizowana uprawa,
Herbarium, Wyspecjalizowane uprawy, Stocznia,
Warzelnia soli, Warsztat przetwórczy, Warsztaty
rzemieślnicze, Manufaktura, Warsztat płatnerski,
Sklep, Bank, Karczma lub oberża, Teatr, Arena,
Pomnik, Biblioteka, Pracownia inżyniera:
Obserwatorium astronomiczne, Szkoła, Uniwersytet,
Pensja, Zamki i twierdze, Mury obronne, Szkoła
fechtunku, Sala treningowa, Sieć wież obserwacyjne,
Koszary, Strażnica, Klasztor, Wieża maga, Pracownia
alchemika, Szkoła magii, Magiczny portal,
Międzywymiarowy portal, Laboratorium, Pracownia
medyka, Szpital, Przeprawa promowa lub most,
Kanał, Przystań, Budynki gildii i cechów, Ratusz,
Sąd, Strażnica, Kancelaria, Dom lub mieszkanie w
kamienicy, Dworek myśliwski, Dworek lub willa,
Płac, Prywatna pracownia, Ogrody, Kolekcja sztuki,

Centaury:

-1

0,2%

Wszystkie
ich
posiadłości
traktowane są jakby
miały cechę Mobilne
Nie
potrzebują
Stajni
do
rekrutowania
Kawalerii
- Lekka Kawaleria
kosztuje
tyle,
co
Milicja
Nie
potrzebują
Kanałów
i
Akweduktu

Nieumarli:

+2

n/a

Demony:

+6

0,01%

Inni nieśmiertelni:

+8

0,01%

- Niezależnie od
okoliczności
ich
Morale
zawsze
wynosi 5
Nie
potrzebują
żywności
Nie
potrzebują
żywności
Mogą
wznosić
konstrukcje
i
wytwarzać produkty
Nadludzkiej Jakości
- Każda wytworzona
jednostka Żywności
może
zostać
przekształcona
w
jednostkę
Magii,
Produkcji
lub
Dochodu
Nie
potrzebują
żywności
Mogą
wznosić
konstrukcje
i
wytwarzać produkty
Nadludzkiej Jakości
- Każda wytworzona
jednostka Żywności
może
zostać
przekształcona
w
jednostkę
Magii,

Kanały ściekowe, Akwedukty, Latarnie morskie,
Przytułek, Szkoły publiczne, Łaźnie, Więzienia,
Gildia złodziei, Gildia skrytobójców, Paser, Dom
publiczny,
Kasyno,
Palarnia
opium,
Tunel
przemytniczy, Chatka czarownicy, Miejsca sabatów,
Statek, Salon piękności, Restauracja
Gospodarstwo rolne, Wyspecjalizowana uprawa,
Herbarium, Wyspecjalizowane uprawy, Stocznia,
Warzelnia soli, Warsztat przetwórczy, Warsztaty
rzemieślnicze, Manufaktura, Warsztat płatnerski,
Sklep, Bank, Karczma lub oberża, Teatr, Arena,
Pomnik, Biblioteka, Pracownia inżyniera:
Obserwatorium astronomiczne, Szkoła, Uniwersytet,
Pensja, Zamki i twierdze, Mury obronne, Szkoła
fechtunku, Sala treningowa, Sieć wież obserwacyjne,
Koszary, Strażnica, Klasztor, Wieża maga, Pracownia
alchemika, Szkoła magii, Magiczny portal,
Międzywymiarowy portal, Laboratorium, Pracownia
medyka, Szpital, Przeprawa promowa lub most,
Kanał, Przystań, Budynki gildii i cechów, Ratusz,
Sąd, Strażnica, Kancelaria, Dom lub mieszkanie w
kamienicy, Dworek myśliwski, Dworek lub willa,
Płac, Prywatna pracownia, Ogrody, Kolekcja sztuki,
Kanały ściekowe, Akwedukty, Latarnie morskie,
Przytułek, Szkoły publiczne, Łaźnie, Więzienia,
Gildia złodziei, Gildia skrytobójców, Paser, Dom
publiczny,
Kasyno,
Palarnia
opium,
Tunel
przemytniczy, Chatka czarownicy, Miejsca sabatów,
Statek, Salon piękności, Restauracja, Fantastyczna
Stajnia, Stajnia
Brak

Brak

Brak

Niewolnicy

-1

n/a

Automaty

+4

n/a

Produkcji
lub
Dochodu
- każda jednostka
populacji
Niewolników
jest
traktowana
jak
Niezadowolona
- każda jednostka
populacji
Niewolników
jest
traktowana jak Biedna
- nie mogą pełnić roli
uczonych
nie
potrzebują
żywności
do
egzystencji
- ich morale zawsze
wynosi 5

Jak rasa do której należą

Jak rasa do której należą

Liczba ludności. Jednostki Populacji:
Liczba ludności określana jest w tak zwanych Jednostkach Ludności. Każda jednostka ludności to
minimalna grupa ludzi koniecznych do zagospodarowania pojedynczego Obszaru prowincji. Liczba ludzi, jacy
ją tworzą jest różna i zależy w dużej mierze od skali, w jakiej toczy się gra. Podczas, gdy w niewielkich
posiadłościach będzie to zapewne jedynie kilka osób, to w prawdziwych królestwach lub imperiach będą one
liczone w dziesiątkach czy setkach tysięcy osób.
Bazowo w momencie stworzenia Prowincji ta jest zamieszkana przez 5 jednostek ludności należących
do jednej, wybranej rasy. Mistrz Gry może zwiększyć tą ilość wedle swej woli. Dodatkowo Gracz tworząc
prowincję może poświęcić 2 + modyfikator rasowy na wykupienie dodatkowej jednostki ludności dowolnej rasy.

Wykorzystanie ludności:
Generalnie, poza nielicznymi specjalistami w rodzaju kupców, czarowników, rzemieślników czy
żołnierzy niemal wszyscy mieszkańcy prowincji są z natury pozbawieni źródeł dochodów. W Laruzji większość
ziem należy do władcy i to jemu przypada wyłączne prawo dysponowania ich wykorzystaniem. Bez pozwolenia
króla lub niższego feudała chłopom nie wolno obsiewać pól czy wchodzić do lasów. Przypominają więc pod
wieloma względami pracowników wielkiego gospodarstwa rolnego, którym zezwolono korzystać z owoców
swojej pracy w zamian za oddanie części z nich właścicielowi gruntów. Feudał pobiera od nich opłaty za
udzielenie tego przywileju. Rzadko mają one postać pieniężną. Najczęściej natomiast przybierają one kształt
worków ziarna, gotowych produktów i różnego rodzaju usług oraz udziału w pracach publicznych.
W każdym sezonie pan może skierować swych poddanych do następujących zadań:
Typ zadania
Opis
Prace rolne
Ta jednostka ludności została oddelegowana do pracy na jednym z obszarów wchodzących w
skład prowincji. Zajmują się uprawą pól, hodowlą bydła, górnictwem, polowaniem czy
wycinką lasów. Aby Obszar przynosił korzyści musi nań zostać wyznaczona jednostka
Rolników.
Otrzymujesz premie gospodarcze wynikające z posiadania jednego z obszarów.
Możesz posiadać tyle jednostek rolników, ile obszarów posiada twoja Prowincja.
Roboty publiczne
Ta grupa ludności zajmuje się robotami publicznymi. Budują i naprawiają gmachy publiczne,
mury miejskie i drogi, pracują w warsztatach i manufakturach. Zwykle wykonują pracę
wymagającą tężyzny fizycznej i wytrzymałości, a nie umiejętności czy wykształcenia.
Każda jednostka ludności zatrudniona przy Robotach Publicznych produkuje 3 dodatkowe
jednostki Produkcji.
Wytwarzanie towarów Osoby przydzielone do tego zadania zajmują się produkcją dóbr, które następnie zostaną
handlowych
przeznaczone na sprzedaż. Mogą być to różnego rodzaju towary, wliczając w to broń,
narzędzia i dzieła sztuki. Najczęstszym towarem są jednak tkaniny.
Produkcja w Laruzji zwykle odbywa się w tak zwanym systemie nakładczym. Oznacza to, że
robotnicy pracują we własnych, domowych warsztatach na własnych narzędziach, a gdy
wytworzą już wystarczającą ilość towaru przynoszą go do punktu skupu.
Każda jednostka ludności produkująca Towary Handlowe wytwarza 3 dodatkowe jednostki
Handlu.

Wytwarzanie
kultury

dóbr

Uprawianie nauki

Gromadzenie mocy

Modły do bogów

Ciężko oczekiwać, by niepiśmienni chłopi nagle zaczęli tworzyć wiersze lub malować obrazy.
Do tego potrzeba bowiem utalentowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Jednak siła
robocza może posiadać pewien wpływ na postęp prac artystów. Robotnicy mogą brać udział w
przygotowaniu świąt, parad i festiwali, aranżacji zdobień miast i przedstawień teatralnych.
Mogą wreszcie też dostarczać produktów i usług niezbędnych artystom oraz dbać o ich
codzienne potrzeby.
Każda jednostka ludności wspierająca rozwój kultury może przynieść następne korzyści:
- zniwelować negatywne efekty wytwarzane przez 2 jednostki ludności Niezadowolonej,
Niewolników lub Nędzarzy
- podnieść Morale w prowincji o 1 stopień
- podnieść lub obniżyć o 1 stopień Nastawienie do jakiegoś obiektu w prowincji
- ponieść lub obniżyć o 1 stopień Morale w we wskazanej prowincji nie należącej do BG
- podnieść lub obniżyć o 1 stopień Nastawienie do władz, BG lub dowolnego innego obiektu
w prowincji nie należącej do BG
Ta grupa ludności zajmuje się wspieraniem rozwoju nauki. W prawdzie większość z tych osób
nie studiuje świata przyrody i nie pisze filozoficznych rozpraw, jednak owoce ich pracy są
przeznaczane na umożliwienie tej działalności. Wykorzystywane są następnie do zapewnienia
źródeł utrzymania zarówno uczonym, jak i osobom, bez którym nie mogliby pracować:
członkom administracji, bibliotekarzom, wytwórcom pergaminów i atramentu czy też
kucharzom sprzątaczkom i innym, podobnym jednostką.
Każda jednostka ludności przeznaczona do tego zadania może przynosić następujące efekty:
- pozwala władcy za darmo otrzymać zdolność Innowacja
- pozwala władcy za darmo zwerbować jednego Specjalistę
Jeśli ludność, która wygenerowała zdolność Innowator zostanie skierowana do innego zadania
wytworzona tym sposobem Posiadłość przestaje funkcjonować.
Czarownicy potrafią gromadzić magiczną moc we własnym ciele lub w specjalnych amuletach
i następnie przekazać ją komuś innemu. W wypadku potężnych, wykwalifikowanych adeptów
sztuk magicznych w praktycznie niemożliwym jest wymuszenie takich posług, jednak pomoc i
usługi chłopów mogą przekonać ich do przekazania cząstki swej mocy. Niewykwalifikowani
robotnicy mogą zostać też przeznaczeni do poszukiwania i szkolenia nowych talentów,
czarowników i źródeł albo pozyskiwania niezbędnych do czarów surowców.
Każda jednostka populacji oddelegowana do tej czynności generuje jedną Jednostkę Mocy.
Ta ludność zajmuje się wznoszeniem modłów do bogów, przygotowywaniem uroczystości,
gromadzeniem materiałów koniecznych do rytuałów i ofiar, dbaniem o potrzeby świątyń i
kapłanów. Uczestniczą też w masowych modłach.
Każda jednostka ludności zmniejsza o 5% negatywne efekty wywołane Magią lub Czarną
Magią i Nadużyciem.

Potrzeby ludności:
Gospodarka Laruzji oparta jest na rolnictwie. Oznacza to, że wszystkie, albo prawie wszystkie
produkty, jakie są używane na kontynencie pochodzą z uprawy pól lub hodowli zwierząt. Ubrania wykonuje się
z wełnianej lub lnianej przędzy, je się wyłącznie naturalne produkty, buty robi się ze skóry, a przedmioty
codziennego użytku w rodzaju grzebieni czy igieł z kości, a nie plastiku. Rolnictwo dostarcza też oczywiście
żywności. Uprawa roli nie jest jedynym sposobem pozyskania tych dóbr, jednak z pewnością najwydajniejszym.
By zaspokoić potrzeby każdego z mieszkańców należy zadbać o to, by posiadał dostęp do tych dóbr.
Według Laruzyjskiego prawodawstwa wszystkie plony oraz upolowane zwierzęta należą do władcy danego
terytorium. W praktyce jednak znaczna ich część pozostaje w rękach jego poddanych, a tylko niewielki procent
trafia do rąk władcy.
Mechanika:
Aby przetrwać każda Jednostka Ludności wymaga minimum 2 jednostek Żywności.
Racja żywności mogą zostać zmniejszone do 1 jednostki Żywności. Jednak każda jednostka Ludności,
która nie otrzyma właściwej sobie ilości prowiantu staje się automatycznie Biedna.
Jeśli przez cały sezon dla którejś z jednostek Populacji zabraknie nawet tej ilości jedzenia jednostki te
giną z głodu. W prowincji natomiast pojawiają dwie Jednostki Niezadowolonych za każdą zmarłą Jednostkę
Ludności.

Biedni, Niezadowoleni i Przestępcy:
Laruzyjskie społeczeństwa dzieląc się na liczne warstwy, z których każda posiada jasno wyznaczone
zadanie, jakie realizuje na rzecz wspólnoty. Tak więc kapłani i mnisi się modlą, chłopi doglądają pól i pasą

bydło, rycerze i wojownicy bronią ich przed najeźdźcami, a władcy przed nadużyciami prawa. Obraz ten mąci
nieco obecność mieszczan zajmujących się handlem, jednak rzemieślnicy, górnicy czy uczeni wpisują się weń
bez problemu. Jednak ta sielankowa konstrukcja społeczeństwa nie jest realnym tworem. W każdym, nawet
najlepiej urządzonym królestwie pojawiają się bowiem jednostki, którym taki stan rzeczy nie odpowiada.
Pierwsza kategoria to osoby niezadowolone z rządów. Grupa ta jest bardzo szeroka. Zaczyna się na
zwykłych frustratach, osobach leniwych lub zwyczajnie zbyt krnąbrnych, by wykonywać rozkazy królewskie lub
też szukających metody, by zyskać na ich obejściu. Niektórzy z nich są wręcz zawodowymi mącicielami, swą
pozycję społeczną zyskującymi właśnie dzięki stałemu negowaniu poleceń płynących z góry. Inni buntownicy to
natomiast osoby w pełni zasługujące na swe określenie, często cierpiące na skutek błędnych decyzji władcy, jego
niesprawiedliwej, represyjnej polityki, lub też rujnujących ich życie, pracę i ścieżki rozwoju, nieprzemyślanych
decyzji. Wiele takich jednostek świadomie stawia opór systemowi, przeciwstawiając mu się czynnie lub biernie
zawsze, gdy przydarzy się taka okazja.
Bieda to oddzielny problem. W prawdzie w większości przypadków biedni nie buntują się przeciwko
władzy, jednak ich obecność nie jest zdrowa dla społeczeństwa. Większość biednych rekrutuje się z dwóch grup:
są to jednostki albo źle sobie radzące w życiu, albo pozbawione możliwości wykonywania pracy na skutek
chorób, starości, kalectwa, utraty rodziny, majątku lub środków niezbędnych do wykorzystywania zawodu.
Wielu z nich nie jest w stanie zając miejsca w społeczeństwie, które pozwalałoby im się spełnić. Wielu takim
osobom pomóc jest łatwo, wystarczy odrobina środków do życia i zapewnienie narzędzi pracy. Zwłaszcza
dotyczy to osób wpędzonych w ruinę przez złe postanowienia i decyzję władz nakładających zbyt ciężkie
powinności i podatki na poddanych, wojnę czy katastrofy naturalne.
Niestety niektórzy biedni stanowią dużo większą trudność. Dotyczy to wszelkiego rodzaju chorych,
kalek, starców, osób zrujnowanych przez nałogi… Bardzo często tym w ogóle nie da się przyjść z pomocą.
Zdarzają się też zwykłe pasożyty nie robiące nic w życiu, poza wyłudzaniem jałmużny.
Bieda nie jest czymś, na co władca powinien patrzyć bezczynnie. Wyrastają z niej bowiem problemy i
zagrożenia dla jego osoby. Zdrowi, zdolni do pracy mężczyźni z łatwością popadają w frustracje, a w ich sercach
rośnie bunt i niezadowolenie. Są bardzo łatwi do podburzenia i nakierowania przeciwko monarsze.
Co gorsza w Laruzyjskich warunkach nędza przybiera często skrajne formy. Biedacy nieraz głodują
(lub przynajmniej niedożywiają się) lub wręcz egzystują na granicy śmierci głodowej. Taki stan naraża ich na
liczne choroby. Są też bezbronni jeśli chodzi o ludzkie pasożyty. To właśnie oni najczęściej padają ofiarami
przestępców, gangów, handlarzy niewolników i bandytów. W odróżnieniu od bogaczy, którzy mają ochroniarzy
czy klasy średniej, która może się komuś poskarżyć mało kto ujmie się za obszarpanym i brudnym nędzarzem.
Oczywiście działa to też w drugą stronę: doprowadzeni do ostateczności ludzie żebrzą i kradną, kobiety
sprzedają swoje ciała, a mężczyźni dzieci, a nawet zabijają, by tylko zdobyć kilka monet…
Prawdopodobnie najniebezpieczniejszym zjawiskiem, jakie pojawia się w prowincji jest przestępczość.
W Laruzji znane są jej różne formy, jednak najprawdopodobniej najgroźniejsze są zorganizowane bandy oraz
rozbójnicy grasujący na drogach. Obie te grupy zajmują się rabunkiem i wymuszeniem. Pierwsi działają w
miastach, monopolizując kradzież, pobierając haracze oraz czerpiąc zyski z handlu opium, niewolnikami czy
prostytucji. Drugich napotkać można natomiast w lasach i na dzikich obszarach. Zwykle są to uzbrojeni
przestępcy nie wahający się dopuszczać się zabójstw i mordów. Pojedynczy napadają na podróżnych
pozbawiając ich życia i majątku, lub chwytający ich celem wymuszenia okupu albo sprzedania handlarzom
niewolników. Duże ich grupy natomiast potrafią atakować kupieckie karawany, grabić wioski, a w
ekstremalnych sytuacjach nawet miasta. Odmianą bandytyzmu jest też piractwo. Nie zdarzyło się w prawdzie, by
któraś z form przestępczości położyła kres życiu gospodarczemu krainy. Przeciwnie bandyci są jak pasożyty,
zależni od swych żywicieli, jednak powodują ogromne straty swymi działaniami.
Mechanika:
Na każde 5 jednostek Populacji zawsze przypada 1 jednostka Niezadowolonych, chyba, że Władca
zdoła w jakiś sposób zniwelować jej pojawienie się.
Jednostki Niezadowolonych nie wykonują żadnej pracy, starając się po prostu od niej uchylać.
Zwyczajnie nie słuchając poleceń. Buntownicy jednakże cały czas potrzebują żywności, a jej brak może
doprowadzić do pogłębienia rozruchów społecznych.
Jeśli liczba niezadowolonych osiągnie 50% ludności w prowincji, w tej wybucha Bunt i istnieje duże
prawdopodobieństwo, że jej suzeren straci władzę (razem z głową).
Jednostki biednych nie płacą podatków. Biedni zwyczajnie nie posiadają środków do życia, ani też
niczego, co dałoby im się zabrać. Nie da się więc na nich wymusić żadnych danin. Buntownicy także nie płacą
podatków.
Każde 2 jednostki Biednych obecne w Prowincji powodują automatycznie pojawienie się 1 jednostki
Niezadowolonych.
Każda jednostka Biednych podnosi przestępczość w prowincji o 1 stopień.

Przestępczość:
Przestępczość rządzi się nieco innymi regułami, niż bieda czy niezadowolenie społeczne. Przede
wszystkim każdy, niezależnie od swej zamożności czy stosunku do władzy może być przestępcą. Nie oznacza to
oczywiście, że wszyscy obywatele będą biegać po ulicach, podcinać gardła sąsiadom i kraść im sakiewki (choć
do takiej sytuacji też może dojść). Bardziej prawdopodobne jest natomiast jest, że będą omijać przepisy, lub
korzystać ze sposobności, jaką daje im nielegalna palarnia opium czy też paser sprzedający dużo tańsze, choć
kradzione towary. Po drugie przestępczość dotyka wszystkie warstwy społeczeństwa, biedny czy bogaty, chłop
czy kupiec, sprawiedliwy, światły monarcha czy też okrutny uzurpator uciskający swych poddanych czy nawet
mafijny lord: wszyscy mogą paść ofiarą oszustwa czy też kradzieży. Co więcej osoby wyżej postawione są
często bardziej narażone na ataki zuchwałych przestępców z tej przyczyny, że można im więcej ukraść.
Jednocześnie, jako, że zwalczani przez wszystkich, przestępcy posiadają dość skrytą naturę i działają w
utajnieniu, trudno więc wskazać, kto tak naprawdę jest przestępcą. Co więcej zwykle bandyci nie mają
przekonań antypaństwowych, a motywuje ich wyłącznie chciwość. Choć oczywiście, jeśli tylko mogą na tym
zyskać występują przeciwko państwu.
Mechanika:
Przestępczość nie występuje jako Jednostki Przestępczości, jak dwie poprzednie, ale jako Poziom
Przestępczości. Jeśli bandyci czują się bezkarnie, to do wprowadzenia totalnego chaosu w państwie wystarczy
bowiem ich jedynie garstka. Kilkunastu czy kilkudziesięciu dobrze wyszkolonych i zdeterminowanych
recydywistów kontrolowanych przez zdecydowanego i umiejącego myśleć przywódcę, dysponujących
pieniędzmi, bronią i innymi środkami może praktycznie zdecentralizować państwo, w odróżnieniu od nawet
dziesiątek tysięcy kieszonkowców czy przechodzących na czerwonym świetle staruszek.
Każdy poziom przestępczości obniża Produkcje i Dochód generowany przez Prowincje o 2 jednostki.
Dodatkowo każde 4 poziomy Przestępczości powodują pojawienie się 1 jednostki Niezadowolonych.

Niewolnicy:
Pomimo, że niewolnictwo z całą pewnością jest moralnie naganne wciąż pełni bardzo dużą rolę w
Laruzji. W prawdzie w wielu ludzkich społeczeństwach albo nigdy nie było naprawdę rozwinięte, albo też
stopniowo zanika, są jednak całe rasy, które wykorzystują tą formę pracy. Czołówkę stanowią oczywiście
gobliny, orkowie i czarne elfy, ale także ludy Kaal i do pewnego stopnia skrzydlaci. Także wśród wyniosłego
ludu można nabywać lub sprzedawać niewolników, jednak towar ten jest rzadki. Posiadanie niewolników nie
spotyka się z moralnym ostracyzmem, jednak jest rzeczą dziwną i podejrzaną. Większość niewolników w tej
ostatniej społeczności to dłużnicy, sprzedane za długi dzieci lub więźniowie. Może jeden na dziesięciu jest
jeńcem wojennym. Ogromna część z nich to natomiast ofiary porwań. Jednak posiadanie tego typu niewolników
jest poważnym przestępstwem.
Większość zniewolonych członków Wyniosłego Ludu stanowi służbę domową lub wykwalifikowanych
rzemieślników, artystów i uczonych. Nawet, jeśli są jeńcami wojennymi są traktowani dobrze, często ich życie
nie różni się od tego, jakie wiedliby na wolności. Spowodowane jest to faktem, że najczęściej są oni osobami
zbyt cennymi i przynoszącymi zbyt duże korzyści swemu panu, by traktować ich źle. Zabity lub okaleczony
niewolnik rzadko daje się zastąpić.
Niestety im więcej niewolników, tym ich los jest gorszy. Ofiarami tego typu wyzysku stają się wówczas
głównie kobiety, dzieci i młodzież obydwu płci. W cenie pozostają również zdrowi, silni mężczyźni, lecz
schwytanie takich bez walki jest bardzo trudne, najczęściej więc tego typu niewolnik ginie lub przestaje nadawać
się do pracy jeszcze przed tym, nim zostanie sprzedany. Również wykwalifikowani specjaliści pozostają w
cenie, jednak są oni towarem rzadkim. Uprowadzenie kobiet lub osób młodych często nastręcza mniej
problemów. W niektórych regionach wręcz grasują gangi polujące na dzieci w miastach lub na wsiach. Ich
ofiarami padają najczęściej sieroty, dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych, czyli najsłabsi. Ofiary tego typu
handlu kończą różnie.
Najczęściej w społeczeństwie Wyniosłego Ludu i Kaal niewolnicy trafiają w ręce przestępców. Dorosłe
kobiety sprzedawane są do domów publicznych, dzieci natomiast trafiają do manufaktur lub zmuszane są do
żebrania albo kradzieży. Czasem celowo się je okalecza, by wzbudziły litość przechodniów. Tak samo traktuje
się często osoby starsze lub chore. Jest to prawdopodobnie najpaskudniejszy, najokrutniejszy i najbardziej
haniebny typ wyzysku, jaki istnieje.
Ofiary napaści orków lub ciemnych elfów trafiają do ich domostw, chat i pałaców. Traktowane są
dosłownie jak zwierzęta. Śpią w stajniach i na podłogach izb, karmieni są resztami, odziewają się w łachmany.
Traktowani są różnie. Ci, którzy trafią do kopalń, lub na place wielkich robót publicznych są zmuszani do
katorżniczej pracy, przy której harują, aż nie umrą z wycieńczenia. Zwłaszcza gobliny znane są z marnowania
wielkich ilości niewolników. O pozostałych ich właściciele często dbają, ale w ten sposób, w jaki dba się o
dającą mleko krowę czy ciągnącego pług konia.

Niezależnie od typu niewolnictwa jest ono często mało korzystne dla społeczeństwa. Owszem,
posiadanie dużych grup pracowników przymusowych przynosi zyski. Pozwala wyręczać się zarówno władcy jak
i jego poddanymi darmową pomocą i bogacić się na cudzej pracy. Z drugiej strony jednak tego typu wyzysk nie
jest popularny. Większość panów Wyniosłego Ludu, Elfów, Krasnoludów czy nawet Haugów woli nakładać na
podbitą ludność dziesięciny, trybuty i haracze, ewentualnie przesiedlać ją do swego kraju niźli zmieniać ją w
niewolników.
Powód tej wielkoduszności jest czysto pragmatyczny. Nawet najlepiej traktowani niewolnicy bowiem
nienawidzą swoich panów i chętnie zbuntują się przeciwko nim. Owa nienawiść w połączeniu z ciągłą biedą, w
jakiej muszą żyć popycha ich do przestępstw. Lepszymi robotnikami okazują się pracujący na swoim chłopi,
których nie trzeba siłą zmuszać do uprawy pól… I którzy nie starają się uciekać, gdy tylko mają do tego okazję.
Utrzymywanie dużych ilości niewolników okazuje się wyjątkowo uciążliwe. Tym bardziej, że zwykle jest
porównywalne do trzymania beczki prochu w chucie…
Mechanika:
Każda jednostka Niewolników jest automatycznie Biedna, jednak nie generują niezadowolonych. Nie
da się jednak poprawić tego stanu rzeczy.
Każda jednostka Niewolników jest na potrzeby systemu traktowana jako Niezadowolona. Mimo to
nadal ona pracuje. Na potrzeby prawdopodobieństwa utraty kontroli nad prowincją doliczani są jednak do
zwykłych Buntowników. Jeśli ich liczba w prowincji przekroczy 50% mieszkańców wybucha Bunt.

3.3) Morale, dyscyplina, nastawienie:
- Władca, który pragnie zachować swoją pozycję, musi się nauczyć albo być dobrym, albo nie – zależnie od
okoliczności.
Niccolo Machiavelli
Kolejne ważne elementy opisujące sytuację w Prowincji to Morale, Dyscyplina i Nastawienie. Jak łatwo
zgadnąć są to czynniki czysto psychologiczne. Nie da się ich zjeść, policzyć, a ich zmierzenie nastręcza
trudności. Jednakże są one prawdopodobnie najważniejsze dla sprawności rządów danego miejsca. Jeśli bowiem
poddani nie wierzą w skuteczność i szansę powodzenia swych prac nie będą się przykładać do ich wykonywania
i nawet pędzeni batogami nie zdołają ukończyć powierzonych im zadań. Jeśli natomiast w ich sercach wzbiera
gniew na władcę będą umyślnie sabotować każde przedsięwzięcie.
Nawet najbardziej kochający poddani i żołnierze nie przydadzą się jednak do niczego w wypadku
niskiej dyscypliny. Wierni poddani mogą deklarować lojalność, lecz jednak jeśli nie będą bali się władcy może
się szybko okazać, że nikt nie płaci podatków, a wszyscy jakoś zapomnieli stawić się na pola, gdy przyjdzie czas
odrabiać pańszczyznę.
Z drugiej strony, jeśli poddani dobrze myślą o władcy, to mogą wybaczyć mu wiele niedociągnięć jego
polityki. Nawet głodni i zrujnowani ludzie mogą ignorować tymczasowe trudności i słuchać swego przywódcy,
jeśli go lubią i wierzą w jego skuteczność na tronie. Czynniki psychologiczne opisują trzy statystyki. Są to:

Morale:
Morale to najmniej uchwytna ze statystyk psychologicznych. Generalnie opisuje ona samopoczucie
poddanych oraz ich wiarę w sens ich trudów. Poddani o dużym morale zwyczajnie czują, że to, co robią posiada
znaczenie, wpływa na ich los i generalnie jest ważne. Są szczęśliwi dokładając swoją cegiełkę do wspólnego
dobrobytu i chętnie poświęcają swój czas do realizacji tego celu. Wielu z nich pracuje ponad wymagane
minimum, występuje z własną inicjatywą i przykłada się, realizując się we wspólnych wysiłkach.
Niskie morale ma efekty odmienne. Chłopi zwyczajnie nie rozumieją narzuconych nań ciężarów,
uważają je za zbędne, a pracę przy nich za nie mającą żadnego efektu. Nie przykładają się do niej i chętnie z niej
rezygnują. W skrajnych przypadkach porzucają nawet uprawę własnych pól, nie wierząc, by cokolwiek z niej
wyszło.

Dyscyplina:
Dyscyplina to natomiast rygor w jakim żyją poddani. Określa stopień wolności i swobód, jakie są
dopuszczalne w twoim państwie, stopień egzekwowania praw oraz ciężar przewinień. Niska dyscyplina
generalnie oznacza wyjątkowo pobłażliwe traktowanie ludzi, którym uchodzi na sucho każda deprawacja,
przestępstwo czy samowola. Poddani w takich warunkach mogą czuć się szczęśliwi, jednak nie da się ukryć, że
w niewielkim tylko stopniu słuchają władcy. Jego polecenia są traktowane raczej jako sugestie niż rozkazy, a
gdy jest to wygodne omija się je. Z drugiej strony najwyższy poziom Dyscypliny oznacza, że państwo działa
praktycznie jak w zegarku, a każdy posiada wyznaczoną rolę, z której nie śmie wyjść. Wolności obywatelskie są

bardzo nieliczne, a życia obywateli regulują skomplikowane zakazy i nakazy. Każde przewinienie jest karane
niemal natychmiast, często w sposób bardziej srogi, niż wymaga tego sytuacja.

Nastawienie:
Nastawienie to natomiast stosunek, jaki poddani żywią do władcy (lub innej siły). Od jego wysokości
zależy, czy go szanują, czy też kochają go. Nawet szczęśliwi, żyjący w swobodzie poddani mogą okazać się
mało przydatni, a nawet niebezpieczni dla władcy jeśli uważają go (bezpodstawnie) za wielkiego tyrana i
gwałtownika lub osobę nieudolną. Będą przy tym starać się go pozbyć lub sabotować jego wysiłki. Może się to
oczywiście zmienić, jeśli ich suzeren zostanie zastąpiony przez osobę popularniejszą, lub pokaże się z lepszej
strony… Albo też weźmie w karby lud i siłą narzuci mu swoje rozkazy… Wówczas nie będzie musiał się
przejmować nastawieniem

Nastawienie (inne):
Suweren nie jest jedynym obiektem, którego opisuje Nastawienie. Generalnie opinia publiczna może
posiadać (i zapewne posiada) o każdym obiekcie, zjawisku osobie lub organizacji w danej krainie i w krainach
ościennych. W zależności od tego, jak ono się kształtuje poddani w różny sposób reagują na działania
związanych z tą siłą osób. Przykładowo cieszący się dużą popularnością, pomagający biednym mnisi lub też
wysłannicy pobliskiego, sprzymierzonego królestwa mogą liczyć na pomoc chłopstwa. Ci chętnie wskażą im
drogę, udzielą schronienia, zaproszą do siebie lub nawet pomogą w pracy. Na widok budzących grozę
inkwizytorów lub wysłanników wrogiego państwa nie będą już tak wylewni. W efekcie mogą się oni spotkać z
odmową przemocy, zawyżonymi cenami (lub w ogóle odmową sprzedania czegokolwiek), a w skrajnych
przypadkach z obrzucaniem wyzwiskami, kamieniami lub wręcz jawną napaścią.
Nastawienie posiadają też mieszkańcy innych prowincji (oraz ich władcy). Opisuje ono wówczas
stosunki, jakie z tymi państwami ma nasza kraina.
Wyjściowe wartości wszystkich tych cech (Morale, Dyscypliny i Nastawienia) wynoszą 5.

Modyfikatory z morale:
Jak już wspomniano Morale opisuje głównie zadowolenie z życia obywateli. Zwykle, jeśli nic nie stoi
na przeszkodzie w realizacji ich planów, a efekty przynoszone przez pracę są zadowalające poddani samorzutnie
stają się szczęśliwsi. Podobnie odwrotnie, jeśli z jakichś powodów ludność nie może się realizować lub cierpi
niedostatek jej samopoczucie szybko się pogarsza. Morale nie opisuje stosunku do władzy. Przeciwnie, w dużej
mierze zależą od wypadków, na które władca nie posiada wpływu: zdarzeń losowych, katastrof, zagrożenia
wrogimi działaniami… Morale może być kształtowane przez następujące czynniki:
- każdy sezon niedożywienia lub głodu: -2
- każdy przypadek nie wypłacenia pracownikom należności za usługi przez władcę: -1
- przegrana lub okupiona ciężkimi stratami bitwa: - 1k4-1
- okrutny czyn władcy wobec poddanego, na przykład morderstwo lub nieuzasadniona egzekucja, ograbienie z
majątku, porwanie lub wymuszenie: - 1k3
- niepotrzebne, zbędne prace i świadczenia: -1
- rozpoczęcie wojny lub ogłoszenie poboru wojskowego: -1
- wtargnięcie do kraju wrogiej armii: -1
- pojawienie się niebezpiecznego potwora, głośne przestępstwa lub inne zagrożenia dla bezpieczeństwa
publicznego: -1
- katastrofa naturalna (głód, powódź, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi etc.) – 1
- sojusz z niepopularną (Nastawienie 4 lub niższe) osobą lub stronnictwem -1
- podjęcie działań dążących do zaszkodzenia lub zniszczenie popularnej osoby lub stronnictwa (Nastawienie 7
lub wyższe) -1
- widowiskowe trwonienie pieniędzy z danin -1
- organizacja hucznych obchodów świąt oraz zabaw dla ludu (koszt minimum 10jp. na Jednostkę Populacji): +1
- sprawna organizacja pomocy dla poszkodowanych w działaniach wojennych, katastrofach naturalnych etc. +1
- wygrana bitwa: +1k3+1
- duży, uwieńczony korzyściami dla poddanych sukces władcy (np. otwarcie nowego szlaku handlowego, udany
podbój, polityczne małżeństwo pozwalające przyłączyć do kraju nowe prowincje) +1
- wzniesienie oczekiwanych przez ludność struktur lub posiadłości: +1
- zakończenie wojny: +1
- sojusz z popularną, lubianą przez ludność (popularność 6 lub wyższa) siłą lub stronnictwem
- korzystne wydarzenie losowe (np. urodzaj, cud, interwencja boska): +1
- zażegnanie ważnego niebezpieczeństwa dla kraju lub życia publicznego, albo zniszczenie ważnego wroga ludu
(Nastawienie 3 lub niższe) +1

Wysokość morale
10

8

Opis
Fanatyczna wiara
w lepsze jutro
Niesłychanie
wysokie
Wysokie

7

Bardzo dobre

6
5
4

Dobre
Normalnie
Niskie

3

Bardzo niskie

2

Na
krawędzi
katastrofy
Całkowita
katastrofa

9

1

Efekty:
+ 1% przyrostu naturalnego na skutek imigracji do twojego państwa
- 4 jednostki Niezadowolonych
+ 0,5% przyrostu naturalnego na skutek imigracji do twojego państwa
- 3 jednostki Niezadowolonych
+ 0,2% przyrostu naturalnego na skutek imigracji do twojego państwa
- 2 jednostki Niezadowolonych
+ 0,1% przyrostu naturalnego na skutek imigracji do twojego państwa
- 1 jednostka Niezadowolonych
Brak
Brak
+1 jednostka Niezadowolonych
- 0,1% przyrostu naturalnego na skutek ucieczek z prowincji
+ 2 jednostki Niezadowolonych
- 0,2% przyrostu naturalnego na skutek ucieczek z prowincji
+ 3 jednostki Niezadowolonych
- 0,5% przyrostu naturalnego na skutek ucieczek z prowincji
+ 4 jednostki Niezadowolonych
- 1% przyrostu naturalnego na skutek ucieczek z prowincji

Modyfikatory z Dyscypliny:
Dyscyplina opisuje natomiast posłuch, z jakim spotyka się władca oraz jego autorytet. Niska dyscyplina
powoduje, że poddani lekceważą sobie jego polecenia i ignorują je. Każdy robi to, co mu się żywnie podoba,
niezależnie, czy jest to zgodne z prawem, czy nie. Wysoka dyscyplina oznacza natomiast, że wszyscy
mieszkańcy prowincji żyją w narzuconym odgórnie rygorze. Mogą nienawidzić swojego króla z całego serca,
pragnąć ucieczki z jego ziem, ale i tak nie zechcą podnieść przeciwko niemu ręki ze strachu przed niechybną i w
stu procentach pewną, okrutną karą.
Dyscyplina zależy generalnie od wysiłków władcy. W chwili, gdy życiem poddanych rządzi zestaw
jasnych, spójnych reguł i zdają sobie sprawę, że są one przestrzegane konsekwentnie wówczas będą
zdyscyplinowani. Często jednak okazuje się, że spójne prawa nakładają nań zbyt wiele ograniczeń. Może to na
krótką metę być dobre dla władcy, ale prędko przekona się on, że system taki wymaga reformy.
Aby utrzymać odpowiednią dyscyplinę niezbędne jest takie zalecenie oraz odpowiedni personel, który
egzekwowałby jej przestrzeganie: żołnierze, kaci, nadzorcy i sędziowie. Oczywiście stałe utrzymanie w
gotowości tej ilości ludzi jest bardzo kosztowne.
Dodatkowo na dyscyplinę mają wpływ następujące zdarzenia:
- każdy sezon niedożywienia lub głodu: -2
- każdy (zaczęty) tydzień zaległości w wypłacie żołdu wojsku: -1
- każdy miesiąc bezczynności wojska: -1
- zły przykład władz i ich urzędników: rabunki, mordy, przestępstwa, bezprawne uwięzienia czy konfiskaty
mienia: -1
- przykłady słabości władzy, brak reakcji na przestępstwa, agresje wrogów, zagrożenia publiczne etc: -1k3
- przegrana bitwa: -1k4
Poziom dyscypliny:

Opis:

Konieczna ilość żołnierzy
na 1000 mieszkańców:
100 żołnierzy

10

Mithrilowa
dyscyplina

9

Żelazna
dyscyplina

50 żołnierzy

8

Tyrania

20 żołnierzy

Efekt:
Neguje
5
jednostek
Niezadowolonych
i
Przestępczości
Przyrost naturalny spada o 0.5% z powodu
nadmiernej eksploatacji mieszkańców i zbyt dużej
brutalności władz.
Neguje
4
jednostki
Niezadowolonych
i
Przestępczości
Przyrost naturalny spada o 0.2% z powodu
nadmiernej eksploatacji mieszkańców i zbyt dużej
brutalności władz.
Neguje
3
jednostki
Niezadowolonych
i
Przestępczości

7
6
5
4
3
2

1

Twardy
rygor
Ciężki rygor

10 żołnierzy

Normalna
Lekkie
rozprężenie
Ciężkie
rozprężenie
Katastrofa

1 żołnierz
½ żołnierza

Przyrost naturalny spada o 0.01% z powodu
nadmiernej eksploatacji mieszkańców i zbyt dużej
brutalności władz.
Neguje
2
jednostki
Niezadowolonych
i
Przestępczości
Neguje
1
jednostkę
Niezadowolonych
i
Przestępczości
Brak
+1 jednostka Przestępczości i Niezadowolonych

1/5 żołnierza

+2 jednostki Przestępczości i Niezadowolonych

1/10 żołnierza

Totalne
bezhołowie

1/20 żołnierza

+3 jednostki Przestępczości i Niezadowolonych
Przyrost naturalny spada o 0.2% z powodu zbyt
dużej ilości przestępstw, ciągłych zamieszek,
morderstw i ucieczek ludności
+4 jednostki Przestępczości i Niezadowolonych
Przyrost naturalny spada o 0.5% z powodu zbyt
dużej ilości przestępstw, ciągłych zamieszek,
morderstw i ucieczek ludności

5 żołnierzy

Modyfikatory z Nastawienia:
Nastawienie, jak już pisano odpowiada za stosunek, jaki poddani innych władców posiadają do osoby
BG (lub dowolnej innej osoby lub obiektu w prowincji). Nastawienie jest często cechą kluczową, jeśli chodzi o
możliwość prowadzenia rządów. Pozytywnie nastawieni do władcy ludzie bowiem z łatwością dają się namówić
do realizacji jego projektów oraz wybaczają mu ich niepowodzenia. Przykładowo ludzie uważający króla
ościennego państwa za mądrego i sprawiedliwego monarchę z łatwością zgodzą się na ustępstwa ich władcy na
jego rzecz czy nawet zagarnięcie przez niego części terytorium. Będą wierzyć, że decyzje te przynoszą im
korzyści, a być może potraktują go nawet nie jako okupanta, lecz wyzwoliciela,
Osoby nienawidzący monarchy natomiast nawet prośbę o kurtuazyjne dary potraktują jak wysoki
trybut, wykorzystają też każdą okazję, by zaszkodzić jego wysłannikom..
Osobami, które pierwsze poczują popularność lub niepopularność władcy są jego słudzy. W prawdzie
mało prawdopodobne jest, by wrogo nastawieni chłopi rzucili się na uzbrojony oddział wojska, jednak napaść na
samotnego gońca, herolda czy poborcę podatkowego jest czymś innym. Nawet osoby podróżujące pod opieką
dużych sił zbrojnych ucierpią na fali niezadowolenia. W prawdzie chłopi nic nie zrobią podróżującemu pod
obstawą dworzaninowi, ale też mu nie pomogą. Wiele czasu może spędzić błądząc, bo ktoś podał mu złą drogę,
a jeśli jego koń zgubi podkowę, to nie dość, że przepłaci u kowala, ale ten nie tylko nie będzie śpieszył się ze
swą pracą, ale też wykona ją tak, by kilka kroków dalej koń zgubił ją ponownie.
Popularny, budzący sympatię monarcha oczywiście może oczekiwać pomocy dla swych ludzi, a nawet
tego, że jego poddani zgłaszać będą się na ochotnika do wykonywania różnych, nie wymagających wiele
wysiłku prac i zadań.
Na nastawienie duży wpływ mają wydarzenia losowe i decyzje władców
- każdy, bezprawny mord, rabunek lub masowe aresztowania dokonane w prowincji z rozkazu władcy: -1k3
- egzekucje jeńców lub zakładników: -1
- przymusowy pobór do wojska: -1
- działania wojskowe trwające dłużej niż 3 miesiące: -1
- zaszkodzenie nielubianej (nastawienie 4 i mniej) instytucji lub osobie: +1
- zaszkodzenie popularnej (nastawienie 6 i więcej) instytucji lub osobie: -1
- sojusz z lubianą (nastawienie 6 i więcej) osobą, państwem lub instytucją: +1
- sojusz z niepopularną (nastawienie 4 i mniej) osobą, państwem lub instytucją: -1
- prowincja, w której mierzone jest Nastawienie nie należy do Gracza: -2
- skandale, afery, głośne romanse lub rozrzutność władcy: -1
- zakończenie każdego, popularnego lub przynoszącego korzyści ludności danej prowincji przedsięwzięcia: +1
- organizacja hucznych obchodów świąt oraz zabaw dla ludu (koszt minimum 10jp. na Jednostkę Populacji): +1
- sprawna organizacja pomocy dla poszkodowanych w działaniach wojennych, katastrofach naturalnych etc. +1
- wygrana bitwa: +1k3
- przegrana bitwa: -1k3
- każdy twój Agent schwytany na działaniach szkodliwych osoby, której nastawienie jest modyfikowane: -1

Wysokość
nastawienia
10

Opis

Efekty:

Władca jest niemal
ubóstwiany

9

Władca jest niemal
kochany

8

Przyjazne

7

Raczej przyjazne

6
5
4
3

Pozytywnie
neutralne
Neutralne
Niechętne
Nieprzyjazne

Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są łatwiejsze o
+25
Koszt wszystkich działań podejmowanych przez wysłanników Władcy jest
tańszy o 25%
Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są łatwiejsze o
+20
Koszt wszystkich działań podejmowanych przez wysłanników Władcy jest
tańszy o 10%
Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są łatwiejsze o +
15
Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są łatwiejsze o
+10
Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są łatwiejsze o +5

2

Jawnie wrogie

1

Na granicy wony

Brak
Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są trudniejsze o -5
Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są trudniejsze o
-10
Koszt wszystkich opłat ponoszonych przez Władcę i jego wysłanników rośnie
o 50%
Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są trudniejsze o
-20
Koszt wszystkich opłat ponoszonych przez Władcę i jego wysłanników rośnie
o 100%
Istnieje 10% szans, że pracownicy władcy wychodząc poza kontrolowany
przez niego teren zaginą bez wieści: uciekną, zostaną zamordowani lub
zdradzą.
Państwo władcy zostaje objęte embargiem handlowym. Wszystkie
przechodzące lub kończące się na tak wrogo nastawionej Prowincji szlaki
handlowe przestają przynosić korzyści.
Nastawienie do wszelkich prowincji handlujących z Tobą spada w tej
prowincji o 1.
Wszystkie akcje podejmowane przez wysłanników Władcy są trudniejsze o
-30
Koszt wszystkich opłat ponoszonych przez Władcę i jego wysłanników rośnie
o 200%
Istnieje 30% szans, że pracownicy władcy wychodząc poza kontrolowany
przez niego teren zaginą bez wieści: uciekną, zostaną zamordowani lub
zdradzą.
Państwo władcy zostaje objęte embargiem handlowym. Wszystkie
przechodzące lub kończące się na tak wrogo nastawionej Prowincji szlaki
handlowe przestają przynosić korzyści.
Mimo, że nie musi to być oficjalnie ogłoszone między obydwoma krajami
dochodzi do wojny. Jeśli przeciwnik jest słabszy oczywiście nie musi
atakować twojego państwa, jednak wykonuje wszelkie możliwe akty
wrogości.
Nastawienie do wszelkich prowincji handlujących z Tobą spada w tej
prowincji o 2.

Uwaga!!!
Nastawienie odpowiada nie tylko za kontakty z własnymi Poddanymi. Osobny licznik nastawienia
powinny posiadać także sąsiadujące z prowincją państwa, ważne osoby oraz organizacje działające w obrębie
prowincji. Wówczas tabelkę należy odczytywać inaczej:
- premie dla wysłanników generowane są jedynie w momencie, gdy ich działania wpływają
bezpośrednio na daną grupę (np. jest ona infiltrowana przez naszych Szpiegów)

- koszta wchodzą w grę, jedynie, jeśli wysłannicy próbują coś nabyć od ludzi należących do danej siły
politycznej lub ich wysłanników (np. działają na terytorium wrogiego króla)
- w momencie, gdy Nastawienie spadnie do 3 organizacje czują się zagrożone i zaczynają podejmować
aktywne kroki na arenie politycznej: ślą napomnienia, grożą i szukają poparcia. W momencie, gdy nastawienie
spada do 2 ich głos staje się bardziej agresywny: aktywnie poszukują sojuszników, mobilizują wojska i
zaczynają działać przeciwko nam, organizując grupy nacisku i oporu. Może dochodzić też do niewielkich
utarczek. Gdy nastawienie spada do 1 między naszą prowincją, a sąsiadami dochodzi do wojny.
Na nastawienie sąsiadów wpływają następujące rzeczy:
- morderstwo lub inny gwałt dokonane przez naszych ludzi na jednym z ich pracowników lub
poddanych: -1k3
- bezprawne aresztowanie, zatrzymanie, konfiskata mienia lub rabunek dokonany przez naszych ludzi
na jednym z ich pracowników lub poddanych: -1
- poważne przestępstwo dokonane na naszym terytorium w wyniku zaniedbania naszych ludzi na
jednym z poddanych lub pracowników danej siły: -1
`
- pogwałcenie ich strefy wpływów, naruszenie praw lub przywilejów, trudne do spełnienia, bezprawne
żądania (np. wysłania pomocy wojskowej, uiszczenia trybutu etc.): -1
- agresywne działania przeciwko innej organizacji na terytorium kontrolowanym przez daną siłę (np.
wojna wywiadów lub gangów na terenie innego państwa): -1
- podpisanie sojuszu lub porozumienia z siłą nielubianą (nastawienie 4 lub niższe) na danym terytorium:
-1
- wysłanie podarków dla władcy lub ludności kraju: +1
- wypłacenie odszkodowania (minimum 2 razy wyższego, niż uczynione straty) i / lub wydanie winnych
(ewentualnie wniesienie 4 razy większego odszkodowania): niweluje negatywne efekty działań o 1 stopień
- pomoc wojskowa lub materialna w wypadku katastrofy: +1
- podpisanie sojuszu lub porozumienia z siłą lubianą (nastawnie 6 lub wyższe) w szeregach rozmówcy:
+1
- ukończenie działań korzystnych dla nas i innej siły (np. stworzenie nowego szlaku handlowego) +1

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 przedstawicieli innej rasy może więc sprawić, że Nastawienie, Dyscyplina i Morale znacznie
podupadną. Zależy to od poniższej tabeli:
Rasa:
Wyniosły Lud:

Nielubiane rasy: (kara -1
do Nastawienia)
Półorkowie, Smokowcy,
Zwierzoludzie

Haugowie:

Smokowcy

Nordowie:
Nagarowie:
Amazonki:

Smokowcy
Smokowcy,
demoniczne
Smokowcy

Kaal Mordhe:

Smokowcy

Ziggar:
Wysokie elfy:

Smokowcy
Krasnoludy

Elfy leśne:

Krasnoludy

Ciemne elfy:

Skrzydlaci, Morskie elfy

Istoty

Niecierpiane rasy: (kara
-2 do Nastawienia)
Ciemne elfy, Ogry i
Trolle, Orki, Gobliny
górskie oraz leśne,
Ciemne elfy, Ogry (w
Hungarze),
Istoty
demoniczne
Ciemne elfy,
Krasnoludy,
Demony,
Nieumarli,
Ciemne elfy, Ogry, Istoty
demoniczne
Ciemne elfy, Orkowie,
Ogry, Trolle,
Ciemne elfy,
Smokowcy, Orki, Trolle,
Gobliny, Ogry oraz ich
mieszańcy
Smokowcy, Orki, Trolle,
Gobliny górskie, Ogry
oraz
ich
mieszańcy,
Ciemne elfy
Ludzie
inni,
niż

Nienawidzone rasy: (kara -3 do
Nastawienia)
Demony, Nieumarli
Demony, Nieumarli
Demony, Nieumarli
Demony, Nieumarli
Demony, Nieumarli
Demony, Nieumarli
Ciemne elfy, Demony, Nieumarli,
Leśne gobliny, Demony, Nieumarli,

Wysokie elfy, Krasnoludy

Szare elfy:

Krasnoludy

Zielone elfy:

Krasnoludy

Morskie elfy:

Krasnoludy, Ciemne elfy

Krasnoludy:

Ogry i trolle:

Wszystkie elfy, prócz
ciemnych,
Smokowcy,
Zwierzoludzie
Zwierzoludzie,
Smokowcy
Zwierzoludzie,
Smokowcy
Ciemne
elfy,
Zwierzoludzie,
Smokowcy
Ludzie,
Krasnoludy,
Gnomy, Skrzydlaci
Demony, Nieumarli

Orkowie:

Demony, Nieumarli

Leśne gobliny:

Demony, Nieumarli

Górskie gobliny:

Demony, Nieumarli

Zwierzoludzie:

Wyniosły
lud,
Krasnoludy,
Niziołki,
Gnomy, Skrzydlaci

Gnomy:
Niziołki:
Skrzydlaci:
Smokowcy:

Centaury:
Nieumarli:

Ogry,
Trolle,
Orki,
Gobliny, Nieśmiertelni

Demony:

Ogry,
Trolle,
Orki,
Gobliny, Nieśmiertelni

Inni nieśmiertelni:

Demony, Nieumarli,

3.4) Rodzaj sprawowanej władzy:

niewolnicy, Inne rasy
elfów, Gnomy, Niziołki,
Smokowcy
Smokowcy, Orki, Trolle,
Gobliny, Ogry oraz ich
mieszańcy, Ciemne elfy
Smokowcy, Orki, Trolle,
Gobliny, Ogry oraz ich
mieszańcy, Ciemne elfy
Smokowcy, Orki, Trolle,
Gobliny, Ogry oraz ich
mieszańcy,
Półorkowie, Nagarowie,
Orki,
Ogry,
Trolle,
Gobliny, Ciemne elfy
Orki,
Ogry,
Trolle,
Gobliny, Ciemne elfy
Orki,
Ogry,
Trolle,
Gobliny

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

Elfy
Ludzie, prócz Nagarów,
Haugów
i
innych
barbarzyńców,
elfy,
prócz ciemnych, Niziołki,
Gnomy, Skrzydlaci
Ludzie, prócz Nagarów,
Haugów
i
innych
barbarzyńców,
elfy,
prócz ciemnych, Niziołki,
Gnomy, Skrzydlaci
Ludzie, prócz Nagarów,
Haugów
i
innych
barbarzyńców,
elfy,
prócz ciemnych, Niziołki,
Gnomy, Skrzydlaci
Ludzie, prócz Nagarów,
Haugów
i
innych
barbarzyńców,
elfy,
prócz ciemnych, Niziołki,
Gnomy, Skrzydlaci

Krasnoludy:

Krasnoludy:

Krasnoludy, Leśne elfy

Krasnoludy:

Demony, Nieumarli
Demony, Nieumarli
Wszystkie
inne
rasy
prócz
Demonów,
Smokowców
i
Ciemnych elfów
Wszystkie inne rasy,
prócz
ciemnych elfów i smokowców oraz
Niemurałych

Kolejnym, decydującym czynnikiem, jaki ma wpływ na przebieg kariery naszego posiadacza
ziemskiego jest rodzaj sprawowanej przez Gracza władzy. Te mogą wyglądać w następujący sposób:
- Władza suwerenna: Postać sprawuje władzę suwerenną nad prowincją. Wyżej od niego znajdują się już tylko
bogowie. Bohater stanowi w niej prawo, a każde jego widzimisię może zostać przekute w rozkaz. Zaletą tej
sytuacji jest fakt, że zasadniczo nie musi się z nikim liczyć. Nikt nie może go powstrzymać przed
rozpoczynaniem wojen, łamaniem czy zawieraniem sojuszy, karaniem śmiercią swoich ludzi czy narzucić nań
podatków. Wadą natomiast jest fakt, że zasadniczo jest zdany sam na siebie w wypadku wojen i zagrożeń.
Wyłącznie od niego więc zależy, czy wyjdzie z nich obronną ręką.
- Lenno: Bohater nie jest władcą danej krainy, a jedynie jej zarządcą. Może być arcykapłanem liczącym się z
opinią konklawe swego kultu, arystokratom będącym poddanym kogoś wyżej urodzonego lub królewskim
namiestnikiem. W zasadzie posiada wolną rękę w sprawowaniu władzy nad swą dziedziną, jednak musi liczyć
się z opinią władcy. Oznacza to, że gdy otrzyma taki rozkaz musi podjąć wojnę z kimś, lub zawrzeć pokój, nie
może w pełni dowolnie dysponować życiami swoich poddanych oraz płacić daniny swemu władcy. Jego
przeciwnicy (zwłaszcza jeśli są poddanymi tego samego człowieka) mogą skierować doń skargę. Zaniedbując
tych obowiązków może zostać pozbawiony stanowiska, zmuszony do stanięcia przed sądem, a odmówiwszy
uznany za buntownika.
Z drugiej strony władca jest zobowiązany zapewnić swemu poddanemu bezpieczeństwo i roztoczyć nad
nim swoją opiekę. To znaczy, że w wypadku napaści na ziemie gracza wojska królewskie przyjdą mu z pomocą,
suweren może też wezwać przed sąd królewski wszystkie osoby, na które skargę złoży BG.
Mechanika: Pierwszą rzeczą, jaką wymaga od swoich poddanych Suweren jest płacenie pewnej daniny. Ta
najczęściej przyjmuje formę płatności uiszczanych w złocie lub towarach. Podstawowa danina zwykle wynosi
1jp. za każdy Obszar posiadany przez Prowincję oraz drugie tyle za każdą Jednostkę Ludności. Jednak opłata nie
jest stała. Dodatkowo suweren wymaga też utrzymywania wojska w liczbie równej tej, jaką gwarantuje 1
jednostka ludności.
Opłata ta nie jest stała i Suweren może ją – zależnie od sytuacji międzynarodowej, własnej woli,
sympatii do BG lub widzimisię Mistrza Gry – podnosić lub obniżać, ogłaszać jednorazowe podatki, pobory do
wojska etc. Mogą one znacznie skomplikować sytuację finansową krainy.
Dodatkowo istnieją duże szanse, że władca zleci swemu poddanemu wykonanie jakichś zadań, których
koszt będzie musiał pokryć sam. Sytuacja taka nastąpi na pewno w momencie, gdy Przestępczość w jego
prowincji osiągnie bardzo wysoki poziom, lub też Morale albo Dyscyplina bardzo spadną. Jeśli zlecone przez
władcę zadania nie zostaną spełnione prawdopodobnie gracz popadnie w niełaskę, może zostać wezwany przed
oblicze króla celem wytłumaczenia się z zaniechania (co najpewniej zakończy się uwięzieniem) lub pozbawiony
władzy. Jeśli nie zastosuje się do tych decyzji zostanie uznany buntownikiem, a po jego osobę może zostać
wysłane wojsko.
W każdej chwili każdy poddany może poprosić władcę lub jednego z jego urzędników o rozpatrzenie
jego sprawy, pisząc doń list, lub osobiście stając przed jego obliczem i wykładając swe racje. Może on poprosić
go o wzięcie w obronę przed napaścią wroga (czyli po prostu poprosić o wysłanie wojska) lub też zaskarżyć
postępowanie jakiegoś innego poddanego królewskiego i w efekcie doprowadzić go do postawienia przed
sądem. Poddany (jeśli ma odpowiednie wpływy) może też próbować przekonać władcę do pewnych,
korzystnych dla niego kroków, na przykład namawiając go do oddania mu pod dowództwo wojsk innych
arystokratów, zwiększenia danin przeznaczonych dla ich prowincji lub odcinając ich od pomocy. Wszystkie te
działania podlegają zwykłym testom Charyzmy modyfikowanym przez Nastawienie władcy do Poddanego.
Zasadniczo popularni na dworze (Nastawienie władcy 7+) poddani mają szansę unikać nawet królewskiej
sprawiedliwości.
Na nastawienie władcy można wpływać. Zasadniczo największe szansę na to mają osoby aktywne na
dworze, oraz wierni, płacący wysokie daniny i wysyłający podarki poddani. Zasadniczo muszą one mieć wartość
przynajmniej równą Daninie uiszczonej w danym sezonie. Każde wysłanie podarków podnosi Nastawienie
władcy o 1 stopień.

3.5) Budowa Prowincji:
- Być królem to idiotyczne, liczy się tylko zbudowanie królestwa.
Andre Malraux, francuski pisarz, poszukiwacz przygód i mąż stanu
Zasadniczo w chwili, gdy gracze otrzymają pod swoją władzę jedną z prowincji Mistrz Gry może
postąpić na dwa sposoby: albo przekazać im pod kontrolę stworzony przez siebie obszar świata, albo pozwolić
im wykreować własną, wymarzoną prowincję. Głęboko zalecam zastosowanie tej drugiej metody.
Zasadniczo każda prowincja w wersji podstawowej składa się z 21 pól zajmowanych przez Łąkę nie
posiadającą żadnych, innych wyróżników. Znajduje się w niej 9 jednostek ludności Wyniosłych Ludzi, której

Morale, Dyscyplina i Nastawienie wynoszą 5.Dysponują też 42 punktami, za które mogą dokonywać zmian w
terenie. Punkty wykorzystać można do:
- Zakupu dodatkowych pól (koszt podany wyżej)
- Zakupu dodatkowych cech, lub zmiany ukształtowania terenu (koszt podany został wyżej)
- Zakupu dodatkowych jednostek Ludności. Każda dodatkowa Jednostka Ludności kosztuje 4p + Modyfikator
Rasowy
- Podniesienie Nastawienia, Dyscypliny lub Morale ludności: 1p. za 1 stopień
- Nabycia Zalet dla danej Prowincji (koszt podany niżej)
- Nabycie Posiadłości lub Udogodnień (np. Dróg): 1p za każde 50jp ich wartości
- Zmianę rasy posiadanych Jednostek Ludności z Wyniosłych Ludzi na dowolną inną: ilość równa różnicy
wartości nowej Ludności.
Dodatkowe punkty można zyskać:
- Zmniejszając liczbę pól prowincji o jedno: 4p. za każde pole
- Zmniejszając liczbę ludności o 1 jednostkę: 4p
- Zmiana terenu z Łąki na dowolny, tańszy, lub Jednostek Ludności na dowolną, tańszą: otrzymuje się ilość
punktów równą różnicy cen
- Zakup negatywnych Cech terenu: jak podano w Opisie
- Zakup Wad prowincji: Jak podano w Opisie Wad
- Zakup Leż Potworów, Miejsc Złych Mocy i Bandyckich Kryjówek: Każde Leże i Miejsce Złych Mocy
generuje 2 dodatkowe Punkty, każda Kryjówka: 1 punkt.
- Zakup Lochów i Labiryntów: Każdy Loch lub Labirynt kosztuje 2 punkty
Uwaga!
Korzystając z efektów zwiększających ilość dostępnych punktów (np. pola o negatywnym koszcie,
Wady, Leża Potworów etc.) można zwiększyć ilość punktów na rozwój prowincji o maksymalnie kolejne 42
punkty.

Przykład:
Gracz wcielający się w królewską namiestniczkę Alchimę otrzymuje pod swą władzę niewielką
prowincję. Mistrz Gry pozwala mu ją samodzielnie stworzyć. Prowincja składa się początkowo z 21 obszarów
Łąki i zamieszkana jest przez 9 jednostek ludności (Wyniosłego Ludu). Alchima uważa jednak, że taka
prowincja nie trafia do jej potrzeb. Dysponuje 42 punktami, które może wykorzystać na zmienienie jej kształtu.
W pierwszej kolejności dochodzi do wniosku, że jej kraina będzie zamieszkana wyłącznie przez Leśne
Elfy. W tym celu musi dopłacić ich koszt. Jako, że koszt Jednostki Ludności Wysokich Elfów jest o 2p. wyższy,
niż Wyniosłych Ludzi musiałaby zapłacić za to 18p. Decyduje się na ten ruch.
Pozostaje jej więc 24 punkty.
Alchima dochodzi do wniosku, że jak na jej potrzeby jest to zbyt mało. Dlatego też postanawia zmienić
10 jednostek swojej prowincji w Step. Zyskuje w ten sposób 40 wolnych punktów. Jest to nadal za mało.
Decyduje się więc na pokrycie obszaru lasem, co przynosi jej dalsze 10 wolnych punktów. Po zakończeniu tych
działań dysponuje więc 74 punktami.
44 z nich Alchima wykorzystuje zmiany pozostałych jej 11 obszarów w Tereny Rolnicze. Po tym
manewrze ma do dyspozycji jeszcze dokładnie 30 punktów.
Jako, że w drużynie Alchimy znajduje się mag Saradan Alchima postanawia zrobić mu przysługę i na
jednym z pól uprawnych umieszcza Węzeł Mocy. Za pozostałe jej punkty natomiast zmienia to pole i 4 inne
pola Łąk pokrytych Terenami Uprawnymi we Wzgórza. W momencie, gdy kończy w krainie Alchimy znajduje
się:
4 pola Łąki pokrytej Wzgórzami i Terenami Rolniczymi
1 pole Łąki pokrytej Wzgórzami i Terenami Rolniczymi dysponujące Węzłem Mocy
10 pól Stepu porośniętego Lasem
9 jednostek ludności Wysokich Elfów

Wady i Zalety prowincji:
Podobnie jak Bohaterowie oraz Posiadłości prowincje mogą posiadać liczne Wady i Zalety. Działają
one w identyczny sposób, jak w wypadku Bohaterów. Za Wady można zdobyć maksymalnie 20 dodatkowych
punktów.

Zalety:
Bóstwo opiekuńcze:
Wymagania: 4p

Opis: Prowincja, nad którą sprawujesz władzę posiada własnego boga opiekuńczego, który pilnuje, by jej
ludności wiodło się dostatnio. Jako jej władca jesteś też jego najwyższym kapłanem (choć nie otrzymujesz
żadnych mocy z tego tytułu). Każdorazowo, gdy podejmujesz jakąś akcję związaną z zarządzaniem prowincją
możesz złożyć ofiarę jej bogu opiekuńczemu. Otrzymujesz wówczas modyfikator +10 do wybranego testu.
Każda ofiara w danym sezonie musi mieć wartość 1jp +1jp za każdą wcześniejszą.
Gniazda:
Wymagania: 5 lub 10p
Opis: W tej prowincji znajdują się gniazda i tereny lęgowe jakichś, rzadkich istot. Często zdarza się że tego typu
istoty daje się pojmać i wytresować, lub nawet, że same przychodzą do domów i oswajają się z ludźmi. Możesz
wybrać jedno stworzenie o inteligencji Niemal Ludzkiej lub niższej. Będzie ono twoim przyjacielem,
towarzyszem, wierzchowcem czy czym tylko innym sobie zażyczysz. Za 5 punktów możesz wybrać istotę
należącą do dość słabych gatunków, nie posiadającą więcej, niż 50p. ran lub o niezbyt, spektakularnych mocach.
Za 10 puntów możesz wybrać istotę o 100 p. ran lub dużo potężniejszych mocach.
Jeśli twój sojusznik zginie nowego zyskujesz za darmo po upływie równego roku (4 sezonach).
Niezależnie od okoliczności twój towarzysz nie opuści z własnej woli granic Prowincji.
Insygnia władzy
Wymagania: 2, 4 lub 6p.
Opis: W krainie, którą władasz król otrzymuje kilka przedmiotów symbolizujących jego władzę. Może to być
miecz, który posłużył do zabicia złego smoka, korona dająca niezwykłą mądrość, dawne księgi sekretów etc. W
odróżnieniu od większości tego typu przedmiotów jednak te artefakty nie są jakimiś wyklepanymi ze złoconej
blachy śmieciami o wartości jedynie sentymentalno-symbolicznej. Przeciwnie: mają moc.
Za każde 2 punkty przeznaczone na tą Zaletę możesz posiąść 1 przedmiot (zwykły lub magiczny) Niezwykłej
jakości. Ewentualnie za 4p. możesz wyposażyć się w przedmiot Legendarny, a za 6 Nadludzki.
Przedmioty te nie są jednak twoją, prywatną zabawką. Nie możesz więc pozwolić sobie na ich utratę. Jeśli tak
się stanie twoja władza prawdopodobnie poważnie się zachwieje.
Lokalny bohater
Wymagania: 3p.
Opis: Jako, że władzę nad krainą przejąłeś w drodze jakiegoś śmiałego czynu (obaliłeś tyrana, zabiłeś smoka,
ocaliłeś jego mieszkańców przed kataklizmem) prosty lud okrzyknął cię bohaterem. Otrzymujesz zaletę Lokalny
Bohater za każdym razem, gdy jesteś w Prowincji.
Pospolite ruszenie
Wymagania: 1-20p
Opis: Wśród mieszkańców prowincji znajdują się tacy, którzy zobowiązali się służyć ci na polu walki. Gdy im
rozkażesz staną na twoje wezwanie. Oddziały będą potrzebować 1-2 tygodni by się zebrać, lecz po tym czasie
będą gotowe do walki.
Za każdy punkt przeznaczony na tą Zdolność możesz ściągnąć siły równe Maksymalnej Liczebności
Wojska dla prowincji złożone z milicji.
Alternatywnie za każde 2 punkty przeznaczone na tą zdolność Milicja może zostać zastąpiona Lekką
Piechotą, Lekką Jazdą lub Łucznikami. Pobór ten nie powoduje obniżenia morale i innych, negatywnych
efektów. Ludzie są przygotowani do tego typu zadań.
Pospolite ruszenie jest gotowe służyć przez 30 dni bez żołdu. Potem będzie wymagać pieniędzy za
walkę.
Uwaga! Ta zaleta nie może zostać wykupiona przez ludy, posiadające umiejętność rekrutowania jakiegoś
rodzaju wojsk zamiast Milicji.
Przyjazne duchy
Wymagania: 2, 4 lub 6p.
Opis: Prowincja jest nawiedzona przez całe stado duchów. Na szczęście są one przyjazne i niezbyt uciążliwe dla
żyjących. Pojawiają się rzadko i zwykle nie sprawiają problemów. Duchy są jednak przyjaźnie nastawione do
władcy krainy i są gotowe mu pomóc. Zasadniczo raczej nie posuną się do przemocy, mogą jednak nastraszyć
jego wrogów, przeciwdziałać ich spiskom, a nawet służyć radą.
Zasadniczo za każde 2 p. wydane na tą Zaletę duchy mogą pojawić się raz na Sesji.
Dodatkowo wydając 2p. możesz sprawić, że duchy staną się skłonne do wykorzystywania przemocy.
Nie należy liczyć na posłuszną armię umarłych, jednak, gdy będzie tego wymagać sytuacja prawdopodobnie
pojawi się kilka zjaw, które chętnie wypiją życie zabójców, lub niewielki oddział widmowych rycerzy, którzy
zablokują newralgiczne przejście w górach.

Rodzinne strony
Wymagania: 3p.
Opis: Prowincja, w której gracz sprawuje władzę jest jego rodzinną okolicą, w której się wychował lub też
została przez niego tak intensywnie zwiedzona, że poznał ją jak własną kieszeń. Jak długo w niej pozostaje
traktowany jest tak, jakby posiadał zaletę Syn Tej Ziemi.
Skarbiec:
Wymagania: 1-20p
Opis: Twój poprzednik był skąpcem i słyną z akumulowania dóbr, których nie pożytkował. Wszystkie one
zostały złożone w jego skarbcu i nigdy nie miały być wydane. Gdy zająłeś jego miejsce wszystko to wpadło w
twoje ręce.
Za każdy punkt wydany na tą Zaletę otrzymujesz 10jp.
Słudzy:
Wymagania: 4, 8, 12, 16 lub 20p
Opis: W prowincji znajduje się kilka osób bardzo związanych z władcą i dworem królewskim, którym na sercu
leży dobro kraju. Bez władcy ludzie ci straciliby cały dorobek swego życia, są więc niemal od niego uzależnieni.
Za każde 4 p. wydane na tą Zaletę otrzymujesz jednego Sługę. Możesz dowolnie wybrać jego rodzaj. Sługa
pracuje za darmo.
Wszyscy słudzy mają podstawowy stopień wyszkolenia. Wydając dalsze 4p. można go podnieść o 1.
Sojusznicy:
Wymagania: 5, 10 lub 15p.
Opis: Twoja prowincja posiada tradycyjnych sojuszników, którzy nadstawiają za nią karków, gdy dochodzi do
jakiejś przykrej, zagrażającej jej istnieniu sytuacji, jak na przykład wojny czy napaści. Sojusznicy nie są
zainteresowani wyciąganiem cię z każdych tarapatów, spłacaniem twoich długów etc. jednak mogą
wyświadczyć kilka przysług, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Rodzaj sojuszników zależy od ilości
zainwestowanych w nich punktów:
5p. – Pomniejszy sojusznik: wpływowa, bogata lub posiadające duże środki osoba lub organizacja (np. świątynia
jednego z bóstw, gildia zabójców, szkoła magów) z którą liczą się inni, podobni tobie Władcy, ewentualnie małe
(mniejsze od twojego) państewko lub też potężna, pojedyncza magiczna istota (np. demon, potężny mag)
10p. – Średniej mocy sojusznik: potężna organizacja o zasięgu międzynarodowym (np. jedno z Bractw Magii,
kult ważnego boga, łowcy czarownic), państwo o rozmiarach podobnych do twojego, lub bardzo potężna,
magiczna istota (np. smok, większy demon)
15p. – Potężny sojusznik: potężna organizacja o światowym zasięgu (np. cały kult Tyra albo Melkarta, jedno z
Bractw Rycerskich), potężne, większe od twojego państwo, naprawdę potężna istota magiczna (demoniczny
książę, stary smok, tysiącletni wampir albo licz) albo ich cała grupa.
Spokojna ludność
Wymagania: 3p.
Opis: Mieszkańcy tej krainy słyną ze spokoju i cierpliwości, z jaką znoszą wszelkie zniewagi, nawet najgorsze
traktowanie i wszelkie upokorzenia. Gdy wartość Morale lub Nastawienia spadnie poniżej 5 jest zawsze
odczytywana tak, jakby była o 1 stopień wyższa, niż obecnie. Dotyczy to każde Nastawienia do wrogów i
wrogich armii.
Spadek Morale do 1 nadal grozi buntem.
Szczęśliwa
Wymagania: 3, 6 lub 9p.
Opis: Jakimś dziwnym trafem wszelkie, negatywne zrządzenia losu omijają twoje państwo. Bardzo rzadko
zdarza się, by stało się w nim coś złego, a nawet te decyzje, które wydawały się już stracone często obracają się
na korzyść ich pomysłodawców. Za każde 3 p. wydane na zakup tej Zalety możesz raz na sesji przerzucić jeden
rzut związany z zarządzaniem Prowincją.
Tolerancja
Wymagania: 4p
Opis: Mieszkańcy tej prowincji są wyjątkowo pobłażliwi na zjawiska związanych z magią (nawet czarną),
obcymi rasami i nowymi ruchami religijnymi. Wszystkie one wywołują zmiany w nastawieniu o 1 stopień
korzystniejsze, niż wynikałoby to z naturalnego biegu spraw.

Trybutariusze
Wymagania: 1 do 20p
Opis: Twoi poprzednicy narzucili siłą swą władzę jakieś innej, mniejszej prowincji. Teraz zmuszona jest ona
płacić ci coroczny trybut. Za każdy punkt przeznaczony na tą Zaletę raz na 4 sezony do twojego skarbca wpływa
5 dodatkowych Jednostek Pieniądza.
Wojownicza ludność:
Wymagania: 8p.
Opis: Mieszkańcy tej prowincji są przyzwyczajeni do niebezpieczeństw i łatwo sprowokować ich by chwycili za
broń. Większość z nich jest też obeznana z ryzykiem i trudami wojennego życia. Za każdym razem, gdy w tej
prowincji zaciągasz Milicję 50% jej składu (zaokrąglane w dół) traktowane jest jako Lekka piechota.
Jeśli ludność prowincji należy do Rasy, która już traktuje Milicję jako jakiegoś rodzaju inne wojsko
50% tych jednostek jest traktowane jako oddziały Doborowe.
Uwaga! Nie możesz kupić jednocześnie tej Zalety jak i Spokojnej Ludności.

Wady:
Buntownicza ludność:
Wymagania: 5p.
Opis: Ludność tej prowincji generalnie nie darzy zaufaniem władcy i zasadniczo wolałaby, żeby takiej nie było
(a w szczególności żeby nie było podatków). Zasadniczo toleruje swego suwerena, ale każdy, najmniejszy błąd
może to zmienić. Jeśli Morale, Dyscyplina lub Nastawienie do władcy w tej prowincji spadnie poniżej 5 efekty
są odczytywane tak, jakby było ono o jeden stopień niższe.
Dziedziczne urzędy
Wymagania: 2-20p.
Opis: Część urzędów w tej prowincji jest dziedziczna, w efekcie czego obsadzili je ludzie pozbawieni
jakichkolwiek kompetencji, dobrani tylko dlatego, że ich rodziny pełnią je od zawsze. Za każde 2p otrzymane za
ta Wadę możesz dobrać sobie jednego sługę i nazwać go w jakiś sposób (np. Mag, Artysta, Alchemik,
Skrytobójca). Sługa pobiera normalną pensję wykonywaną za swoją pracę. Nie posiada jednak żadnych,
koniecznych do tego umiejętności i na potrzeby gry jest Dworzaninem 1 poziomu.
Jeśli sługa zginie jego miejsce zostanie zastąpione przez innego, podobnego spryciarza.
Każdy służący otrzymany w ten sposób musi pełnić inną funkcję.
Infiltracja
Wymagania: 1-20p.
Opis: Kraina, nad którą sprawujesz władzę już dawno temu została spenetrowana przez wrogie służby specjalne.
W efekcie pełna jest nasłanych podżegaczy, szpiegów, skrytobójców, prowokatorów i trucicieli wszelkiej maści.
Za każdy 1p. otrzymany za tą Wadę w prowincji znajduje się 1 agent wroga. Nie znasz jego tożsamości ani
specjalizacji.
Korupcja:
Wymagania: 5p.
Opis: Korupcja jest zjawiskiem rozpowszechnionym w Laruzji o wiele bardziej, niż w naszym świecie.
Większość urzędników możliwość brania łapówek i dokonywania nadużyć traktuje wręcz jako przywilej
wynikający z ich pozycji. Jednak twoja prowincja pod tym względem bije wszelkie rekordy, a urzędnicy uczynili
z korupcji prawdziwy styl życia. Co więcej niemal każdy, kto przyjdzie na ich miejsce jest bardzo szybko
wciągany w tryby ich machiny. Wszelkie próby przekupienia lub innego skłonienia do niepożądanej działalności
twoich ludzi są o 20 łatwiejsze.
Ksenofobia
Wymagania: 4p.
Opis: Ludność tego kraju bardzo kiepsko reaguje na obcych i generalnie przedstawiciele jakiejkolwiek innej
rasy nie mają czego szukać na tym obszarze. Automatycznie rasowe nastawienie do każdego przedstawiciela
obcej rasy odczytywane jest o 1 poziom niżej, niż normalnie. Także normalnie tolerowane zjawiska (np. magia,
urządzenia techniczne, czy inne od lokalnych religie) wywołują modyfikator – 1 do Nastawienia.
Mroczna tajemnica
Wymagania: 5p.

Opis: Sposób, w jaki doszedłeś do władzy nie należał do szczególnie etycznych. Być może wcale nie jesteś
dziedzicem korony (ani nawet potomkiem władcy). Być może prawowici dziedzice tronu leżą zamurowani pod
posadzką najgłębszego lochu. Być może twój ojciec król wcale nie umarł, tylko przebywa w kopalniach na
dalekiej wyspie, gdzie zakuty w łańcuchy trudni się wydobyciem węgla na twoją chwałę. Niezależnie od
okoliczności jeśli szczegóły sposobu w jaki sposób przejąłeś tron wyjdą na jaw nie dość, że stracisz koronę to
jeszcze twoje życie znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie.
Nawiedzana
Wymagania: 3, 6 lub 9p.
Opis: Prowincja, w której żyjesz posiada bandę nieprzyjemnych, widmowych mieszkańców. Zestaw duchów
może być różny, począwszy od zwyczajnie uciążliwych na wrogich skończywszy. Duchy manifestują swoją
obecność 1 raz na sesji za każde 3 punkty uzyskane za tą Wadę.
Niebezpieczna okolica:
Wymagania: 2p.
Opis: Okolica, którą zamieszkujesz nie jest spokojna. Włóczą się w niej zbóje, drapieżne zwierzęta i potwory.
Na domiar złego wszelkie prowadzące do niej szlaki lądowe i morskie najeżone są zdradliwymi, naturalnymi
pułapkami. Szanse na utratę Karawan lub Statków Handlowych są większe o 10% niż normalnie.
Niedostępna:
Wymagania: 2, 4 lub 6p.
Opis: Okolica w której żyjesz jest odcięta od świata przez naturalne przeszkody: wysokie góry, bagna, zdradliwe
prądy morskie… Próba dotarcia do niej poza odpowiednią porą roku jest bardzo niebezpieczna i
prawdopodobnie skończy się śmiercią. Za każde 2p. otrzymane za tą Wadę przez 1 sezon nie da się dotrzeć do
twojej krainy inaczej niż za sprawą magii. W tym okresie nie mogą opuszczać jej wojska (ani wkraczać doń), nie
korzysta też ze szlaków handlowych. Jeśli w tym czasie znajdziesz się poza prowincją nie zdołasz do niej wrócić
i nie możesz korzystać z żadnych, oferowanych przez nią udogodnień. W czasie, gdy prowincja jest odcięta od
świata jesteś całkowicie zdany na siebie.
Opozycja
Wymagania: 4 lub 8p.
Opis: Nie wszyscy w prowincji są zadowoleni z formy rządów lub też sprawującej je osoby. Niektórzy woleliby
na twym tronie widzieć inną osobę, na przykład siebie. Osoby te próbują wszystkiego, by strącić cię ze stołka,
poza zniszczeniem prowincji… Co gorsza ty nie możesz im nic legalnie zrobić. W zależności od tego, ile
otrzymasz punktów za tą Wadę, tak silna jest opozycja:
4p. – opozycjoniści są dość słabi. Może być to pojedynczy pretendent do tronu (np. jedyny syn poprzedniego
władcy, twój młodszy brat) lub stosunkowo mało groźna organizacja (np. cech kupców, mało ważna świątynia,
koteria odsuniętych od dworu możnych, banda wyjętych z pod prawa banitów etc.)
8p. – opozycjoniści są dość silni. Prawdopodobnie jest to silna koteria polityczna (np. grupa twoich własnych
ministrów) dysponująca niebagatelnym poparciem w społeczeństwie lub wpływowa organizacja.
Co gorsza opozycji nie da się zlikwidować. Nawet, jeśli ją rozbijesz szybko pojawi się nowa.
Pech:
Wymagania: 3, 6 lub 9p.
Opis: Tak się jakoś dziwnie złożyło, że żaden z poprzednich władców tej krainy nie zagrzał dużo czasu na jej
tronie, a większość z nich szybko i nieszczęśliwie kończyła karierę bez większych sukcesów. W kręgach
arystokratycznych szepce się nawet, że jest ona pechowa. Za każde 3p. otrzymane za tą Wadę Mistrz Gry może
ci nakazać przerzuć jeden, udany test związany z zarządzaniem tą krainą.
Posag
Wymagania: 5p
Opis: Owszem władasz tą prowincją, ale niestety nie samodzielnie. Była ona bowiem połączona w pakiet
wiązany z osobą brzydkiej księżniczki lub głupiego księcia. Niestety okoliczności zmusiły twoją postać do
stanięcia z owym indywiduum przed ołtarzem. Owszem, ty sprawujesz władzę, ale twój „partner” życiowy
ciągle ci się miesza do interesów.
Mistrz Gry może stworzyć dowolnie uciążliwego Bohatera Niezależnego. Od teraz jest on małżonkiem
twojej postaci.
Prowincjonalna
Wymagania: 8p

Opis: Twoje dominium jest przez innych władców postrzegane jako oddalone, zacofane i prowincjonalne.
Większość nie potrafiłaby znaleźć go na mapie. Sprawia to, że jesteś ignorowany. Otrzymujesz karę -10 do
wszystkich testów społecznych wobec innych władców, prób mediacji etc. Twoi agenci otrzymują karę - 10 do
wszelkich prób nakłonienia do posłuchu przedstawicieli innych państw.
Trybut
Wymagania: 1-20p
Opis: Twoja domena została w przeszłości najechana i pobita przez inne państwo. Twoi poprzednicy zdołali
jednak zachować tron, jednak są obecnie zmuszeni do płacenia wysokich kontrybucji. Raz na cztery sezony
jesteś zmuszony przekazać do skarbca innej prowincji 10jp. za każdy punkt otrzymany za tą wadę Jeśli tak się
nie stanie będziesz musiał liczyć się z niezadowoleniem swojego sąsiada i jego, niezbyt przyjazną wizytą.
Trzęsienie ziemi:
Wymagania: 6p lub 12p
Opis: Twoja domena słynie z trzęsień ziemi. Zdarzają się one co jakiś czas poważnie zagrażając twoim
posiadłościom. Za każde 6p. otrzymanych za tą wadę w każdym sezonie istnieje 10% szans, że dojdzie do
Trzęsienia Ziemi.
Utracjusz
Wymagania: 5p
Opis: Owszem, twój bohater mógł zabić smoka lub wyzwolić królestwo od złego tyrana, jednak nie zmienia to
że dla większości arystokratów pozostanie zwykłym świniopasem z mieczem, który zasiada na tronie. Możesz
więc tytułować się królem, lecz dla większości elit pozostajesz kimś gorszym. Fakt, że muszą słuchać twych
słów jest dla nich dodatkową zniewagą. Ty i twoi ludzie otrzymujecie karę – 10 do wszelkich kontaktów z
lokalnymi elitami społecznymi.
Zaprzysięgły wróg
Wymagania: 4 lub 8p
Opis: Twoja prowincja posiada bardzo aktywnego nieprzyjaciela. Być może jest to osobnik, który chciałby ją
podbić lub ograbić. Być może jest to szczep goblinów, który przepędzili osadnicy, albo smok, którego (podobno)
zabił twój przodek. Nieprzyjaciel nie ma nic osobistego do ciebie, ale chętnie zobaczyłby twoje królestwo w
zgliszczach. Potęga wroga zależy od ilości otrzymanych za tą Wadę punktów.
- 4p. Jest to pojedyncza, choć potężna istota (np. demon, upiór, wampir, obalony przez ciebie władca),
stosunkowo prężna organizacja, lub słabsze od ciebie państwo.
- 8p. Wróg jest na twoim poziomie siły lub jest od ciebie potężniejszy. Może to być suwerenny władca innego
kraju, potężna, magiczna istota (na przykład zły smok, demoniczny władca) lub silna, międzynarodowa
organizacja.
Zniszczenie wroga niczego nie da. Na pewno znajdą się osoby, które chętnie podejmą jego dzieło.
Zły klimat:
Wymagania: 2, 4 lub 6p.
Opis: W prowincji panują bardzo niekorzystne warunki naturalne, klimat jest ostry i raczej chłodny.
Niekorzystnie wpływa to na wegetację i rozwój rolnictwa. Za każde otrzymane dzięki tej wadzie 3p. istnieje w
sezonie 10% szans, że niezależnie od wszystkiego wystąpi w niej Nieurodzaj.

Tworzenie prowincji: Rys końcowy:
Ostatnią rzeczą, jaką musisz zrobić tworząc Prowincję jest, jak w wypadku Postaci: stworzenie jej tła
fabularnego. Jak łatwo zgadnąć każda kraina, jaką przyjdzie nam zarządzać to coś więcej niż tylko chłopi, krzaki
i pola do zaorania. Nie istnieje on w pustce: posiada sąsiedztwo, nie zawsze pokojowo nastawione, uwikłana jest
w politykę, historię oraz jakiegoś rodzaju zależności gospodarcze. Wyróżnia się z tysięcy innych także
niezwykłym krajobrazem i rzeźbą terenu
Tak więc raz jeszcze przyjrzyj się temu, co napisałeś tworząc swoją prowincję, a następnie odpowiedz
na kilka pytań:
1) Gdzie do diabła właściwie leży Twoja prowincja?
Weź mapkę do Czasu Waśni i przyjrzy się jej dokładniej. Gdzie toczyły się wasze przygody? Skąd
pochodzi twoja postać? Który region, który znajdziesz na mapie najbardziej pasuje do ukształtowania
geograficznego twojej posiadłości?
Zasadniczo państwo możesz założyć w dowolnym miejscu, skonsultuj się jednak ze swoim Mistrzem
Gry i kolegami z drużyny, by sprawdzić, czy na pewno zgadzają się na taką lokalizację. Zwróć też uwagę na
fakt, czy na pewno ci ona odpowiada. Umieszczenie niewielkiej baronii u stóp Czarnego Szczytu może wydawać

się fajnym pomysłem, jednak pod warunkiem, że jesteś pewien, że da ona sobie radę z armiami zamieszkującego
górę nekromanty. Tak samo niewielkie szanse na przetrwanie będzie mieć np. państwo orków założone w środku
Illien. Staraj się więc wybierać takie terytoria, na których możesz napotkać wielu przedstawicieli rasy, do której
należeć ma twoja Prowincja.
2) Jak wygląda twoja prowincja?
Przyjrzyj się jeszcze raz karcie swojej prowincji i zwróć uwagę na to, jaka rzeźba terenu weń dominuje.
Czy twoja prowincja składa się głównie z nizin, czy wyżyn? Nietkniętych ludzką stopą lasów, pustkowi i
nieużytków, czy też wyłącznie łagodnych wzgórz pociętych kratownicą pól i sadów? Czy w rzeźbie terenu jest
coś charakterystycznego? Niezwykle ukształtowana góra? Szczególny budynek? Charakterystyczny rodzaj
uprawianych roślin lub też kwiatu kwitnącego na wiosnę? Z czego zbudowane są zabudowania i czy istnieje
jakichś, charakterystyczny styl budownictwa w danym regionie, albo związana z nim moda (np. wszystkie domy
są pobielone, dachy kryje się natomiast dachówką, którą również się maluje, tym razem na zielono?).
3) Jakie jest sąsiedztwo twojej prowincji?
Z jakimi państwami, lub domenami feudalnymi sąsiaduje twoja prowincja? Jakie regiony leżą wokół
niej i kto je zamieszkuje? Dobry baron i twój wierny sojusznik, czy też jego zły wuj lub okrutny czarnoksiężnik?
Twoja posiadłość leży na skraju mrocznej, niebezpiecznej puszczy, czy plugawych bagien? Tereny rozciągające
się za jej granicami są gęsto zamieszkane, czy też raczej bezludne i przez to wielokrotnie bardziej
niebezpieczne? Jaki jest stosunek mieszkańców twojej krainy do przybyszów z regionów ościennych? Z kim
handlują i zawierają związki małżeńskie, a kogo tylko szanują? Z kim prowadzą wojny, a z kim boją się
zadzierać?
4) Kim są twoi poddani?
Kim są twoi poddani? Do jakiej rasy i grupy etnicznej należą? Czy są biedni, czy bogaci? To uczciwi,
dobrzy, bajkowi chłopi, których cieszy ciężka praca i dostatnie życie, czy też może krnąbrni, ciemni,
pańszczyźniani wyrobnicy, szukający tylko sposobu, by uciec od pracy? Dumni, zamożni i nieco rozleniwieni
mieszczanie, czy też żyjący za pan brat z dziczą, hardzi, odważni i zacięci myśliwi i pogranicznicy? To
wojowniczy, dumny lud nie czujący lęku przed walką, czy pokojowy, wolący cierpieć niewygody, niż odbierać
życie?
Czym zajmują się twoi poddani? Jaki jest ich stosunek do twojej osoby? Jak się ubierają? Jakie są ich
główne problemy, troski, ale też i oczekiwania od twojej osoby? Czy zamierzasz im sprostać?
5) Jak wygląda twoja siedziba?
Każdy władca musi mieć jakąś siedzibę. Także ty powinieneś posiadać jakąś, dostosowaną do twoich
potrzeb. Prawdopodobnie twoje pierwsze miejsce zamieszkania nie będzie zbyt imponujące jak na standardy
Laruzji, jednak z dużym prawdopodobieństwem i tak będziesz posiadał lepsze warunki mieszkaniowe, niż
większość twoich poddanych. Gdzie więc pomieszkujesz? W niewielkim, kamiennym zameczku o strzelistych
wieżach? Kopcowym grodzie otoczonym przez kurne chaty podgrodzia? Zdobionym marmurem pałacyku,
pełnym wygód i błyskotek? Może zamieszkujesz w chacie wodza, w której na ścianach wiszą broń i tarcze, a na
polepie pasą się kury, tylko rozmiarem różniącej się od domostw twych poddanych?
6) Czy można spotkać w niej jakieś osoby?
Kim są twoi najbliżsi współpracownicy? Przypomnij sobie bohaterów książek lub komiksów. Wielu z
nich posiadało jakiegoś rodzaju królestwa, tajne bazy lub niezwykłe kryjówki, ale też wiernych pomocników.
Czy posiadasz takich? Szczególnie lojalnego twojej osobie, wiernego lokaja, łowczego lub wojownika? Czy też
może sytuacja kształtuje się inaczej: niektóre z osób, które zamieszkują twoją osadę nie są szczególnie
sympatyczne. Może w twojej siedzibie spotkać można twego knującego przejęcie tronu, przyrodniego brata lub
też traktującego cię z góry wysłannika władcy, któremu płacisz trybut?
7) Jaka jest historia tego miejsca?
Jak długo istnieje prowincja, w której żyjesz? Kto był jej poprzednim władcą i jak wspominają go twoi
poddani? Jaki w porównaniu z nim się zapowiadasz? Czy ludzie tęsknią za dawnymi czasami, czy też
wspominają je z lękiem? Czy prowincja w dawnych czasach była okupowana przez inne kraje, toczyła z nimi
wojny lub też może stanowi obszar należący wcześniej do innego państwa lub niezależny, pragnący z powrotem
swą przynależność odzyskać?
8) Dlaczego wolałbyś wczasy nad morzem, a nie w swojej prowincji?
Cóż, większość światów fantasy daleka jest od sielskich, bajkowych krain, gdzie wszystko dobrze się
kończy. Zapewne twoje, niewielkie państewko nie jest tu wyjątkiem. Co jest w niej szczególnie paskudnego, tak
paskudnego, że spędza ci to sens z powiek? Co byś zmienił? Kraina zagrożona jest głodem, zarazą, katastrofami
naturalnymi, najazdem wrogiego królestwa lub atakiem smoków? Czy też po prostu twój kraj jest ostoją nędzy
lub przestępczości, albo nawiedzają go groźne potwory? Co czyni go dalekim od jakichkolwiek idealnych i
sielskich krain?
9) Jakie masz plany dotyczące tego miejsca?
Prawdopodobnie nie zostałeś władcą przez przypadek (choć i tak mogło się zdarzyć) i posiadasz jakieś
plany na przyszłość dotyczące miejsca swego urodzenia. Co planujesz w niedalekiej przyszłości osiągnąć?

Zamierzasz zmienić go w centrum magii, kultury albo nauki? Wprowadzić zmiany, które niewielką wioskę
zmienią w metropolię o światowym znaczeniu? Czy też może przemienić niewielkie księstwo w mocarstwo
zdolne podporządkować sobie świat i ruszyć na podboje? Może nie masz ambitnych planów, prócz uciskania
chłopów i konsumpcji zagrabionych im dóbr?

Przyrost naturalny:
W każdym sezonie populacja prowincji nieco się zmienia. Rodzą się nowe dzieci, a starsze wchodzą w
dorosłość. Przybywa więc rąk do pracy i Jednostek Ludności. Jednakże proces ten jest bardzo powolny. Wraz z
każdym Sezonem populacja zwiększa się o wartość oznaczoną jako Przyrost Naturalny. Jego wartość co turę
kumuluje się. Gdy osiągnie 100 w prowincji pojawia się jedna, dodatkowa Jednostka Ludności.
Proces może oczywiście postępować i w drugą stronę. Jeśli Przyrost Naturalny jest ujemny modyfikator
miast się kumulować spada. Jeśli w danej turze spadnie poniżej 0 w prowincji ubywa jednej Jednostki Ludności.
Jeśli prowincja oferuje bardzo dogodne warunki do życia i na każdego mieszkańca przypada
przynajmniej 4 jednostki żywność przyrost naturalny podwaja się.

Zarządzanie prowincją. Dodatkowe akcje:
Podobnie jak Zarządca, Władca nie musi siedzieć w miejscu. W wolnych chwilach może brać udział w
normalnych przygodach, zabijać smoki, ratować księżniczki i przeżywać przygody. Istnieje wiele sytuacji, w
których wręcz byłyby wymagane tego typu działania. W każdym sezonie Władca może zdecydować się na
następujące działania:
- Rekrutacja wojska:
Władca w trakcie sezonu może powołać wojsko. Rekrutacja armii mierzona jest zwykłym czasem
przygody (a nie w sezonach), a jej zasady znaleźć można w dodatku Wojna Totalna. Władca może powołać
jednak pod broń jedynie określoną ilość ludzi. Zasadniczo uważa się, że rozsądną granicą jest 1 % ludności. To,
ile wojska gwarantuje ci 1 jednostka Ludności sprawdzić można w tabeli na początku rozdziału Prowincja.
Jeśli władca powoła do armii więcej, niż 1% ludności uważa się, że prowincja jest wyczerpana wojną.
Wszystkie Pola przynoszą jedynie 50% zwykłych owoców pracy. Zwyczajnie brakuje rąk, które mogłyby oraz,
siać, zbierać i wykonywać inne prace. Co więcej za każdy, przekroczony 1% ludności w prowincji pojawiają się
2 jednostki niezadowolonych.
Te modyfikatory znikają, gdy wojsko zostanie rozpuszczone.
- Podwyższenie podatków:
Zasadniczo w Laruzji podatki płacone są w naturze, poprzez oddawanie części owoców pracy
poddanych swemu władcy. Chłopi oddają więc zboże, wełnę i sery, hodowcy zwierzęta, rzemieślnicy broń i
narzędzia, kupcy płacą monetami… Podstawowe, obecne w najczęściej spotykanych stawkach podatki
reprezentowane są przez korzyści przynoszone władcy krainy przez eksploatację każdego z pól przez jednostki
ludności. Oczywiście dochody te można zwiększać podnosząc wymagane daniny.
Domyślnie każda jednostka Ludności generuje 100 jednostek pieniędzy daniny.
Władca może zdecydować się na podniesienie ich o dowolną wartość procentową. Musi jednak
wykonać rzut 1k100. Jeśli wynik wynosić będzie tyle samo lub mniej, ile mają wynieść nowe podatki
mieszkańcy prowincji są z nich niezadowoleni. Za każde rozpoczęte 10% podwyżki pojawia się w niej 1
jednostka Niezadowolonych.
- Rabunkowa gospodarka:
Zamiast żądać coraz większych danin Władca może po prostu stwierdzić, że będzie intensywniej
korzystał ze swych dóbr. Obsieje wszystkie pola zbożem miast stosować trójpolówkę, wytnie więcej drzew w
lesie i upoluje więcej zwierząt, wydobędzie więcej żelaza w kopalniach… Może to jednak źle się skończyć dla
jego posiadłości. Źle uprawiane pola szybko jałowieją, lasy nie odrastają szybko, a pozbawiona drzew gleba
ulega erozji. Ryzykuje więc wyjałowienie pól.
Zasadniczo, jeśli chcesz prowadzić rabunkową gospodarkę musisz wybrać jedno z pól. Następnie
zadeklarować ilość podbić i wykonać test Mądrości.
Jeśli test się powiedzie dochód z danego pola mnożysz razy ilość uzyskanych podbić. Jednak, jeśli test
się nie powiedzie teren należy uznać za wyjałowiony. Nie przynosi on żadnej korzyści i miną dziesięciolecia,
nim znów będzie można go wykorzystywać.
- Wprowadzanie ceł i zakazów handlu:

Laruzyjski władca ma dowolne możliwości wprowadzania ceł, podatków od handlu i zakazywania
konkretnym grupom kupców działalności (lub zezwalania na nią). Zasadniczo jedynym, co go ogranicza jest
dobra wola. Wielu władców narzuca więc cła myśląc o szybkim wzbogaceniu się, inni czynią z nich broń
ekonomiczną przeciwko wrogom, podczas gdy kolejni za ich pomocą walczą ze zbytkiem wśród poddanych.
Cło możesz narzucić na dowolny produkt sprzedawany w twoim kraju. Automatycznie wszystkie
handlujące nim Posiadłości oraz wszystkie produkujące go posiadłości w twojej Prowincji otrzymują premię +2
do generowanego dochodu.
Jeśli nałożysz cło jednak automatycznie staje się on o 1 stopień trudniej dostępny. Jeśli nałożysz zakaz
handlu staje się on Nielegalny, podobnie jak wszystkie, wytwarzające go lub handlujące nim Posiadłości.
Automatycznie też otrzymujesz 2 jednostki Biednych.
Jeśli nałożysz zakaz handlu jedna, wybrana przez ciebie prowincja otrzymuje 2 jednostki Biednych.
Jednak nastawienie jej ludności do Ciebie spada o 2.
- Przeprowadzenie akcji kolonizacyjnej:
Większość obszarów Laruzji to nieużytki niezamieszkane przez ludzi, gdyż w krainie zwyczajnie
brakuje mieszkańców, by w pełni ją zasiedlić. Mądrzy władcy znaleźli jednak rozwiązanie dla tego problemu.
Królowie często organizują bowiem akcje kolonizacyjne. Ich wysłannicy przemierzają inne królestwa szukając
odważnych, często niezamożnych osób, które zechciałyby porzucić dotychczasowe życie i przenieść się do
nowej krainy. W zamian obiecują im ziemię, warsztaty pracy i pokrycie kosztów podróży. Dodatkowo nowi
osadnicy przez wiele lat otrzymują ulgi podatkowe, dzięki czemu mogą bogacić się w spokoju. Jednak
organizacja tego typu przedsięwzięcia nie jest tania.
Władca, organizując Akcję Kolonizacyjną może zwiększyć w tym sezonie Przyrost Naturalny swojej
prowincji o 1% za każde 10jp. wydane na jej organizację.
- Korzystanie z Dóbr:
Zasadniczo Władca w każdej turze może też spożytkować wyprodukowane przez swoich poddanych
Zasoby. Te można spożytkować na następujące sposoby:
- Jednostki Żywności: każda Jednostka Ludności w Prowincji musi do życia otrzymać 2 jednostki
żywności (lub 1, lecz wówczas traktowana jest jako Biedna). Nadwyżki żywności można sprzedać, otrzymując
za każdą 5jp. Natomiast brakującą żywność można zakupić lub sprowadzić z innych prowincji. Każda jednostka
zdobyta tą drogą kosztuje jednak 20jp.
- Jednostki Produkcji: Jednostki Produkcji mogą być wykorzystane do tworzenia Usprawnień,
rekrutacji Wojska i Pracowników Wykwalifikowanych oraz nabywania nowych Posiadłości. Symbolizują po
prostu pracę, jaką na rzecz tych dziedzin wykonują twoi poddani. Każda Jednostka Produkcji tak zastosowana
traktowana jest jako 20jp. Alternatywnie Jednostki Produkcji można wymienić na pieniądze. Wówczas każda
jednostka traktowana jest jako 5jp.
- Jednostki Handlu: Symbolizują wymianę towarową mającą miejsce w twojej prowincji (oraz płynące
z niej do twojego skarbca zyski). Każda Jednostka Handlu oznacza wpływ do Twojego skarbca 10jp.
- Jednostki Mocy: Symbolizują wytwarzane w Twoje prowincji magiczne moce, które możesz
spożytkować ty lub twoi nadworni magowie. Każda Jednostka Mocy ma wartość 1 p. czarów x Skala Gry, który
gracz musi spożytkować do końca kwartału.
- Organizacja działań specjalnych:
Niekiedy, gdy sytuacja w prowincji staje się trudna Władca może odwrócić ją jedną, mądrą decyzją.
Dzieje się tak najczęściej dzięki organizacji wystąpień publicznych i innego rodzaju uroczystości specjalnych.
Sprawnie przeprowadzony pokaz siły może zniechęcić najeźdźców, publiczna egzekucja lidera złamie ducha
opozycji, a wystawne przyjęcie olśni wysłanników wroga i sprawi, że ich żądania nabiorą łagodniejszego tonu.
- Przyjęcia: Przyjęcia to wszelkie imprezy w gronie zamkniętym, na które proszone są tylko wybrane
osoby: niezależnie, czy jest to nieduże spotkanie tylko we dwoje czy huczny bal maskowy na 1000 osób. Ich
charakter morze być różny. Przyjęciem może być zarówno uczta, na której liczy się tylko duża ilość jedzenia i
alkoholu, skromne spotkanie urodzinowe połączone z wręczaniem prezentów, czy wysublimowany bal
maskowy, na którym tańczy się jedynie najbardziej wyrafinowane tańce, podaje niewielkie ilości bardzo
wyszukanego jedzenia i a odpowiednie do tego towarzystwo oddaje się powściągliwym i niezobowiązującym
pogawędkom. Zasadniczo cele balu są zawsze takie same: sprawić, by ktoś (pojedyncza osoba lub grupa osób)
dobrze się bawiła, wywrzeć nań odpowiednie wrażenie i sprawić, by pozytywnie nastawiły się do gospodarza.
Oczywiście nie każdy zaproszony musi bawić się dobrze na każdego rodzaju imprezie. Tak naprawdę często ich
charakter musi być dostosowany do rodzaju gości. Zaproszenie dystyngowanej damy na ucztę, na której woje
będą opychać się mięsem dzików, pić miód z rogów i ryczeć sprośne piosenki lub barbarzyńcy na wieczorek
poetycki może być tak samo złym pomysłem, jak posadzenie elfa obok krasnoluda.

Zorganizowanie Przyjęcia wymaga udanego testu Mądrości lub Wdzięku i kosztuje (niezależnie od
rezultatu testu) 10 jp. za każdego, zaproszonego Gościa. Udane przyjęcie zapewnia premię +10 do Wdzięku i
Charyzmy gospodarzowi imprezy. Krytycznie nieudane przyjęcie sprawia, że gość czuje się poniżony i
wywołuje ujemny modyfikator.
- Uroczystości publiczne: Władcy nie zawsze dane jest prowadzić rozmowy z pojedynczymi osobami,
czy to w rodzaju innych władców, czy też ich wysłanników. Czasem muszą debatować z całymi grupami ludzi:
cechami kupców i rzemieślników, uchylającymi się od płacenia podatków chłopami, żołnierzami
niezadowolonymi z niskiego żołdu i bezczynności. Mądrzy monarchowie dbają więc, by okazać im szacunek.
Dzieje się to dzięki organizacji różnego rodzaju uroczystości, obchody, rocznice i święta zawodowe,
przypominające ludziom, że władca ich ceni, odnawiające pamięć o ich dokonaniach oraz podnoszące ich
mniemanie o sobie.
Uroczystości publiczne mogą mieć różny charakter. Począwszy od triumfów wielkich wodzów i
generałów, defilad wojskowych na świętach zawodowych czy religijnych organizowanych na część patronów
kończąc.
Zorganizowanie tego typu wydarzenia jest dość kosztowne i wymaga od władcy stosownego wyczucia.
Władca ponosi koszt 200jp. i musi wykonać udany test Mądrości lub Wdzięku. Udane Uroczystości Publiczne
poprawiają Nastawienie jednej grupy społecznej do władcy o 2 punkty.
- Widowiska: Turnieje rycerskie, walki gladiatorów, publiczne występy teatrów lub też uczty
przeznaczone dla każdego, kto tylko zajmie miejsce przy stole to zdarzenia, którymi żyje prosty lud. Władca
może wykorzystać te pasje dla siebie organizując szumne zabawy, czym zapewne odwróci uwagę swoich
poddanych od sytuacji panującej w Prowincji, a nawet własnych, niepopularnych decyzji czy niekompetentnych
rządów.
Zorganizowanie udanego widowiska wymaga tradycyjnego już testu Mądrości lub Wdzięku. Kosztuje
natomiast 30jp. za każdą Jednostkę Ludności znajdującą się w prowincji. Udane widowisko podnosi Morale o 2
stopnie.
- Targi: Niezależnie, czy to jarmarki, czy też wielkie zjazdy kupców targi są bardzo istotną częścią
życia królestwa. Przyjazd dużej ilości handlarzy umożliwia bowiem mieszkańcom nabycie dużych ilości często
bardzo potrzebnych przedmiotów po niższych cenach, uzupełnienie zapasów oraz sprzedanie własnych
wyrobów. Także władze mają z nich korzyści, bowiem pozwalają one im nabywać towary po znacznie
atrakcyjniejszych cenach, niż normalnie.
Organizacja targów wymaga nakładu 100jp. jeśli dotyczyć mają tylko jednej kategorii towarów i 50jp.
za każdą następną. Na czas jednego sezonu dostępność tych towarów w Prowincji poprawia się o 1 stopień.
Niestety kupcy nie przyjeżdżają tylko po to, żeby sprzedawać. Jednocześnie wielu z nich od razu coś kupuje. W
następnym sezonie dostępność wszystkich towarów pogarsza się więc o 1 stopień, bowiem większość nadwyżek
została wykupiona.
- Święta: Czyli uroczystości na część bogów, bohaterów i przodków mające zapewnić przychylność
niebios i oddać im to, co należne. Najczęściej mają postać zorganizowanych modłów, dni wolny od pracy,
postów i ogromnych ofiar.
Przygotowanie święta kosztuje 20jp. za każdą Jednostkę Ludności w Prowincji. Wymaga też udanego
testu Mądrości. Osoby posiadające zdolność Magia: Teurgiczna lub Druidyczna mogą w ich trakcie
wygenerować 1 Jednostkę Mocy za każdą Jednostkę Ludności.
Alternatywnie oddawać można też część Ciemnym Mocom. Wówczas kapłan może zdecydować się na
wygenerowanie dodatkowej Jednostki Mocy za każdą Jednostkę Ludności, lecz kosztem obniżenia Morale
prowincji o 1 jeden stopień. Kapłan może zdecydować się obniżyć Morale o dowolną ilość punktów lecz nie
może ono spaść poniżej 1.
Ze świąt przeznaczonych dla Mrocznych Mocy korzystać mogą także osoby posiadające zdolność
Rzucanie Czarów: Czarnoksięstwo i Nekromancja.
Alternatywnie kapłani mogą modlić się o łaskę. Udany test gwarantuje premię +10 do jednego testu
związanego z zarządzaniem prowincją lub wojną (+20 jeśli jest to mroczna ceremonia i +5 za każdy punkt
Morale powyżej 1 poświęcony na efekt). Inną, wybłaganą łaską może być cud. Wybrana Postać (BG lub BN)
zyskuje dzięki niemu jednorazową zdolność Ciśnięcia dowolnego czaru o trudności 35p (+5 za każdy
poświęcony punkt Morale w wypadku Mrocznej Ceremonii).
- Egzekucje: Publiczne wykonywanie prawa ma wiele funkcji. Po pierwsze, w świecie, w którym
brakuje godnych zaufania mediów informacyjnych w rodzaju radia, gazet czy telewizji umożliwia ono
stwierdzenie, czy sprawiedliwość faktycznie się dokonała i demonstruje moc prawa. Władcy mogą korzystać z
nich jednak także by zastraszyć poddanych i przekonać ich o fakcie, że są pokonani, a każdy bunt przeciwko ich
osobie skończy się niepowodzeniem.
Udane przeprowadzenie egzekucji wymaga nakładów w wysokości 10jp. za każdą Jednostkę Ludności
w Prowincji i udanego testu Mądrości lub Charyzmy. Zależnie od wyboru Gracza zmniejsza o 1 stopień
Przestępczość lub poprawia o 2 stopnie Dyscyplinę ludności. Jeśli egzekucja zakończy się krytyczną porażką

oznacza to, ze zgładzone zostały osoby popularne wśród ludu, a sama egzekucja przynosi efekt odwrotny od
zamierzonego.
Rozmach ceremonii: Wszelkiego rodzaju Wydarzenia Specjalne dzielone są według Jakości tak samo,
jak Przedmioty czy Posiadłości. Zasadniczo każdy stopień Jakości traktowany jest jak osiągnięcie jednego,
dodatkowego podbicia w teście organizacji.
Ceremonie Niskiej Jakości organizowane są z modyfikatorem – 20.
Dodatkowe podbicia: Każdorazowo, gdy testujesz jakąś cechę możesz zdecydować się na Dodatkowe
Podbicie. Może mieć to miejsce także w chwili, gdy organizujesz Ceremonię. Podówczas możesz wybierać z
pomiędzy następujących premii:
+ 5 do dowolnej, gwarantowanej przez Ceremonię premii do statystyk postaci.
+ 1 do dowolnej, gwarantowanej przez Ceremonię premii do statystyk Prowincji
+ 2 wygenerowane jednostki Mocy w wypadku Świąt.
+ 1 stopień zmiany dostępności towarów za 2 podbicia.
Ograniczenia ceremonii: Zasadniczo w jednym Sezonie możesz przeprowadzić tyle ceremonii, na ile
tylko wystarczy pieniędzy. Jedyny wyjątek stanowią święta, których może być tylko jedno. Jednakże żadna
ceremonia nie może być dwukrotnie zorganizowana na cześć tego samego obiektu. Jeśli tak się zdarzy nie
przynosi ona efektu.
- Ofiary Błagalne i Egzorcyzmy:
Gromadząc kapłanów i czarowników oraz nakazując im odprawiać swe rytuały starasz się odegnać złe
moce oraz niezadowolenie bogów od twojej prowincji lub próbujesz pozyskać tychże bogów łaski. Wydając 1
jp. na organizację tych działań możesz zwiększyć szansę powodzenia jednego testu związanego z zarządzaniem
prowincją o 1%. Alternatywnie możesz zmniejszyć szanse wystąpienia dowolnych kłopotów o 1%. Większe
nakłady zwiększają oczywiście premię.
- Budowa Posiadłości:
Wykorzystując swe zasoby możesz nakazać budowę jakiejś posiadłości. Wyznacz sumę, o jaką będzie
uszczuplany twój skarbiec podczas budowy. Suma może być liczona zarówno w Punktach Produkcji jak i
Jednostka Pieniędzy. W każdym sezonie, by kontynuować budowę musisz wpłacić jakąś sumę (jeśli nie masz
takiej możliwości prace są przerywane). W chwili, gdy wydasz na budowę Posiadłości tyle pieniędzy, ile wynosi
jego koszt uważany będzie on za ukończony. Posiadłość zacznie spełniać swe funkcje wraz z początkiem
następnego sezonu.
Alternatywnie możesz od razu pokryć pełne koszta budowy. Wówczas proces powstawania konstrukcji
jest szybszy. Pierwsza metoda po prostu pozwala ci rozłożyć koszta na dłuższy okres czasu, lub wręcz wznieść
konstrukcję za darmo.
- Przekształcenie terenu:
Wykorzystując swe zasoby możesz nakazać (ograniczone) przekształcenie terenu: osuszenie bagien,
wycięcie lasu, zaoranie dzikich łąk, budowę drogi etc.. Wyznacz sumę, o jaką będzie uszczuplany twój skarbiec
podczas prac oraz 1 Jednostkę Ludności do ich wykonania. Suma może być liczona zarówno w Punktach
Produkcji jak i Jednostka Pieniędzy. W każdym sezonie, by kontynuować pracę musisz wpłacić jakąś sumę (jeśli
nie masz takiej możliwości prace są przerywane). W chwili, gdy wydasz na prace tyle pieniędzy, ile wynosi ich
koszt uważane będą one za ukończone. Posiadłość zacznie spełniać swe funkcje wraz z początkiem następnego
sezonu.
Alternatywnie możesz od razu pokryć pełne koszta budowy. Wówczas proces powstawania konstrukcji
jest szybszy. Pierwsza metoda po prostu pozwala ci rozłożyć koszta na dłuższy okres czasu, lub wręcz wznieść
konstrukcję za darmo.

Wydarzenia losowe:
W celu określenia wydarzeń losowych skorzystaj z tabeli ze strony 63.

Mechanika Prowincji. Budowa tury:
Mechanika zarządzania Prowincją, mimo, ze wydawać by się mogło inaczej jest bardzo prosta.
Niewiele też różni się od mechaniki zarządzania Posiadłością. Tak jak ona dzieli rok na 4 tury – sezony: Wiosnę,
Lato, Jesień i Zimę. Poza nielicznymi wyjątkami pozostają one bez wpływu na grę.
Każdy Sezon składa się z następujących etapów:
1) Deklaracja: czyli etap planowania, na którym BG i inne postacie planują, jakie kroki podejmą w tym okresie.
W sezonie tym należy:

a) Określić podejmowane akcje: czyli podjąć decyzję o wykonywanych w tej turze dodatkowych działaniach
mających na celu zwiększenie efektywności prowincji. Zasadniczo w sezonie można zaplanować podjęcie
dowolnej ilości akcji.
b) Wyznaczyć zadania ludności: czyli skierowanie Jednostek Ludności do pracy na odpowiednich Obszarach
Prowincji lub wyznaczenie im innych zadań.
2) Losowanie zdarzeń losowych: Mistrz Gry rzuca kośćmi, by ustalić do jakich wydarzeń doszło w prowincji i
jak wpłyną one na dalszy los budowli.
3) Uiszczenie kosztów utrzymania: Na tym etapie właściciel konstrukcji ma obowiązek zapłacić koszt
utrzymania budowli, funkcjonariuszy, posiadłości oraz armii. Jeśli nie są w stanie tego zrobić nie przynoszą one
żadnych korzyści, a funkcjonariusze i wojskowi mogą się nawet zbuntować lub zdradzić na korzyść wrogich
państw.
4) Podliczenie korzyści: Gdy posiadacz posiadłości zakończy już wszystkie formalności związane z
utrzymaniem swojej posiadłości zyskujesz dostęp do przynoszonych przezeń korzyści. Jeśli posiadłość
wygenerowała w tej turze jakikolwiek zysk otrzymujesz też z powrotem pieniądze wyłożone na jej utrzymanie.

Prowincje, a przygody:
Bohaterowie posiadający Prowincję mogą brać udział w przygodach w dowolny sposób. W takich
okolicznościach sugeruje się, by podczas jednej sesji nie mijał więcej niż jeden sezon (chyba, że prowadzimy
specjalną kampanię opartą właśnie na zarządzaniu Prowincjami). Bohaterowie podczas sesji mogą korzystać ze
swojej własności normalnie, pod warunkiem, że są w stanie do niej powrócić.
Poza sesją (np. w trakcie wykupywania nowych Zdolności czy obliczania dochodów) postacie mają
prawo używać swych posiadłości niezależnie od tego, czy mogą doń wrócić czy nie. MG zakłada wówczas, że
odwiedzają dom, lub przynajmniej korespondują z jego zarządcami.

4) Organizacje:
- Reputacji politycznej nie buduje się na środkach, lecz na efektach.
Niccolo Machiavelli
Fakt posiadania wielkiej, politycznej siły oraz ekonomicznych możliwości nie musi od razu pociągać za
sobą jednocześnie posiadania ziemi, wojska, poddanych i zamków ani też przywiązania do jakiegoś terytorium.
Przeciwnie, wiele, potężnych osób buduje swą pozycję i wpływy raczej na majątku, znajomościach i koneksjach.
Na cóż bowiem komuś własna armia, słudzy, czy nawet pałace, jeśli zawsze może taką od kogoś wynająć, lub
też zna piętnastu królów, którzy chętnie przyjmą go na jego dwór? W historii było wielu potężnych książąt –
kupców, których siła opierała się właśnie na bogactwach oraz wpływach. Laruzja w prawdzie jeszcze nie
wykształciła takich jednostek (lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by stać się pierwszym), jednak właśnie na tej
zasadzie swoje wpływy i pozycje budują dworzanie, pomniejsi kupcy czy arcykapłani. Tworzą oni potężne
organizacje skupione na różnych dziedzinach życia, posiadające zarówno wielkie, rozproszone po świecie
majątki, potężnych sojuszników oraz licznych funkcjonariuszy gotowych wcielać w życie nawet najdziksze
pomysły swych przełożonych. Zresztą często nie są oni nawet potrzebni, gdyż wpływy polityczne organizacji
bardzo często wystarczają, by odsunąć od niej wszelkie zagrożenia cudzymi rękoma.
Pod względem swojej konstrukcji Organizacja bardzo różni się zarówno od Posiadłości jak i Prowincji.
Organizacja jest bowiem grupą, nierzadko oddalonych od siebie i nieznających się nawet z widzenia ludzi
realizujących wspólny zamysł. Jej cele mogą być bardzo odmienne: jej członkowie mogą zarządzać majątkiem
bogatego kupca lub też dbać o dobrobyt przedstawicieli jakiegoś, określonego zawodu (czyli swój), wspólnie
zgłębiać magiczną wiedzę, oddawać kult jakiemuś bóstwu, planować bunt, przewrót czy powstanie a nawet grać
w szachy. Organizacje posiadają też wspólne zwykle wspólne majątki (choć rzadko ziemie), które mogą
znajdować się w granicach więcej niż jednego królestwa.

4.1) Majątki:
Podobnie jak Prowincje i pojedyncze osoby Organizacje mogą posiadać Posiadłości. Przynoszą one
normalne korzyści. Zaleca się jednak – zwłaszcza w przypadku dużych Organizacji posiadających wiele
Posiadłości – by zarówno Mistrz Gry jak i gracze nie rozdrabniali się nadmiernie. Korzystanie z wszystkich
opcji mechanicznych może bowiem w prawdzie przynieść im duże pieniądze, ale z pewnością też opóźni grę.

4.2) Specjaliści:
Hiena to zwykły prymityw
Tak zawsze sądziłem, lecz dziś

Gdy snuję swój plan znakomity
I Hieny przydadzą się mi.
- Król Lew, Be Prepared
Tym, co tak naprawdę tworzy mięśnie i kościec każdej organizacji są wchodzący w jej skład ludzie. Ci
– często nawet bez pieniędzy i zaplecza – decydują o jej skuteczności wykonując zlecenia przełożonych,
nawiązując kontakty oraz koordynując działania poszczególnych agentów. Zasadniczo członków organizacji
podzielić można na dwie kategorie: Szeregowych Pracowników oraz Specjalistów.
Pracownicy szeregowi to osoby nie posiadające ważnych funkcji w Organizacji. Owszem wykonują
wiele prac, bez których często nie dałoby się obejść, a sama organizacja nie mogłaby funkcjonować. Jednak nie
są oni niezastąpieni i bez trudu mogliby zostać wymienieni na innych. Do tego typu grupy zaliczyć można w
zasadzie większość członków organizacji, począwszy od serwisu sprzątającego, urzędników, strażników na
księgowych i innych administratorach kończąc. Mimo, że zapewne są oni gdzieś obecni te zasady nie zajmują
się nimi.
Specjaliści to natomiast osoby o unikalnych talentach, ważni administratorzy lub ich doradcy i kluczowi
agenci terenowi. Są to pojedyncze jednostki od których działań zależeć jednak może los całej organizacji.
Przykładem takich osób może być królewski doradca, konstruujący sprzedawane później urządzenia inżynier,
skrytobójca lub kupiec kontrolujący ważne odgałęzienie sieci sprzedaży. Specjaliści są trudni do zastąpienia, a
ich działania pozostawiają po sobie ważny ślad w strukturach organizacji i poza nią.

Stopień wyszkolenia specjalistów:
Oczywiście nie każdy specjalista, nawet w tej samej dziedzinie jest sobie równy. Jak łatwo zgadnąć
zwykły nauczyciel uczący rachunków dzieci w przyklasztornej szkole może wydawać się zarówno uczonym
mężem jak i dobrym pedagogiem, jednak tak naprawdę nie może równać się z osobą wykładowcy
akademickiego czy nadwornego korepetytora króla lub potężnego księcia. Tak samo wioskowy kowal, nawet
krasnolud może zdawać się dobrym fachowcem, ale w porównaniu z prawdziwym mistrzem jest on tylko
wyrobnikiem. Aby oddać te różnice poszczególne specjalizacje rzemieślników podzielono na sześć stopni
wtajemniczenia. Są to:
Amator: W odróżnieniu od pozostałych przedstawicieli swego fachu amatorzy nie posiadają wielu zdolności w
dziedzinie, którą się zajmują. Brakuje im wyszkolenia i umiejętności. Amator jest najczęściej zwykłym chłopem
(lub – jeśli mamy szczęście: uczniem lub czeladnikiem prawdziwego specjalisty), którego ktoś zagonił do
wykonywania pracy do której potrzeba kwalifikacji. Owszem umie coś tam stuknąć młotkiem, zbudować
wiejską chałupę albo paść bydło. Nie należy jednak oczekiwać, że wykuje wspaniały miecz, wzniesie obronny
zamek lub wyszkoli bojowego gryfa.
Rzemieślnik: W odróżnieniu od poprzedniego Rzemieślnik jest prawdziwym specjalistą w swej dziedzinie.
Potrafi on wykonywać na wysokim poziomie wszelkie dobra oraz realizować większość stawianych przed jego
zawodem wyzwań. Nie należy oczekiwać po nim cudów, jednak tego typu specjalista jest dobrą, porządną
pomocą w sprawach dnia codziennego.
Fachowiec: Fachowiec posiada długoletnie doświadczenie, spotkał się z wieloma niezwykłymi przypadkami i
niewiele jest w stanie go zaskoczyć. Ma już gotowe, sprawdzone rozwiązanie na niemal każdy, zawodowy
problem. Nie błyszczy geniuszem i często nie jest nawet specjalnie zdolny. Jednak mimo to potrafi bez
większego problemu poradzić sobie z większością wyzwań, jakie staną na jego drodze.
Mistrz: W odróżnieniu od poprzednika Mistrz ma nie tylko wykształcenie i długoletnią praktykę, ale też
prawdziwy talent. To właśnie Mistrzowie szkolą Fachowców i zwykłych Rzemieślników, to oni dokonują
większości drobnych wynalazków i usprawnień. Ich nazwiska są łatwo identyfikowane przez ludzi obeznanych z
tą dziedziną, a ich towary – zawsze bardzo wysokiej jakości – osiągają zawrotne ceny.
Arcymistrz: Arcymistrz to prawdziwa gwiazda w swej dziedzinie. To właśnie arcymistrzowie dokonują
prawdziwych przewrotów w swoim fachu, potrafią wykonywać pracę na poziomie, na który nikt inny nie potrafi
się wspiąć, są też prawdziwymi geniuszami jeśli chodzi o swoją dziedzinę. Nawet zupełni laicy słyszeli ich
nazwiska, a królowie nie cofną się przed niczym, nawet uwięzieniem takiego mistrza, by tylko mieć dostęp do
jego dzieł.
Żywa Legenda: Specjaliści tego poziomu są bardzo rzadcy, a ich dzieła osiągają niespotykaną cenę. Rodzi się
ich zaledwie kilku na każde pokolenie. To oni kują uzbrojenie dla bogów i herosów, wymyślają nowe dziedziny
rzemiosł, a o ich czynach i dokonaniach opowiada się legendy. Nawet po ich śmierci ich nazwiska i marki są
długo rozpoznawane.

Lista specjalistów:
Alchemik:
Pensja: 50jp / sezon

Przedstawiciele tej profesji to wykwalifikowani specjaliści zgłębiający sekrety materii, prostej chemii,
wzajemnych oddziaływań żywiołów, tajemnych mocy roślin, kamieni i zwierząt oraz przede wszystkim magii.
Posiedli wiedzę na temat wielu, często niezwykłych zastosowań pospolitych zdawałoby się substancji, którą
potrafią wykorzystać w praktyce także dla dobra publicznego. Mimo, że posiadając umiejętność ważenia wielu
magicznych substancji, które potrafią dodawać sił ciału, leczyć rany i choroby czy szkodzić wrogom (a nawet,
jak twierdzą niektórzy transmutować ołów w złoto) większość z nich uważa się raczej za filozofów przyrody
zgłębiających jej sekrety, ewentualnie za wielkich badaczy niż chemików.
Alchemicy cenieni są przez władców z różnych przyczyn. Najważniejszą z nich jest prawdopodobnie
ich rozległa wiedza i znajomość wielu, często niezwykłych receptur i przepisów. Alchemik może być więc
wspaniałym lekarzem, doskonałym sojusznikiem oraz potężnym wsparciem. Tworzone przez niego eliksiry
mogą stanowić potężne magiczne zaplecze zarówno dla samego władcy jak i jego poddanych, a nawet wojsk. W
prawdzie utrzymanie nadwornego alchemika jest kosztownym wydatkiem, jednak śmiało można przyjąć, że
łatwo się on zwraca.
Cechy:
Profesja: Uczony 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 50 Madr: 46 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 22 Wyt:
28 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wiedza: Tajemna, Alchemia, Wiedza mędrców, Czytanie i pisanie, Kartografia, Wiedza: geografia,
Historia, Teologia, Polityka, Wiedza: mity i legendy, Język- dowolny, Wycena, Medycyna, Zielarstwo,
Aptekarstwo, Konszachty z czarownikami, Ważenie trucizn
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Uczony 5
INT + 10, MĄDR + 10
Zdolności: Silna wola, Wiedza: Prawo, Numizmatyka, Języki starożytne, Bystry umysł, Mistrz Alchemik*,
Alchemiczna specjalizacja*, Alchemik – artysta*
Mistrz
Profesja: Uczony 10
INT + 30, MĄDR + 30 SIŁ WOL +10
Zdolności: Przejrzenie iluzji, Leczenie chorób, Wiedza: filozofia, Retoryka, Wzmocnienie eliksirów*, Diabelski
wynalazca*, Dobór trucizn*, Mól książkowy*, Wytrwały uczony*, Opóźnienie trucizny*, Ukrycie trucizny*,
Mieszanie trucizn*
Arcymistrz
Profesja: Uczony 15
INT + 35, MĄDR + 35 SIŁ WOL +30 SPOST + 20
Zdolności: Wiedza: astronomia, Astrologia, Specjalna trucizna*, Niewyczuwalna trucizna*, Zatruwanie*,
Uniwersytecka wiedza*, Oko Hefajstosa*, Wiedza (dowolna), Stanowisko Roślin x 2*
Żywa legenda
Profesja: Uczony 20
INT + 35, MĄDR + 45 SIŁ WOL +40 SPOST + 30 OP +15
Zdolności: Wiedza (dowolna) x2, Stanowisko Roślin* x 2, Szkolenie laboratoryjne*, Oswojony z
nadprzyrodzonym*, Mieszanie eliksirów*, Metodyczność*
Proponowane akcje:
- Wykonanie Przedmiotu: Koszt nabycia alchemicznych eliksirów, ziół, leków, trucizn i innych substancji
magicznych lub chemicznych spada o 50%. Eliksiry Alchemika mogą korzystać od razu z premii
gwarantowanych przez jego zdolność (np. Mieszanie Mikstur, Dobór Trucizn etc.)
- Użycie Zdolności: Alchemik, na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
Artysta:
Pensja: 50jp / sezon
Artyści sztuk plastycznych czyli głównie rzeźbiarze i malarze stanowią wartość samą w sobie.
Częstokroć postrzegani bardziej jako wyspecjalizowani rzemieślnicy niż twórcy i plastycy są niezwykle cenni
dla władców, arystokratów, rycerzy, a nawet bogatych kupców i innych rzemieślników. W świecie, w którym
nie ma aparatów fotograficznych ani masowej produkcji każdy, kto chce mieć do czynienia choćby z odrobiną
piękna musi porozmawiać bezpośrednio z rzeźbiarzem czy malarzem, a następnie poczekać, aż ten zechce –

wykorzystując kamień i drewno oraz farby z naturalnych barwników i skruszonych kamieni szlachetnych –
wykonać jego zamówienie. Dzieła artystów uświetniają zamki i pałace, place miast i świątyń.
Estetyka nie jest jedynym powodem, dla którego zatrudnia się artystów. Brak prasy i środków przekazu
oraz gigantyczny analfabetyzm sprawiają, że przekaz wieści jest bardzo trudny. Wywieszone w publicznym
miejscu obrazy, freski, płaskorzeźby i rzeźby z łatwością jednak przekazują najważniejsze idee. Szyld daje znać,
że w którymś budynku znajduje się sklep lub karczma, a jeśli jest dobrze wykonany stanowi też zachętę dla
klientów. Sceny z życia władcy przekonują lud o tym, że król się dobrze nim opiekuje oraz zniechęcają
poddanych do jego wrogów, natomiast żywota bogów zachęcają do wizyt w świątyniach. Portrety natomiast
służą często jako zdjęcia uwieczniające urodę młodych panien, uwierzytelniające dokumenty, a nawet
stanowiące rysopisy znanych przestępców. Oczywiście do wykonania każdego z nich niezbędny jest
wykwalifikowany specjalista.
Cechy:
Profesja: Rzemieślnik 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 22 Szyb:22 Int: 38 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
33 Char: 32 Wdzk: 33 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Sztuka: Malarstwo, Sztuka: Rzeźbiarstwo, Artysta*, Rzemiosło: Rzeźba, Malarstwo, Mistrzostwo
Rzemiosła: Murarstwo, Rzeźbiarstwo, Etykieta, Oko do szczegółów*, Legendarna zdolność*, Malarstwo,
Rzeźbiarstwo, Poetycki język*
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rzemieślnik 5
INT + 12 CHAR + 4, WDZK +4
Zdolności: Fałszerstwo, Dworska śmieszność*, Prawdziwy profesjonalista*, Wyczucie upodobań*
Mistrz
Profesja: Rzemieślnik 10
INT +20, CHAR + 25, WDZK + 25
Zdolności: Oko Hefajstosa*, Stworzenie potrzeby posiadania*, Kształtowanie kultury*, Nowe trendy*,
Populizm*, Budowanie wizerunku*, Zawoalowany przekaz*, Poruszające dzieło*,
Arcymistrz
Profesja: Rzemieślnik 15
INT + 20, CHAR +50, WDZIK + 50
Zdolności: Znając potrzeby*, Pochwała*, Zawstydzenie*, Wiesz, kim jestem?*, Wykucie więzi emocjonalnej*,
Szantaż emocjonalny*, Wiarygodne kłamstwo*, Drwina*, Rujnowanie reputacji*
Żywa legenda
Profesja:
INT + 20, SIŁ WOL +25, OP +25 CHAR +50, WDZIK + 50,
Zdolności: Styl budownictwa*, Sprzedaż impulsywna*, Zadowolony klient*, Malarz snu i wizji*,
Wyspecjalizowana umiejętność* x 4
Proponowane akcje:
- Wykonanie Przedmiotu: Koszt nabycia dzieł sztuki (obrazów lub rzeźb) spada o 50%. Dodatkowo Artysta
może wykonywać przedmioty wyższej, niż standardowa jakości (wymaga to testów na zwykłych zasadach). Ich
koszt również jest dodatkowo liczony. Opracowanie każdego dzieła trwa tydzień + tydzień za każdy poziom
jakości, jaki chcemy otrzymać.
- Użycie Zdolności: Artysta na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Przygotowanie portretu (trudność: 60%): Artysta może przygotować portret jednej osoby, po prostu
uwieczniając (i nieco upiększając) jej wygląd, tworząc portret pamięciowy lub ilustracje potwierdzającą jej
tożsamość (podobną nieco do współczesnego zdjęcia w dowodzie osobistym).
- Przygotowanie prezentu (trudność: 60%): Artysta przygotowuje prezent dla jakiejś postaci. Jeśli test się uda
zapewnia to premię społeczną +10 do wszystkich testów wobec tej osoby. Zwiększając trudność testu o 20
można dodatkowo zwiększyć korzyść o + 10.
- Ukazanie w pozytywnym / negatywnym świetle (trudność: 20%): Artysta może zmniejszyć efekt
oddziaływania jakiegoś wydarzenia, które odebrałoby lub przyniosło popularność władcy lub wskazanej przez
niego osobie (w tym innemu władcy). Jeśli powiedzie mu się test efekt wydarzenia jest mniejszy (lub większy,
zależnie od jego intencji) o 1 punkt.

- Pochwała (trudność: 40%): Artysta może pochwalić jakąś organizacje swoim dziełem. Władca otrzymuje
premię + 1 do Nastawienia tej organizacji lub +10 do testów społecznych wobec jej członków. Podnosząc
trudność testu o 2 p. można dodatkowo zwiększyć premię o +1 / +10.
- Zniechęcenie (trudność: 40%): Artysta swym dziełem poddaje satyrze działania jednej z organizacji.
Otrzymuje ona karę – 1 do Nastawienia wobec wskazanych przez władcę działań, a jej członkowie karę -10 do
wszelkich testów społecznych mających na celu ich propagowanie. Podnosząc trudność testu o 2p. można
dodatkowo zwiększyć efekt o -1 / -10.
- Poprawienie opinii (trudność: 10%): Artysta, za pomocą sobie tylko znanych sposób zwiększa Nastawienie
w jednej prowincji lub innym obiekcie do Twojej osoby o 1 stopień.
Bandyta:
Pensja: 50jp / sezon
Bandytę zdefiniować jest łatwo: to człowiek, który pod groźbą użycia siły odbiera podróżnym ich
majątek. Zjawisko to jest w Laruzji niestety dość powszechne. Większość bandytów to chłopi, zwykle uzbrojeni
w kiepskiej jakości broń, pochodzący z odległych, odizolowanych okolic. Nocami opuszczają swoje domostwa,
by w lasach i górach czatować na podróżnych. Zwykle przepuszczają tych, którzy wydają im się biedakami,
podobnie jak osoby uzbrojone oraz liczne kompanie, zaczepiając tylko słabych, samotnych i zamożnie
wyglądających. Podejmują większe ryzyko jedynie wówczas, gdy łup wydaje im się tego warty, choć niektórzy,
szczególnie krwiożerczy lub zdesperowani atakują każdego, na kogo się natkną. Dzieje się tak zwłaszcza w
okolicach, w których panuje niewolnictwo. Liczebność tego typu watach zbójeckich jest różna. Większość z nich
stanowi kilka lub kilkanaście osób, zdarzają się wręcz tworzone przez pojedynczych spryciarzy czy brutali. Inne
są kilkunastoosobowe, a zdarzają się tak duże bandy, że potrafią nawet palić wioski lub atakować miasta.
Znacznie groźniejszą kategorię stanowią rycerze – rozbójnicy, panowie feudalni, którzy wraz ze swoimi
drużynami napadają na kogo popadnie. Grasują w niektórych regionach Laruzji, a z racji, że dysponują znacznie
lepszym wyposażeniem i potężnymi zamkami warownymi trudno ich przegonić z ich kryjówek oraz obronić się
przed nimi.
Równie niebezpieczni są banici. Banici to osoby wyjęte z pod prawa, często za popełnione przestępstwa
i zbrodnie lub osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Większość z nich nie może powrócić do
społeczeństwa, gdyż grozi im natychmiastowa śmierć w wypadku dostania się w ręce stróżów prawa lub nawet
zwykłej ludności. Zdesperowani i zrozpaczeni kradną wszystko, co tylko mogą, często nie stroniąc przy tym od
najgorszych zbrodni. Z punktu widzenia władców to jednak banici są najbardziej interesującym typem
bandytów. Wielu z nich to bowiem ludzie, którzy sprzeciwiali się władzy: pozbawieni majątków rycerze,
zmuszeni do ukrywania się w lasach rebelianci i buntownicy, stronnicy przegranych ugrupowań politycznych
czy ukrywający się przed poborcami podatków chłopi. Wielu z nich kontynuuje zdawałoby się przegraną już
walkę wybierając swe ofiary właśnie z szeregów wrogów. Dozbrojeni potrafią być potężną siłą.
Używanie rozbójników, niezależnie od tego, czy są to przestępcy czy buntownicy ma liczne zalety. W
pierwszej kolejności ludzi takich trudno skojarzyć jest bezpośrednio z władcą, który wydał im rozkazy. Mogą
więc w jego imieniu mordować, palić, grabić i porywać w niewolę, a gdy będzie to konieczne on zdoła się ich
wyprzeć. Niestety system ten ma też i wady. Większość bandytów i rozbójników to osoby niezdyscyplinowane i
często niekompetentne. Ich działania często są więc nieporadne i zdarza się, że kończą się dla samych bandytów
tragicznie.
Cechy:
Profesja: Myśliwy 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 26 P. Ran: 35 Zr: 37 Szyb:27 Int: 28 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 33 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
33 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 2 Włócznie: 4, Łuki 4, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wysportowany, Łowiectwo, Tropienie, Celny strzał, Zastawianie pułapek, Łowiectwo, Rzemiosło:
wyprawianie skór, Wiedza: zwierzęta, Cichy chód, Celny cios, Opieka nad zwierzętami, Zdobywanie żywności,
Wspinaczka, Uniki, Zastraszanie, Ogłuszanie, Krzepki
Inwentarz: Włócznia, Długi łuk, 20 strzał, Kurta Skórzana, 1k6+1 kompanów
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Myśliwy 5
P. RAN + 5 ZT + 10 INT + 5
Zdolności: Naśladownictwo- odgłosy zwierzęce, Tresura, Leczenie ran, Wzbudzanie strachu
Mistrz
Profesja: Myśliwy 10
P. RAN +15 INT +20, ZR +20 OP +10 WYT +10
Zdolności: : Przycelowanie, Sokolnictwo, Rzemiosło: produkcja strzał, Cichy bieg*, Zastawianie pułapek*,
Ostrouchy zwiadowca*, Czujność

Arcymistrz
Profesja: Myśliwy 15
P. RAN +20 INT +20, ZR +30 SIŁ WOL +5 OP +20 WYT +20 CHAR +10
Zdolności: Specjalna broń (Łuk), Szybki strzał, Odporność na głód i zmęczenie, Złodziejskie oczka*, Horda*
Żywa legenda
Profesja: Myśliwy 20
P. RAN +20 INT +20, ZR +30 SIŁ WOL +25 OP +30 WYT +30 CHAR +20
Zdolności: Zasadzka*, Kontrola terytorium*, Smak strachu*, Ulubiony teren*
- Użycie Zdolności: Bandyta na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Zabójstwo (trudność 0%): Bandyta może spróbować zabić jakiegoś, wskazanego osobnika. Jeśli mu się nie
powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Bandyty i wszystkich jego
pomocników. (lub dostanie się ich do niewoli)
- Uprowadzenie (trudność -20%): Bandyta może próbować porwać jakąś postać i dostarczyć ją do gracza całą
i zdrową. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Bandyty i
wszystkich jego pomocników (lub dostanie się ich do niewoli) oraz z dużym prawdopodobieństwem śmierć
zakładnika.
- Pojmanie języka (trudność 80%): Bandyta próbuje pojmać jakąś, niewiele znaczącą osobę: chłopa,
szeregowego żołnierza, służącego etc. która może dysponować wiedzą na interesujący go temat (np. ilości
żołnierzy stacjonujących w prowincji, rozlokowania magazynów etc.). Jeśli test się nie powiedzie oznacza to, że
bandyta został pojmany lub zabity.
- Odbicie jeńców (trudność -20%): Bandyta może próbować odbić znajdujących się w niewoli u jednego z
twoich nieprzyjaciół i dostarczyć ich z powrotem na twoje terytorium. Niepowodzenie oznacza śmierć Bandyty i
wszystkich jego pomocników (lub dostanie się ich do niewoli) oraz z dużym prawdopodobieństwem śmierć
odbijanego.
- Kradzież (trudność 20%): Bandyta może spróbować ukraść jakiś, wskazany przez ciebie przedmiot. Jeśli mu
się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Bandyty i wszystkich jego
pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Paraliż produkcji (trudność 40%): Bandyta i jego podkomendni może zaatakować jedno z pól prowincji
przeciwnika lub jedną z jego posiadłości. Wszelka produkcja na tym polu staje. Posiadłości nie przynoszą
korzyści Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Bandyty i
wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Zniszczenie posiadłości (trudność -20%): Bandyta może spróbować najechać jedną z posiadłości
przeciwnika i puścić ją z dymem. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie
oznacza śmierć Bandyty i wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
Błazen:
Pensja: 20jp / sezon
Do tej kategorii sług zaliczają się wszystkie osoby angażowane wyłącznie celem dostarczania rozrywki.
Nie wszyscy są błaznami, jednak to właśnie oni, jako, że najbardziej charakterystyczni stanowią archetyp.
Trefnisie ci to osoby mające wprowadzić na dwór odrobinę humoru, najczęściej mało wybrednego. Zwykle
dobierani są z pośród osób psychicznie lub fizycznie niedorozwiniętych, których wybryki są bardziej
tolerowane, niż w wypadku osób zdrowych, oraz których widok bawi niektórych, prymitywnych jegomościów.
Jednak nawet w Laruzji naśmiewanie się z cudzego nieszczęścia wywołuje zgorszenie, dlatego też wielu
błaznów, mimo, że nosi charakterystyczne stroje, grzechotki i dzwonki stanowi dobrze wyszkolonych
specjalistów, znających sztukę konwersacji, potrafiących żonglować, dawać popisy akrobatyczne i naprędce
wymyślać dowcipy.
Inne osoby miast nich wolą oglądać natomiast popisy akrobatów, żonglerów i sztukmistrzów.
Połykacze ognia i mieczy, linoskoczkowie i siłacze zdolni są do zapierających dech w piersiach popisów. Wielu
z nich potrafi dokonywać cuda, które zdawałaby się niemożliwe dla osoby nie obeznanej ze sztukami
magicznymi. O ile błaźni to głównie mężczyźni tak wielu z pośród akrobatów stanowią kobiety, a widowiska z
ich udziałem często kipią wręcz od erotyzmu.
Los błaznów bywa ciężki. Ich występy często są ryzykowne, a rozgniewani dowcipami panowie bywają
więcej, niż brutalni. Często też popisują się swym okrucieństwem gdyż uważają to za dobry żart w danej chwili.
Co gorsza wielu z nich uważa swych błaznów za rodzaj żywych zabawek, obdarowując nimi swych gości…
Cechy:
Profesja: Rzemieślnik 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)

Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 42 Szyb:22 Int: 28 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
33 Char: 22 Wdzk: 43 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wysportowanie, Etykieta, Akrobatyka, Drwina, Sztuka: Żonglerstwo, Profesja: Cyrkowiec,
Mistrzostwo profesji: Cyrkowiec, Przebieranie się, Występy
Inwentarz: Błazeński strój, grzechotka, dzwonki, narzędzia do żonglowania
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rzemieślnik 5
ZR +5 INT +10 WDZK +5
Zdolności: Równowaga, Wspinaczka, Zwinne palce, Artysta*
Mistrz
Profesja: Rzemieślnik 10
ZR + 25 INT +20 WDZK +25
Zdolności: Czerpanie siły z słabości*, Człowiek – Guma*, Dyskrecja*, Łagodny upadek*, Patrz tam!*,
Jeździectwo: koń, Woltyżerka*
Arcymistrz
Profesja: Rzemieślnik 15
ZR +35 INT +20 WDZK +35 CHAR +15 WYT +15
Zdolności: Eksplozja aktywności*, Aktor*, Władza nad ciałem*, Dworska śmieszność*, Ostrze satyry*,
Krzywdzące insynuacje*, Zawstydzenie*
Żywa legenda
Profesja: Rzemieślnik 20
ZR +40 SZYB +30 INT +20 WDZK +35 CHAR +15 WYT +15
Zdolności: Wyspecjalizowana umiejętność x 4*, Używanie sił i słabości*, Akrobatyczna mobilność*,
Znalezienie kozła ofiarnego*
- Użycie Zdolności: Błazen na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Zniechęcenie (trudność: 20): Błazen poddaje satyrze działania jednej z organizacji. Otrzymuje ona karę – 1
do Nastawienia wobec wskazanych przez władcę działań, a jej członkowie karę -10 do wszelkich testów
społecznych mających na celu ich propagowanie. Podnosząc trudność testu o 10p. można dodatkowo zwiększyć
efekt o -10.
- Ukazanie w pozytywnym / negatywnym świetle (trudność: 20%): błazen może zmniejszyć efekt
oddziaływania jakiegoś wydarzenia, które odebrałoby lub przyniosło popularność władcy lub wskazanej przez
niego osobie (w tym innemu władcy). Jeśli powiedzie mu się test efekt wydarzenia jest mniejszy (lub większy,
zależnie od intencji błazna) o 1 punkt.
- Obrażenie kogoś (trudność: 60%): Błazen naigrawa się z kogoś, w efekcie temu puszczają nerwy i opuszcza
twój dwór, lub zaatakowawszy błazna daje ci powody, by go wyrzucić. Pozbywasz się więc natręta nie
wywoławszy przy tym zbędnych podejrzeń.
- Dostarczenie rozrywki (trudność: 40%): Na twój rozkaz błazen fika koziołki, popisuje się zręcznością i
niewybrednymi dowcipami pozwalając się zrelaksować twoim gościom i nastawiając ich do ciebie pozytywnie.
Otrzymujesz dzięki temu premię +10 do wszelkich oddziaływań społecznych wobec nich. Podnosząc trudność
testu o 2 możesz zwiększyć skuteczność błazna o +5.
- Odciągnięcie uwagi (trudność: 40%): Błazen na twój rozkaz zabawia kogoś. Jego wyczyny są tak
absorbujące, że oddaje się tylko ich oglądaniu. Rezygnuje przy tym z innych z innych planów. Działania innych
specjalistów wobec tej osoby są łatwiejsze o +10.
- Ośmieszenie kogoś (trudność: 60%): Błazen kogoś ośmiesza i przedrzeźnia. Osoba ta staje się (niestety na
krótko) ofiarą kpin. Wszelkie jej działania społeczne są trudniejsze o -10. Zwiększając trudność testu o 10
możesz zwiększyć efekt o kolejne -10
Czarownik:
Pensja: 200 jp / sezon
Czarownicy różnego autoramentu są dość częstym widokiem na dworach. Podczas, gdy jedni
przybywają nań, by załatwiać swoje sprawy i szukać wsparcia władcy inni próbują dostać się na jego służbę
obiecując dokonanie cudów. Praktycznie więc na każdym dworze przebywa mag lub czarodziej. Nie oznacza to
jednak, że władcy dysponują potężnym, magicznym zapleczem. Owszem, magowie są w stanie zmienić w kilka
chwil nastawienie ludności, niszczyć całe armie, wyczarowywać złoto z powietrza i przewidywać przyszłość.
Problem polega na tym, że nie wszyscy, a jako, że osoba zdolna niewielkim wysiłkiem pozyskiwać znikąd
bogactwa raczej nie będzie zainteresowana pracą zarobkową, to władcom przypadają głównie czarownicy
drugiego sortu. Mimo, że ci, jeśli otrzymają odpowiednie dofinansowanie i patronat potrafią dojść czasem do

imponujących rezultatów, to często okazuje się, że zawodzą oczekiwania władców. Zniszczenie armii okazuje
się często tańsze i łatwiejsze konwencjonalnymi sposobami, więcej złota niż z alchemicznych retort otrzymuje
się z danin, a teleportacja okazuje się nie tak skuteczna, jak głoszą legendy…
Mimo to jednak w rękach zdolnego władcy nawet pośledni czarownicy mogą okazać się niezwykle
skuteczną bronią. Magowie najlepiej sprawdzają się na tych polach, których nie da się kontrolować
konwencjonalnymi środkami. Mogą kontrolować pogodę, stanowić wsparcie dla wojska, układać horoskopy i
długodystansowe przepowiednie nadają się też na egzorcystów pokonujących wrogów, których nie da się zranić
tradycyjnymi środkami. Nie należy się jednak spodziewać po nich cudów – przynajmniej na zbyt dużą skalę.
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 do zaangażowania w roli stajennych.
- Czeladnicy: ten poziom reprezentuje większość posługujących się magią istot w Laruzji – potrafią
używać magii na dość niewielkim poziomie, daleko im do możliwości 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 wielu – 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, uratować wioskę przed głodem,
uczynić jednego z chłopów bogaczem lub też wezwać średniej klasy demona.
- 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, a dla króla niezwykłą szansą… Adepci tacy są w stanie kontrolować pogodę
na terenie całych prowincji, tworzyć prawdziwe cuda czy obsypywać bogactwem całe wioski.
Niemniej jednak nawet najpotężniejsze królestwa nie były nigdy 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 zasiadaliby na tronach.
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…
Władcy 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.
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, patriotyczne uczucia, inni łasi są na pieniądze, zaszczyty, lub też moc, w której uzyskaniu pomoc

kilkudziesięciu wdzięcznych żołnierzy lub możnych może być przydatna. Zawsze więc kilku z nich da się
zwerbować. Jednak koszta wynajęcia „mistrza” prawie zawsze będą oszałamiające, równe żołdowi kilkunastu
zwykłych żołnierzy lub specjalistów innych dziedzin, 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.
Każdy władca powinien też 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.
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:
Arcymistrz:
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:
Żywa legenda:
Profesja: Mag 25
P. RAN +10 MIST +80 MAG +80 SIŁ WOL +20
Zdolności: Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola, Przejrzenie iluzji,
Umysł ze stali, 7x 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:
Żywa legenda:
Profesja: Mag 25
P. RAN +10 MIST +80 MAG +80 SIŁ WOL +20
Zdolności: Zdolności: Wiedza: Czarostwo, Alchemia, Moc woli, Odbicie czaru, Silna wola, Przejrzenie iluzji,
Umysł ze stali, 7x Wiedza (...), Wykrycie magii Wyższa magia, Czary pracowni*, Edukacja
Inwentarz: Trzy magiczne przedmioty
Zaklęcia:
Przykładowe akcje:
- Użycie Zdolności: Czarownik na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Użycie Zaklęcia: Czarownik na zlecenie gracza może rzucić jeden ze znanych sobie czarów.
- Wykonanie Przedmiotu: Koszt nabycia alchemicznych eliksirów, ziół, leków, trucizn i innych substancji
magicznych lub chemicznych spada o 50%. Eliksiry Alchemika mogą korzystać od razu z premii
gwarantowanych przez jego zdolność (np. Mieszanie Mikstur, Dobór Trucizn etc.). Magowie mogą też
wytwarzać przedmioty magiczne w zmniejszonym koszcie. Odbywa się to na normalnych zasadach. Czar
wymagany do ich kreacji musi być jednak rzucany podczas pełni, więc czarownik nie może stworzyć więcej niż
trzech przedmiotów magicznych podczas jednego sezonu. Tworzenie artefaktów posiada Trudność: 10.
- Dodatkowa moc: Czarownicy produkują 10 dodatkowych Jednostek Magii na każdym Poziomie swojej
profesji.
- Wsparcie: Czarownik może wspierać dowolnego Agenta podczas dowolnej Akcji.
Doradca:
Pensja: 50jp / sezon
Częstokroć zdarza się, że władca musi mierzyć się z problemami dotyczącymi zagadnień, o których nie
ma żadnego pojęcia, lub ma je znikome: dowodzić wojskiem, rozwiązywać zawiłe problemy prawne, rozsądzać
spory między przedstawicielami obcych gatunków, mierzyć się z zawiłościami etykiety innych cywilizacji czy
problemami prowincji wchodzących w skład jego królestwa, których jednak nie potrafi nawet nanieść na mapę.
Władcy na różne sposoby radzą sobie z tymi problemami. Niektórzy odwołują się do swego, wcześniejszego
doświadczenia i intuicji, co przynosi różne efekty. Niektórzy nie radzą sobie z nimi w ogóle lub zwyczajnie je
ignorują. Są też i tacy, którzy wynajmują doradców. Doradcy są – jak łatwo zgadnąć – ekspertami,
posiadającymi rozległą wiedzę o jakiejś dziedzinie i gotowymi się nią podzielić.
Zasadniczo dobry doradca powinien nie tylko być chodzącą encyklopedią wiedzy na jakiś, określony
temat, ale powinien być zdolny też szybko znaleźć rozwiązanie problemu oraz przedstawić jego dobre i słabe
strony. Powinien przy tym także zachowywać się neutralnie, pozwalając władcy podjąć decyzję, którą ten uzna

za stosowną. Faktycznie jednak często zdarza się, że doradcy nie są osobami bezstronnymi, należą do jakichś
ugrupowań politycznych, lub też na wyborze którejś z opcji zyskaliby. Często zdarza się wówczas, że próbują
nakłaniać swego pana do podjęcia takiego wyboru, który im się opłaci, lub wręcz otwarcie do tego zachęcają.
Bywa, że tego typu rozwiązania są korzystne. Najczęściej jednak ufanie tego typu podszeptom nie jest dobrym
pomysłem.
Cechy:
Profesja: Uczony 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 50 Madr: 46 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 22 Wyt:
28 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Bystry Umysł, Wiedza mędrców, Czytanie i pisanie, Kartografia, Wiedza: geografia, Historia,
Teologia, Polityka, Wiedza: mity i legendy, Język- dowolny, Wiedza: czarostwo, Wycena, Medycyna,
Edukacja*, Wiedza: cztery dowolne dziedziny
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Uczony 5
INT +10, MĄDR +10
Zdolności: : Aptekarstwo, Silna wola, Wiedza: prawo, Numizmatyka, Języki starożytne, Bystry umysł,
Dyscyplina myśli*, Mroczna Wiedza*, Wiedza: Dowolna
Mistrz
Profesja: Uczony 10
INT +20, MĄDR +20 SIŁ WOL +30
Zdolności: Przejrzenie iluzji*, Leczenie chorób*, Wiedza: filozofia, Retoryka, Zakazana Wiedza (dowolna) x 2*
Wiedza (dowolna), Mol książkowy*, Na papierze dobrze wyglądało*, Wytrawny uczony*, Chłodnym okiem*
Arcymistrz
Profesja: Uczony 15
INT +30 MĄDR +30 SIŁ WOL + 30 OP +15 CHAR +15
Zdolności: Wiedza: astronomia, Astrologia Zakazana wiedza (dowolna) x 2, Wiedza (dowolna) x 2, Autorytet*,
Znajomość poddanych*, Uniwersyteckie wykształcenie*, Siła wiedzy*
Żywa legenda
Profesja: Uczony 20
INT +30 MĄDR +30 SIŁ WOL + 50 OP +30 CHAR +30
Zdolności: Wiedza x 4, Zakazana wiedza x 4
Przykładowe akcje:
- Użycie Zdolności: Doradca na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
Dyplomata:
Pensja: 100jp / sezon
Istnieją dwa sposoby rozwiązywania sposobów: jeden przy pomocy siły, drugi przy pomocy
argumentów. Laruzyjczycy twierdzą, że ten pierwszy typowy jest dla zwierząt, podczas gdy drugi stanowi
wyłączność ludzi i jako taki jest zalecany. W praktyce jednak obie metody stosowane są równie często. O ile
generałowie, oficerowie, rycerze i większość władców są ekspertami od tego pierwszego, tak dyplomaci
specjalizują się w drugim.
Laruzyjska sztuka dyplomatyczna ma raczej charakter doraźny. Spisywane są w prawdzie traktaty,
zawierane porozumienia, koncesje i zawieszenia broni. Tworzy się sojusze, udziela paktów o nieagresji i
ultimata, jednak stosunkom dyplomatycznym brak stałości. Miast wznosić ambasady i wyznaczać długotrwałe
misje państwa wymieniają się poselstwami. Wysyłane są one, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia rozmów,
a składają się z wybranych specjalnie do tego celu, godnych i cieszących się zaufaniem władcy, oraz
posiadających odpowiednie predyspozycje. Część z nich jest nawet wykształcona do pełnienia tych zadań, a ich
misje mogą rozciągnąć się nawet na wiele lat. W chwili jednak, gdy zostaną uznane za zakończone wracają do
domów, by powrócić, gdy zaistnieje taka potrzeba.
Zasadniczo posłowie wysyłani są w dwóch celach. Mają za zadanie pełnić misje kurtuazyjne i
ceremonialne, podczas których biorą udział w ważnych wydarzeniach z życia władców (koronacje, śluby,
pogrzeby) zaprzyjaźnionych królestw oraz wręczają im podarki. Drugi typ to misje dyplomatyczne polegające na
faktycznym udziale w negocjacjach. O ile te pierwsze służą „tylko” podtrzymaniu przyjaznych stosunków, tak
od drugich faktycznie zależeć mogą losy państwa. Namówienie przeciwnika, by wstrzymał się z napaścią, lub

zaatakował inne państwo, przekonanie sąsiada do sojuszu obronnego lub suwerena do zmniejszenia daniny
uratować mogą państwo. Nawet słabe księstwo otoczone przez szereg niezbyt silnych państw i związków
plemiennych potrafi powstrzymać potężne królestwo lub cesarstwo, jeśli tylko zdoła przekonać swych sąsiadów
do współpracy.
Dwory królewskie nie są jedynymi celami wypraw dyplomatów. Często zdarza im się bowiem
rozmawiać też z obcymi możnowładcami, przywódcami opozycji, zarządcami prowincji czy nawet generałami
jego armii. Starają się wówczas skłonić ich do działań korzystnych dla ich kraju, przekupić, nakłonić do zdrady
lub współpracy. Wielu Laruzyjczyków patrzy na takie zachowanie przez palce nie widząc w tym nic złego.
Jednakże większość władców, dowiedziawszy się o tym, że zbyt niezależny arystokrata, wódz lub polityk
potajemnie przyjął posłańców może wpaść w gniew. Polityka taka bywa niebezpieczna. Na szczęście jednak
głównie dla osób, które dyplomaci odwiedzają, a nie dla samych posłów.
Posłowie bowiem – nawet w Laruzji – są osobami nietykalnymi. Zwyczaj ten szanują niemal wszyscy,
nawet orkowie… Jedynie kilka gatunków, zwykle niezbyt wysoko rozwiniętych ma problemy z jego
honorowaniem. Mord na posłach traktowany jest jako największa zbrodnia, a posłańcy tego typu władcy nie
będą mogli liczyć na posłuch, czy nawet litość. Nie znaczy to, że posłowie są zawsze bezpieczni. Gobliny
generalnie mało kim się przejmują, a część gatunków i jednostek jest zbyt mało subtelna, by bawić się w
zawiłości polityczne. Wielu z pozostałych także nie cofnie się przed użyciem przemocy, zwłaszcza, jeśli nie da
się jej z nimi skojarzyć lub też da się ją jakoś wytłumaczyć. Wreszcie dyplomata spotkać może się z nienawiścią
osób trzecich, zwłaszcza wrogich królestw i opozycyjnych stronnictw. W prawdzie na dworze, na którym gości
może nie obawiać się gospodarza (chyba, że jest on gwałtownikiem i okrutnikiem), jednak sztylety szpiegów
wrogiego królestwa nadal mogą go dosięgnąć. Powinien też strzec się tego, co mówi i robi. Kompromitacja i
skandal są bowiem bronią często skuteczniejszą i łatwiejszą w użyciu niż mord polityczny.
Cechy:
Profesja: Dworzanin 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:27 Int: 50 Madr: 28 Sił. Wol: 19 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt:
28 Char: 50 Wdzk: 43 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wpływy dworskie, Jeździectwo: koń, Etykieta, Fechtunek, Honor, Blefowanie, Wiedza: heraldyka,
Czytanie i pisanie, Jedna umiejętność artystyczna, Dyplomacja, Prowadzenie rozmowy, Wiedza: Prawo, Urok
osobisty, Pierwsze wrażenie, Uwodzenie, Dusza honoru*, Edukacja*, Dyskrecja*, Kosmopolita*, Manipulacja*,
Poznanie słabości*
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Dworzanin 5
SIŁ WOL +10 CHAR + 10 WDZK +10
Zdolności: Trwałe wrażenie, Krasomówstwo, Przekupstwo, Intrygi, Poznanie Wady*, Szczerość*
Mistrz
Profesja: Dworzanin 10
INT +10 SIŁ WOL + 30 CHAR +20 WDZK +20
Zdolności: : Polityka, Bystry umysł, Wmawianie, Parowanie, Szantażowanie*, Wrobienie*
Arcymistrz
Profesja: Dworzanin 15
INT +20 MĄDR +20 SIŁ WOL + 30 OP +10 CHAR +20 WDZK +20
Zdolności: Specjalna broń (miecz), Ripostowanie, Uważny, Oszust, Blefowanie, Plotki, Wyczucie pobudek,
Występy, Wykrycie kłamstwa*, Manipulacja emocjami*, Asertywny*, Sędzia charakterów*, Mistrz
Manipulator*
Żywa legenda
Profesja:
INT +20 MĄDR +20 SIŁ WOL + 40 OP +30 CHAR +30 WDZK +30
Zdolności: Plotka*, Znawca przyzwyczajeń*, Znawca obyczajów*, Spokój*, Niewzruszony*
Przykładowe akcje:
- Użycie Zdolności: Czarownik na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Ukazanie w pozytywnym / negatywnym świetle (trudność: 40%): Dyplomata może zmniejszyć efekt
oddziaływania jakiegoś wydarzenia, które odebrałoby lub przyniosło popularność władcy lub wskazanej przez
niego osobie (w tym innemu władcy). Jeśli powiedzie mu się test efekt wydarzenia jest mniejszy o 1 punkt.

- Rozbawienie (trudność: 30%): Dyplomata może wziąć pod swoją opiekę odwiedzających cię gości – czy to
wysłanników twojego suwerena, ościennych państw, czy też członków opozycji i petentów, by przedstawić im w
kilku, wyszukanych słowach sytuację i plany władcy. W efekcie jego zabiegów patrzą oni nieco
przychylniejszym okiem na jego plany. Władca traci ewentualne, negatywne modyfikatory wynikające z
negatywnego Nastawienia do jego osoby lub jego wcześniejszych działań.
- Przekonanie do działania (trudność: różna): Dyplomata odwiedza jednego z szeregowych przedstawicieli
obcej organizacji lub państwa i stara się go namówić do podjęcia jakichś, jednorazowych działań: pochwycenia
przebywającego na jego terytorium bandyty, wydania zbiega, zbudowania drogi łączącej dwa królestwa,
zaniechania gromadzenia wojska etc. Trudność tych mediacji jest różna. Jeśli działania te są zgodne z interesem
władcy odwiedzanej osoby ich Trudność wynosi 80%, Jeśli są neutralne ich Trudność wynosi 50%, jeśli są
sprzeczne z interesem Władcy lub ten ich otwarcie zakazał Trudność wynosi 20%. Do testu należy dodać +10%
za każdy punkt poniżej 5 Morale, Dyscypliny lub Nastawienia poddanego wobec swego władcy. Pod uwagę
brany jest jednak tylko najniższy czynnik.
Jeśli zlecone działanie jest korzystne samo przez się dla nagabywanego poddanego realizuje je chętnie.
Jeśli nie: należy go przekupić wypłacając mu równowartość jego sezonowego Kosztu.
- Przekazanie wiadomości: Dyplomata przekazuje w twoim imieniu ościennemu władcy jakąś wiadomość (np.
prośbę o sojusz lub zawieszenie broni, żądanie trybutu, kapitulacji lub uwolnienia jeńców, kondolencje z
powodu śmierci syna etc.) i ewentualnie negocjuje szczegóły wprowadzenia jej w życie. Dyplomata używa w
tym celu własnej wartości Charyzmy i zestawu zdolności. Jeśli władca chce korzystać ze swoich statystyk musi
samemu odwiedzić osobę, u której chce coś wskórać.
- Uspokojenie (trudność: 40%): Dyplomata odwiedza wskazanego władcę lub innego polityka i przekazuje mu
wiadomości o ostatnim wydarzeniu w twoim królestwie (np. buncie, przewrocie, przegranej bitwie) lub w innym
państwie (np. sojuszu między dwoma wrogimi dla ciebie państwami lub zleconym przez ciebie morderstwie
wrogiego władcy) i przedstawia je w pozytywnym dla ciebie świetle. Jeśli powiedzie mu się test Nastawienie
odwiedzonego przez niego polityka do twojej osoby nie ulega zmianie.
- Przekupstwo (trudność: 0%): Dyplomata odwiedza jednego z wskazanych przez ciebie ludzi innego władcy i
namawia go do zdrady na twoją korzyść. Odwiedzonym może być każdy, zarówno zwykły poddany, jakiegoś
rodzaju specjalista (np. Doradca, Szpieg, Zabójca inny Dyplomata), a nawet dowódca wojskowy (wraz z
żołnierzami). Jeśli test powiedzie się odwiedzona osoba przechodzi na stronę władcy. Wymaga to jednak
potężnej gratyfikacji w wysokości żołdu zwerbowanego specjalisty (i ewentualnie przechodzących wraz z nim
pod kontrolę Gracza ludzi) x najniższa z następujących wartości: Morale, Dyscyplina lub Nastawienie (do
poprzedniego władcy).
Do trudności testu należy dodać 10 za każdy punk Morale, Dyscypliny lub Nastawienia do władcy
poniżej 5 i odjąć od niej 10 za każdy powyżej tej wartości. Pod uwagę brana jest jednak jedynie najwyższa
wartość.
- Szukanie sprzymierzeńców (trudność: 80%): Dyplomata podczas kurtuazyjnej wizyty na dworze
przedstawiciela obcej frakcji lub państwa szuka osób myślących podobnie, jak jego zleceniodawca i pomaga im
stworzyć ważny front opozycyjny. Od tego momentu wszystkie działania władcy niezgodne z wolą
zleceniodawcy Dyplomaty będą trudniejsze do zrealizowania o 10. Opozycjoniści nie sabotują aktywnie tych
prac. Po prostu piętrzą przed nimi trudności biurokratyczne, spowalniają je, blokują przeciągającymi się
procedurami, negocjacjami i protestami.
- Likwidacja opozycji (trudność: 0%): Specjalista, za sprawą mediacji, zabiegów dyplomatycznych, obietnic,
przekupstwa i prezentów stara się zjednać sobie opozycje, przekonać ją do zmiany decyzji lub przeciągnąć ją na
stronę władcy. Jeśli mu się udaje, jedno z opozycyjnych stronnictw na dworze przestaje istnieć.
- Poprawienie opinii (trudność: 10%): Dyplomata, za pomocą sobie tylko znanych sposób zwiększa
Nastawienie w jednej prowincji lub innym obiekcie do Twojej osoby o 1 stopień.
Fałszerz:
Pensja: 40jp / sezon
Fałszerstwo jest rodzajem przestępstwa, które w Laruzji kwitnie niezmordowanie. Wynika to z wielu
czynników, a głównie z braku dobrych sposobów uwierzytelniania dokumentów. W świecie, gdzie niewiele osób
potrafi czytać i pisać większość nie jest w stanie potwierdzić w żaden sposób autentyczności dokumentów, tak
więc często ich treść przyjmowana jest na wiarę. Władcy starają się w miarę swych możliwości zwalczać
fałszerstwo. Czynią to głównie poddając srogim karą parające się nim osoby, jak i często tych, których przyłapią
na tym procederze. Jednakże proces ten nie jest łatwy, tym bardziej, że to często sami arystokraci zatrudniają
parające się nim osoby.
Zasadniczo większość technik fałszerskich jest prosta. Autentyczność dokumentu potwierdza odbita
pod nim pieczęć władcy (lub pieczęć jego kancelarii), publiczne ogłoszenie decyzji o wystawieniu dokumentu
oraz wreszcie w niektórych przypadkach podpis monarchy. Najtrudniejsza do podrobienia jest pieczęć, jednak

niektórzy, zręczni fałszerze potrafią ją wykonać z wielką starannością. Inni, mniej zdolni zwykli natomiast
odcinać pieczęci od mniej ważnych dokumentów i naklejać je ponownie na dokumenty wyższej mocy.
Cechy:
Profesja: Rzemieślnik 1
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 22 Szyb:22 Int: 32 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 42 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
32 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Rzemiosło: Fałszerstwo, Mistrzostwo Rzemiosła: Fałszerstwo, Czytanie i Pisanie, Bystry umysł,
Czujność, Fałszerstwo, Sekretne znaki (dowolne)
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rzemieślnik 3
INT +10, SPOST +10
Zdolności: Sekretne znaki (dowolne), Wycena, Zwinne palce,
Mistrz
Profesja: Rzemieślnik 5
INT +20, SPOST +20
Zdolności: Artysta*, Edukacja*, Sekretne znaki (dowolne) x 2
Arcymistrz
Profesja: Rzemieślnik 10
INT +20, SIŁ WOL +20 SPOST +40 OP + 10
Zdolności: Wyspecjalizowana umiejętność: Podrabianie pisma*, Wyspecjalizowana umiejętność: Podrabianie
pieczęci*, Kaligrafia*, Prawdziwy profesjonalista*, Zakazana wiedza x 2*, Biurokracja, Oko do szczegółów
Żywa legenda
Profesja:
INT +20, MĄDR +20 SIŁ WOL +20 SPOST +40 OP + 20 ZR +10
Zdolności: Zakazana wiedza x 2* Sekretne znaki (dowolne) x 2, Złodziejskie oczka*, 3 dowolne Zdolności
Przykładowe akcje:
- Użycie Zdolności: Fałszerz na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Wykonanie Przedmiotu (trudność: 60%): Fałszerz na zlecenie Bohatera może wykonać podróbkę
dowolnego pisma, dokumentu lub materiału piśmienniczego (na przykład listu). Na pozór nie różni się ona
niczym szczególnym. Każda postać przyłapana na używaniu tego typu dokumentów powinna jednak spodziewać
się kłopotów w rodzaju ugotowania żywcem…
Fechmistrz:
Pensja: 100jp / sezon
Większość specjalistów opisać można jako mistrzów jednej, dość wąskiej dziedziny życia. Fechmistrze
stanowią wyjątek. W odróżnieniu od doradców, szpiegów, dyplomatów czy lekarzy oni sens swego życia
uczynili z umiejętności walki i posługiwania się bronią. W odróżnieniu od innych osób żyjących z walki w tym
zarówno żołnierzy, jak i prymitywnych mordotłuków. Fechmistrze stanowią bowiem prawdziwych artystów,
którzy swe życia poświęcili doskonaleniu sztuki walki i pojedynku. Każdy ich dzień składa się z szeregu
ćwiczeń i sparingów, których efekty są bardzo dobrze widoczne. Pomimo, że w niewielkim stopniu przydatni na
polu bitwy w mniejszym starciu są niezwykle groźnymi przeciwnikami. Pojedynczy fechmistrz jest bowiem w
stanie poradzić sobie nawet z kilkoma, nie dorównującymi mu umiejętnościami przeciwnikami i zabić większość
mniej zdolnych wojowników w pojedynku.
Zasadniczo w Laruzji istnieją dwie głównie szkoły pojedynków: piesza i konna. Pierwsza preferowana
jest przez orków, krasnoludy (i w mniejszym stopniu inne rasy karle) oraz wiele ras elfów. Ludzie, zwłaszcza z
Kaal również ją praktykują, jednak w ich społeczeństwie znacznie bardziej cenione są starcia konne,
praktykowane też (z mniejszą zaciętością) wśród wysokich i czarnych elfów. Starcia piesze traktowane są w tych
społecznościach raczej jako zarezerwowane dla pospólstwa, jednak, zwłaszcza wśród Seelie i Unseelie
dopuszczane, zwłaszcza gdy nie ma czasu ani warunków na przeprowadzenie pełnego pojedynku. Zwykle reguły
tego typu walki są proste. Uczestnicy pojedynku wpierw walczą konno szarżując na siebie do chwili, gdy jeden z
nich nie spadnie na ziemię. Wówczas to zwycięzca zsiada z wierzchowca i – jeśli pozwala na to kondycja
przeciwnika – kontynuuje pojedynek pieszo.
Mimo swego mistrzostwa Fechmistrze nie są niepokonani. Wyspecjalizowani są oni bowiem w walce
pojedynczej, często honorowej i na sportowych zasadach. Sprawia to, że nie zawsze radzą sobie dobrze w

starciach z dużymi grupami przeciwników czy różnego rodzaju, nadprzyrodzonymi stworami. Mimo tych wad
fechmistrze bardzo często wchodzą w skład świty różnego rodzaju możnowładców. W pierwszej kolejności są
świetnymi nauczycielami szermierki. Po drugie: bronią honoru swych panów stając w ich imieniu do walki w
pojedynkach.
Laruzyjskie normy prawne i obyczajowe dopuszczają tą formę rozwiązywania sporów, a uśmiercenie
przeciwnika w pojedynku nie jest traktowane jako przestępstwo czy innego typu wykroczenie. Przeciwnie, wiele
społeczności preferuje tą metodę rozstrzygania sporów jako szybką i sprawdzoną. Pojedynek obwarowany jest
jednak wieloma zasadami.
Na pojedynek można wyzwać zarówno samodzielnie, jak i zostać do niego zmuszonym wyrokiem
sądowym. W obydwu sytuacjach może mieć to miejsce w chwili, gdy ktoś obraził drugą osobę, poczuł się
urażony czyimś zachowaniem, posądził kogoś o kłamstwo, lub został oskarżony przez osobę, która nie zdołała
przedstawić niepodważalnych dowodów winy. Wówczas to pokrzywdzony ma prawo zażądać satysfakcji.
Pojedynek jest czasem też nakazywany przez sądy. Ma to miejsce zwłaszcza podczas spraw cywilnych, podczas
których żadna ze stron nie zdołała przedstawić przekonujących dowodów, lub w chwili, gdy sąd uzna, że wina
ponoszona jest przez obydwie strony (albo w sytuacji, gdy pokrzywdzony broniąc się również dopuścił się
przestępstwa).
Wyzwany ma prawo odmówić pojedynku, jednak oznacza to, że bierze na siebie odpowiedzialność za
ewentualną krzywdę. Powinien też przeprosić za swoje zachowanie, cofnąć swe słowa i w miarę możliwości
zadośćuczynić poszkodowanemu. W miarę możliwości powinien też – przynajmniej na jakiś czas – opuścić
miejsce, w którym dopuścił się wykroczenia. Jeśli jednak podejmuje się walczyć do jego przywileju należy
wybór miejsca i czasu pojedynku, jego zasad, dozwolonych w nim środków oraz liczby pomocników. Zakazuje
się jednak stawiania warunków, których przeciwnik nie mógłby spełnić. W wypadku pojedynku sądowego
wyboru tego podejmuje sąd.
Zasadniczo panuje ogólnie przyjęty zakaz wyzywania na pojedynki kobiet (chyba, że zabiły już w
walce przynajmniej jednego mężczyznę), dzieci, starców, osób nie potrafiących posługiwać się bronią lub
nieuzbrojonych. Ludzie tacy jednak nie mogą też wyzywać na pojedynki innych, jednak każdy, kto jest
świadkiem ich poniżania ma prawo (a nawet obowiązek) stanąć w ich obronie do walki. Rozsądniejszym damom
zawsze towarzyszy przynajmniej jeden dobrze uzbrojony świadek na wypadek, gdyby zostały poniżone…
Pieszy szermierz:
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*
Konny czempion:
Cechy:
Profesja: Rycerz 3
Rasa: Człowiek, Półelf, Wysoki lub Mroczny Elf (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 43 P. Ran: 42 Zr: 22 Szyb:22 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op:47 Wyt:
38 Char: 32 Wdzk: 28 Miecze: 4 Topory: 2 Noże: 0 Włócznie: 4, Łuki: 2, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Walka konna, Jeździectwo: Koń, Etykieta, Szarża, Fechtunek, Honor, Finta, Finanse, Specjalna
broń- kopia, Wiedza: heraldyka, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Wysportowany, Czytanie i Pisanie, Atak z
rozpędu, Broń biała, Celny cios, Silny cios
Inwentarz: Kopia, Rumak bojowy, Miecz długi, Zbroja płytowa, Duża tarcza
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rycerz 5
ZR +10 SZYB +10
Zdolności: Walka w zbroi, Parowanie, Tarczownik, Drugi atak, Natarcie, Odtrącenie tarczy
Mistrz
Profesja: Rycerz 10
ZR +20 SZYB + 20 INT +10 SIŁ WOL +20
Zdolności: Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia broni, Żołnierka, Precyzja, Śmiertelny cios,
Wypatrzenie wady pancerza,
Arcymistrz
Profesja: Rycerz 15
ZR +30 SZYB + 20 INT +20 SIŁ WOL +30 OP +10 WYT +10
Zdolności: Nieustraszony, Przywództwo, Celny cios, Silny cios, Rozbrajanie, Atak złożony*, Styl popisowy*,
Trans walki*, Walka w sznurach*, Walka ze zbrojnymi*
Żywa legenda
Profesja: Rycerz 20
ZR +30 SZYB + 20 INT +20 SIŁ WOL +40 OP +30 WYT +30
Zdolności: Druzgocąca szarża*, Przebijająca szarża*, Mistrzowski cios*, Obrona*, Ustawienie się do ataku*
Przykładowe akcje:
- Użycie Zdolności: Fechmistrz na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed Bohaterem problemów.
- Wyzwanie na pojedynek (20%): Na polecenie Gracza Fechmistrz może wyzwać na pojedynek wskazaną
postać. Jeśli mu się powiedzie test, postać ta zostaje zabita w walce z nim. Jeśli test się nie uda należy go
powtórzyć. Podwójna porażka oznacza, że Fechmistrz zginął w walce.
Jeśli Fechmistrz wyzwał do walki Postać o dużych umiejętnościach bojowych (np. jakiegoś rodzaju
oficera lub innego Fechmistrza) trudność testu rośnie o - 20% za każdy stopień przewagi wyszkolenia
przeciwnika nad Fechmistrzem.
Zabójstwo w pojedynku nie jest uważane za morderstwo i w związku z tym nie niesie za sobą żadnego
rodzaju reperkusji politycznych.
- Przyjęcie pojedynku: Fechmistrz może walczyć za bohatera (lub inną postać) w pojedynku. Rozgrywany jest
on na normalnych zasadach, jednak – jeśli zostanie on przegrany – ginie Fechmistrz, a nie ochraniana osoba.
- Ochrona postaci: Fechmistrz może towarzyszyć jednej z postaci ochraniając ją przed wszelkimi próbami
napaści, morderstwa i innymi przejawami przemocy zagrażającymi jej życiu, zdrowiu, wolności i mieniu jak np.
próby kradzieży, porwania, szantażu etc. Obecność Fechmistrza zmniejsza szanse na ich powodzenie o 20%.
Gwardzista:
Pensja: 30jp / sezon
Laruzja jest światem niebezpiecznym, a jej politykę można porównać z bagnem zamieszkanym przez
dzikusów. Wieczne konflikty, międzyrasowe walki, ataki bandytów i ciemnych mocy sprawiają, że tak naprawdę
nikt na kontynencie nie może czuć się bezpiecznie. Co więcej ani bogactwo, ani też polityczne wpływy nie

chronią przed przestępstwami. Przeciwnie, osoby światowe są na nie narażone w jeszcze większym stopniu,
często bowiem nie dość, że posiadają bardziej wpływowych wrogów, to jeszcze stają się wymarzonym celem dla
przestępców w rodzaju złodziei czy nawet porywaczy. Niejeden szlachcic zginął z rąk rozbójnika, który chciał
wyłudzić za niego okup. Dlatego też niemal każdy możny posiada liczny oddział gwardzistów.
Straż przyboczna realizuje inne zadania, niż zwykłe wojsko, jest też więc w inny sposób szkolona.
Wchodzący w jej skład żołnierze nauczeni są bowiem nie walki na polu bitwy, a ochrony życia i zdrowia oraz
dobytku swoich przełożonych i ich rodzin. Gwardziści potrafią więc rozpoznawać niebezpieczeństwo, nim to się
jeszcze pojawi, zauważyć ukrytą broń czy też nauczeni są po prostu unikać niebezpieczeństwa. Większość z nich
wie, w jakich warunkach może wprowadzić do pokoju swego przełożonego, by nie narazić go na wpadnięcie w
zasadzkę, potrafi błyskawicznie rozbroić napastnika, a w razie czego nawet zasłonić chronioną osobę własnym
ciałem. Ważną część treningu stanowi także przeszukiwanie pomieszczeń i rozwinięty zmysł obserwacji
pozwalający wykryć ewentualnych, ukrywających się włamywaczy czy próbujących przeniknąć na chroniony
teren szpiegów lub zamachowców.
Cechy:
Profesja: Wojownik 1
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:22 Int: 28 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 22 Wyt:
28 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wysportowany, Biegacz, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny cios,
Czujność, Na linii ognia*, Odbicie ataku*
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Oddziały doborowe
Profesja: Wojownik 3
P. RAN +10 ZR +5 INT +5
Zdolności: Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Tarczownik
Elita:
Profesja: Wojownik 5
P. RAN +15 ZR +10 INT +5 SPOST +10
Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Etykieta,
Superelita:
Profesja: Wojownik 10
P. RAN +20 ZR +20 INT +5 SPOST +15 OP +10
Zdolności: Walka konna, Jeździectwo- koń, Ripostowanie, Flinta, Wykrycie broni, Rozbrajanie, Ogłuszanie
Wieczni wojownicy:
Profesja: Wojownik 15
P. RAN +30 ZR +30 INT +5 SPOST +15 OP +30 WYT +10
Zdolności: Specjalna broń (...), Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie, Obrona*, Uważny*, Wyczucie
pobudek
Przykładowe akcje:
- Użycie Zdolności: Gwardzista na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Przyjęcie pojedynku: Gwardzista może walczyć za bohatera (lub inną postać) w pojedynku. Rozgrywany jest
on na normalnych zasadach, jednak – jeśli zostanie on przegrany – ginie Fechmistrz, a nie ochraniana osoba.
- Ochrona postaci: Gwardzista może towarzyszyć jednej z postaci ochraniając ją przed wszelkimi próbami
napaści, morderstwa i innymi przejawami przemocy zagrażającymi jej życiu, zdrowiu, wolności i mieniu jak np.
próby kradzieży, porwania, szantażu etc. Obecność Gwardzisty zmniejsza szanse na ich powodzenie o 20%.
- Ochrona posiadłości lub Obszaru: Gwardzista może chronić wskazaną posiadłość lub obszar zagrożony
wrogimi działaniami zmierzającymi do zniszczenia ich lub utrudnienia ich pracy za pomocą przemocy, zbrojnej
napaści lub sabotażu. Wszelkie działania podejmowane przeciwko nim są trudniejsze o 20%.
Inżynierowie:
Pensja: 100jp / sezon
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.
Równie potrzebni jak na wojnie inżynierowie są w czasach pokoju. Potrafią bowiem wznosić wiele
solidniejsze, trwalsze i odporniejsze konstrukcje mniejszym nakładem pracy oraz budować machiny w rodzaju
dźwigni czy pochylni niezbędne przy ich budowie. Zdolny inżynier potrafi więc zaprojektować most, który
wytrzyma ciężar wielu obładowanych wozów, zaporę, która oprze się każdej powodzi, wydajną sieć kanałów,
piękny pałac czy wysoką wierzę.
Do najlepszych inżynierów należą krasnoludy, górskie gobliny i Walatarczycy.
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: Architektura, Mistrzostwo Rzemiosła: Oblężenia, Wiedza:
Matematyka, Wiedza: (...) Rzemiosło lub Profesja (...), Rzemiosło 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: Architektura, Mistrzostwo Rzemiosła: Oblężenia, Wiedza:
Matematyka, Wiedza: (...) Rzemiosło lub Profesja (...), Rzemiosło lub Profesja (...), Mistrzostwo Profesji lub
Mistrzostwo Rzemiosła (...), Wykrywanie pułapek, Rozbrajanie pułapek, Etykieta, Edukacja* 2x Wiedza (...)
*Oznaczone gwiazdką zdolności pochodzą z Dodatkowej Listy Zdolności
- Użycie Zdolności: Inżynier na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.

- Wykonanie Przedmiotu (trudność: różna): Na zlecenie BG Inżynier wykonuje dowolną maszynę, przedmiot
posiadający mechaniczne części lub wysoce stechnicyzowany (np. katapultę, wierzę oblężniczą, kuszę
powtarzalną etc.). W zależności od wielkości i ceny przedmiotu Mistrz Gry może zażądać uiszczenia 50% ceny
przedmiotu lub nawet 100% w wypadku machin oblężniczych czy wyjątkowo rzadko spotykanych konstrukcji i
obiektów.
- Obsługa machiny: Inżynier, na rozkaz BG może zająć się obsługą jednej z maszyn bojowych lub innych
artefaktów, których sam BG nie potrafiłby wykorzystywać.
- Przygotowanie projektu (Trudność: 20%): Inżynier przygotowuje ekspertyzę, a następnie kreśli projekt
przeprowadzenia jakichś, wskazanych przez BG prac. Posiadający dokładny plan wprowadzenia ich w życie
władca otrzymuje premię +10 do ich realizacji. Podbijając trudność testu o 2 Inżynier może zwiększyć tą premię
o kolejne +5.
Kapłani:
Pensja: 200jp / sezon
Niemal na każdym dworze spotkać można jednego lub więcej duchownych. Przeważającą większość z
nich stanowią osoby stojące bardzo nisko w hierarchii. Najczęściej są to więc świątynni nowicjusze lub niskiej
rangi mnisi. Mimo, że większość z nich nie jest nawet dopuszczana do odprawiania rytuałów ludzie ci cenieni są
ze względu na swą edukację. Pełnią więc rolę skrybów, nauczycieli, rachmistrzów i zarządców. Odpowiadają też
za księgi oraz korespondencję pana, częstokroć odczytując mu ją na głos, gdy ten jest niepiśmienny, lub zbyt
leniwy, by robić to samemu. Większe zamki i dwory dysponują własnymi kaplicami i świątyniami zamkowymi.
Jak łatwo zgadnąć posiadają też więc własnych kapelanów, którzy dbają o moralną kondycję mieszkańców,
odprawiają rytuały, dokonują oczyszczeń i składają bogom ofiary w intencji pomyślności mieszkańców zamku.
Częstokroć pełnią też funkcję zaufanych doradców swych władców i ich spowiedników.
Religie Laruzji należą raczej do dość prymitywnych i mało wyrafinowanych. Kapłan jest w nich
bardziej rodzajem czarownika komunikującego się z duchami, niż wyróżnionym członkiem społeczności. Wielu
możnych więc zatrudnia ich właśnie w tym celu. Mają być wróżbitami, rozmawiającymi z bogami doradcami
czy chroniącymi przed złymi duchami magami. Często funkcje kapłanów, zwłaszcza tych obeznanych w
tematyce zjawisk nadprzyrodzonych polegają więc na odprawianiu egzorcyzmów i odczynianiu złych mocy.
Czytanie omenów czy składnie ofiar, a nawet opieka lekarska to tylko część z ich zadań. O ile zwykle kapłani
bogów w rodzaju Tyra zwykle mają w pieczy duchową część posługi, tak wyznawcy bóstw natury pełnią funkcję
znachorów i wróżbitów. Rola egzorcystów natomiast przypada najczęściej kapłanom bóstw światła, ale też
stojących na straży równowagi sił światła i ciemności.
O ile zwykli duchowni często traktowani są niemal jak magowie, tak druidzi odczuwają piętno
czarownika dwukrotnie silniej. W chwili obecnej przedstawiciele tego starożytnego bractwa cieszą się
niewielkim szacunkiem na dworach. Większość druidów jest zbyt oddalona od wielkiego świata, by odnieść na
nich sukces. W efekcie szacunkiem darzą ich wyłącznie chłopi i królowie barbarzyńców. Z racji faktu, że są
potężnymi czarownikami dodatkowo znającymi wiele sekretów ziół i natury oraz potrafiącymi dawać celne,
mądre porady (zwłaszcza w dotyczących ich dziedzinach) warto ich słuchać. Niestety władcy bardziej
cywilizowanych regionów częściej wchodzą z nimi w konflikty. Wyroki i praktyki religijne druidów bardzo
często spotykają się z niezrozumieniem, a nawet sprzeciwem dworu, nawet mimo faktu, że chłopi często wierzą
w nie bez wahania.
Poza dworem kapłani spełniają niemal tak samo ważną rolę, jak na nim. Wielu władców dba więc o to,
by osiedlali się w ich dziedzinie. W pierwszej kolejności bowiem kapłani zajmują się sprawami ducha, a te w
magicznym świecie często okazują się sprawami pierwszej potrzeby. O ile skuteczność modlitw i ofiar jest
bardzo wątpliwa, a niebiosa pozostają często głuche, tak zdolność przepędzania demonów czy łagodzenia
duchów innego rodzaju często okazuje się bardzo ważna. Każda społeczność stara się mieć własnego kapłana,
gdyż tylko jest w stanie zapewnić jej pomyślność i szczęśliwy rozwój. Tam, gdzie nie ma ich wystarczająco
wielu duchowni wędrują przez kraj zwalczając złe duchy, lecząc chorych, udzielając ślubów i błogosławieństw,
składając ofiary czy opiekując się świętymi miejscami.
Poza modłami i dbałością o sprawy świata nadprzyrodzonego kapłani spełniają też ważne funkcje
społeczne. Prowadzą przytułki i szpitale, w którymi opiekują się chorymi, sierotami, porzuconymi,
pozbawionymi domostw, a nawet wędrowcami, podróżnikami i pielgrzymami. Pełnią także funkcję lekarzy
(zwłaszcza jeśli brakuje medyków z prawdziwego zdarzenia) oraz uzdrowicieli. Obydwie funkcje tak samo
chętnie pełnią przedstawiciele niemal każdej religii.
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,
Krasomówstwo, 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:
- Użycie Zdolności: Kapłan na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Użycie Zaklęcia: Kapłan na zlecenie gracza może rzucić jeden ze znanych sobie czarów.
- Egzorcyzmy (szanse powodzenia: 40%): Kapłan może spróbować pozbyć się jednego z grasujących w
Prowincji, złych duchów. Jako złe duchy traktowani są Nieumarli, Demony i inni nieśmiertelni. Działania
kapłana mogą być różne: część istot nadprzyrodzonych na pewno zostanie wypędzona, niektóre natomiast będzie
próbował przekupić modłami i ofiarami. Jeśli mu się powiedzie duch zostaje wypędzony (lub przebłagany) i nie
stanowi już dłużej zagrożenia.
- Uspokojenie bogów: Kapłan może próbować przekonać bogów do zaniechania swego gniewu. Za każdego
kapłana w prowincji zajmującego się tym działaniem prowincja traci 1 jednostkę Nadużycia.
- Cud uzdrowienia: Kapłan może próbować zwalczać plagę. Każdy kapłan zajmujący się tym działaniem może
zniwelować działanie Zarazy na 1 posiadłość lub zmniejszyć spadek Przyrostu Naturalnego o 1%.
- Dodatkowa moc: Kapłani produkują 10 dodatkowych Jednostek Magii na każdym Poziomie swojej profesji.
- Wsparcie: Kapłan może wspierać dowolnego Agenta podczas dowolnej Akcji.
Kultysta:
Pensja: 50jp / sezon
Nie wszyscy bogowie Laruzji są przyjemnymi istotami, nie zawsze też zadowalają się ofiarami z
kadzidła, miodu, mleka lub kwiatów. Bywają także i tacy, dla których najsłodszym dźwiękiem nie są modlitwy
mnichów, a płacz niewinnych, natomiast najlepszą ofiarą przelana na ołtarzu, ludzka krew. Niegdyś bóstwa te
czczone były na równi z pozostałymi. Dziś jednak kult większości z nich jest zakazany, ale ich wyznawcy,
dysponujący potężnymi mocami i łaską swych obiektów czci nadal kryją się w ciemnościach.
Kultyści są właśnie tego typu ludźmi, oddającymi część mrocznym bogom. Ewentualnie stanowią
członków heretyckich sekt kultów zwykłych bóstw, krzewicieli potępionych filozofii czy wywrotowych
ideologii. Nie wszyscy są zaprzedanymi sługami zła, jednak powszechnie uznawani są za osoby stanowiące
zagrożenie dla porządku społecznego. Jako tacy są więc zwalczani. Jednak zdarza się, że niektórzy władcy
wchodzą z nimi w układy, przyciągnięci przez ich złowieszczą moc i nadprzyrodzoną potęgę. Inni natomiast
kumają się z nimi z uwagi na wpływy, jakie mają podziemne religie złych bóstw. Są wreszcie i tacy, którzy
sponsorują mroczne kulty, w nadziei, że te szkodzić będą bardziej ich przeciwnikom, niż im samym. Ideologie
kultystów często bowiem trafiają do serc i dusz zarówno prostych ludzi, jak i elit, uczonych, znudzonej
młodzieży czy niezadowolonych z dotychczasowego życia wieśniaków. Aura tajemnicy, potęga kultu i jego
nadprzyrodzone moce przyciągają ich nawet bardziej, niż władców. Sprawia to więc, że wielu możnych
postrzega kultystów jako potężnych sojuszników. Jednakże jedni i drudzy powinni być ostrożni. Wyznawcy
mrocznych sił jak i wszyscy ich sojusznicy tak naprawdę stanowią bowiem tylko narzędzie w rękach bytów
potężniejszych niż ludzkość.
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,
Dyskrecja*, Etykieta, Wiedza: Polityka, Fanatyzm, Grypsera, Tajemne znaki (własnej sekty), Intrygi, Mistyka,
Wmawianie
Inwentarz: Koń, Kolczuga, Sztylet, Księga zaklęć, Modlitewnik, 50% szans na Magiczny Przedmiot
Rozwinięcia:
Mistrz:
Profesja: Kapłan 10
MIST +15, MAG +15 SIŁ WOL +10 CHAR +10

Zdolności: Wiedza: czarostwo, Wiedza: lokalna, Przywództwo, Fałszywa tożsamość*, Manipulacja*
Inwentarz: Magiczny przedmiot
Zaklęcia:
Prawdziwy mistrz:
Profesja: Kapłan 15
MIST +30, MAG +30 SIŁ WOL +20 CHAR +20
Zdolności: Retoryka,
Inwentarz: 2x Magiczny przedmiot, Szczerość*, Zaawansowany czarownik*, Władca ciemności*, Mroczny
mistyk*
Zaklęcia:
Arcymag:
Profesja: Kapłan 20
MĄDR + 20 MIST +40, MAG +40 SIŁ WOL +30 CHAR +20
Zdolności: Magia krwi*, Władcza osobowość*, Zły*, Skorumpowana magia*
Inwentarz: 3x Magiczny przedmiot
Zaklęcia:
- Użycie Zdolności: Kultysta na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Użycie Zaklęcia: Kultysta na zlecenie gracza może rzucić jeden ze znanych sobie czarów.
- Wywołanie zamieszek (30%): wykonując tą akcję Kultysta roznosi swoją chorą ideologię, zdobywa
zwolenników i przekonuje ludność do przyłączenia się do jego sekty. Wywołuje to niepokoje społeczne w
prowincji. Za każdego kultystę wykonującego tą akcję Morale lub Dyscyplina w prowincji spadają o 1 poziom.
- Mroczne rytuały: Kultysta zaczyna odprawiać w prowincji mroczne rytuały. Krwawe ofiary i bluźniercze
działania sprawiają, że w prowincji gromadzą się złe siły, a przyjazne duchy odwracają od niej swój wzrok. Za
każdego kultystę w prowincji oddającego się tym działaniom istnieje szansa, że w danej prowincji pojawi się
Potwór pod kontrolą Mistrza Gry.
- Dodatkowa moc: Kapłani produkują 10 dodatkowych Jednostek Magii na każdym Poziomie swojej profesji.
Kupiec:
Pensja: 50jp / sezon
Wbrew pozorom kupców i władców czy choćby namiestników prowincji lub arystokratów dzieli
ogromna bariera. Większość szlachty gardzi handlem znacznie bardziej, niż zwykłą pracą. O ile bowiem rolnik
czy kowal produkują coś i postrzegani są za pożytecznych, tak kupcy obracający jedynie wyrobami rąk innych
uważani są za sprytnych kombinatorów i oszustów. Fakt, że wielu z nich jest bogatych jak uczciwie pracujący
majstrowie czy waleczni rycerze wielu feudałów i kapłanów uważa za niemoralny. Zwyczaj targowania się o
ceny, ciągłego szukania okazji i miejsca, w którym dałoby się dorobić natomiast uważa się za przykład złych
manier i chciwości. Natomiast to, że wiele laruzyjskich rodów szlacheckich wywodzi się od wojowników,
zdobywców lub bohaterów, którzy otrzymali nadania za zasługi dodatkowo sprawia, że osoby, które doszły do
bogactwa za pomocą tchórzliwych rachunków, a nie osobistej odwagi traktowane są niemal jak złodzieje.
Dlatego też większość szlachciców zadaje się z kupcami tylko w ostateczności za pośrednictwem sług.
Niechęć taka daje się uzasadnić. Większość Laruzyjskich gospodarek (a nawet gospodarstw
domowych) jest samowystarczalna. Ludzie jedzą to co zdołają wyhodować lub upolować, ubierają się w ubrania
z własnej wełny, lnu czy konopi. Większe potrzeby posiadają w prawdzie miasta i zamki, jednak znaczna część z
nich zaspokajana jest za sprawą produktów sprowadzanych ze stosunkowo niewielkich dystansów czyli z
pobliskich wsi. Jedynie metal do wyrobu narzędzi i sól używana do konserwacji żywności muszą być
sprowadzane z większych odległości. Kupcy natomiast zajmują się głównie handlem przedmiotami
luksusowymi i zbytkowymi. Są jednak obszary, które bez ich pomocy nie mogłyby się rozwijać. Dotyczy to
zwłaszcza terenów ubogich w grunta uprawne, za to bogatych w złoża surowców mineralnych. Kraje z
rozwiniętym rzemiosłem czy też wydobyciem bez handlu nie byłyby w stanie przetrwać. Ich władcy, podobnie
jak władcy krain nadmorskich często więc zajmują się osobiście sprawami handlu. Pozostali monarchowie
natomiast często nie wiedzą nawet, ile warte są pieniądze, których używają do rozliczeń. Niektórzy dumni są
nawet z faktu, że ich nigdy nie widzieli na oczy.
Jednak bywają możni, którzy mają inne podejście do tej sprawy. Wynajmują więc kupców (lub też
współpracują z nimi), by ci zajmowali się ich interesami, prowadzili za nich księgi, nabywali po korzystnych
cenach niezbędne im przedmioty lub też reprezentowali ich w trakcie negocjacji. Nawet jeden lub dwóch tego
typu specjalistów, jeśli jest wystarczająco zdolnych potrafi znacząco zwiększyć dochody i zredukować wydatki
prowincji.
Cechy:

Profesja: Kupiec 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 25 Szyb:25 Int: 38 Madr: 38 Sił. Wol: 22 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 22 Wyt:
28 Char: 42 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Kontakty handlowe, Targowanie się, Wycena, Plotki, Przekupstwo, Paserstwo, Etykieta,
Prowadzenie rozmowy, Czytanie i pisanie, Wiedza: numizmatyka, Zaradność*, Konszachty z czarownikami*,
Paserstwo*, Świetny kupiec*
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Kupiec 5
INT + 5, MĄDR +5, CHAR +10
Zdolności: Wiedza: heraldyka, Intrygi, Szczerość*, Kosmopolita*
Mistrz
Profesja: Kupiec 10
INT + 5, MĄDR +5, SIŁ WOL +10 SPOST +10 OP +20 CHAR +20
Zdolności: Jeździectwo- koń, Wiedza: polityka, Wyczucie potrzeb*, Blask bogactwa*, Sprzedaż impulsywna*,
Zniżka*
Arcymistrz
Profesja: Kupiec 15
INT + 15, MĄDR +15, SIŁ WOL +20 SPOST +20 SZCZ +10 OP +20 CHAR +20
Zdolności: Wykrycie broni, Cichy chód, Szczęście, Zadowolony klient*, Ważny klient*, Wzbudzenie potrzeby
posiadania*, Przekupstwo, Dobieranie podarunków*
Żywa legenda
Profesja: Kupiec 20
INT + 15, MĄDR +15, SIŁ WOL +30 SPOST +10 SZCZ +30 OP +20 CHAR +30
Zdolności: Odnajdywanie ważnych osób*, Wyczucie upodobań*, Nienaganny wygląd*, Biurokracja*, Umysł
biznesmena*
- Użycie Zdolności: Kupiec na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Zakup / Sprzedaż: Dzięki pomocy Kupca możliwe jest sprzedanie lub zakupienie dowolnej ilości towarów,
niezależnie od normalnych zasad handlu dużymi ilościami towaru.
- Interesy: Kupiec wyrusza w podróż w interesach. Rzuć dowolną ilością 1k10. Otrzymujesz tyle JP, ile
sumarycznie wypadło oczek na kościach. Utrzymanie Kupca w tej turze nic nie kosztuje. Jeśli jednak na
którejkolwiek kości wypadnie 1 nie otrzymujesz żadnych pieniędzy, a kupiec ginie.
- Zdobycie przedmiotu (60%): Kupiec może zdobyć dla ciebie jeden, egzotyczny towar nawet jeśli jest to
niezgodne z normalnymi zasadami wielkiego handlu z końca tego podręcznika. Za każdy stopień Jakości tego
typu towaru, jaki chcesz uzyskać test Trudności rzutu rośnie o 20%.
Medycy:
Pensja: 50jp / sezon
Laruzyjska medycyna nie stoi na najwyższym poziomie. W prawdzie na kontynencie żyją potężni
kapłani władni uzdrawiać chorych oraz równie skuteczni zielarze i alchemicy, wielu elfom znane są też tajniki
leczniczych, często bardzo skutecznych ziół, a krasnoludy i gnomy mają duże pojęcie o wewnętrznej budowie
ludzi i racjonalnej medycynie. Także ludzcy medycy, starający się korzystać z dorobku ich wszystkich zdolni są
dokonywać prawdziwych cudów. Jednakże sama teoria medycyny jest dość słabo rozwinięta. Mimo więc, że
lekarze zdolni są przeprowadzać proste operacje, a nawet dbają (bardziej z powodów religijnych niż praktycznej
wiedzy o rozprzestrzenianiu się chorób) o podstawowe zasady higieny, to jednak są aż nader omylni, ich
działania często też graniczą z zabobonem. Co więcej Laruzyjczycy zwykli, wzorem ludów pierwotnych dzielić
choroby na dwa typy. Podczas, gdy rany, obrażenia w rodzaju złamań i większa część pospolitych schorzeń o
dostrzegalnych przyczynach traktowana jest jako dzieło sił ziemskich, tak bardziej egzotyczne lub też nie
posiadające jasnego źródła najczęściej przypisywane są działaniu złych duchów, czarów lub bogów. Niekiedy
diagnoza ta faktycznie okazuje się prawdziwa, jednak najczęściej tak nie jest.
Jednak nawet prawidłowe rozpoznanie i dobranie metod leczenia to nie wszystko. W Laruzji nie istnieje
bowiem coś takiego, jak publiczna służba zdrowia, czy dbałość o zdrowie publiczne. Leczenie jest usługą, którą
można nabyć, a nie taką, która należy się każdemu. Tak więc na pomoc lekarzy pozwolić sobie mogą jedynie ci,
którzy mają pieniądze (najczęściej niemałe), biedni lub nawet średniozamożni często natomiast muszą z niej
zrezygnować lub też liczyć na litość bogatszych, najczęściej ludzi świątyni. Dlatego też zwykle wybierają
pomoc znachorów czy wiedźm. Owszem, ich wiedza o magii czy ziołach bywa czasem imponująca, a w

połączeniu z lokalnymi siłami nadprzyrodzonymi także niezwykle skuteczna, jednak czasem okazuje się tylko
zabobonem.
Na usługi prawdziwych lekarzy, zdolnych rozpoznać choroby, wykonywać nieskomplikowane zabiegi
chirurgiczne, przygotowywać skuteczne leki (a nawet magiczne eliksiry) pozwalają sobie tylko najbogatsi.
Praktycznie w każdym mieście działa przynajmniej jeden medyk obsługujący kupców i patrycjuszy, niemal
każdy oddział wojska ma też takiego na podorędziu. Zwykle spotkać można takich i na zamkach szlachty, nie
ma też świątyni czy klasztoru, który nie posiadałby wyszkolonego w medycynie mnicha. Lekarze najczęściej
szkolą się podobnie jak rzemieślnicy, przekazując wiedzę swym czeladnikom. Uczeni w szkołach są rzadkością.
Mimo to ich pomoc jest często bezcenna. Mimo, że kosztowna usługa zwykle – dosłownie – ratuje życie.
Pomoc ubogim rzadko zlecana jest lekarzom. Większość władców postrzega medyków i ich leki jako
zbyt drogie, by pomagać nimi wieśniakom. Zresztą – pojedynczy lekarz i tak nie zdołałby uratować wszystkich
ich, chorych poddanych, nawet, gdyby pracował dzień i noc. Mimo to medycy często z dobrej woli pomagają
biednym. Przodują w tym zwłaszcza ci rekrutujący się ze stanu kapłańskiego. Jednak zarówno cudotwórców –
uzdrowicieli jak i zwykłych lekarzy jest zbyt mało, a ich działania są zbyt niezorganizowane. Często więc
lekarze nie są w stanie nawet dotrzeć do potrzebujących, zwłaszcza jeśli tych jest bardzo wielu.
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
- Użycie Zdolności: Medyk na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Zwalczanie plagi: Medyk może próbować zwalczać siejące w prowincji zniszczenie plagi i zarazy. Każdy
medyk zajmujący się tym działaniem może zniwelować działanie Zarazy na 2 posiadłość lub zmniejszyć spadek
Przyrostu Naturalnego o 2%.
Łowca:
Pensja: 40jp / sezon
Mimo, że w niektórych częściach Laruzji nikomu, prócz pana feudalnego nie można polować w lasach,
myśliwi nadal stanowią bardzo ważną część gospodarki. Zwykle są to wyznaczeni przez możnego słudzy mający
za zadanie pilnowanie lasu, ewentualnie traperzy płacący mu daninę w skórach zwierzęcych (i utrzymujący się z
ich pozyskiwania). Pozyskują oni też mięso, które trafia na pańskie stoły oraz przede wszystkim zwalczają
szkodniki. Ich znaczenie jest duże, bowiem las jest miejscem, które jest w stanie całkowicie zaspokoić ludzkie
potrzeby: wykarmić go, odziać, dostarczyć budulec, opał, a nawet leki. Niestety jego zasoby, choć odnawialne
nie są niewyczerpalne. Łowcy patrolują więc lasy pilnując, by bezmyślne korzystanie z nich nie wyczerpało jego
bogactwa. Dbają o to, by zwalczać kłusowników, kontrolować nadmierny wyrąb czy nie dopuszczać do
niszczenia drzewostanu.
Z drugiej strony laruzyjskie bory dalekie są od współczesnych lasów nasadzeniowych, w których
drzewa rosną w równych odstępach, a najgroźniejszym drapieżnikiem są czerwone mrówki. Wypełnione są więc
niebezpieczeństwami, począwszy od potworów, przez drapieżne i groźne dla ludzi zwierzęta na samych
ludziach: banitach i rozbójnikach kończąc. Zadaniem łowców jest obrona osad przed wszystkimi tymi
zagrożeniami. Starają się więc polować na szkodniki (choć w ten sposób definiuje się zwykle jako tratujące pola
dziki, czy polujące na owce wilki), uczestniczą w obławach na bandytów i polowaniach na groźne potwory. Bez
możliwości wykorzystania sprawnych i zdolnych tropicieli częstokroć schwytanie przemieszczających się w
gęstym lesie, groźnych bestii nie byłoby możliwe.
Cechy:
Profesja: Myśliwy 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 42 Szyb:27 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 42 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
43 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 4, Łuki 4, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo, Tropienie, Celny strzał, Zastawianie pułapek, Łowiectwo, Rzemiosło:
wyprawianie skór, Wiedza: zwierzęta, Cichy chód, Celny cios, Opieka nad zwierzętami, Zdobywanie żywności,
Czujność, Zastawianie pułapek, Łowca*, Forsowny marsz*, Strzał przebijający zbroję*
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Myśliwy 5
ZR +10 INT +10
Zdolności: Naśladownictwo: odgłosy zwierzęce, Tresura, Leczenie ran, Uspokojenie zwierzęcia*
Mistrz
Profesja: Myśliwy 10
P.RAN +10 ZR +20 INT +10 SPOST +10 OP +10 WYT +10
Zdolności: Przycelowanie, Sokolnictwo, Rzemiosło: produkcja strzał, Instynktowny strzał*, Używanie trucizn*,
Mobilność*, Wiedza myśliwego*,
Arcymistrz
Profesja: Myśliwy 15
P.RAN +10 ZR +30 INT +10 MĄDR +10 SIŁ.WOL +10 SPOST +20 OP +10 WYT +20
Zdolności: specjalna broń (...), szybki strzał, odporność na głód i zmęczenie, Uspokojenie potwora*, Znajomość
żerowisk*, Dobieranie przynęty* Kontrola terytorium*
Żywa legenda
Profesja: Myśliwy 20
P.RAN +10 ZR +30 INT +10 MĄDR +30 SIŁ.WOL +20 SPOST +20 OP +30 WYT +20
Zdolności: Ulubiony teren (...)*, 2 x Sztuczka*, Ignorując wiatr*

Użycie zdolności: Łowca na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
Wytropienie (80%): Łowca na zlecenie gracza wyrusza na poszukiwanie jednej z istot: zwierzęcia określonego
gatunku (-10% jeśli chodzi o istotę inną niż zwierzę, -10% za każdy stopień występowania poniżej Częsty), lub
konkretnej istoty (np. przebywającego w prowincji banity, ukrywającego się zbiega, pustoszącego ją smoka etc.)
i ustalić jej miejsce przebywania.
Likwidacja potwora (50%): Łowca na zlecenia gracza wyrusza na poszukiwanie jednego z potworów
nawiedzających prowincję. Po ustaleniu jego miejsca przebywania próbuje go uśmiercić dzięki swym
umiejętnością myśliwskim. Jeśli test się nie powiedzie należy wykonać następny. W wypadku ponownej porażki
Łowca ginie.
Ochrona terenu: Łowca na zlecenie gracza zaczyna patrolować tereny leśne. Wszelkie działania wrogich
Łowców i Banitów w Prowincji są trudniejsze o 5%
Zwalczanie przestępczości (0%): Łowcy patrolują lasy poszukując bandytów, kłusowników, banitów, gniazd
goblinów i innych szumowin. Chwytają ich by przyprowadzić przed oblicze sprawiedliwości lub wymierzają im
karę na miejscu. Jeśli łowca odniesie sukces Przestępczość w prowincji spada o 1 stopień.
Gromadzenie informacji jawnych (30%): Łowca udaje się do obcej prowincji i przekradając niezauważenie
po lasach próbuje zdobyć informacje na jej temat. Może próbować zdobyć dane o: podstawowych własnościach
Prowincji tzn. panującym w niej 1) Morale, Dyscyplinie i Nastawieniu, 2) znajdujących się w niej Polach oraz
Posiadłościach (bez cechy Ukryta). Każda zaznaczona czynność wymaga oddzielnej akcji i co za tym idzie
oddzielnego testu.
Łowca czarownic:
Pensja: 50jp / sezon
Łowcy Czarownic to fenomen ludzkiego społeczeństwa. Są to wyspecjalizowani świątynni urzędnicy i
kapłani – śledczy zajmujący się odnajdywaniem, zawracaniem na właściwą drogę lub – jeśli nie jest to możliwe
– likwidacją sił mroku, które przedostały się do ludzkiego społeczeństwa. Mimo, że poszukujący wampirów,
wilkołaków i adeptów czarnej magii, przepędzający złe duchy i egzorcyzmujący demony oraz odnajdujący
wszelkie zło i występek tropiciele wydawać by się mogli szlachetnymi mężami, w rzeczywistości są bardziej
chyba znienawidzeni, niż ich przeciwnicy. Mimo, że wizyta łowcy często wydawać się może niezbędna w
opanowanej przez ciemne siły prowincji w rzeczywistości może wywołać ogromne spustoszenia. Łowcy
Czarownic posiadają bowiem bardzo szerokie definicje tego, co jest mrocznymi siłami. Wielu z nich więc
gotowych jest równie chętnie tropić heretyków, adeptów czarów, zbyt śmiałych w swych poglądach uczonych…
Wielu w nich ingeruje też w sprawy natury obyczajowej, interesując się dewiantami seksualnymi, za których
uważa nie tylko groźnych zboczeńców, ale nawet osoby zbyt śmiałe w stroju lub też kobiety starające się żyć na
równi z mężczyznami. Co więcej w swych dochodzeniach nierzadko stosują strach, terror, tortury lub szantaż.
Sprawia to, że zarówno wśród niższych jak i wyższych warstw społeczeństwa są znienawidzeni.
Większość możnych (zarówno rycerzy jak i kapłanów) Łowców Czarownic unika i ledwie toleruje.
Podczas, gdy arystokraci obawiają się, że śledczy mógłby zainteresować się ich grzesznym życiem lub pozbawić
ich ważnych sojuszników, kapłani najczęściej obawiają się oskarżeń o herezję (a często też i o rozpustę).
Największą niechęcią darzą ich chyba jednak czarownicy. Kilku potężnych magów zasłynęło nawet zabijając
bez pytania wszystkich łowców, którzy wkroczyli na ich ziemię. Zresztą nawet najbardziej prawomyślni
feudałowie tracą często cierpliwość, gdy Łowca spali zbyt wielu chłopów. Mimo to możni często wciągają ich w
swe intrygi. Łowca Czarownic bowiem – jeśli dostarczyć mu odpowiednie informacje – potrafi być wspaniałą
bronią. Zwłaszcza, jeśli szerzy terror na ziemiach naszego wroga, paląc za sodomię, herezję i pakty z diabłem
jego najwierniejsze sługi.
Cechy:
Profesja: Łowca Czarownic 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 25 Szyb:25 Int: 38 Madr: 18 Sił. Wol: 26 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 42 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
33 Char: 37 Wdzk: 28 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wysportowanym, Wiedza, Prawo, Ożywieńcy, Demony, Teologia, Fechtunek, Czytanie i pisanie,
Łowiectwo, Wiedza: Czarostwo, Celny cios, Silny cios, Przejrzenie iluzji, Parowanie, Zastraszanie, Czujność,
Odporność na uroki, Plotki, Silna Wola
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Łowca Czarownic 5
SIŁ WOL +10 OP +5 CHAR +5

Zdolności: Magia: Kapłańska, Silna Wola, Tortury, Rozbrajanie, Wyczucie pobudek
Mistrz
Profesja: Łowca Czarownic 10
INT +5, MĄDR +5 SIŁ WOL +20 MIST +10 MAG +10 OP +10
Zdolności: Odporność na trucizny, Fanatyzm, Asceza, Edukacja*, Wykrycie kłamstwa*, Znalezienie kozła
ofiarnego*, Zastraszanie poddanych*, Budzący postrach symbol*
Arcymistrz
Profesja: Łowca Czarownic 15
INT +5, MĄDR +15 SIŁ WOL +30 MIST +25 MAG +10 OP +25
Zdolności: Specjalna broń (...), Uniki, Retoryka, Nieustraszony, Krzywdzące insynuacje*, Zły*, Pokazowa
egzekucja*, Niewzruszony*
Żywa legenda
Profesja: Łowca Czarownic 20
INT +5, MĄDR +25 SIŁ WOL +40 MIST +35 MAG +20 OP +35
Zdolności: Metodyczność*, Oko do szczegółów*, Łowca zombie*, Sędzia charakterów*
- Użycie Zdolności: Łowca Czarownic na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w
celu rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Użycie Zaklęcia: Łowca Czarownic na zlecenie gracza może rzucić jeden ze znanych sobie czarów.
- Sianie terroru (20%): Łowca Czarownic trafiając do Prowincji może spróbować zwiększyć Dyscyplinę jej
mieszkańców o 1 stopień lub obniżyć Morale o 1 stopień.
- Wywołanie zamieszek: wykonując tą akcję Łowca Czarownic tropi zło, podburza przeciwko niemu
mieszkańców krainy i zdobywa zwolenników. Nasila też krwawe represje i prześladowania. Wywołuje to
niepokoje społeczne w prowincji. Za każdego Łowcę Czarownic wykonującego tą akcję Morale lub Dyscyplina
w prowincji spadają o 1 poziom.
- Oskarżenie o herezję: (40%) Łowca Czarownic może oskarżyć o niecne praktyki dowolną postać. Dla Łowcy
w końcu prawie wszystkie praktyki są niecne. Nastawienie do tej osoby spada o 4 stopnie.
- Działania kontrwywiadowcze: Każdy Łowca Czarownic przeznaczony do tych działań zmniejsza o 5%
szanse na powodzenie działań wrogich agentów na tym terenie.
- Zwalczanie przestępczości (0%): Łowcy Czarownic nie zawsze tropią tylko adeptów ciemnej strony mocy
albo groźne potwory. Równie dobrze mogą zająć się walką ze zwykłymi, codziennymi grzechami lub zbrodnią.
Jeśli łowca odniesie sukces Przestępczość w prowincji spada o 1 stopień.
- Zwalczanie mroku (40%): Łowca Czarownic może podjąć próbę usunięcia jednego potwora lub agenta
przeciwnika posiadającego konszachty z mrokiem (np. kultysty, czarownika-nekromanty lub wiedźmy). Osobnik
zostaje schwytany (lub zabity podczas próby pojmania), osądzony i spalony na stosie. Cechy tej można używać
także przeciwko zwykłym agentom przeciwnika, pod warunkiem, że zostali wcześniej skutecznie Oskarżeni o
Herezję.
Metresa
Pensja: 100jp / sezon
Mimo, że większa część kobiet możliwościami fizycznymi, wzrostem i umiejętnością walki nie
dorównuje mężczyzną, wiele z nich posiada siłę znacznie potężniejszą, niż tysiące mieczy i trzymających je
osiłków. Jest nią ich wygląd, zdolność wpływania na mężczyzn, okręcania ich sobie wokół palców i dosłownego
łamania ich serc. Nawet w normalnych warunkach mężczyźni dla pięknej, inteligentnej, czy też nawet
zwyczajnie fascynującej i posiadającej te same zainteresowania kobiety są w stanie zrobić wszystko. Nie musi
ona nawet być piękna, wystarczy „tylko”, że zaimponuje im swoimi cechami osobowości. W Laruzji, w której
wiele małżeństw, w szczególności na szczytach władzy jest kojarzonych często jeszcze w dzieciństwie siła tego
oddziaływania jest sto razy silniejsza. W końcu czy trudno dziwić się mężczyźnie, który całe swe życie spędza u
boku nudnej, pospolitej, próżnej, brzydkiej i zwyczajnie głupiej kobiety, że ulega czarowi innej?
O ile wśród elfów (przynajmniej zamożnych) posiadanie licznych nałożnic, konkubin czy konkubentów
jest czymś normalnym, tak ludzcy kapłani potępiają wszelkie związki pozamałżeńskie jako grzeszną rozpustę.
Nie przeszkadza to jednak wielu możnym otaczać się całymi zastępami kochanek. Niekiedy są one, dla
zatuszowania skandalu wydawane za mąż za bliskie sługi i przyjaciół władcy. Zdecydowana większość możnych
jednak w ogóle nie kryje się z posiadaniem kochanek, zadowalając się wyłącznie trzymaniem ich z daleka od
oczu swych żon.
Metresy pochodzą z różnych warstw społecznych i kierują się różnymi motywacjami. Niektóre z nich to
zwyczajne prostytutki. Tego typu kobiety stanowią jednak zdecydowaną mniejszość, większość z nich nie jest
bowiem w stanie nawet przyciągnąć uwagi bardziej wyrafinowanych mężczyzn. Dużą część z nich stanowią
ambitne, piękne kobiety, które swym ciałem i talentem starają się zajść wysoko. Większa część nie myśli o
założeniu rodziny, czy znalezieniu męża, a wystarczają im niemałe pieniądze, życie na szczytach władzy i

luksusy. Niektóre z nich są arystokratkami, inne to zwyczajne piękności z gminu odnalezione, wyedukowane i
przygotowane do tego zajęcia przez patronów. Wiele konkubin to niewolnice, pojmane w trakcie wypraw
wojennych, nielegalnie odkupione od rodzin lub też uprowadzone przez bandytów właśnie ze względu na swoją
urodę. Zostały one siłą przymuszone do roli seksualnych zabawek. Mimo, że często w efekcie ich standard życia
znacznie się poprawił większość z nich nienawidzi tego, co robi, traktując to jak najgorsze upokorzenie. Często
też są wręcz eksploatowane przez swych panów. W chwili, gdy wiele metres i nałożnic opiera się głównie na
swym naturalnym wdzięku i talencie większość innych długo uczono, nim podjęły tego typu pracę. Metresy
zwykle posiadają więc uzdolnienia w przynajmniej jednym rodzaju sztuki oraz kilku typach rozrywek
dworskich, opanowały zasady dobrego zachowania i podtrzymywania dyskusji, większość z nich potrafi
dosłownie okręcić mężczyznę wokół swego palca. Oczywiście w łóżku często także górują nad zwykłymi
kobietami.
Wiele kobiet, zwłaszcza niższych stanów karierę konkubiny traktuje jako drogę do kariery. Faktycznie
utrzymanka, nawet nieszczęsna niewolnica czy wieśniaczka z ubogiej osady może trafić na dwór władcy, a jeśli
jest zdolna nawet nim manipulować lub wręcz władać za jego pomocą królestwem. Jednak należy pamiętać, że
większość „opiekujących” się nimi mężczyzn traktuje je bardzo przedmiotowo, często pozwalając dowolnie z
nich „korzystać" swym gościom lub przyjaciołom, „obdarowując” nimi sojuszników i ogólnie traktując raczej
jak zabawki, niż życiowe partnerki, czy w ogóle istoty ludzkie.
Cechy:
Profesja: Rzemieślnik 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 28 P. Ran: 27 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
33 Char: 22 Wdzk: 48 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Sztuka (Muzyka), Etykieta, Duży biust (zaleta)*, Niebezpiecznie urodziwy (zaleta), Niezwykle
urodziwy (zaleta), Niezwykły głos: pociągający (zaleta), Blefowanie, Uwodzenie, Czarowny głos, Intrygi,
Pierwsze wrażenie, Plotki, Trwałe wrażenie, Urok osobisty, Uwodzicielski uśmiech
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rzemieślnik 5
INT +10 WDZK +10
Zdolności: Zwinne palce, Dyskrecja*, Manipulacja*, Wykucie więzi emocjonalnej*, Szantaż emocjonalny*
Mistrz
Profesja: Rzemieślnik 10
INT +20 OP +20 WDZK +30
Zdolności: Seksualny kontrakt*, Rujnowanie reputacji*, Zawstydzenie*, Rozkochanie*, Prywatne sekrety*,
Okręcenie wokół palca*, Zasianie złych manier*, Krzywdzące insynuacje*, Nowe trendy
Arcymistrz
Profesja: Rzemieślnik 15
INT +20 SPOST +10 OP +40 WDZK +50
Zdolności: Stworzenie potrzeby posiadania*, Dobieranie podarków*, Zmiana uczuć*, Wyjątkowa atrakcyjność*,
Nienaganny wygląd*, Elegant*, Plotka*, Niewinny uśmiech*, Śliczny uśmiech*
Żywa legenda
Profesja: Rzemieślnik 20
INT +20 SIŁ. WOL +20 SPOST +20 OP +50 WDZK +50
Zdolności: Czarujący*, Mistrz manipulator*, Szczerość*, Wiarygodne kłamstwo*, Znając potrzeby*,
Pobudzenie ciemnej strony*, Manipulacja emocjonalna*
Użycie zdolności: Metresa na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
Prezent: (50%) Cóż, Metresy w Laruzyjskich społecznościach traktowane są jako biologiczne zabawki do
dawania przyjemności. Nikt nie dziwi się więc, że niektórzy władcy obdarowują się pięknymi dziewczętami,
zwłaszcza niewolnicami. Możesz spróbować wręczyć Metresę jako prezent dowolnemu agentowi wroga lub
wrogiemu władcy (wówczas trudność testu wynosi 20%). Osoby nie zainteresowane usługami seksualnymi
kobiet odmawiają przyjęcia metres automatycznie.
Harem: Obecność nowej kobiety nie musi budzić zadowolenia innych dam przebywających w otoczeniu osoby
będącej celem Metresy. Przeciwnie: prawie na pewno wywoła to zazdrość i falę krytyki. Można ją wykorzystać
jednak dla swoich celów. Na potrzeby działań Kosztowna Zabawka, Rujnowanie Reputacji i Sianie Rozpusty
wszystkie Metresy, żony i kochanki znajdujące się w otoczeniu celu traktowane są, jakby były agentkami Gracza

pomagającymi w jej zadaniu, niezależnie od tego, przez kogo zostały wysłane, ani czym w danej chwili się
zajmują.
Kosztowna zabawka: Cóż, piękne kobiety nie są tanią rozrywką. Cel twoich działań, jeśli przyjął do siebie
Metresę musi pokryć jej koszta utrzymania (ty musisz płacić swoją drogą). Dla celu koszta utrzymania Agentki
są szczególnie wysokie. Należy je pomnożyć raz ogólną ilość Metres, żon i kochanek przebywających w jego
otoczeniu.
Co więcej cel w żaden sposób, dobrowolnie nie pozbędzie się swojej nowej zabawki. Nie podejmie też żadnych
działań zmierzających do jej wyeliminowania (jak np. zlecenie morderstwa któremuś ze swoich sług). Metresy
mogą zostać wyeliminowane jedynie na skutek porażek w testach lub działań innych osób (np. innych graczy,
władców, lub Bohaterów Niezależnych z otoczenia ofiary, jak na przykład żona celu lub inne jego kochanki).
Rujnowanie reputacji (50%): Za pomocą rozmaitych zachcianek, ekscesów i skandali Metresa wyrabia celowi
opinię osoby rozpustnej i niegodnej zaufania. Za każdym razem, gdy uda jej się test Nastawienie do celu spada o
1 stopień.
Gromadzenie jawnych informacji (50%): Metresa korzystając ze swego dostępu do celu może próbować
wyciągnąć od niego niektóre, łatwo dostępne informacje o podstawowych własnościach Prowincji tzn.
panującym w niej 1) Morale, Dyscyplinie i Nastawieniu, 2) znajdujących się w niej Polach oraz Posiadłościach
(bez cechy Ukryta). Każda zaznaczona czynność wymaga oddzielnej akcji i co za tym idzie oddzielnego testu.
Gromadzenie tajnych informacji (30%): jak 1) Liczebność i jakość wojska, 2) posiadłości z cechami Ukryty,
2) liczebność i rodzaj agentów, 2) Morale i Dyscyplina w wojsku, 3) zaopatrzenie w Armii, 4) zawartość
magazynów w Prowincji
- Zgromadzić dane personale (trudność: 50%): pozwalające zgłębić wiedzę o jednym z dowódców
wojskowych, polityków lub agentów (jego statystyki, Wady i Zalety)
Sianie rozpusty (10%): Metresa nakłania swój cel do coraz to nowych i nowych przyjemności. Nie tylko do
seksu, ale też do korzystania z alkoholu, różnego rodzaju używek czy nawet narkotyków. Cel działań jest tak
zajęty swoją partnerką, że poświęca jej powyżej 8 godzin dziennie, a efektywność wszelkich innych
podejmowanych przez niego czynności spada o 30%.
- Przekonanie do działania (trudność: różna): Metresa odwiedza swój cel i stara się go namówić do podjęcia
jakichś, jednorazowych działań: pochwycenia przebywającego na jego terytorium bandyty, wydania zbiega,
zbudowania drogi łączącej dwa królestwa, zaniechania gromadzenia wojska etc. Trudność tych mediacji jest
różna. Jeśli działania te są zgodne z interesem władcy odwiedzanej osoby ich Trudność wynosi 80%, Jeśli są
neutralne ich Trudność wynosi 50%, jeśli są sprzeczne z interesem Władcy lub ten ich otwarcie zakazał
Trudność wynosi 20%. Do testu należy dodać +10% za każdy punkt poniżej 5 Morale, Dyscypliny i Nastawienia
poddanego wobec swego władcy i odjąć tyle samo za każdy punkt powyżej 5. Pod uwagę brany jest jednak tylko
najniższy czynnik.
Jeśli zlecone działanie jest korzystne samo przez się dla nagabywanego poddanego realizuje je chętnie.
Jeśli nie: należy go przekupić wypłacając mu równowartość jego sezonowego Kosztu.
Minstrel:
Pensja: 50jp / sezon
Poezja i muzyka w Laruzji nie są tak częste, jak w naszych czasach. Na kontynencie, prócz nielicznych
i bardzo drogich, gnomich pozytywek oraz czarodziejskich przedmiotów nie istnieją bowiem żadnego typu
sposoby przekazywania melodii czy jej odtwarzania. Jeśli więc ktoś pragnie posłuchać muzyki musi znaleźć
kogoś, kto będzie w stanie ją dla niego zagrać… I przy okazji zaśpiewać. Poezja jest łatwiej dostępna, istnieją
bowiem liczne, zawierające ją tomy. Jednak przy Laruzyjskich cenach i dostępności książek częstokroć łatwiej
jest kupić poetę, niż nowe wydanie jego dzieł.
Ta rzadkość sprawia, że każdy, kto chce obcować ze sztuką (nawet, jeśli ma być ona na poziomie
piosenki ludowej „Szła Dzieweczka Do Laseczka”) zmuszony jest do korzystania z usług jej wykonawców. Ci
witani są wszędzie radośnie: zarówno przez chłopów w wioskach jak też na zamkach możnowładców. Wielu z
tych ostatnich utrzymuje na swoich dworach ludzi potrafiących grać na instrumentach muzycznych, cechujących
się ładnym głosem oraz znajomością wielu utworów, czy to śpiewanych, czy recytowanych. Uprzyjemniają im
oni zarówno ważne wydarzenia, uczty, przyjęcia, jak i zwykłe dni pracy.
Wielu minstreli wspomaga swych władców też na inny sposób. Wędrowni grajkowie i muzycy
odwiedzają szukając zarobku niemal każdy zakątek ziem swego patrona. Ich pieśni docierają zarówno do chat
biedaków, jak i pałaców bogaczy. Sławią czyny dawnych bohaterów, ale też i współczesnych. Oraz osób, które
za to, by były sławione zapłaciły. Minstrele opiewający dokonania swych patronów pełnią często rolę
współczesnych specjalistów od Public Relations. Ich słowa pozwalają przedstawić wydarzenia w lepszym
świetle, rozgłosić chwalebne czyny władcy, czy też niecne jego wrogów. Podnieść opinię o nim i pogrążyć
przeciwników. W świecie polityki, gdzie wiele zależy od dobrego wrażenia często mają bardzo duże znaczenie.
Cechy:

Profesja: Minstrel 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 27 Szyb:27 Int: 43 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 42 Wyt:
33 Char: 42 Wdzk: 43 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Muzykalność, Etykieta, Gra na instrumentach (strunowych), Śpiew, Wiedza: heraldyka, mity i
legendy, Cichy chód, Kradzież kieszonkowa, Pierwsze wrażenie, Prowadzenie rozmowy, Drwina, Fechtunek,
Blefowanie, Dyplomacja, Sztuka: Śpiew, Czytanie i Pisanie, Taniec, Czarowny głos, Plotki, Artysta, Dyskrecja
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Minstrel 5
CHAR +10 WDZK +10
Zdolności: : Urok osobisty, Uwodzenie, Trwałe wrażenie, Krasomówstwo, Wyczucie pobudek, Kosmopolita
Mistrz
Profesja: Minstrel 10
INT +10 CHAR +20 WDZK +20 OP +20
Zdolności: : Przekupstwo, Szczęście, Parowanie, Występy, Zwinne palce, Manipulacja, Manipulacja emocjami,
Wiarygodne kłamstwo*
Arcymistrz
Profesja: Minstrel 15
INT +10 CHAR +40 WDZK +40 OP +40
Zdolności: Ripostowanie, Manewr, Intrygi, Przebieranie się, Poruszające dzieło*, Zawoalowany przekaz*,
Inspirowanie patriotyzmu*, Podżeganie nienawiści*, Budowanie wizerunku*
Żywa legenda
Profesja: Minstrel 20
INT +10 MĄDR +20, SIŁ WOL +20 SPOST +10 CHAR +40 WDZK +40 OP +40
Zdolności: Populizm*, Nowe trendy*, Wyczucie upodobań*, Nienaganny wygląd*, Poetycki język*
- Użycie zdolności: Minstrel na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Wykonanie Przedmiotu: Na twoje zlecenie Minstrel może napisać pieśń, balladę, poemat lub inny utwór.
Tworzony jest on całkiem za darmo, w koszcie zwykłego utrzymania Minstrela.
- Wywołanie zamieszek (40%): wykonując tą akcję Minstrel tworzy, wykonuje i rozpowszechnia utwory
stawiające w złym świetle władcę danej prowincji. Pokonany śmiechem jego autorytet topnieje w oczach. Za
każdego Mistrale skutecznie wykonującego tą akcję Morale lub Dyscyplina w prowincji spadają o 1 poziom.
- Uspokojenie ludności (40%): wykonując tą akcję Minstrel tworzy utwory pod publiczkę, przekonując
ludność, że sytuacja w prowincji jest jak najlepsza. Za każdego Minstrela, który skutecznie wykonał tą akcję
Morale lub Dyscyplina w prowincji rosną o 1 poziom
- Gromadzenie informacji jawnych (30%): Minstrel podróżuje po wskazanej przez ciebie prowincji
występując w karczmach, na dworach i w wiejskich chatach oraz nadstawiając uszu. Zdobyć w ten sposób może
część danych jak na przykład 1) panujące w niej Morale, Dyscyplina i Nastawienie, 2) znajdujących się w niej
Polach oraz Posiadłościach (bez cechy Ukryta). Każda zaznaczona czynność wymaga oddzielnej akcji i co za
tym idzie oddzielnego testu..
- Ukazanie w pozytywnym / negatywnym świetle (trudność: 20%): Minstrel może zmniejszyć efekt
oddziaływania jakiegoś wydarzenia, które odebrałoby lub przyniosło popularność władcy lub wskazanej przez
niego osobie (w tym innemu władcy). Jeśli powiedzie mu się test efekt wydarzenia jest mniejszy o 1 punkt.
- Obrażenie kogoś (trudność: 30%): Minstrel naigrawa się z kogoś, w efekcie temu puszczają nerwy i
opuszcza twój dwór, lub zaatakowawszy Minstrela daje ci powody, by go wyrzucić. Pozbywasz się więc natręta
nie wywoławszy przy tym zbędnych podejrzeń.
- Dostarczenie rozrywki (trudność: 20%): Na twój rozkaz Minstrel popisuje się swą sztuką przed jakąś osobą.
Otrzymujesz dzięki temu premię +10 do wszelkich oddziaływań społecznych wobec nich. Podnosząc trudność
testu o 2 możesz zwiększyć skuteczność błazna o +5.
- Propaganda (40%): Minstrel odwiedza jakąś osobę (np. Agenta wroga, burmistrza sąsiedniego miasta,
twojego bezpośredniego przełożonego, głowę wrogiego państwa) lub jakiś region (np. zbuntowane miasto,
wrogą prowincję etc.), by dać w jej najbliższej okolicy pokaz swego talentu. Jeśli test się uda Nastawienie celu
do jakiejś osoby (np. ciebie) wzrasta lub spada o 1 stopień. Jeśli celem Minstrela była pojedyncza osoba
Nastawienie zmienia się o 2 stopnie.
Nadzorca:
Pensja: 40jp / sezon

Niezależnie od tego, jak bogaty, potężny czy wpływowy jest władca i jak wielu ma poddanych praca na
jego włościach nie wykona się sama. Tym bardziej, że jej większa część jest przymusowa, wykonywana w
formie podatków i świadczeń na rzecz władcy (nierzadko zresztą przez więźniów i niewolników). Trudno więc
dziwić się, że poddani często starają się jej unikać, jak tylko mogą. Biorąc pod uwagę fakt, że często są
zobowiązani do pracy tylko przez określoną ilość dni w roku zwykle starają się w ich czasie nie pracować.
Władcy rozwiązują ten problem wykorzystując nadzorców.
Osoby te zwykle trudno nazwać ludźmi łagodnymi czy miłosiernymi. Przeciwnie budzą strach i
nienawiść wszędzie tam, gdzie się pojawiają często słynąc z okrucieństwa. Ich zadaniem jest pilnowanie
przebiegu pracy i wymuszenie jej prawidłowego i sprawnego wykonania. Zwykle czynią to w prosty sposób:
fizycznie każąc ociągających się, leniwych i nie nadążających z pracą. Nie mówią inaczej, niż krzycząc, nie
rozstają się też z batami czy pałkami, których używają z wielką wprawą i przyjemnością.
Praca nadzorców, mimo, że przez wielu władców postrzegana za konieczną jest zwykle także bardzo
kontrowersyjna. Ludzie ci zwykle popularnością niewiele ustępują katom. Tym bardziej, że wielokrotnie zdarza
się im karać prostu chore lub zbyt wyczerpane by pracować, albo ferworze tak zwanej „pracy” kogoś ciężko
zranić, a nawet okaleczyć lub zabić.
Cechy:
Profesja: Rzemieślnik 1
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 38 P. Ran: 37 Zr: 22 Szyb:22 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
43 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 4 Noże: 2 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 4 Walka Wręcz: 5
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo: Koń, Ogłuszanie, Zastraszanie, Celny cios, Bolesny cios, Uniki,
Poganiacz niewolników*
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rzemieślnik 3
SIŁ +10 P.RAN +10
Zdolności: Twardziel, Walka uliczna, Wzbudzanie strachu
Mistrz
Profesja: Rzemieślnik 5
SIŁ +15 P.RAN +15 WYT +10
Zdolności: Pokazowa egzekucja*, Zastraszanie podwładnych*, Przymuszenie do pracy*
Arcymistrz
Profesja: Rzemieślnik 10
SIŁ +25 P.RAN +25 SIŁ. WOL +20 WYT +20
Zdolności: Tortury, Odbieranie odwagi*, Łamanie ludzi*, Brutalny trening*
Żywa legenda
Profesja: Rzemieślnik 15
SIŁ +35 P.RAN +35 SIŁ. WOL +30 OP +20 WYT +20
Zdolności: Czujność*, Zły*, Rządy terroru*, Silny cios*
Użycie zdolności: Nadzorca na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów
Zapędzenie do roboty: Nadzorca może zapędzić jedną Jednostkę Niezadowolonych do pracy. Traktowana jest
ona jak zwykła jednostka Ludności. Krok ten obniża Nastawienie do twojej osoby o 1 stopień.
Poganianie: Stosując okrutne kary Nadzorca może zmusić jedną Jednostkę Ludności wyznaczoną do pracy na
jednym z pól do wydajniejszej pracy. Pole to podwaja przynoszone korzyści.
Nadzór nad niewolnikami: Przeznaczony do tego działania Nadzorca niweluje negatywne efekty tworzone
przez jedną jednostkę Niewolników.
Nauczyciel:
Wynagrodzenie: Koszt pracy zwykłego przedstawiciela jego profesji.
Zasada specjalna: Rekrutacja nauczyciela kosztuje tyle samo, co jego Wynagrodzenie, a nie wartość 5 x taką,
jak jego Wynagrodzenie.
Mimo, że poziom wykształcenia w Laruzji jest stosunkowo niski edukacja – być może właśnie z
powodu ogólnej ignorancji – posiada dużą wartość. Szczególnie poszukiwane są zwłaszcza osoby, które byłyby
zdolne ją przekazywać. Chodzi tu przede wszystkim o uczonych i wykształconych mnichów z zacięciem
pedagogicznym zdolnych wykształcić młode pokolenie przyszłych administratorów, uczynić z rozbrykanych,
szlacheckich synów osoby inteligentne i światowe, albo wpoić przyszłym kapłanom podstawowe dogmaty

wiary. Równie cenni są też i doświadczeni, często emerytowani, a nawet kalecy żołnierze, fechmistrze i
wojownicy którym powierza się edukację i trening przyszłych szeregowców i oficerów. Osoby takie są
szczególnie mile widziane, jeśli w swoim życiu dokonały czegoś znacznego, lub przynajmniej mają dłuższe
doświadczenie na polu bitwy. Zresztą nie tylko oni są cenieni. Bogacze wynajmują swym dzieciom instruktorów
tańca, etykiety czy jazdy konnej, a biedacy płacą ogromne sumy tylko po to, by uznany mistrz rzemiosła przyjął
jednego z ich potomków na ucznia.
Edukacja w Laruzji wygląda inaczej niż współczesna. Szkół jest bardzo mało i najczęściej są to
przyklasztorne lub przyświątynne przybytki edukujące młodych mnichów i kapłanów, czasem przekazujące też
podstawową wiedzę dzieciom rycerzy, bogatych kupców i zamożnych kmieci. Najczęściej jednak wiadomości
przekazywane są ustnie, z ojca na syna lub też od mistrza do ucznia. Większość nauczycieli jednocześnie
poświęca swój czas tylko jednemu uczniowi, jednak niekiedy zdarza się, że jednocześnie pracuje pod ich opieką
kilku lub kilkunastu. Ich metody bywają różne, jednak najczęściej uczniom po prostu powierza się prace,
których opanowanie mają na celu lekcje. Zwykle początkowo są to zajęcia łatwe, a później stopniowo stają się
trudniejsze. Edukcja uczonych natomiast najczęściej przybiera formę odczytywania ksiąg i długich dyskusji nad
ich treścią prowadzonych w kilkuosobowym gronie.
Cechy:
Jak Specjalista odpowiedniej profesji.
Ochroniarz:
Pensja: 15jp / sezon
Jak już wielokrotnie wspominano Laruzja jest niebezpiecznym miejscem. Miasta pełne są złodziei i
rabusiów gotowych poderżnąć przypadkowemu przechodniowi gardło za kilka miedziaków, a tereny poza nimi
wypełniają bandyci, dzikie zwierzęta i potwory. Jakby tego było mało większość działających na niej kupców i
innych, ewentualnych partnerów w interesach nigdy nie słyszała o czymś takim, jak „etyka biznesu”. Dlatego też
wiele osób wynajmuje kogoś, kto mógłby ochronić ich przed niebezpieczną sytuacją, jednak nie wszyscy mogą
pozwolić sobie na wyszkolonych wojskowych spełniających rolę gwardzistów. W takich wypadkach
wynajmowani są więc cywile nazywani ochroniarzami.
Najczęściej rola ta spada na zwykłych pracowników i robotników. Wszakże zwykle nic nie
przeszkadza, by ci wzięli w ręce kije, pałki lub siekiery i przegnali napastników lub towarzyszyli swemu
pracodawcy w trakcie co bardziej ryzykownych interesów. Jeśli ktoś potrzebuje bardziej wyspecjalizowanej
pomocy zwykle wybiera sobie do współpracy jednego lub dwóch osiłków. Najczęściej nie są to osoby ani
specjalnie wierne, ani specjalnie inteligentne. Jednak zwykle są znacznie lepiej umięśnieni niż zwykły chłopiec
na posyłki, lepiej znają się na biciu i nie mają nic przeciwko niemu. Zwykle rekrutowani są oni z drobnych
przestępców. Lepiej zarabiający częściej wykorzystują jednak i lepiej przeszkolonych sług, często znających
podstawy etykiety i dobrego zachowania, ale nie mniej groźnych.
Cechy:
Cechy:
Profesja: Złodziej 1
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 33 P. Ran: 32 Zr: 32 Szyb:27 Int: 18 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 10 Op: 35 Wyt:
31 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wysportowany, Biegacz, Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, Otwieranie zamków,
Nożownik, Ogłuszanie, Walka uliczna, Zastraszanie
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Złodziej 3
SIŁ +5 P. RAN +5 INT +5 WYT +5
Zdolności: Celny cios
Mistrz
Profesja: Złodziej 5
SIŁ +15 P. RAN +15 INT +5 WYT +15
Zdolności: Dyskrecja
Arcymistrz
Profesja: Złodziej 10
SIŁ +25 P. RAN +20 INT +10 SIŁ. WOL +10 WYT +25 OP +10

Zdolności: Bardzo silny
Żywa legenda
Profesja: Złodziej 15
SIŁ +25 P. RAN +20 ZR +30 INT +10 SIŁ. WOL +30 WYT +25 OP +10
Zdolności: Uniki, Silna Wola, Brudna walka
- Użycie Zdolności: Gwardzista na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Ochrona postaci: Ochroniarz może towarzyszyć jednej z postaci ochraniając ją przed wszelkimi próbami
napaści, morderstwa i innymi przejawami przemocy zagrażającymi jej życiu, zdrowiu, wolności i mieniu jak np.
próby kradzieży, porwania, szantażu etc. Obecność Ochroniarza zmniejsza szanse na ich powodzenie o 10%.
- Ochrona posiadłości lub Obszaru: Ochroniarza może chronić wskazaną posiadłość lub obszar zagrożony
wrogimi działaniami zmierzającymi do zniszczenia ich lub utrudnienia ich pracy za pomocą przemocy, zbrojnej
napaści lub sabotażu. Wszelkie działania podejmowane przeciwko nim są trudniejsze o 10%.
Oprawca:
Pensja: 30jp / sezon
Władca ludzkiej społeczności jest jak hodowca owiec i jak on potrzebuje różnych sług. Większość z
nich powinna spełniać rolę pasterzy doglądających stad i pilnujących, by nie spotkało ich żadne zło. Jednak by
hodowla rozwijała się sprawnie i przynosiła korzyści potrzeba także i rzeźników… Ich rolę sprawują kaci.
Kat jest osobą niezbędną w każdym ludzkim społeczeństwie i większość wyżej rozwiniętych kultur
wyodrębniła te jednostki. Niestety bowiem natura ludzka (a także elfia, krasnoludzka czy gnomia, by o orkowej
czy goblińskiej nie wspominać) jest ułomna i często zdarza się, że tworzące ją jednostki błądzą i dopuszczają się
różnego rodzaju występków. Aby złym przykładem nie demoralizowały reszty i by zadośćuczynić ich czynom
jednostki takie muszą zostać schwytane, osądzone, a następnie wymierzona im musi zostać kara. Tym ostatnim
właśnie zajmują się właśnie kaci.
Przedstawiciele tej grupy są urzędnikami państwowymi. Niektórzy z nich stanowią przestępców,
którym w zamian za darowanie win wyznaczono obowiązek zadawania śmierci i bólu, inni natomiast są
zwykłymi bandziorami na usługach władzy, jeszcze jedni to natomiast urzędnicy wykonujący nieprzyjemny,
lecz zaszczytny i niezbędny obowiązek. Niezależnie od swego podejścia do pracy i pochodzenia obowiązkiem
taka jest dokonywanie egzekucji, chłostanie postawionych pod pręgierzem, wymierzanie kar cielesnych,
piętnowanie rozpalonym żelazem czy też wymuszanie zeznań torturami. Wszystkie te działania wymagają
dużych umiejętności, kat nie może sobie pozwolić ani na przedwczesne uśmiercenie skazańca (lub – co gorsza –
przypadkowe), ani też niewprawnie zadać śmierć powodując niepotrzebne cierpienia, lub nie uśmiercając
zabitego.
Katów od reszty społeczeństwa wyróżnia ubiór. Najczęściej noszą jaskrawe stroje zasłaniając jednak
twarze za pomocą czarnych kapturów lub masek z otworami na oczy. Dzieje się tak, by ofiara ani nikt ze
świadków egzekucji nie mógł rozpoznać oprawcy. Dzięki temu ten może zachować anonimowość i nie istnieje
ryzyko, że padnie ofiarą zemsty.
Cechy:
Profesja: Rzemieślnik 1
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 43 P. Ran: 27 Zr: 22 Szyb:22 Int: 23 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 32 Wyt:
38 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wysportowanie, Rzemiosło: katowskie, Bardzo silny, Zastraszanie, Tortury, Leczenie ran
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rzemieślnik 3
SIŁ +10 CHAR +10
Zdolności: Krzepki, Mistrzostwo rzemiosła: katowskiego, Cios płazem, Pokazowa egzekucja*
Mistrz
Profesja: Rzemieślnik 5,
SIŁ +10 SIŁ WOL +10 OP +10 CHAR +10
Zdolności: Zastraszanie poddanych*, Łamanie ludzi*, Budzący postrach symbol*, Prawdziwy profesjonalista
Arcymistrz
Profesja: Rzemieślnik 10
SIŁ +20 P. RAN +10 SIŁ WOL +20 OP +20 CHAR +10 WYT +10

Zdolności: Wyspecjalizowana umiejętność: Wykonywanie egzekucji, Bicie ludzi, Przypiekanie ogniem,
Łamanie kości, Odcinanie kończyn
Żywa legenda
Profesja: Rzemieślnik 15
SIŁ +20 P. RAN +10 SIŁ WOL +30 OP +30 CHAR +20 WYT +20
Zdolności: Wyspecjalizowana umiejętność: Sprawianie bólu, Smaganie biczem
- Użycie Zdolności: Oprawca na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Torturowanie (70%): Agent może użyć tej zdolności celem wyciągnięcia jakichś, konkretnych informacji
znajdujących się w rękach schwytanego jeńca (np. przeciwnika politycznego, jeńca, wziętego do niewoli lub
nielegalnie uwięzionego jeńca etc.). Jeśli test się powiedzie torturowany zdradza informacje (jeśli je posiada). W
przeciwnym razie należy ponowić rzut. Drugie niepowodzenie oznacza, że torturowany w ich trakcie zmarł.
Pisarz:
Pensja: 30jp / sezon
Wbrew pozorom całkiem spora część laruzyjskiej populacji jest piśmienna. W społecznościach
wyniosłego ludu nawet 10% społeczeństwa jest w stanie w mniejszym lub większym stopniu posługiwać się
językiem pisanym. Niestety najczęściej oznacza to, że są one w stanie co najwyżej podpisać się lub przeczytać
prosty tekst, pod warunkiem, że będzie napisany dużymi, wyraźnymi literami i nie będzie zawierał zdań
złożonych ani trudnych słów. Często zdarza się, że nawet bogacze lub królowie są półanalfabetami albo jeszcze
gorzej. Dlatego też wielu z nich posiada specjalnych urzędników, zwanych pisarzami.
Rola pisarza jest stosunkowo prosta. Ma on zdejmować z władcy przykry obowiązek zajmowania się
sztuką czytania i pisania. Tak więc pisarze nie tylko ubierają w język (i to najczęściej język dworu lub prawa)
słowa swego suwerena, ale też czytają przybywające do niego listy. Co ciekawe pisarzy posiadają nawet osoby
mogące pochwalić się wysokim wykształceniem. Powód tego jest prosty: dzienna korespondencja dworu jest
często zbyt duża dla jednego człowieka, a wyszkolony skryba potrafi z łatwością mając tylko odgórne
wskazówki poradzić sobie z nią. Dodatkowo często jest w stanie zrobić to lepiej od władcy. Komuż bowiem
lepiej powierzyć przygotowanie listu miłosnego czy ważnej korespondencji? Wysoko urodzonemu amatorowi,
czy oczytanemu mistrzowi pióra, intelektualiście o pięknym języku i estetycznym stylu pisma?
Cechy:
Profesja: Uczony 1
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 28 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
28 Char: 42 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Profesja: Pisarz, Czytanie i Pisanie, Wiedza mędrców, Kartografia, Wiedza: geografia, Historia,
Teologia, Edukacja, Manipulacja, Retoryka, Szczerość
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Uczony 3
INT +10 CHA +10
Zdolności: Polityka, Wiedza: mity i legendy, Język- dowolny, Wiedza: czarostwo, Wycena, Medycyna, Mol
książkowy*, Poetycki język*
Mistrz
Profesja: Uczony 5
INT +10 CHA +10 WDZK +20
Zdolności: : Aptekarstwo, Silna wola, Wiedza: prawo, Numizmatyka, Języki starożytne, Bystry umysł, Plotka*,
Arcymistrz
Profesja: Uczony 10
INT +20 MĄDR +20 SIŁ WOL +10 OP +10 CHA +10 WDZK +20
Zdolności: Przejrzenie iluzji, Leczenie chorób, Wiedza: filozofia, Ostrze satyry*, Malarz snu i wizji*,
Kształtowanie kultury*, Budowanie wizerunku*, Populizm*, Lekkie pióro, Wyrobiony styl*
Żywa legenda
Profesja: Uczony 15
INT +20 MĄDR +20 SIŁ WOL +20 OP +20 CHA +30 WDZK +30
Zdolności: Wiedza: astronomia, Astrologia, Poruszające dzieło*, Wyciszenie wydarzenia*, Kaligrafia*,
Żmijowy język*, Rujnowanie reputacji*

- Użycie Zdolności: Pisarz na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Wykonanie Przedmiotu: Na twoje zlecenie pisarz może wykonać jakiś przedmiot: zapisać dokument,
przepisać lub napisać księgę, wiersz lub rozprawę naukową etc.
- Czytanie / Pisanie: Na twoje zlecenie Pisarz może przeczytać lub napisać coś za ciebie. Testując odpowiednie
cechy wykorzystujesz statystyki Pisarza.
Podżegacz:
Pensja: 50jp / sezon
Nie każda idea – obojętnie dobra, czy zła – narodziła się w głowie osoby, która wcieliła ją w życie.
Przeciwnie, wiele poglądów i pomysłów, które ich głosiciele lub realizatorzy uważają za własne w
rzeczywistości trafiło do nich z zewnątrz, zasiane w ich głowach przez obcych, w trakcie rozmów lub też
podczas lektury. Jednak niestety tylko niektóre osoby na świecie zdają sobie sprawę z tego faktu, a jeszcze
rzadsze potrafią go wykorzystać. Osoby takie nazywa się różnie: mediatorami, negocjatorami, mówcami, a gdy
nawołują do buntu lub przestępstw: podżegaczami.
Zasadniczo większość przedstawicieli tej grupy działa na własną rękę. Złodzieje namawiający często
uczciwych lecz naiwnych do udziału w pozwalających łatwo i „bezpiecznie” wzbogacić się przestępstwach albo
domorośli politycy nawołujący mieszczan czy wieśniaków do poparcia ich projektów, działań, religijnych wizji
czy ideologii. Działania tego typu osób potrafią być różne, większa część z wznoszących hasła typu „chrońmy
zieleń”, „nawróćmy się” lub „bijmy straż miejską” ulicznych mówców staje się częścią folkloru, po prostu
kolejnymi dziwakami. Niektórzy, jeśli są charyzmatyczni, a ich hasła chwytliwe potrafią jednak stworzyć wokół
siebie liczący się ruch społeczny, który szybko staje się ważnym elementem polityki, potężną siłą budującą lub
też źródło zamieszek…
Zasadniczo w Laruzji, w której głównym medium informacyjnym jest przekaz ustny wielu podżegaczy
jest w rzeczywistości demagogami, retorykami i erystykami na usługach władców i możnych. Sięgając po
rozliczne argumenty: od racjonalnych, przez emocjonalne czy religijne na zwykłych kłamstwach i zmyślonych
plotkach kończąc starają się przekonać masy do linii politycznej władcy. Lub też zniechęcić lud do niego.
Mówcy potrafią więc zachęcić biedaków do zaatakowania swych sąsiadów wmawiając im, że jedna z
mniejszości odpowiada za klęski, jakie spadły na miasto, lub też tchnąć w nich nienawiść do mieszkańców
państwa, które planuje podbić rządzący nimi król, albo nawet przekonać ich do podjęcia jakichś, niepopularnych
kroków, na przykład dodatkowych prac czy podatków wyjaśniając im, że ich wyrzeczenia odpłacą im się w
przyszłości dziesięciokrotnie. Umieją też skłonić ludność do zaniechania pożytecznych prac i trwonienia
zasobów przekonując ją, że kontynuowanie tych działań ściągnie nań gniew bogów lub skłonić uciskanych
chłopów do powstania.
Cechy:
Profesja: Złodziej 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 32 Szyb:27 Int: 32 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 10 Op: 25 Wyt:
31 Char: 43 Wdzk: 43 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Etykieta, Wycena, Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, Otwieranie zamków,
Nożownik, Poznanie zamka, Zwinne palce, Wykrywanie pułapek, Zastraszanie, Blefowanie, Dyskrecja,
Krasomówstwo, Retoryka, Plotki
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Złodziej 5
INT +10 MĄDR +5 OP +5
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Przekupstwo, Przywództwo, Wmawianie
Mistrz
Profesja: Złodziej 10
INT +20 MĄDR +15, OP +15, CHAR +10, WDZK +10
Zdolności: Ważenie trucizn, Paserstwo, Wyczucie pobudek, Występy, Podburzenie tłumu*
Arcymistrz
Profesja: Złodziej 15
INT +30 MĄDR +25, OP +25, CHAR +20, WDZK +20
Zdolności: Specjalna broń-nóż, Zdradzieckie pchnięcie, Plotka*, Narzucenie przywództwa*
Żywa legenda
Profesja: Złodziej 20
INT +30 MĄDR +40, OP +40, CHAR +30, WDZK +30

Zdolności: Podżeganie nienawiści*, Stworzenie grupy nacisku*, Sztuczny tłum*, Wiarygodne kłamstwo*
- Użycie Zdolności: Podżegacz na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Wywołanie zamieszek: wykonując tą akcję Podżegacz rozpowszechnia po prowincji złośliwe lub wrogie
słowa oczerniające jej władcę. Za każdego Podżegacza wykonującego tą akcję Morale lub Dyscyplina w
prowincji spadają o 1 poziom.
- Uspokojenie ludności (60%): Podżegacz stosując demagogie lub też bardziej wyrafinowane argumenty
wyjaśnia i racjonalizuje decyzje władz łudzi też słuchaczy fałszywymi obietnicami. Za każdego podżegacza,
który wykonał tą akcję Morale lub Dyscyplina w prowincji rosną o 1 poziom. Jeśli test się nie powiedzie należy
wykonać drugi, z karą -20. Drugie niepowodzenie oznacza, że Agent niebezpiecznie rozjuszył tłum i został przez
niego schwytany, pobity lub wręcz zabity.
- Ukazanie w pozytywnym / negatywnym świetle (trudność: 60%): podżegacz może zmniejszyć efekt
oddziaływania jakiegoś wydarzenia, które odebrałoby lub przyniosło popularność władcy lub wskazanej przez
niego osobie (w tym innemu władcy). Jeśli powiedzie mu się test efekt wydarzenia jest mniejszy o 1 punkt.
- Wywołanie strajku (60%): Podżegacz może odwiedzić jedną z posiadłości w danej prowincji i przedstawiając
własne argumenty namówić jej pracowników do wysunięcia jakichś żądań lub zaprzestania pracy. Jeśli odniesie
sukces posiadłość w tym sezonie zaprzestanie wykonywać swoje funkcje. Jeśli test się nie powiedzie wykonaj go
ponownie. Drugie niepowodzenie oznacza, że Podżegacz wpadł w łapy ludzi właściciela Posiadłości.
- Wywołanie buntu (60%): Podżegacz odwiedza część poddanych właściciela prowincji i próbuje nakłonić ich
do zaniechania prac. Jeśli test się powiedzie jedna Jednostka Ludności w prowincji traktowana jest do końca
sezonu jako Niezadowolona.
- Nakłonienie do działania (różna): Podżegacz odwiedza jednego z szeregowych przedstawicieli obcej
organizacji lub państwa i stara się go namówić do podjęcia jakichś, jednorazowych działań: pochwycenia
przebywającego na jego terytorium bandyty, wydania zbiega, zbudowania drogi łączącej dwa królestwa,
zaniechania gromadzenia wojska, otwarcia bram podczas oblężenia, zdrady, korupcji etc. Trudność tych
mediacji jest różna. Jeśli działania te są zgodne z interesem władcy odwiedzanej osoby ich Trudność wynosi
60%, Jeśli są neutralne ich Trudność wynosi 30%, jeśli są sprzeczne z interesem Władcy lub ten ich otwarcie
zakazał Trudność wynosi 0%. Do testu należy dodać +10% za każdy punkt poniżej 5 Morale, Dyscypliny i
Nastawienia poddanego wobec swego władcy. Pod uwagę brany jest jednak tylko najniższy czynnik.
Jeśli zlecone działanie jest korzystne samo przez się dla nagabywanego poddanego realizuje je chętnie. Jeśli nie:
należy go przekupić wypłacając mu równowartość jego sezonowego Kosztu.
Podżegacz nie ma dostępu do wyżej postawionych Agentów, władców czy zarządców.
- Poprawienie opinii (trudność: 10%): Dyplomata, za pomocą sobie tylko znanych sposób zwiększa
Nastawienie w jednej prowincji lub innym obiekcie do Twojej osoby o 1 stopień.
Posłańcy i heroldzi:
Pensja: 30jp / sezon
Gońcy i heroldzi są ustami i językiem władcy. 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, rebelią lub skutkami katastrof naturalnych, zaludnionego przez
bandytów i potwory kraju. Ich rola jest nie do przecenienia – od szybkości, z jaką dostarczą swe listy i ustne
komunikaty często zależy powodzenie wielkich przedsięwzięć, sprawy wojny i pokoju czy życie tysięcy ludzi.
Niestety – zwykle nieprzyjaciele króla także o tym wiedzą i polują na gońców zawzięcie, jak na żadnych innych
sługi królewskie.
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 zagrożeń… Heroldzi są bowiem głosem władcy i odpowiadają za kontakty z ludnością…
Często też padają pierwsi ofiarą jej gniewu, jeśli dekrety nie przypadną im do gustu.
W obydwu tych pracach najważniejsze są wytrzymałość, szybkość, odwaga i umiejętność przeżycia (a
w wypadku herolda także donośny głos).
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
- Użycie Zdolności: Posłaniec na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Dostarczenie wiadomości (100%): Na zlecenie Gracza posłaniec odnajduje jakąś, wskazaną mu osobę i
dostarcza polecony jego opiece przedmiot, list lub wiadomość. Zasadniczo skorzystanie z usług posłańca jest
jedynym sposobem dostarczania informacji za wyjątkiem magii. Doświadczeni posłańcy zwykle nie gubią drogi
i docierają, choć często zajmuje im to wiele dni. Jeśli podróż biegnie przez niebezpieczne lub ogarnięte wojną
tereny szansa dostarczenia wiadomości spada do 90 lub nawet 0%. Jeśli test się nie powiedzie oznacza to, że
posłaniec zginął.
Rzemieślnik
Pensja: 50jp / sezon
W Laruzji nie istnieje przemysł. Wszystkie powstające w niej produkty wytwarzane są przez
rzemieślników lub w najlepszym razie systemem pracy nakładczej tzn. wykonywane przez
niewykwalifikowanych robotników w ich domach, a następnie raz na tydzień transportowane do miejsca skupu.
Każdy produkt został więc od początku do końca wykonany rękoma uznanego mistrza jakiegoś rodzaju
rzemiosła. Sprawia to, że niemal wszystkie towary na kontynencie są znacznie trudniejsze do zdobycia, niż
podstawowe zdawałoby się dobra w naszym świecie. Z drugiej jednak strony każdy niemal produkt został
wykonany na indywidualne zamówienie i w związku z tym jest lepiej dopasowany do użytkownika, niż najlepiej
nawet wykonane przedmioty przemysłowe.
Zależność ta posiada także drugi aspekt. Mistrzowie rzemiosła, obojętnie jakiego są cenieni i ważni dla
społeczności do tego stopnia, że wielokrotnie zdarza się iż są wręcz okaleczani lub więzieni by nie mogli jej
opuścić i pracować gdzieś indziej. Także możni, by tylko zapewnić sobie stały dostęp do luksusowych (lub
nawet codziennych) towarów albo czerpać zyski z pracy utalentowanego człowieka. By go zatrzymać przy sobie
często sięgają po okrucieństwo. Nie ma w tym nic dziwnego: jeśli nie ma się dostępu do osób, które je wykonają
jakiś przedmiot można wręcz zapomnieć o zdobyciu go, a Laruzyjscy bogacze lubią otaczać się dobrami
materialnymi niemal tak samo, jak współcześni.
Między innymi po to, by chronić rzemieślników przed wymuszeniami, okrucieństwem klientów i
rozbojem powstały różnego rodzaju gildie i cechy.
Cechy:
Profesja: Rzemieślnik 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 48 P. Ran: 27 Zr: 22 Szyb:22 Int: 38 Madr: 28 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
33 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wysportowanie, Wycena, 2 x Rzemiosło (dowolne), 2x Profesja (dowolna), 2x Mistrzostwo
(dowolne)
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rzemieślnik 5
P. RAN +10 INT +10
Zdolności: Zwinne Palce, Artysta, Sztuka (dowolna, powiązana z Rzemiosłem lub Profesją), 2 x
Wyspecjalizowana Umiejętność (powiązana z rzemiosłem)*
Mistrz
Profesja: Rzemieślnik 10
P. RAN +10 INT +10 MĄDR +10 SPOST +20 WYT +20
Zdolności: Targowanie się, Krzepki, Błyskawiczna naprawa*, Diabelski wynalazca*, Metalurgia*, Prawdziwy
profesjonalista*, Oko Hefajstosa*
Arcymistrz
Profesja: Rzemieślnik 15
SIŁ +20 P. RAN +20 INT +10 MĄDR +20 SPOST +30 WYT +30
Zdolności: Profesja x2, Rzemiosło x2, Mistrzostwo x 3
Żywa legenda

Profesja: Rzemieślnik 20
SIŁ +30 P. RAN +30 INT +10 MĄDR +30 SPOST +40 WYT +40
Zdolności: Wyspecjalizowana umiejętność x 4 Sztuka x 2, Rzemiosło x 1
- Użycie Zdolności: Rzemieślnik na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Wykonanie Przedmiotu: Na twoje zlecenie Rzemieślnik może wykonać jakiś przedmiot, zależnie od swej
specjalności. Krawiec szyje ubrania, kowal kuje narzędzia, płatnerz przygotowuje broń etc. Wykonanie
przedmiotu zajmuje normalny czas tego typu zadań. Zleceniodawca ponosi koszt jedynie niezbędnych do tego
celu surowców.
Sabotażysta:
Pensja: 50jp / sezon
Laruzyjska gospodarka jest słabo rozwinięta, produkcja rożnego rodzaju dóbr jest stosunkowo
niewielka, a liczba ludzi ma większe znaczenie, niż ich wyposażenie. Nie ma fabryk, które można by wysadzać,
kabli telegraficznych do przecinania, a często nawet mostów, które dałoby się zerwać. Nie ma też trotylu czy
innych, mocnych materiałów wybuchowych, które dałoby się w tym celu użyć. Nadal istnieją jednak arsenały
wypełnione bronią, spichlerze pełne ziarna zmagazynowanego na zimę lub porę nieurodzaju, dające się zatruć
studnie czy nawet bramy miasta, które można otworzyć przed nieprzyjacielską armią. Laruzyjczycy posiadają
też umiejętność rozniecania ognia, nader przydatną w świecie, w którym większość budynków wykonana jest z
drewna. Sprawia to, że sabotaż i dywersja nadal są częstymi sposobami prowadzenia wojen, elementem
konfliktów gospodarczych i spisków w trakcie pokoju czy nawet walk gangów. Wielu możnych, zwłaszcza tych,
którzy sami nie posiadają znaczącej siły militarnej: mniejszej szlachty, bogatych kupców, książąt półświatka czy
nawet potężnych cechów kupieckich wykorzystuje sabotaż jako główną metodę walki ze swymi politycznymi
wrogami czy konkurencją. Metoda ta pozwala wyrządzić wielkie straty gospodarcze, a czasem nawet przyczynić
się do śmierci tysięcy istnień (jeśli np. uda się podłożyć ogień pod jedyny spichlerz ze zbożem) angażując przy
tym minimalne środki. Powoduje to, że sabotaż jest ulubioną metodą walki preferowaną zwłaszcza przez
buntowników i rebeliantów.
Sabotażyści są specjalistami od zniszczenia, których zadanie polega głównie na desynchronizacji
działań wroga i niszczeniu jego zasobów. Ich pochodzenie jest różne. Niektórzy stanowią wyszkolonych i
wyspecjalizowanych agentów przeciwnika, którzy udając zwykłych ludzi: kupców, podróżników i mieszczan,
którzy przeniknęli na tereny wroga. Inni są wynajętymi lub uwolnionymi w zamian za przysięgę pracy dla
nowego patrona kryminalistami. Kolejni: to buntownicy, niezadowoleni z rządów lub okupacji, lub mający
powody do nienawiści (jak na przykład śmierć rodziców zabitych podczas podboju danej prowincji, czy
wpędzenie w biedę przez nadmierne podatki) wobec władzy jednostki, które zgodziły się pomóc w zaszkodzeniu
jej. Wszyscy oni udają zwykłych służących, pracowników lub robotników starając się przedostać do ważnych
ośrodków gospodarki wroga: spichlerzy, arsenałów, w okolicę ujęć wody czy na pola uprawne, a następnie
dokonać swego dzieła zniszczenia. Najczęściej robią to podkładając ogień, który nie dość, że wywołuje duże
zniszczenia, to dodatkowo zaciera ślady.
Cechy:
Profesja: Złodziej 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 52 Szyb:37 Int: 38 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 10 Op: 25 Wyt:
31 Char: 37 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Biegacz, Wysportowanie, Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, Otwieranie
zamków, Nożownik, Poznanie zamka, Zwinne palce, Wykrywanie pułapek, Zastraszanie, Zastawianie pułapek,
Pirotechnika*, Podpalanie*, Złodziejski instynkt*,
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Złodziej 5
ZR +10 CHAR +10
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Przekupstwo, Profesja lub Rzemiosło,
Używanie trucizn
Mistrz
Profesja: Złodziej 10
ZR +20 SZYB +20, SPOST +20 CHAR +20
Zdolności: Ważenie trucizn, Paserstwo, Diabelski wynalazca*, Obchodzenie się z ogniem*, Ucieczka
Arcymistrz

Profesja: Złodziej 15
ZR +30 SZYB +30, SIŁ WOL +15 OP +15 SPOST +20 CHAR +20
Zdolności: Specjalna broń-nóż, Zwinne palce, Zdradzieckie pchnięcie, Fałszywa tożsamość*
Żywa legenda
Profesja: Złodziej 20
ZR +30 SZYB +30, SIŁ WOL +30 OP +30 SPOST +30 CHAR +30
Zdolności: 3 x Wyspecjalizowana Umiejętność
- Użycie Zdolności: Sabotażysta na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Paraliż produkcji (trudność 60%): Sabotażysta może spróbować uszkodzić jedną z posiadłości lub pól
przeciwnika. Wszelka produkcja na tym polu staje. Posiadłości nie przynoszą korzyści Jeśli mu się nie
powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Sabotażysty i wszystkich jego
pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Zniszczenie posiadłości (trudność -0%): Sabotażysta może spróbować podpalić jedną z posiadłości
przeciwnika i puścić ją z dymem. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie
oznacza śmierć Bandyty i wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Paraliż obrony (trudność: 0%) Sabotażysta może spróbować dokonać paraliżu umocnień przeciwnika. Jest to
bardzo proste: wystarczy otworzyć nocą bramy twierdzy lub spuścić linę z niestrzeżonego odcinka murów
pozwalać przedrzeć się oddziałowi przeciwnika na tyły twierdzy. Przeciwnik nie korzysta ze swojej premii z
umocnień podczas obrony twierdzy.
- Próbować zniszczyć zapasy przeciwnika (Trudność 5%): pod warunkiem jednak, że stanowią tylko jeden
zasób (np. żywność, drogie towary etc.) najprawdopodobniej za pomocą zaprószenia ognia.
Służący i Giermkowie:
Pensja: 10jp / sezon
Życie w Laruzji różni się znacznie od współczesnego tym faktem, że zasadniczo każda praca musi
zostać wykonana siłą ludzi lub zwierząt (lub też – w rzadkich przypadkach – magii), maszyny i mechanizmy
trafiają się rzadko. Tak więc by zapalić światło należy skrzesać ogień, ogrzanie budynku to rozpalenie ognia (za
pomocą drwów, które należy narąbać) natomiast wzięcie kąpieli wiąże się z naniesieniem (i ogrzaniem) wody, a
następnie usunięciem jej wiadrami… Ogrom codziennych prac, jakie należy wykonać jest w stanie często
przytłoczyć pojedynczą osobę, nawet, jeśli żyje ona skromnie. Dlatego też prawie każdy posiada jakiegoś
służącego. W obejściach chłopów pracują więc parobkowie, w miastach często są to dzieci sąsiadów, lub
wynajmowani przez mieszkańców całej kamienicy posługacze usuwający śmieci czy noszący wodę. Panowie
natomiast otoczeni są przez całe zespoły służących.
Zasadniczo sporą część służby stanowią dorośli, jednak lżejsze prace wykonują dzieci. Często,
zwłaszcza w pałacach możnych i królów są to dzieci szlachetnego pochodzenia. Ci paziowie towarzyszą
dorosłym usługując im i ucząc się w ten sposób reguł prawdziwego życia. Oczywiście najmożniejsi nie poniżają
swych dzieci pracą, wynajmując im zamiast tego nauczycieli. Jednak nawet średnio zamożne rycerstwo czy
baroni posyła swoje dzieci na rok czy dwa pracy u boku bogatszych i lepiej urodzonych, by nabyło trochę obycia
i wiedzy o świecie.
Specyficzną kategorią służących są giermkowie. 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.
Szlachetnym damom towarzyszą zwykle dwórki, pełniące podobną funkcję, jak giermkowie. Są to
młode dziewczęta, które usługując swej pani starają się nabyć umiejętności niezbędnych, by w przyszłości
samemu stać się osobami tak samo wyrafinowanymi i dostojnymi, jak ona. Większość z nich to szlachcianki,
lecz zdarzają się też wśród nich dziewczęta z gminu, których ojcowie i matki mają nadzieję wydać je za
możnych panów.
Wielu służących pracuje też na wsiach, zwłaszcza w gospodarstwach bogatych chłopów. Są to inni
chłopi, najczęściej bezrolni, albo też młodzi mężczyźni z innych gospodarstw, którzy wykonują za pieniądze,
strawę i miejsce do mieszkania pracę dla swoich gospodarzy. Pełnią oni najczęściej funkcję robotników rolnych
i stanowią najczęstszą i najliczniej spotykaną grupę służby.

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), Dwie z następujących zdolności: Etykieta, Dyskrecja
Wycena lub Krzepa
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Oddziały doborowe:
Rzemieślnik 3
Siła +10, Wyt +10, Zr +10
Zdolności: Mistrzostwo rzemiosła (...), Mistrzostwo profesji (...)
Dalsze rozwinięcia:
Powiedzmy sobie szczerze – służący prawdopodobnie zakończył służbę lub znalazł sobie lepszą pracę zanim
dochrapał się wyższych poziomów wtajemniczenia.
Giermek
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
- Użycie Zdolności: Służący na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
Szambelan:
Pensja: 50jp / sezon
Szambelan jest specyficznym rodzajem służącego, zwykle zresztą wywodzącego się z rodziny
szlacheckiej. Zadaniem szambelana jest troska o pokoje króla. Nie jest jednak pokojowcem, a osobą zajmującą
się wprowadzaniem do nich gości. Tak więc jego zadanie polega przede wszystkim na pilnowaniu ceremoniału,
zapoznanie z nim odwiedzających, przedstawienie ich władcy oraz dyżury przy królu. W trakcie ich trwania
szambelan ma doradzać monarsze w kwestii obyczaju, etykiety i ogólnego dobrego zachowania. W prawdzie w
na wpół barbarzyńskiej Laruzji nie zawsze taka pomoc jest potrzebna i wiele osób nie przykłada wagi do
prawidłowej głębokości ukłonów czy odległości na jaką mogą zbliżyć się do króla… Jednak należy pamiętać, że
władca wielokrotnie stąpa po cienkim lodzie. Często jego życie lub powodzenie jego rządów może zależeć od
tego, czy zdoła porozumieć się z wysłannikami innych nacji, potężnymi rodami szlacheckimi i czy nie zrazi do
siebie sprzymierzeńców. Praca szambelana nie musi więc ograniczać się do pilnowania dobrych obyczajów, ale
do pilnowania, by król łaskawie nie obraził np. tego umorusanego błotem wodza barbarzyńców…
Obyczaje dworskie, zwłaszcza zakaz przekazywania podarunków bezpośrednio władcy, podchodzenia
na określoną odległość czy nakaz klęczenia w jego obecności często posiadają aspekt bezpieczeństwa. W końcu
trudno wbić komuś nóż w wątrobę, jeśli klęczy się z twarzą przy ziemi pod okiem kilku uzbrojonych strażników.
Cechy:
Profesja: Dworzanin 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:27 Int: 43 Madr: 32 Sił. Wol: 19 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt:
43 Char: 47 Wdzk: 33 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Etykieta, Czytanie i Pisanie, Wpływy dworskie, Jeździectwo koń, Fechtunek, Honor, Blefowanie,
Wiedza: heraldyka, jedna umiejętność artystyczna, Dyplomacja, Prowadzenie rozmowy, Prawo, Urok osobisty,
Pierwsze wrażenie, Uwodzenie, Dusza Moralności*, Dusza Honoru*, Mistrz Ceremonii*, Nowe trendy*, Wiesz,
kim jestem?*, Żmijowy język*, Zasianie złych manier*,
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec

Profesja: Dworzanin 5
MĄDR +5, OP +5, CHAR +10
Zdolności: Trwałe wrażenie, Krasomówstwo, Przekupstwo, Intrygi, Chłodnym okiem*
Mistrz
Profesja: Dworzanin 10
MĄDR +20, SPOST +10 OP +20, CHAR +20
Zdolności: Polityka, Bystry umysł, Wmawianie, Parowanie, Pokerowa twarz*, Kamienny spokój*, Głos
łagodziciela*, Nienaganny wygląd*
Arcymistrz
Profesja: Dworzanin 15
MĄDR +20, SIŁ WOL +10 SPOST +20 OP +20, CHAR +30 WDZK +20
Zdolności: Specjalna broń (miecz), Ripostowanie, Uważny, Oszust, Blefowanie, Plotki, Wyczucie pobudek,
Występy, Godny zaufania*, Mediator*, Spokój*, Niewzruszony*
Żywa legenda
Profesja: Dworzanin 20
MĄDR +30, SIŁ WOL +30 SPOST +20 OP +30, CHAR +40 WDZK +20
Zdolności: Znawca obyczajów*, Dworska śmieszność*, Wzór*, Edukacja*
- Użycie Zdolności: Szambelan na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Dobry obyczaj: Szambelan stoi na straży dobrego obyczaju na królewskim dworze. W pierwszej kolejności
dba o to, żeby wszyscy zachowywali się w sposób grzeczny, elegancki oraz zgodny z protokołem oraz by nikt
nie uczynił niczego, co mogłoby zmącić spokój władcy. Obecność Szambelana utrudnia o 20% szanse na
powodzenie akcji wrogich Artystów, Błaznów, Dyplomatów. Metresa i Minstreli oraz na ich przeniknięcie na
dwór.
- Negacja pojedynku (trudność: 50%): Szambelan jest znawcą dobrego obyczaju oraz praw pojedynku. Jest
też w stanie znaleźć okoliczności lub złagodzić spory. Jeśli ta akcja się powiedzie automatycznie neguje udaną
akcję Wyzwanie na pojedynek Fechmistrza.
Szeryf:
Pensja: 50jp / sezon
Szeryfowie to bardzo stary i cieszący się długą tradycją urząd. Nazwa ta pochodzi od elfickiego słowa
oznaczającego zarządcę lub strażnika dóbr i początkowo oznaczała osobę, której głównym zadaniem było
czuwanie nad spokojem publicznym w jakiejś części kraju. Pierwotnie szeryfowie byli odpowiedzialni za
zwalczanie przestępczości i ta funkcja pozostała im do dziś. Dodatkowo mają obowiązek dbania o trakty
królewskie i ich drożność oraz prawo zarządzania robót publicznych oraz rozsądzania sporów. Mogą też ściągać
podatki i zarządzać daniny oraz rekwizycje na cele ich zawodu. Wreszcie ich zadanie polega na odnajdywaniu
zaginionych krów i koni. Głównym celem istnienia szeryfów jest jednak zwalczanie bandytów i rozbójników
grasujących na drogach oraz innych przestępców działających na obszarach wiejskich, czyli głównie
koniokradów i bydłokradów.
Przedstawiciele tego zawodu posiadają bardzo szerokie uprawnienia. Nawet prawie samozwańczy
szeryfowie z niewielkich, rycerskich włości czy baronii pod swoje rozkazy otrzymują pewne ilości żołnierzy i
tropicieli, którzy pomagają im w wykonywaniu zadania. Otrzymują też spore fundusze ze skarbca do
rozdysponowania, z których nabywają broń i odpowiedni ekwipunek, wyznaczają też nagrody i oczywiście
opłacają szpiegów i informatorów. Mogą też wreszcie wykonywać egzekucje schwytanych na gorącym uczynku
i torturować podejrzanych o przestępstwa lub ukrywanie poszukiwanych.
Cechy:
Profesja: Wojownik 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 28 P. Ran: 37 Zr: 37 Szyb:27 Int: 43 Madr: 23 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 15 Op: 32 Wyt:
38 Char: 37 Wdzk: 23 Miecze: 4 Topory: 4 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 4, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3
Zdolności: Wysportowanie, Jeździectwo: Koń, Walka piesza, Walka uliczna, Fechtunek, Ogłuszanie, Celny
cios, Parowanie, Walka w szyku, Wstrzymywanie szarży, Silny cios, Walka konna, Gromadzenie Informacji*,
Przywództwo*, Rozkazywanie, Śledztwo*
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Wojownik 5
ZR +10 CHAR +5 WYT +5

Zdolności: Bijatyka, Zapasy, Specjalna broń (...), Rozbrajanie, Znajomość poddanych*
Mistrz
Profesja: Wojownik 10
ZR +20 SPOST +10 OP +10 CHAR +15 WYT +15
Zdolności: Ripostowanie, Flinta Metodyczność*, Przeszukiwanie*, Wyczucie pobudek, Znajomość terytorium*,
Wyczucie kłamstwa, Wiedzenie pogoni*
Arcymistrz
Profesja: Wojownik 15
ZR +30 SPOST +30 OP +20 CHAR +20 WYT +20
Zdolności: Specjalna broń (...), Żołnierka, Oporność na głód i zmęczenie, Dekret*, Wiedza: Prawo,
Biurokracja*, Plotki, Odnajdywanie ważnych osób*
Żywa legenda
Profesja: Wojownik 20
SIŁ +10 P.RAN +10 SZYB +20 ZR +30 SPOST +30 OP +20 CHAR +30 WYT +20
Zdolności: Znajomość półświatka*, Zły*, Reputacja*, Rozbrajające spojrzenie*
- Użycie Zdolności: Szeryf na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Ochrona postaci: Szeryf może towarzyszyć jednej z postaci ochraniając ją przed wszelkimi próbami napaści,
morderstwa i innymi przejawami przemocy zagrażającymi jej życiu, zdrowiu, wolności i mieniu jak np. próby
kradzieży, porwania, szantażu etc. Obecność Fechmistrza zmniejsza szanse na ich powodzenie o 20%.
- Ochrona posiadłości lub Obszaru: Szeryf może chronić wskazaną posiadłość lub obszar zagrożony wrogimi
działaniami zmierzającymi do zniszczenia ich lub utrudnienia ich pracy za pomocą przemocy, zbrojnej napaści
lub sabotażu. Wszelkie działania podejmowane przeciwko nim są trudniejsze o 20%.
- Zwalczanie przestępczości (0%): Szeryf patroluje lasy poszukując bandytów, kłusowników, banitów, gniazd
goblinów i innych szumowin. Chwytają ich by przyprowadzić przed oblicze sprawiedliwości lub wymierzają im
karę na miejscu. Jeśli Szeryf odniesie sukces Przestępczość w prowincji spada o 1 stopień.
- Działania kontrwywiadowcze: Każdy Szeryf przeznaczony do tych działań zmniejsza o 5% szanse na
powodzenie działań wrogich agentów na tym terenie.
Szpiedzy:
Pensja: 100jp / sezon
Szpiedzy to wymienieni już kilka razy agenci na usługach Władców, którzy przedostają się na teren
wroga, by tam tworzyć siatki wywiadowcze. Większość z nich to – niestety – poddani osoby, która zleciła im to
zadanie. Są obcymi na terenie swoich działań i nawet mimo, że zwykle są osobami mogącym maksymalnie
wtopić się w tłum i mającym dobre powody, by przebywać na terytorium nieprzyjaciela nie budzą zaufania.
Przez to często nie posiadają potrzebnych kontaktów, a szansa by przedostali się do którejś z ważniejszych
instytucji jest niewielka. Znacznie lepiej spisują się w tej roli obywatele wroga – zdrajcy, buntownicy, polityczni
dysydenci i uchodźcy, choć te osoby są mniej pewne i bardziej podejrzane. Zwłaszcza pierwsza grupa rzadko
kiedy działa z przyczyn altruistycznych, miast tego zwykle gotowi są sprzedać zarówno swój kraj, jak i nas.
Pozostali natomiast często są sami obserwowani przez wywiad nieprzyjaciela… 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 przeciwnika 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 nawet do najmniej chwalebnej działalności. 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 z czysto materialnych pobudek. 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 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”

- Użycie Zdolności: Szpieg na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Próbować zdobyć informacje jawne (trudność: 100%): O podstawowych własnościach Prowincji tzn.
panującym w niej 1) Morale, Dyscyplinie i Nastawieniu, 2) znajdujących się w niej Polach oraz Posiadłościach
(bez cechy Ukryta). Każda zaznaczona czynność wymaga oddzielnej akcji i co za tym idzie oddzielnego testu.
- Próbować zdobyć informacje niejawne (trudność: 50%): 1) Liczebność i jakość wojska, 2) posiadłości z
cechami Ukryty, 2) liczebność i rodzaj agentów, 2) Morale i Dyscyplina w wojsku, 3) zaopatrzenie w Armii, 4)
zawartość magazynów w Prowincji
- Zgromadzić dane personale (trudność: 25): pozwalające zgłębić wiedzę o jednym z dowódców wojskowych,
polityków lub agentów (jego statystyki, Wady i Zalety)
- Dokonać zabójstwa mało istotnej osoby: (trudność: 50%) np. zwykłego przechodnia, który był światkiem
intrygi, gońca, informatora, niezbyt istotnego oficera lub dworzanina.
- Dokonać zabójstwa ważnej osobistości: (trudność: 5%) np. dowódcy wojskowego, Agenta, ważnego oficera
lub żołnierza.
- Dokonać porwania mało istotnej osoby (trudność: 40%): np. zwykłego przechodnia, który był światkiem
intrygi, gońca, informatora, niezbyt istotnego oficera lub dworzanina.
- Dokonać porwania istotnej osobistości (trudność: -10%): np. króla, generała, agenta, ważnego polityka strony
przeciwnej.
- Próbować ukraść ważny przedmiot: (trudność: 20%): np. plany strategiczne, magiczny artefakt etc.
- Próbować przekupić osobę do drobnych działań (trudność: 20%): np. generała by opóźnił lub przyśpieszył
wymarsz jakiejś, małej grupki żołnierzy, albo nieznacznie osłabił garnizon, żołnierza, żeby zszedł z warty etc.
- Próbować przekupić osobę do poważnych działań (trudność: -20): np. generała by nie podjął bitwy, lub
agenta by zdradził.
- Paraliż produkcji (trudność 40%): Szpieg i jego podkomendni może zaatakować jedno z pól prowincji
przeciwnika lub jedną z jego posiadłości. Wszelka produkcja na tym polu staje. Posiadłości nie przynoszą
korzyści Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Bandyty i
wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Zniszczenie posiadłości (trudność -20%): Szpieg może spróbować najechać jedną z posiadłości przeciwnika i
puścić ją z dymem. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć
Bandyty i wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Wywołanie zamieszek (30%): wykonując tą akcję Szpieg roznosi swoją chorą ideologię, zdobywa
zwolenników i przekonuje ludność do przyłączenia się do jego sekty. Wywołuje to niepokoje społeczne w
prowincji. Za każdego kultystę wykonującego tą akcję Morale lub Dyscyplina w prowincji spadają o 1 poziom.
- Działania kontrwywiadowcze: Każdy Szpieg przeznaczony do tych działań zmniejsza o 5% szanse na
powodzenie działań wrogich agentów na tym terenie.
- Wywołanie strajku (20%): Szpieg może odwiedzić jedną z posiadłości w danej prowincji i przedstawiając
własne argumenty namówić jej pracowników do wysunięcia jakichś żądań lub zaprzestania pracy. Jeśli odniesie
sukces posiadłość w tym sezonie zaprzestanie wykonywać swoje funkcje. Jeśli test się nie powiedzie wykonaj go
ponownie. Drugie niepowodzenie oznacza, że Szpieg wpadł w łapy ludzi właściciela Posiadłości.
- Wywołanie zamieszek (20%): Szpieg odwiedza część poddanych właściciela prowincji i próbuje nakłonić ich
do zaniechania prac. Jeśli test się powiedzie jedna Jednostka Ludności w prowincji traktowana jest do końca
sezonu jako Niezadowolona.
Alternatywnie Szpieg może spowodować, żeby w mieście doszło do kilkudniowych niewygodnych niepokojów
np. opóźniających jakieś działania.
- Paraliż produkcji (trudność 20%): Szpieg może spróbować uszkodzić jedną z posiadłości lub pól
przeciwnika. Wszelka produkcja na tym polu staje. Posiadłości nie przynoszą korzyści Jeśli mu się nie
powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Szpieg i wszystkich jego
pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Zniszczenie posiadłości (trudność -40%): Szpieg może spróbować podpalić jedną z posiadłości przeciwnika i
puścić ją z dymem. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć
Bandyty i wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Paraliż obrony (trudność: 5%): Szpieg może spróbować dokonać paraliżu umocnień przeciwnika. Jest to
bardzo proste: wystarczy otworzyć nocą bramy twierdzy lub spuścić linę z niestrzeżonego odcinka murów
pozwalać przedrzeć się oddziałowi przeciwnika na tyły twierdzy. Przeciwnik nie korzysta ze swojej premii z
umocnień podczas obrony twierdzy.
- Próbować zniszczyć zapasy przeciwnika (Trudność 5%): pod warunkiem jednak, że stanowią tylko jeden
zasób (np. żywność, drogie towary etc.) najprawdopodobniej za pomocą zaprószenia ognia.
Treser:

Pensja: 50jp / sezon
W zasadzie, poza wykorzystaniem energii wody i wiatru w młynach i kilku innych, podobnych
przedsięwzięciach w Laruzji większość prac wykonywana jest dzięki sile mięśni. Najczęściej są to mięśnie ludzi,
jednak równie często wykorzystuje się zwierzęce. Dlatego też osoby, które potrafiłyby je kontrolować mają
szczególne znaczenie.
Zwierzęta robocze to druga, oprócz zwykłej trzody i bydła hodowanego dla mięsa, skór czy kości
najpospolitsza grupa domowej chudoby. Tworzy ją cały szereg gatunków, do których zalicza się przede
wszystkim konie, muły i osły. Najczęściej spotykane są jednak robocze odmiany bydła. Odpornie od i silniejsze
od jakichkolwiek innych zwierząt (może prócz hodowanych przez orków mamutów) woły ciągną pługi na
polach, kieraty w kopalniach czy wozy kupców. Woły są jednak powolne, a ich praca mało wydajna, dlatego też
większość populacji nimi pogardza. Z drugiej strony są jednak niemal trzy razy tańsze (ale też trzy razy mniej
wydajne) w utrzymaniu od koni, dlatego też można ujrzeć je w obejściach ubogich chłopów lub ras nie
ceniących tych drugich zwierząt, jak orkowie czy krasnoludy. Także osły, mniejsze jednak odporniejsze, zdolne
nieść niemal tyle samo ile ważą, a przy tym mało wymagające co do pokarmu są cenione. Pojawiają się
wszędzie tam, gdzie wystarczy mały, tani, wydajny pracownik. Mimo, że uparte są ulubionymi zwierzętami
wielu osób, które nie potrzebują bardziej narowistych wierzchowców. Drobni kupcy, mieszczanie czy gnomy
wybierają je więc najczęściej na swe wierzchowce.
Szczególne znaczenie ze zwierząt roboczych posiadają jednak konie. Nie wszystkie rasy dostrzegają ich
zalety, jednak wiele innych gatunków zauważyło, jak ważnym partnerem dla wojowników czy podróżnych są
konie. Szybkie i silne są w stanie nieść wiele cięższego jeźdźca niż osioł lub ciągnąć wóz sprawniej, niż wół.
Umożliwiają mu szybkie poruszanie się po polu bitwy lub rychłą ucieczkę. Pozwalają też przemieszczać się
znacznie szybciej i wygodniej, niż w trakcie pieszej wędrówki. Cięższe, wolniejsze rasy mogą natomiast
miażdżyć przeciwników kopytami lub być użyte do bardzo wydajnej pracy na polach czy ciągnięcia
wyładowanych ładunkiem wozów. Ta przydatność sprawia, że większość arystokratów i wszyscy władcy mają
wyznaczonych specjalistów dbających o los ich stad koni. Koniuszy czy zarządcy stajni bo tak się nazywają
stanowią jeden z najważniejszych urzędów. Ich rola polega nie tylko na zapewnieniu odpowiednich rumaków
swemu panu, ale też jego ludziom, kurierom, gońcom i oczywiście wojsku.
Konie nie są jedynym typem wierzchowców wykorzystywanym w Laruzji, żaden inny jednak nie jest
tak ważny. Wargowie żyją dziko, przybywają na wezwanie orków rzadko, w praktyce jedynie zwoływane
dźwiękiem specjalnych rogów w chwili, gdy pojawia się konieczność obrony terytorium. Istoty latające, jak
smoki zguby i skalne smoki, wywerny, gryfy, hipogryfy czy pegazy są natomiast bardzo rzadkie, choć
jednocześnie wyjątkowo cenne. Zwierzęta te słabo radzą sobie w hodowli i wymagają stałej opieki, którą
zapewnić mogą jedynie wykwalifikowani specjaliści. Każdy, kto próbuje takowe hodować powinien więc
zatroszczyć się dodatkowo o odpowiedniego instruktora.
Drugą, niezwykle ważną kategorią zwierząt roboczych są zwierzęta myśliwskie. Do tych należą przede
wszystkim różne rasy psów. Używa się ich w zasadzie do wszystkiego. Małe rasy, jak jamniki czy teriery
stosowane są do wypłaszania zwierząt, zwłaszcza królików, lisów czy borsuków z nor. Większe mają szerszy
wybór zajęć. Niektóre rasy cenione są z uwagi na swój węch. Wykorzystuje się je do tropienia zwierzyny i
doprowadzania do niej myśliwego. Czasami używa się w tym celu także świnie, posiadające również bardzo
czułe powonienie. Korzysta się z nich także do poszukiwania trufli. Innym rodzajem psów myśliwskich są
płochacze. Te wykorzystuje się do przetrząsania zarośli i przeganiania z nich ukrywających się zwierząt,
głównie ptaków, które następnie chwytane są w sieci, zabijane z łuków lub przez sokoły. Zupełnie odmienną
rolę posiadają ogary. Te odporne, polujące w sforze psy szczuje się na zwierzynę, zwłaszcza niebezpieczną jak
niedźwiedzie, dziki czy nawet potwory… Psy te mają za zadanie zmusić swego przeciwnika do ucieczki, ścigać
go, poranić i zmęczyć, a czasem zabić. Zdarza się, że gdy ofiara, miast uciekać zaatakuje giną… Podobną rolę
posiadają też harty. Te szybkie na krótkich dystansach psy wykorzystywane są do polowań na małe zwierzęta…
Zwykle ścigają zające lub lisy, czasem szczuje się je także na nieduże jeleniowate jak daniele czy młode sarny
lub antylopy. W niektórych obszarach do tego typu zadań wykorzystuje się kotowate. Na południu bardzo
cenione są gepardy myśliwskie oraz importowane z Nod serwale.
Psy, choć rzadziej używa się też do pracy. Na północy spotyka się rasy hodowane tylko po to, by
ciągnęły zimą sanie. Wiele takich psów żyje wśród Nordów czy krasnoludów z Tham – Mod. Na obszarach
przybrzeżnych napotkać można natomiast rasy wodne, pomagające rybakom wyciągać sieci.
Psy są wreszcie doskonałymi wartownikami ostrzegającymi swym szczekaniem przed
niebezpieczeństwem, często nawet nadprzyrodzonym i płoszącym intruzów, choć elfy i część innych ras uważa,
że w tym zadaniu lepiej spisują się gęsi. Niektórzy hodują jednak nawet specjalne, bojowe odmiany rasy, które
atakowałyby ewentualnych intruzów. Zwierzęta te pilnują także dobytku ruchomego, zwłaszcza innych zwierząt,
jak owce czy krowy. Wyszkolone owczarki potrafią odnajdywać bydło, które oddaliły się od stada, często w
ogóle nie pozwalając mu na odłączenie się. Dodatkowo wyszukują sztuki będące w rui czy chore, czasem też
walczą w ich obronie z wilkami i innymi drapieżnikami. Mniejsze psy używane są do pilnowania owiec,
większe: krów i innej rogacizny. Niektóre rasy, jak trawiasty owczarek równinny zdolne są przez okres kilku

tygodni całkowicie zastąpić pasterza. Te bardzo terytorialne i duże psy raz przyuczone do pracy potrafią
wykonywać ją bez nadzoru człowieka, czy nawet karmienia. Jednak używające tej techniki osoby muszą liczyć
się ze stratami w stadzie. Psy odganiają w prawdzie wilki i inne drapieżniki, jednak gdy głodnieją odnajdują i
zabijają słabsze zwierzęta by pożywić się ich mięsem.
Praca z psami i ich przysposobienie jest niemal tak ważna dla gospodarki, jak hodowla koni. Więcej niż
połowa mięsa trafiającego na laruzyjskie stoły pochodzi bowiem z lasu. Pozostała jest wynikiem hodowli.
Zarówno do polowań, jak i utrzymania dużych stad zwierząt niezbędne są natomiast psy. Nie dziwi więc, że
psiarczycy i zarządcy psiarni spotykani są w każdym niemal zakątku świata. Doświadczone osoby, potrafiące
dobrze ułożyć psy, zwłaszcza należące do agresywnych, myśliwskich ras są często niezwykle cenne. W
prawdzie nie mogą dorównać koniuszym, ale niejeden chłopski syn został pasowany na rycerza lub uszlachcony
tylko dlatego, że miał doskonałą rękę do psów.
Psy i gepardy myśliwskie nie są jedynymi zwierzętami używanymi do polowań. Duże znaczenie mają
też mniejsze gatunki, zwłaszcza fretki wpuszczane do króliczych nor. Taki styl polowania wymaga
współdziałania dwóch osób. Jedna z nich zastawia pułapkę u wejścia do nory, druga znajduje jej drugie ujście i
wpuszcza doń drapieżnika. Nie pozwala to wprawdzie nie zdobycie tak dużej ilości mięsa, jak polowanie na
grubego zwierza, lecz umożliwia stosunkowo łatwe zdobycia mięsa na obiad raz na jakiś czas.
Wygodniejszą metodą jest sokolnictwo, rozwinięte jednak bardziej jako sport. Sokolnicy polują
wypuszczając na zwierzynę ptaki drapieżne. Wpierw służący, psy lub nawet sam sokolnik przeczesują zarośla, a
gdy ujrzą uciekające z nich ptactwo wypuszczają nań wyszkolone drapieżniki. Metoda ta gwarantuje szybkie
zdobycie żywności, jednak niestety jest dość droga, wymaga stałego treningu ptaków i utrzymywania zwierząt,
które muszą być karmione kosztownym mięsem. Mimo to nie jest bynajmniej rozpowszechniona tylko wśród
arystokracji. Przeciwnie: z sokołami polują przedstawiciele prawie każdej warstwy społecznej. Chłopi, niższy
kler czy służący najczęściej wybierają jednak mniejsze gatunki, jak krogulce, kobuzy, pustułki czy jastrzębie i
jastrzębie gołębiarze. Sprawują się one szczególnie dobrze w polowaniach na małe i średnie ptaki jak gołębie
właśnie czy przepiórki. Szlachta wybiera większe gatunki, jak sokoły wędrowne czy orły… Te ostatnie mają
jednak znaczenie bardziej prestiżowe, niż praktyczne, w odróżnieniu od cenionych za swą siłę i skuteczność
sokołów. Damy natomiast często polują ze sprowadzanymi z północy drzemlikami, cenionymi głównie ze
względu na ich niewielki rozmiar.
Szkolenie sokołów jest długotrwałe i zaczyna się późną wiosną, gdy myśliwi znajdują gniazda z
młodymi i wyjmują z nich prawie już dorosłe pisklęta. Te następnie są szkolone do polowań na ruchome cele,
przynoszenia przedmiotów i atakowania większej zdobyczy. Zwykle wypuszcza się z powrotem na wolność
jesienią… Trzymanie ich w zamknięciu, prócz przedstawicieli najcenniejszych gatunków nie ma sensu. Ptaki
bez ciągłego szkolenia i możliwości ruchu szybko tracą instynkt myśliwego oraz zdrowie. Jeśli ktoś nie może im
tego zapewnić lepiej uczyni zwracając im wolność.
Ostatnią wreszcie grupą zwierząt użytkowych to tępiciele szkodników jak koty, fretki, tchórze czy
nawet małe psy z ras terierowatych. Zwierzęta te trzymane są w domach jako maskotki, jednak posiadają bardzo
ważną rolę. Polują na roznoszące choroby i niszczące zapasy gryzonie, jak szczury czy myszy. Ich znaczenie jest
nie do przecenienia. Już pojedynczy szczur jest w stanie zjeść znacznie więcej ziarna, niż sam waży. Co gorsza
szkodniki te niszczą niemal wszystko, czego nie potrafią pochłonąć zanieczyszczając to swoim moczem i kałem.
Najczęściej żywność, z którą miały do czynienia nadaje się do wyrzucenia. Zwierzęta, które byłyby zdolne choć
trochę ograniczyć te zniszczenia są więc bardzo cenione.
Oczywiście nie wszystkie zwierzęta traktowane są jako pracownicy. Szczególną cenę osiągają te, które
mogą być maskotkami. Tych Laruzja zna setki tysięcy. Pawie i łabędzie, złote rybki, kolorowe ptaki z dalekiego
południa, oswojone potwory czy drapieżne kotowate to tylko część z tej wyliczanki. Szczególnie ceni się
tresowane niedźwiedzie mogące tańczyć w rytm muzyki czy wykonywać inne sztuki. Równie popularne są
wszelkiego rodzaju ptaki śpiewające, zwłaszcza kanarki i słowiki… Wszystkie te zwierzęta wymagają jednak
wykwalifikowanych opiekunów. Ludzie, którzy byliby w stanie podołać takiemu wyzwaniu mogą liczyć na
sowite wynagrodzenie od władcy.
Hodowla zwierząt dla rozrywki ma także mroczną stronę. Są nią walki zwierząt, od najczęstszych jak
starcia kogutów, które można zobaczyć w prawie każdej karczmie po walki koni czy psów. Te ostatnie zwykle
szczuje się nie tylko przeciwko sobie, ale też na inne zwierzęta jak dziki czy niedźwiedzie czy nawet ludzi.
Pokonane zwierzęta zwykle są zabijane na arenie, lub później dobijane przez właściciela. Zwykle nigdy nie
odzyskują też zdrowia. Psy, które wygrały walkę często po jej zakończeniu także często zdychają w
męczarniach.
Cechy:
Profesja: Myśliwy 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 26 P. Ran: 25 Zr: 32 Szyb:27 Int: 33 Madr: 23 Sił. Wol: 12 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 42 Szcz: 10 Op: 22 Wyt:
33 Char: 42 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 4, Broń Nietypowa: 4 Walka Wręcz: 2

Zdolności: Wysportowanie, Profesja: Treser, Tropienie, Celny strzał, Zastawianie pułapek, Łowiectwo,
Rzemiosło: wyprawianie skór, Wiedza: zwierzęta, Cichy chód, Celny cios, Opieka nad zwierzętami,
Zdobywanie żywności, Tresura, Leczenie chorób, Mistrzostwo Profesji: Treser, Sokolnictwo, Oswajanie*
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Myśliwy 5
INT +10 CHAR +10
Zdolności: Naśladownictwo: odgłosy zwierzęce, Leczenie ran, Uspokojenie zwierzęcia*, Uspokojenie potwora*
Mistrz
Profesja: Myśliwy 10
ZR+20 INT +10 SPOST +20 CHAR +20
Zdolności: Przycelowanie, Rzemiosło: produkcja strzał, Rozdrażnienie zwierzęcia*, Brutalny trening*, Wykucie
więzi emocjonalnej*, 2x Wyspecjalizowana umiejętność
Arcymistrz
Profesja: Myśliwy 15
ZR+20 INT +10 SIŁ. WOL +10 SPOST +20 WYT +20 OP +20 CHAR +20
Zdolności: Specjalna broń (...), Szybki strzał, Odporność na głód i zmęczenie, Trenowanie zwierząt*, Ćwiczenie
zwierząt* 2 x Dodatkowa Sztuczka
Żywa legenda
Profesja: Myśliwy 30
P. RAN +20 SZYB +20 ZR+20 INT +10 MĄDR +10 SIŁ. WOL +20 SPOST +20 WYT +20 OP +20 CHAR
+20
Zdolności: 4 x Dodatkowa Sztuczka
- Użycie Zdolności: Treser na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Wykonanie przedmiotu (100%): Na zlecenie Gracza treser poddaje treningowi jedno zwierze. Może je
przygotować w dowolny, dozwolony zasadami sposób. Szanse na powodzenie testu wobec zwierząt domowych
wynoszą 100%, wobec dzikich: 80%, wobec używanych do jazdy lub innych prac potworów, magicznych bestii
i stworów nocy: 50%, a wobec pozostałych: 25%. Jeśli test się nie powiedzie należy wykonać następny rzut.
Jeśli i on się nie uda zwierze zjada lub w inny sposób zabija swego opiekuna.
Wiedźma
Pensja: 100jp / sezon
Czarownice są jednymi z bardziej rozpowszechnionych adeptów magii. Uprawiają bardzo starą, w
dużej mierze wymarłą i zapomnianą szkołę magii, lecz nadal bardzo złośliwą, złowrogą, krwawą, mroczną i
powiedzmy sobie szczerze: niezbyt potężną. Ich czary często są zawodne, oscylują w granicach zabobonu, a
przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza tajemna pełna jest luk. W prawdzie nadrabiają to częściowo
wiedzą o ziołach, umiejętnością ważenia czarodziejskich eliksirów i pewną wiedzą z dziedziny medycyny
ludowej, lecz są one niezbyt pełne. Wiedźmy wysyłają na tamten świat więcej pacjentów nawet od medyków, a
efekty leczenia u nich często przynoszą nieoczekiwane i bardzo niepożądane skutki uboczne. Wszystko to
sprawia, że nawet przesądni zwykle Laruzyjczycy często wątpią w ich moc.
Tą jednak czarownice z całą pewnością posiadają. Jest ona mroczna, w wielu aspektach powiązana ze
światem zmarłych i demonów. Z tej przyczyny spychane są na margines ludzkich społeczeństw i często
prześladowane. Z drugiej strony ich umiejętności mogą być przydatne, odegnać (lub przynajmniej skierować na
kogoś innego) zły los. Dlatego też niektórzy mieszkańcy kontynentu korzystają z ich usług. Robią to najczęściej
biedacy, ale także możni czasem traktują wiedźmy jako tanią alternatywę dla potężniejszych czarowników.
Cechy:
Profesja: Wiedźma 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 40 Madr: 23 Sił. Wol: 24 Mist: 25 Mag: 13 Spost: 32 Szcz: 15 Op: 22
Wyt: 33 Char: 22 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka
Wręcz: 2
Zdolności: Magia: Czarnoksięska, Druidyczna i Nekromantyczna, Zielarstwo, Wróżbiarstwo, Wiedźmia magia,
Ważenie eliksirów ziołowych, Ważenie trucizn, Czytanie przeszłoś Alchemia, Leczenie chorób, Leczenie ran
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec

Profesja: Wiedźma 5
INT +10 MIST +5 MAG +5
Zdolności: Wiedza o demonach, Przewidywanie pogody, Wykrycie magii, Nieodparta moc (...)*, Większa
nieodparta moc (...)*
Mistrz
Profesja: Wiedźma 10
INT +10 MĄDR +20 SIŁ. WOL +10 MIST +15 MAG +15
Zdolności: Czarostwo, Przewidywanie pogody, Czarnoksięstwo, Silna wola, Wyczerpujące zaklęcie*, Czary
pracowni*, Brat ciemności*, Brat duchów*
Arcymistrz
Profesja: Wiedźma 15
INT +10 MĄDR +30 SIŁ. WOL +20 MIST +30 MAG +30
Zdolności: Mistrz zaklęcia (wezwanie demona), 4 x Znajomość stanowiska ziół, Mistrz alchemik, Wędrowny
alchemik, Zaginione tradycje magiczne*
Żywa legenda
Profesja: Wiedźma 20
INT +10 MĄDR +40 SIŁ. WOL +40 MIST +30 MAG +40 SPOST +20
Zdolności: Magia krwi*, Syfon*, Skorumpowana magia*, Talent animistyczny*
- Użycie Zdolności: Wiedźma na zlecenie gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Użycie Zaklęcia: Wiedźma na zlecenie gracza może rzucić jeden ze znanych sobie czarów.
- Wykonanie Przedmiotu: Koszt nabycia alchemicznych eliksirów, ziół, leków, trucizn i innych substancji
magicznych lub chemicznych spada o 50%. Eliksiry Alchemika mogą korzystać od razu z premii
gwarantowanych przez jego zdolność (np. Mieszanie Mikstur, Dobór Trucizn etc.). Magowie mogą też
wytwarzać przedmioty magiczne w zmniejszonym koszcie. Odbywa się to na normalnych zasadach. Czar
wymagany do ich kreacji musi być jednak rzucany podczas pełni, więc czarownik nie może stworzyć więcej niż
trzech przedmiotów magicznych podczas jednego sezonu. Tworzenie artefaktów posiada Trudność: 10.
- Dodatkowa moc: Wiedźmy produkują 5 dodatkowych Jednostek Magii na każdym Poziomie swojej profesji.
- Wsparcie: Wiedźma może wspierać dowolnego Agenta podczas dowolnej Akcji.
Skrytobójcy:
Pensja: 100jp / sezon
Ciche zabijanie wrogów jest jednym z głównych zadań wywiadu, choć jednocześnie jednym z tych, do
których nikt nie chce się przyznać. 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 uśmiercił 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 uśmiercił.
Do skrytobójstw używa się różnych osób. Wbrew legendom bardzo rzadko spotyka się profesjonalnych
morderców. W Laruzji życie jest raczej tanie, w odróżnieniu od usług mistrzów tego fachu. Z tej przyczyny
najczęściej z nich się nie korzysta. Przypadkowych świadków, oraz osoby niskiej rangi, pozbawione ochrony
zabijane są najczęściej również 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 też do zastawiania zasadzek, w które szpiedzy wciągają swe
ofiary. Często też korzysta się z lokalnych zbirów i gangsterów, którzy za nie tak wygórowaną sumę gotowi są
zabić ofiarę. Niemniej jednak najczęściej tego typu bandytów potem również 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 zabójców 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
morderca, 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 wziąć szturmem np. pilnie strzeżoną
twierdzę, choć i takie przypadki się zdarzały.
Chyba najciekawszą metodą dokonywania mordów natomiast jest wynajmowanie szampierzy 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 brońnóż, 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 brońnóż, Zdradzieckie pchnięcie, Poprawione trafienia krytyczne, Czujność, Celny strzał, Skrytobójstwo, Ucieczka,
Śmiertelny cios, Złodziejski instynkt, Cichy bieg*, Cichy skok*, Łagodny upadek*, Odporność na trucizny*,
Patrz tam!!!*
- Użycie Zdolności: Zabójca na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Dokonać zabójstwa mało istotnej osoby: (trudność: 100%) np. zwykłego przechodnia, który był światkiem
intrygi, gońca, informatora, niezbyt istotnego oficera lub dworzanina.
- Dokonać zabójstwa ważnej osobistości: (trudność: 25%) np. dowódcy wojskowego, Agenta, ważnego
oficera lub żołnierza.
Zarządca
Pensja: 50jp / sezon
Nie każdy laruzyjski rycerz albo możnowładca (czy nawet król) nadaje się do rządzenia. Tak naprawdę
trudno oczekiwać, by ktoś jednocześnie był dobrze urodzony, doskonale posługiwał się kilkoma rodzajami
broni, świetnie jeździł konno, polował i jeszcze był dobrym władcom, organizatorem i znał się na ekonomii. Na
szczęście szlachta, jeśli jest wystarczająco bogata może pozwolić sobie na wynajęcie kogoś, kto zajmie się za nią
rządzeniem. Tak naprawdę większość Laruzyjskich możnych zajmuje się wyłącznie ucztami, polowaniami,
turniejami i udziałem w wojnach prawdziwą pracę zostawiając swym zarządcą. Ci ściągają podatki, planują
inwestycje i nadzorują wykonywania prac. Ich panowie jedynie nadają sprawom polityki ogólnego kierunku, na
przykład decydując o napadnięciu kogoś, lub wypowiedzeniu mu wojny. Zwykle też rujnują wysiłki swych sług
próbujących napchać swoje kieszenie. Jednak możni rzadko się tym przejmują… W końcu po to są słudzy, by
zadbać o wszelkie potrzeby wyższych umysłów.
Także mniej niefrasobliwi władcy często korzystają z pomocy zarządców. Tak naprawdę duże
posiadłości są bowiem zbyt rozległe, by jedna osoba mogła je w pojedynkę ogarnąć. Książęta czy hrabiowie
więc wyznaczają ludzi do pilnowania swoich zamków, zarządzania kluczami wiosek albo winnicami. Także w
wypadku mniejszych prowincji pomoc wykształconego fachowca jest dobrą ideom, częstokroć lepszą niż
samodzielne próby regulowania ich życia.
Tak naprawdę osoba zarządcy jednak nie może zostać puszcza samopas i ktoś musi patrzyć jej na ręce.
Wszak to pokusa czyni złodzieja… A właśnie zarządcy mają dostęp do większości najważniejszych funkcji i
ogromną dowolność działań. Wielu z nich defrauduje więc pieniądze (tak naprawdę rozsądne defraudacje w
Laruzji traktowane są niemal jako przywilej zawodowy) lub bierze łapówki. Na tym się nie kończy. Przypadki,
gdy zarządcy ustanawiają własne, rujnujące podatki, zmuszają chłopów do dodatkowych świadczeń, czy wręcz
wyprzedają dobytek powierzonych ich opiece ziem czy posiadłości są nagminne. Częstokroć to ich korupcja jest
powodem ruiny całych prowincji.
Cechy:
Profesja: Uczony 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 43 Madr: 43 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 32 Wyt:
28 Char: 42 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: : Wiedza mędrców, Czytanie i pisanie, Kartografia, Wiedza: geografia, Historia, Teologia, Polityka,
Wiedza: mity i legendy, Język- dowolny, Wiedza: czarostwo, Wycena, Medycyna, Rozkazywanie*,
Zarządzanie*, Wiedza: Ekonomia, Prowadzenie interesów, Wycena, Targowanie się, Przekupstwo
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Uczony 5
MĄDR +10 CHAR +10
Zdolności: Aptekarstwo, Silna wola, Wiedza: prawo, Numizmatyka, Języki starożytne, Bystry umysł,
Edukacja*, Sprytny finansista
Mistrz
Profesja: Uczony 10
MĄDR +30 INT +10 CHAR +30
Zdolności: Przejrzenie iluzji, Leczenie chorób, Wiedza: filozofia, Retoryka, Zmysł rynku*, Umysł biznesmena*,
Biurokracja*, Majster* Kontrola terytorium*
Arcymistrz

Profesja: Uczony 15
MĄDR +30 INT +10 SIŁ. WOL +20 SPOST +10 CHAR +30 OP +20
Zdolności: Wiedza: astronomia, Astrologia, Znajomość poddanych*, Sprawna administracja*, Zdolny
zarządca*, Przymuszenie do pracy*, Organizacja pracy*
Żywa legenda
Profesja: Uczony 20
MĄDR +40 INT +10 SIŁ. WOL +30 SPOST +20 CHAR +40 OP +20
Zdolności: Wyspecjalizowana umiejętność x 5
- Użycie Zdolności: Zarządca na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów
Złodziej:
Pensja: 50jp / sezon
Uczciwie mówiąc władcy raczej rzadko wykorzystują wyspecjalizowanych złodziei. Po pierwsze:
kradzież jest przestępstwem, od którego mogą ucierpieć nie tylko biedacy, ale także (a nawet przede wszystkim)
bogacze. Szkolenie ekspertów od kradzieży, często w dodatku samemu będących kryminalistami może wydawać
się ryzykowne. Tym bardziej, że ich lojalność nie zawsze musi być pewna. Jednocześnie większości zadań, które
realizować powinni złodzieje podołać powinni także szpiedzy… Z drugiej strony czasem specjalista od
otwierania zamków i cichego poruszania się okazuje się przydatny, zwłaszcza do realizacji bardzo trudnych
zadań.
Cele wykorzystania złodziei są bardzo łatwe do przewidzenia. Jest to kradzież jakiegoś rodzaju
przedmiotu najczęściej z zabezpieczonego miejsca. Zwykle zadania te powierzane są zwykłym kryminalistom,
na przykład specjalnie w tym celu uwolnionym z lochów, prawdziwym złodziejom. W wypadku schwytania ich
zwykle ich zleceniodawca nie ponosi żadnego ryzyka, a skazanego na śmierć łotra zwykle nie szkoda po całej
akcji uciszyć. Czasem jednak, gdy wymaga tego sytuacja szkoli się prawdziwych specjalistów od cichej, nocnej
roboty. Przypominają oni wówczas bardziej wyrafinowanych rzemieślników czy wyszkolonych żołnierzy, niż
zwykłych kryminalistów. Zwykle są to szpiedzy, którzy wykazali się dużą lojalnością i talentem w
wyspecjalizowanych dziedzinach…
Oczywiście nie wszyscy władcy dysponują poczuciem praworządności ani zdolnością przewidywania,
która mogłaby powstrzymać ich przed kontaktami z prawdziwymi kryminalistami. Dlatego też duża część z nich
korzysta z usług zawodowych łotrów, złodziei i gangsterów. Zdarza się więc, że władze płacą przestępcom za
wykonywanie dlań różnego rodzaju prac. Często działania te przyjmują wręcz formę usług wiązanych: bandyci
wykonują dla możnowładców różnego rodzaju działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, dokonują
skrytobójstw ich przeciwników, sabotażu i kradzieży, donoszą też o niepokornych… W zamian za to cieszą się
nietykalnością, przynajmniej tak długo, jak długo pozostawiają w spokoju bogaczy i zwalczają konkurencję.
Tego typu działania nie są jednak bezpieczne, prędzej czy później prowadzą bowiem do poważnej korupcji, z
której więcej korzyści odnoszą przestępcy niż ich mocodawcy.
Cechy:
Profesja:
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 47 Szyb:47 Int: 33 Madr: 18 Sił. Wol: 9 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 34 Szcz: 10 Op: 25 Wyt:
31 Char: 27 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Bijatyka, Cichy chód, Kieszonkostwo, Ukrywanie się, Otwieranie zamków, Nożownik, Poznanie
zamka, Zwinne palce, Wykrywanie pułapek, Zastraszanie, Grypsera, Cichy bieg*, Cichy skok*, Dyskrecja*,
Złodziejski instynkt*, Wysportowany, Wspinaczka
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Złodziej 5
ZR +5 SZYB +5 INT +10
Zdolności: Rozbrajanie pułapek, Wyzwalanie się z więzów, Wycena, Przekupstwo, Koci wzrok*, Złodziejskie
oczka*
Mistrz
Profesja: Złodziej 10
ZR +20 SZYB +20 SPOST +20
Zdolności: Ważenie trucizn, Paserstwo, 4 x Wyspecjalizowana Umiejętność*
Arcymistrz
Profesja: Złodziej 15

ZR +30 SZYB +30 SIŁ. WOL +10 SPOST +30 OP +10
Zdolności: Specjalna broń-nóż, Zwinne palce, Zdradzieckie pchnięcie, Oko do szczegółów*, Metodyczność*,
Repeling*, Wspinaczka po dachach*
Żywa legenda
Profesja:
ZR +40 SZYB +40 SIŁ. WOL +20 SPOST +40 OP +20
Zdolności: Skakanie po dachach*, 3 x Legendarna zdolność*
- Użycie Zdolności: Szpiegna zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Próbować ukraść ważny przedmiot: (trudność: 40%): np. plany strategiczne, magiczny artefakt etc.
Żeglarz:
Pensja: 50jp / sezon
Podróże wodne, zarówno po powierzchni rzek, jak i mórz są bardzo popularnym środkiem komunikacji
w Laruzji. W prawdzie nie są one bezpieczne: sztormy, piraci, niebezpieczne rafy, skały i mielizny czy wreszcie
potwory morskie sprawiają, że wiele statków nie dociera do celu swej podróży, która nawiasem mówiąc zwykle
nie odbywa się w szczególnie komfortowych warunkach. Jednak ich ogromną zaletą jest szybkość, z jaką się
poruszają. W chwili, bowiem, gdy pieszy przebywa zaledwie 20-30 kilometrów dziennie, a konny jedynie 50
(choć najlepsi gońcy, często zmieniający konie potrafią podróżować nawet i 5-6 razy szybciej) statki wiosłowe
w ciągu doby zdolne są pokonać dziennie dystans nawet do 500 kilometrów (jeśli płyną też w nocy), a
stosunkowo powolne żaglowce w rodzaju kog: o połowę mniejszy. Do tego transport ten jest stosunkowo tani i
zdolny jednocześnie przewozić większe ilości ładunku, co nie jest możliwe na lądzie. Pojedyncza koga, czyli
niezbyt duża jednostka transportować może nawet 300 ton ładunku… Wystarczy to by wyżywić małe miasto lub
całą armię.
Z uwagi na tą wygodę oraz ze względów zarobkowych (np. możliwości przewozu pasażerów lub
połowu ryb) prawie każdy, kto posiada dostęp do wody stara się mieć jakiegoś rodzaju łódź. Nawet zwykli
chłopi dysponują niewielkimi żaglówkami czy wiosłowymi łajbami. Bogacze, jak potężni kupcy, baroni czy
książęta dla własnej wygody utrzymują piękne, szybkie jachty, które sprawnie mogą przewieźć ich w dowolne
miejsce świata, a w razie wojny skutecznie bronić ich brzegów przed nieprzyjaciółmi.
Jednak posiadanie statku to nie wszystko. Konieczne jest także posiadanie kapitana, który mógłby
dowodzić tego typu jednostką… Osoba taka nie powinna być przypadkowa, statki są bowiem zbyt drogimi
nabytkami, zbyt łatwo na ich pokładach o wypadek i zbyt często najmniejszy błąd kończy się śmiercią lub
kalectwem któregoś z członków załogi. Dlatego też dowództwo nad okrętami zwykle powierzane jest
doświadczonym żeglarzom, którzy już wielokrotnie wcześniej uczestniczyli w wyprawach morskich.
Większość laruzyjskich kapitanów jest jednocześnie posiadaczami okrętów. Najczęściej są to pływający
na statkach rycerze broniący wybrzeża, wodzowie barbarzyńców lub kupcy którzy nabyli je, by handlować.
Bardzo często okręt jest interesem rodzinnym, a spora część załogi: synami (i rzadziej córkami) kapitana. Prócz
nich działają jednak osoby, którym dowództwo nad jednostką otrzymały z ręki innego człowieka. Najczęściej są
to doświadczeni oficerowie na usługach potężnych możnowładców lub królów (często sami posiadający
szlacheckie tytuły) lub osoby pracujące dla kompanii kupieckich.
Cechy:
Profesja: Rzemieślnik 3
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 33 P. Ran: 27 Zr: 32 Szyb:22 Int: 33 Madr: 18 Sił. Wol: 14 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 27 Wyt:
33 Char: 32 Wdzk: 23 Miecze: 0 Topory: 0 Noże: 3 Włócznie: 0, Łuki 0, Broń Nietypowa: 2 Walka Wręcz: 2
Zdolności: Wysportowanie, Pływanie, Profesja: Żeglarz, Pływanie, Wysportowanie, Wspinaczka, Równowaga,
Nawigacja, Język, Morskie Nogi*, Mistrzostwo profesji: Żeglarz, Rozkazywanie*, Kosmopolita*, Czujność,
Przywództwo
Inwentarz:
Rozwinięcia:
Fachowiec
Profesja: Rzemieślnik 5
INT +10 CHAR +10
Zdolności: Wielka Tężyzna*, Walka uliczna, Praca zespołowa*, Majster
Mistrz
Profesja: Rzemieślnik 10
ZR +10 INT +10 MĄDR +20 WYT +10 CHAR +20

Zdolności: Rapeling*, Czujność, Pilot*, Ulubiony teren: Morze*, Wilk morski*, Bezpieczna żegluga*, Szybki
rejs*,
Arcymistrz
Profesja: Rzemieślnik 15
ZR +20 INT +10 MĄDR +20 SIŁ WOL +10, SPOST +10 OP +10 WYT +20 CHAR +20
Zdolności: Unik okrętu*, Przewidywanie pogody, Ulepszona efektywność przedmiotu (statek)*, Więź z
przedmiotem (statek)*, Organizacja pracy*, 2 x Wyspecjalizowana umiejętność
Żywa legenda
Profesja: Rzemieślnik 20
SIŁ +10 P. RAN +10 ZR +20 INT +10 MĄDR +20 SIŁ WOL +20, SPOST +20 OP +20 WYT +20 CHAR +20
Zdolności: 5 x Legendarna Zdolność*
- Użycie Zdolności: Żeglarz na zlecenie Gracza może użyć jednej lub więcej ze swoich Zdolności w celu
rozwiązania stojących przed jego Bohaterem problemów.
- Przewiezienie ładunku (100%): Żeglarz może podjąć się jednego, wyznaczonego mu przez Gracza zadania:
przewieźć na swych okrętach jakiś ładunek (towar, agentów, armie, inne rzeczy) do wskazanego mu miejsca i
wysadzić je tam. Musi oczywiście w tym celu dysponować odpowiednio dużą flotą.
- Zatopienie wrogiego statku (50%): Żeglarz używa swego okrętu celem posłania na dno innego statku. Jeśli
test się nie powiedzie statek wyznaczonego do tego celu Żeglarza idzie na dno.
- Pilnowanie mórz: Żeglarz patroluje morza z pomocą swojego okrętu. Każdy żeglarz przeznaczony do tego
zadania zmniejsza o 5% szanse na powodzenie akcji innych żeglarzy.
Zwykli marynarze:
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”

Specjaliści: Zasady:
Specjaliści zwani też Agentami są twoimi sługami (niekoniecznie wiernymi) gotowymi w każdej chwili
podjąć zlecone im działania. Zasadniczo jednak, jako że może ich być bardzo wielu korzystają oni z
uproszczonej wersji mechaniki. W chwili, gdy Agent wykonuje jakąś akcję rzuca kością procentową. Musi
osiągnąć wynik równy lub niższy od opisanego przy zdolność. Jeśli trudność jest równa 0 test kończy się
automatyczną porażką
Od ustalonego poziomu trudności akcji należy odjąć 5% za każdego, wrogiego Agenta obecnego w
okolicy i zajmującego się przeciwdziałaniem pracy innych Agentów.
Do wyniku należy dodać 5% za każdy Stopień Wyszkolenia naszego najlepszego Agenta biorącego
udział w akcji.
Dodatkowo do pomocy naszym Agentom możemy wyznaczać innych ludzi, zdolnych wykonywać tą
samą Akcję. Za każdego dodatkowego człowieka Poziom Trudności Akcji rośnie o 5%.
Niektóre akcje określane są jako niebezpieczne. Jeśli skończą się one niepowodzeniem należy wykonać
drugi test Akcji o tej samej trudności. Jeśli skończy się on niepowodzeniem wszyscy biorący udział w nich
ludzie giną lub zostają schwytani.
Przenikanie:
Zasadniczo każdego rodzaju agent dysponuje 100% szansami na przeniknięcie na wrogie terytorium.
Szanse te spadają w zależności od liczby wrogich agentów działających w Kontrwywiadzie.
Zaawansowani specjaliści, a żołd:
Specjaliści na wyższych poziomach pobierają (jak łatwo zgadnąć) wyższe pensje. Za każdym razem,
gdy któryś z nich jest wynajmowany należy mu płacić 2x większe pieniądze, niż na niższym stopniu
zaawansowania.
Nastawienie, Morale i Dyscyplina:
Zasadniczo Agenci ignorują zasady Nastawienia, podlegają jednak zasadą Morale i Dyscypliny.
Wszyscy (chyba, że Mistrz Gry, kierując się szczególną sytuacją uzna inaczej) mają poziom tych parametrów
równy temu posiadanemu przez ludność Prowincji. Morale może być podnoszone aż do poziomu 6 za pomocą
specjalnych nagród, jakie władca wyznacza swym ludziom. Nagrody te obliczane są według następującego
wzoru: Oczekiwany Poziom Morale razy Ilość Objętych Nimi Agentów. Następnie wypłać agentom tyle
Jednostek Pieniędzy.
Przykład: W królestwie znajduje się 20 agentów. Wszyscy mają morale 5, władca chce je zwiększyć do
poziomu 6. Musi w tym celu zapłacić im 20 x 6 = 120 jp. nagród.
Władca nie musi wynagradzać wszystkich swoich Agentów, może pozostać na opłacaniu tylko części z nich.

4.3) Szlaki handlowe:
Wiele organizacji, mimo, że nie posiada wielkich majątków czy nadań ziemskich jest w stanie zarabiać
ogromne pieniądze. Mowa tu przede wszystkim o różnego rodzaju kompaniach kupieckich, gildiach czy cechach
rzemieślniczych, ale inne także innego rodzaju organizacje radzą sobie z tym problemem wcale nieźle.
Wszystkie te grupy opanowały bowiem umiejętność kupowania tanio i sprzedawania (czasem po ewentualnym
przetworzeniu) dużo drożej. Rycerstwo, kapłani czy nawet królowie, bardzo często przywiązani do
tradycyjnego, opartego na ilości ziemi i dochodach z upraw modelu gospodarczego widzą w tym procesie nieraz
oszustwo lub wręcz sprawkę złych bogów… Faktycznie jednak kupcy korzystają na dość uczciwym procederze.
W pierwszej kolejności próbują znaleźć jakiegoś rodzaju źródło towarów, miejsce w którym są łatwo dostępne i
tanie. Mogą to być na przykład regiony obfitego występowania surowców mineralnych, nadprodukcji
rzemieślniczej czy też tereny leśne, w których pozyskiwane jest drewno na budowę budynków. Następnie
przewożą je w miejsca, w których tego towaru nie ma lub też jest on poszukiwany… W ten sposób powstają
szlaki handlowe. Wiele potężnych, istniejących w Laruzji organizacji powstała tylko po to, by kontrolować

handel i działania na tego typu szlakach, chronić podróżujących nań kupców, lub też po prostu dbać o ich
przejezdność.
Towary:
Pierwszą rzeczą, o którą należy się zapytać jest to jakie towary przewozi się na danym szlaku.
Zasadniczo Laruzyjczycy znają kilkanaście najważniejszych towarów. Znajdują się one w poniższej tabeli:
Nazwa towaru:
Artykuły
czarów

do

Cena
za
jednostkę:
2sz.z / 10
gram

/

Opis:

Nadwyżki:

Towar poszukiwany:

Zasadniczo są to fragmenty
rzadkich lub magicznych istot,
niektóre
rodzaje
roślin
(niekoniecznie magiczne zioła)
i minerałów. Używane są do
sporządzania czarodziejskich
mikstur oraz jako leki, dlatego
też zapotrzebowanie nań jest
niewielkie, a ich nabywcami
najczęściej
są
specjaliści.
Mimo to ceny tych artykułów
są wysokie i łatwo nań zdobyć
wysokie przebicie.
Czyli farby służące do
barwienia tkanin. Znane jest
ich kilka rodzajów. Większość
pozyskuje się z ciał zwierząt
lub minerałów, inne otrzymuje
się syntetycznie w gnomich i
krasnoludzkich farbiarniach.
Wszystkie
są
drogie
i
kosztowne.

Biały
Szczyt,
Czarny
Szczy,
Ziemia
Upadłej
Gwiazdy, Arabia,
Palec
Licza,
Diweńskie
Uroczyska,
Świątynia
Daan,
Alara,
Mroczna
Puszcza, Sarsygia,
Las Ciernia

Gorhar,
Siedem
Jezior,
Wichrowa
Wieża,
Cudoziemie, Wielki Zielony
Las, Puszcza Cieni, Miasto
Jeziora, Srebrne Miasta, Illien,
Wrota Piekieł, Kil – Kurag,
Szkarłatne Wieżyce*, Tyrn,
Lersja,
Orle
Wieżyce,
Cytadela
Tysiąca
Piór,
Zamczysko Lot, Płaskowyż
Mgieł, Illad

Wyspa
Mieczy,
Kaal
Mordhe,
Zigar,
Mroczna
Puszcza,
Illien,
Wyspa Wichrów,
Wyspa Sokołów,
Wyspa
Burz,
Srebrne
Miasta,
Dom Kar, Puszcza
Cieni,
Wielki
Zielony
Las,
Zielony
Kraj,
Arabia, Ram –
Khas, Szare Góry,
Tham – Mod, Tam
- Kas
Ram – Khas, Szare
Góry, Tham –
Mod, Tam – Kas,

Brak.

Barwniki

1sz.z
buteleczka

Broń

30
sz.z
/
zestaw dla 1
osoby ważący
około
20
kilogramów

Pancerze
i
uzbrojenie
wykonywane są w całej Laruzji
(nie zawsze na wysokim
poziomie),
wszędzie
też
uważane są za towar pierwszej
potrzeby i chętnie kupowany.

Bydło

10sz.z / sztuka

Ceramika

5sz.z / sztuka

Krowy wypasa się głównie na
trawiastych
równinach
i
sztucznych
pastwiskach
położonych
na
nizinach.
Częstokroć ich stada są później
przepędzane w mniej do tego
dogodne regiony, lub do
wielkich miast, by mogły
zasilić rzeźnie.
Elfia lub importowana z Kitaju
i Xi Pangu porcelana osiąga
bardzo wysokie ceny, tym
bardziej, że większość ras nie

Ziemie
Nieurodzaju,
Równina
Traw,
Równina
Skał,
Wielka Łąka

Arabia,
Lersja,
Cudoziemie,
Wielki
Zielony
Las,
Illien,

Trajton, Ziemie Nieurodzaju,
Suchoziemie,
Czarne
Wzgórza, Wrzosowisko Atten,
Wzgórza Ruin, Zatopione
Ziemie, Hungar, Dun – Mak,
Góry Ognia, Norsia, Wyspa
Mieczy, Wyspa Skał, Lodowe
Pustkowie, Zielony Kraj,
Zigar
Ram – Khas, Szare Góry,
Tham – Mod, Tam - Kas

potrafi jej wykonywać.
Cukier

1sz.z
kilogram

/

Drewno

1 sz.z
kubiki

/

2

Drewno
szlachetne

5 sz.z
kubiki

/

2

Elfie towary

20
sz.z
skrzynia

/

Fiszbin

1sz.
z
kilogram

/

Informacje

10%
zysku,
lub
oszczędzonych
strat

Jedwab

60
sztuk
złota / bela

Słodycz
jest w Laruzji
rzadkością, słodzi się głównie
miodem. Niemniej jednak
niziołki
potrafią
przygotowywać
niewielkie
ilości cukru z buraków, a na
wschodzie
uprawia
się
specjalną,
słodką
trzcinę.
Pozyskiwana z nich substancja
osiąga bardzo wysokie ceny.
Używane jest jako budulec i
opał w zimie. Jest łatwo
dostępne
w
większości
kontynentu.
Duże zapotrzebowanie na
drewno istnieje także we
wszelkich
miastach
nadmorskich, gdzie służy do
budowy statków.
Niektóre,
rzadkie
gatunki
drewna są cenniejsze od innych
stosuje się je głównie w
stolarstwie,
do
produkcji
mebli.
Inne
używa
się
natomiast do budowy statków.

Głównie
przedmioty
codziennego użytku, tekstylia
oraz ozdoby. Posiadają opinię
magicznych, ale zawdzięczają
ją głównie jakości wykonania i
trwałości. Przedmioty takie
zwykle są w stanie przetrwać
człowieka nie niszcząc się,
mimo, że są eksploatowane.
Fiszbin to płyty rogowe
którymi wieloryby filtrują
wodę w celu pozyskania
pokarmu. Po obróbce daje
formować się w dowolne
kształty,
podobnie
jak
tworzywa sztuczne. Jest bardzo
szeroko stosowany w każdym
rodzaju rzemiosła.
Czyli
pochodzące
z
wiarygodnych
źródeł
wiadomości
o
znaczeniu
strategicznym: ruchach wojsk,
zapotrzebowaniu na towary,
zagrożeniach etc.
To tkanina sprowadzana z
dalekiego wschodu. Jest bardzo
lekka, śliska, cienka i bardzo

Mroczna Puszcza,
Las Cienia, Miasto
jeziora
Arabia,
Wielka
Łąka,
Równina
Traw

W
zasadzie
wszędzie,
poza
obszarami
niedoboru.

Mroczna Puszcza,
Las Cienia, Illien,
Las Mohr (n),
Arabia (import z
Nod),
Puszcza
Cieni,
Wielki,
Zielony Las, Dun –
Mak (n), Hungar
(n),
Puszcza
Tarrox,
Las
Ciernia (n)
Mroczna Puszcza,
Las Cienia, Wielki
Zielony Las, Illien,
Szkarłatne
Wierzyce, Lersja,
Cudoziemie

Ram – Khas, Szare Góry,
Tham – Mod, Tam – Kas,
Czarne
Wzgórza,
Wrzosowisko Atten, Wzgórza
Ruin, Suchoziemie, Ziemie
Nieurodzaju, Równina Traw,
część Równiny Skał, Arabia*,
Trisania* wszystkie obszary
nadmorskie
Ram – Khas, Szare Góry,
Tham – Mod, Tam – Kas,
Czarne
Wzgórza,
Wrzosowisko Atten, Wzgórza
Ruin, Suchoziemie, Ziemie
Nieurodzaju, Równina Traw,
część Równiny Skał, Arabia*,
Trisania* wszystkie obszary
nadmorskie

Północne Wyspy,
Wyspa
Skał,
Norsja
(n),
Morheim, Lodowe
Pustkowia
(n),
Półwysep
Północny
Wrak

Arabia,
Zielony
Kraj,
Wielki
Zielony Las, Las

Konie

30
sz.z
sztuka

/

Kosmetyki

5sz.
z
buteleczka

/

Kość słoniowa

20 sz. z / kieł

Krasnoludzkie
towary

10
sz.z
beszka

Kamienie
szlachetne

10 sz.
kamień

Magia

5sz.z
/
buteleczka,
zwój
lub

/

z

/

przyjemna w dotyku, a przy
okazji niezwykle wytrzymała.
Tajemnice jej produkcji znane
są tylko elfom i mieszkańcom
Kataju oraz Xi Pangu. Jedwab
osiąga gigantyczne ceny, a
handel nim jest źródłem
prawdziwych fortun.
Zwierzęta te hodowane są w
całej Laruzji, choć nie zawsze
są równej jakości, a pogłowie
potrafi
się
zmieniać.
Największe ilości koni hoduje
się na trawiastych równinach.
Barwniki do makijażu, środki
czyszczące, farby do włosów,
pomadki maskujące znamiona i
ślady po chorobach, perfumy i
setki innych to tylko część
Laruzyjskich
kosmetyków.
Stanowią marzenie każdej
kobiety, choć ich wysokie ceny
sprawiają, że tylko nieliczne
mogą owo marzenie spełnić.
Wiele kosmetyków zawiera
takie substancje jak arszenik,
rtęć czy belladonna nadające
pojęciu „zabójcze piękno”
zupełnie nowego wymiaru.
To kły słoni (lub innych
zwierząt,
jak
mamuty,
kaszaloty czy morsy). Używa
się je (podobnie jak zwykłej
kości)
w
rzemiośle
i
zdobnictwie, do wykonywania
drobnych
przedmiotów
użytkowych wysokiej jakości.

Głównie narzędzia, ozdoby i
wyjątkowo wysokiej jakości
przedmioty
codziennego
użytku.
Cenione
przez
wszystkich za praktyczność,
jakość i trwałość.
I półszlachetne. Cenione są w
całej Laruzji, a występują w
bardzo niewielu miejscach.

Główny obrót magią stanowią
czarodziejskie zioła, eliksiry i
zapisy zaklęć z zawartą w nich

Cienia, Mroczna
Puszcza,
Illien,
Lersja,
Cudoziemie,
Szkarłatne
Wieżyce, Miasto
Jeziora
Ziemie
Nieurodzaju,
Równina
Traw,
Równina
Skał,
Wielka
Łąka,
Arabia
Arabia,
Zielony
Kraj,
Wielki
Zielony Las, Las
Cienia, Mroczna
Puszcza,
Illien,
Lersja,
Cudoziemie,
Szkarłatne
Wieżyce, Miasto
Jeziora, Ram –
Khas, Szare Góry,
Tham – Mod, Tam
– Kas

Trajton, Rodaria (cała)

Arabia, Północne
Wyspy,
Wyspa
Skał, Norsja (n),
Morheim, Lodowe
Pustkowia
(n),
Półwysep
Północny, Czarne
Wzgórza, Wzgórza
Ruin,
Wrzosowisko
Atten
Tam-mod,
Góry
Srebrne,
Szare
Góry, Tam-Kas,

Ram – Khas, Szare
Góry, Tham –
Mod, Tam – Kas,
Ogniste
Góry,
Kaal-Mordhe,
Illien
i
Illad,
Wzgórza
Ruin,
Czarne Wzgórza,
Wrzosowisko
Atten, Płaskowyż
Mgieł
Lersja,
Cudoziemie, Illien,
Wielki
Zielony

Kil-Kurag, Stormring, Awkon,
Zamek Ardana (n), Szkarłatne
Wieżyce*, Gorhar, Zabura,

cudowny
listek…

mocą oraz same księgi.
Czarodziejskie artefakty są
stosunkowo rzadkie, ale bardzo
cenne. Niezależnie od rodzaju
każdy przedmiot posiadający
prawdziwą
moc
osiąga
zawrotną cenę.

Marmur

20sz. z / kubik

Metale magiczne

100 sz. z /
sztabka

To łatwy w obróbce, cenny
kamień. Używany jest głównie
w
zdobnictwie
i
do
wykonywania dzieł sztuki.
Osiąga wysokie ceny.
Mithril, żelazo meteorytowe,
gwiedny metal i czarny metal.
Cenione są jako surowiec do
produkcji
broni
i
w
zdobnictwie.
Są
jednak
niezwykle rzadkie, a ich ilości
na rynku bardzo małe.

Metale
nieszlachetne

1 sz. z / 10
kilogramów

Głównie żelazo, w mniejszym
stopniu
ołów
i
miedź.
Stosowane są w każdej
dziedzinie życia, do wyrobu
narzędzi i broni. Rudy nie są
dostępne w całej Laruzji, w
wiele regionów więc trzeba je
sprowadzać.

Nierogacizna

5 sz. złota / 1
zwierze

Pod tą nazwą rozumie się
głównie owce (mimo, że mają
rogi),
rzadziej
świnie.
Hodowane są tam, gdzie
warunki nie pozwalają na
hodowlę bydła, to jest na
wyżynach i pogórzach. Dla
mięsa przepędzane są na targi
w nizinach lub wyższych
partiach gór.

Niewolnicy

50 sz. złota / 1

To

ludzie,

głównie

jeńcy

Las,
Mroczna
Puszcza,
Las
Cienia, Las Morh,
Tyrn,
Srebrne
Miasta,
Miasto
Jeziora,
Zamczysko
Lot,
Orle
Wieżyce,
Cytadela Tysiąca
Piór,
Arkadia,
Trell, Wichrowa
Wieża, Płaskowyż
Mgieł
Kaal
Mordhe,
Ziggar,
Zielony
Kraj,
Srebrne
Miasta,
Góry
Srebrne
Tham-Kas, ThamMod, Góry Szare,
Góry
Srebrne,
Illien, Illad, Lersja,
Cudoziemie,
Mroczna Puszcza,
Puszcza
Cienia,
Wielki
Zielony
Las,
Ziemia
Upadłej Gwiazdy,
Góry Artham
Ściana Eltharnothe,
Góry
Srebrne,
Szare Góry, Taira,
Erhenroth, Czarne
Wzgórza, Tham –
Mod,
Wyspy
Trisanii, Półwysep
Północny,
Góry
Tam-Kas, Zielone
Góry,
Białe
Wzgórza, Północne
Wyspy,
Kaal
Mordhe, Lodowe
Góry,
Białe
Wzgórza,
Lodowe
Góry,
Góry Wąwozów,
Góry
Artham,
Wyspa Wichrów,
Wyspa Sokołów,
Wrzosowisko
Atten,
Wzgórza
Ruin,
Czarne
Wzgórza, Wyspy
Trisani, Półwysep
Północny, Zielone
Góry,
Białe
Wzgórza, Północne
Wyspy, Góry TamKas
Wrak,
Tyrn,

Illad,

Lersja,
Puszcza
Mroczna Puszcza

Cieni,

Illien, Wielki Zielony Las,
Zigar, Zielony Kraj, Mroczna
Puszcza, Puszcza Cienia, Góry
Ognia, Dzikie Ziemie, Wyspa
Mieczy, Wyspa Skał, Las
Cienia,
Równina
Traw,
Lodowe Pustkowie, Trajton,
Hungar, Nordia, Wrzosowisko
Atten, Wzgórza Ruin, Puszcza
Dun-Mak

Arabia, Las Cienia, Mroczna

osoba

Oliwa

1 sztuka złota /
beczka
o
pojemności
100 litrów

Przyprawy
korzenne

10
sztuk
złota
/
kilogram

Ryby

1 sztuka złota /
beczka
o
pojemności
100 litrów

Skóry

1 tobół skór /
10 sztuk złota

wojenni lub osoby schwytane
w trakcie zbójeckich napaści
zmuszone do bezpłatnej pracy
na rzecz swych ciemiężycieli.
Traktowani są jak zwierzęta i
sprzedawani jak one.
Popyt na niewolników jest
stosunkowo nieduży, istnieje
tylko w kilku regionach.
Oliwa to tłuszcz roślinny
tłoczony z owoców oliwek.
Służy do smażenia, używana
jest w medycynie i jako
składnik kosmetyków. Jej
główne
zastosowanie
to
wysokokaloryczny,
długo
leżący dodatek do żywności.
Oliwa
produkowana
jest
wyłącznie na południu, gdzie
indziej oliwki nie dojrzewają.
Czyli głównie sprowadzane ze
wschodu rośliny jak pieprz,
kora cynamonowca, goździki,
szafran, korzeń imbiru czy ich
przetwory jak ocet kubetowy
(roztwór pieprzu i octu)
posiadają
bardzo
wysoką
wartość.
Substancje
te
poprawiają smak potraw, służą
jako leki oraz pomagają
konserwować żywność.
Odległość,
z
jakiej
są
sprowadzane
sprawia,
że
przyprawy są ekstremalnie
drogie. Jednak na szczęście
zapotrzebowanie
nań
jest
stosunkowo niewielkie, więc
wiele osób jest w stanie
pozwolić sobie na zakup
niewielkich
ilości
celem
poprawy smaku niedzielnego
obiadu.
Oczywiście
morskie.
Z
powodu zakazu spożywania
mięsa w okresie postów (który
nie uwzględnia ryb i innych
zwierząt wodnych) są w ich
okresie bardzo poszukiwanym
towarem, zwłaszcza w głębi
lądu. Co więcej: dające się
łatwo konserwować poprzez
wędzenie czy solenie ryby łowi
się w morzach w bardzo
dużych
ilościach.
Wielu
biedaków i średnio zamożnych
uważa je więc za tani
ekwiwalent mięsa, nawet w
krajach śródkontynentalnych.
Skóry stanowią jeden z
najcenniejszych towarów, gdyż

Nordia,
Lodowe
Pustkowia, Dzikie
Ziemie,
Czarne
Wzgórza,
Wrzosowisko
Atten,
Wzgórza
Ruin

Puszcza, Srebrne Miasta, Kaal
Mordhe, Ziggar, Góry Tham –
Kas (goblińska część), Góry
Ognia (goblińska część)

Wyspa
Mieczy,
Kaal
Mordhe,
Mroczna Puszcza,
Zigar,
Illien,
Południowe Allam,
Południowe Illad,
Srebrne
Miasta,
Dom Kar, Puszcza
Cieni,
Zielony
Kraj,
Miasto
Jeziora, Arabia
Arabia

Wyspa
Skał,
Wyspa
Mieczy,
Północne Wyspy,
Karmas,
Noks,
Murheim, Saton,
Arkadia,
Wyspy
Trisanii

Awkon, Erthenroth, Allam,
Illad

Illien,
Mroczna
Puszcza, Puszcza

Północne Wyspy, Arabia

– prócz uważanego za piękny
wyglądu – zapewniają ciepło i
ochronę przed chłodem. W
miesiącach
zimowych
są
niezwykle poszukiwane.

Sól

1 beczka o
masie
100
kilogramów /
10 sztuk złota

Srebro

100 sztuk złota
/ sztabka o
masie
4
kilogramów
1 sztuka złota /
kilogram

Szkło

Sztuka

10
sztuk
złota / sztuka

Tkaniny

1 sztuka złota /
bela

Trucizny
narkotyki

i

10
sztuk
złota
/
kilogram

Tytoń

10
sztuk
złota
/
kilogram

Węgiel drzewny

5 sztuk złota /
szekiel
(pół
tony)

Sól
pozyskuje
się
w
podziemnych kopalniach i w
warzelniach na brzegach mórz.
Poszukiwana jest jako dodatek
smakowy do żywności oraz
(głównie) jako naturalny i dość
neutralny konserwant.
Srebro
stanowi
środek
płatniczy. Wydobywane jest
głównie celem wykorzystania
w późniejszych zakupach.
Produkcja szkła jest w Laruzji
niewielka
i niedoskonała.
Zarówno
szklane
płyty,
gomółki jak i naczynia osiągają
wysokie ceny rynkowe. Są
poszukiwane zarówno jako
narzędzia jak i ozdoby.
Czyli zarówno ozdoby, jak i
wysokiej jakości przedmioty
użytkowe. Wykonywane są w
całej Laruzji, ale nie wszystkie
nacje mogą pochwalić się
równym poziomem rzemiosła.
Dlatego też często ośrodki
wytwórstwa handlują z całym
światem.
Utkanie z wełny, lnu lub
konopi gotowego materiału jest
procesem długim i żmudnym.
Dlatego też wiele osób woli
zapłacić nawet wysokie ceny
za gotowe już tkaniny, niż
wykonać je samodzielnie.
Głównie opium, rzadziej inne
substancje. Stosowane są do
uprawiania
magii,
w
medycynie i do popełniania
zbrodni. Mają też swoich
amatorów innego rodzaju, lecz
ci stanowią mniejszość na
rynku.
Zwany fajkowym zielem jest
palony w niektórych kręgach
(głównie
wśród
bogatych
mieszczan i krasnoludów)
jednak
uprawiany
prawie
wyłącznie przez niziołki.
Uzyskiwany
jest
przez
wypalanie
drewna
w
warunkach niskiego dostępu

Cienia,
Wielki
Zielony
Las,
Zielony
Kraj,
Puszcza Dun-Mak,
Puszcza
Tarrox,
Płaskowyż Mgieł,
Nordia,
Lodowe
Pustkowie,
las
Ciernia, Hungar
Każde
państwo
nadmorskie, Szare
Góry, Illad,

Białe
Wzgórza,
Lodowe
Pustkowia, ThamMod, Góry Szare
Arabia,
ThamMod,
Białe
Wzgórza,
Tham
Kas, Góry Srebrne,
Ram Kas, Srebrne
Miasta,
Kaal
Mordhe, Zigar
, Tham-Mod, Białe
Wzgórza,
Tham
Kas, Góry Srebrne,
Ram Kas, Lersja,
Cudoziemie,
Wielki
Zielony
Las, Illien, Puszcza
Cieni,
Mroczna
Puszcza
Trajton,
Arabia,
Noks,
Allam,
Erthenroth

Lersja, Cudoziemie

Arabia, Las Mohr,
Puszcza
Cieni,
Mroczna Puszcza,
Kaal
Mordhe,
Ziggar,
Srebrne
Miasta
Równina
Traw,
Wielka Łąka

Ram – Khas, Szare Góry,
Tham – Mod, Tam – Kas,
Równina Traw, Wielka Łąka,

tlenu. Stanowi lepsze paliwo
niż
drewno,
w
efekcie
poszukiwany jest przez kowali
i
innych
rzemieślników
pracujących w metalu.
Pozyskiwana
głównie
od
owiec. Stanowi podstawowy
materiał, z którego wykonuje
się ubrania. Kupowana jest
chętnie
wszędzie,
gdzie
pogłowie owiec jest nieduże.

Wełna

10
sztuk
złota / szekiel
(pół tony)

Wino

Kiepskie: 5 sz.
złota / beczka
Średnie: 10 sz.
złota / beczka
Dobre: 100 sz.
złota / beczka

Wino stanowi ważny element
diety, ceniony w całej Laruzji.
Jednak winna latorośl udaje się
tylko na południu, dlatego też
eksportowane jest na północ w
dużych ilościach.

Wyroby
rzemieślnicze

5sz. srebra /
sztuka
(zwykłe)
5sz. złota /
sztuka
(specjalistyczn
e)

Głównie
narzędzia
i
przedmioty użytkowe, często
sprowadzane
do
krajów
posiadających samemu słabo
rozwinięte rzemiosło.

Złoto

1000
sztuk
złota / sztabka
o masie 4
kilogramów

Zwierzęta
Egzotyczne

50
sztuk
złota / zwierze

Złoto stanowi środek płatniczy.
Wydobywane jest głównie
celem
wykorzystania
w
późniejszych
zakupach.
Cenione
jest
też
w
zdobnictwie.
Małe istoty magiczne czy
zwierzęta z odległych krain, a
nawet przyuczone do pracy
potwory kupowane są jako
cenna siła robocza, stworzenia
użytkowe lub maskotki, a
nawet na leki, jako składniki
do czarów albo nawet na skóry,
z których uszyje się ubrania.

Żywność

5 sz. złota /

Głównie zboże, rzadziej solone

Suchoziemie

Białe
Wzgórza,
Lodowe
Góry,
Góry Wąwozów,
Góry
Artham,
Wyspa Wichrów,
Wyspa Sokołów,
Wrzosowisko
Atten,
Wzgórza
Ruin,
Czarne
Wzgórza, Wyspy
Trisani, Półwysep
Północny, Zielone
Góry,
Białe
Wzgórza, Północne
Wyspy, Góry TamKas
Wyspa
Mieczy,
Kaal
Mordhe,
Mroczna Puszcza,
Zigar,
Illien,
Allam,
Illad,
Srebrne
Miasta,
Dom Kar, Puszcza
Cieni,
Zielony
Kraj,
Miasto
Jeziora,
Arabia,
Erthenroth,
Awkon,
Lersja,
Równina Traw
Ram – Khas, Szare
Góry, Tham –
Mod, Tam – Kas,

Nordia,
Wyspy
Północne Wyspy

Trisanii,

Trajton, Ziemie Nieurodzaju,
Suchoziemie,
Czarne
Wzgórza, Wrzosowisko Atten,
Wzgórza Ruin, Zatopione
Ziemie, Hungar, Dun – Mak,
Góry Ognia, Norsia, Wyspa
Mieczy, Wyspa Skał, Lodowe
Pustkowie, Zielony Kraj,
Zigar

Illien

Arabia,
Puszcza
Dun-Mak, Hungar,
Puszcza
Tarrox,
Las
Ciernia,
Puszcza
Cienia,
Mroczna Puszcza,
Wielki
Zielony
Las, Illien, Góry
Zmienne,
Las
Mohr
Wielka Łąka

Ram – Khas, Szare Góry,

szekiel
(pół
tony) zboża

mięso. Stanowi ważny produkt
handlowy, choć przewiezienie
jej w dużych ilościach jest
trudne.

Tham – Mod, Tam – Kas,
Północne Wyspy, Arabia

* Gwiazdką oznaczono miejsca, w których cena produktu jest znacząco różna od pozostałych. Ich wartość w tym
miejscu jest 2x wyższa (jeśli produkt jest poszukiwany) lub 2x niższa (jeśli jest go tam w nadmiarze).
n Literą „n” oznaczono miejsca, w których handel jest niebezpieczny. Za każdym razem, gdy kupcy tam
handlują szansa utraty statku lub karawany wynosi 10% niezależnie od innych rzutów.
Uwaga!!! Miasto Wrak jest traktowane, jakby występowały w nim wszystkie towary. Ich zakup jest tam jednak
Niebezpieczny.
Uwaga!!! Transport każdych 50 sztuk zwierząt wymaga wynajęcia 1 pasterza (traktowany jak Służący).

Wytyczanie szlaku:
Szlak handlowy to nic innego jak droga lub też sieć dróg wykorzystywana przez kupców do przewozu
towaru między dwoma regionami świata. Przed wiekami Laruzyjczycy wysyłali ekspedycje w nieznane regiony,
pertraktowali z tubylcami oraz dzikimi ludami, by ustalić jak najkorzystniejszy kurs wymiany. Dziś jednak
wszystkie części globu znajdujące się w zasięgu ich okrętów, stóp czy koni są już znane i nikt nie wysyła
ekspedycji celem nawiązania kontaktów z innymi krainami. Miast tego w poszczególne zakątki kontynentu
kierują się karawany kupców, by odwiedzać tamtejsze kramy. Częstokroć nad bezpieczeństwem handlowców
czuwają władcy, chcący zapewnić sobie stały dostęp do towarów luksusowych jak jedwabie czy przyprawy lub
też stały dostęp złota z ceł i podatków.
Zasadniczo istnieją trzy typy szlaków handlowych. Są to szlaki Bliskie i Dalekie i Zamorskie.
Szlaki Bliskie muszą kończyć się najdalej w sąsiedniej prowincji. Podlegają normalnym zasadom.
Szlaki Dalekie mogą przebiegać najwyżej przez jedną prowincję i kończyć się w leżącej za nią.
Podlegają tym samym zasadom, co Szlaki Bliskie, jednakże koszt zakupu wszystkich towarów jest o 50%
wyższy, niż normalnie. Wzrost cen spowodowany jest koniecznością doliczenia kosztów transportu do zysków.
Szlaki Zamorskie mogą przebiegać przez dowolną liczbę prowincji, jednakże koszt zakupu towarów
jest o 50% wyższy, niż normalnie. Dodatkowo niebezpieczeństwo utraty wysyłanych po towary statków lub
karawan rośnie o 10% niezależnie od wszystkich
Jeśli prowincja posiada dostęp do żeglownej rzeki i port wszystkie szlaki biegnące do prowincji
posiadających dostęp do Morza traktowane są jako Dalekie (chyba, że zachodzą korzystniejsze warunki).
Jeśli prowincja posiada dostęp do morza i port wszystkie szlaki biegnące do prowincji również
posiadającej dostęp do morza traktowane są jako Bliskie, a do prowincji posiadających dostęp do żeglownych
rzek jako Dalekie (chyba, że zachodzą korzystniejsze warunki.

Korzyści z posiadania szlaku. Zapotrzebowanie na towary:
Zasadniczo stworzenie szlaku handlowego pozwala czerpać zyski na odbywającym się nań handlu.
Władca lub kupiec może dzięki niemu sprowadzić taniej potrzebne sobie przedmioty lub też czerpać zyski na ich
późniejszej sprzedaży. Każda prowincja posiada jeden z pięciu poziomów zapotrzebowania na produkty. Są to:
- Nadwyżka: w Prowincji znajduje się zbyt dużo danego towaru, jest go więcej niż wynosi rynkowe
zapotrzebowanie na niego, tak więc nie jest on zbyt często kupowany, a kupcy i produkujący go rzemieślnicy
zmuszeni są do sprzedawania go po zmniejszonych cenach tylko po to, żeby opróżnić swe magazyny. Cena
danego towaru jest więc niższa od jego normalnej, rynkowej wartości o 50%.
- Poziom normalny: w Prowincji zapotrzebowanie na dany towar kształtuje się w okolicach
laruzyjskiej normy. Jego ceny nie są ani niższe, ani wyższe, niż poza nią i kształtują się tak jak w Cenniku w
Podręczniku podstawowym lub odpowiednich rozdziałach tego podręcznika.
- Poszukiwany: w danej Prowincji brakuje towaru, a jego zapasy są zbyt małe, by zaspokoić potrzeby
jego mieszkańców. Ci są w stanie płacić duże sumy, byle tylko otrzymać choć niewielkie ilości poszukiwanych
dóbr. Jest to stan bardzo korzystny dla kupców z zewnątrz, lecz zły dla mieszkańców prowincji. Ceny kupna i
sprzedaży danego towaru są w tym miejscu bowiem o 50% wyższe, niż wynikałoby to z Cennika i odpowiednich
rozdziałów tej książki.
- Brak: W danej prowincji brakuje jakiegoś towaru. Nie istnieją jego zapasy, wszystkie zostały
zniszczone lub wykupione. Istnieje jednak bardzo duże zapotrzebowanie na jego dostawy, jego ceny są więc
gigantyczne. Sytuacja taka zdarza się bardzo rzadko, gdyż w normalnym wypadku wzrost cen jest regulowany
przez zasobność portfela mieszkańców prowincji. W tym wypadku jednak towar jest tak ważny, że mieszkańcy
gotowi są zań płacić każde pieniądze. Do tego typu towarów należy np. żywność w trakcie głodu, broń i
narzędzia do jej produkcji w czasie wojny albo też materiały na budowę ważnych, niezbędnych do przetrwania

społeczności konstrukcji (np. wałów przeciwpowodziowych) w pozbawionych ich krainach. Cena towarów
rośnie o 100%, a w niektórych wypadkach Mistrz Gry może podnieść ją jeszcze wyżej.
Jedynie w wyjątkowych sytuacjach objawy braku dotyczą środków, które nie są niezbędne do życia.
Ludzie podówczas nie kupują ich, uważając je za zbyt drogie.
- Prowincja zrujnowana: Taki typ zapotrzebowania na produkty pojawia się rzadko, najczęściej w
regionach dotkniętych przez długotrwałe klęski: bardzo okrutne wojny, niszczycielskie katastrofy naturalne,
długotrwałe okresy głodu, zarazy lub kilku z tych czynników na raz. W zrujnowanych prowincjach ludność nie
posiada niczego, a każdy, nawet najprostszy przedmiot jest na wagę złota. Ceny każdego przedmiotu są o 100%
(lub więcej) wyższe, niż normalnie. Jednakże jego sprzedanie graniczy z niemożliwością: ludność prowincji jest
tak biedna, że nie ma za co nawet sprzedawać.

Handel hurtowy:
W handlu hurtowym, jaki uprawiają wielcy kupcy cena Sprzedaży jest zawsze równa cenie Kupna,
modyfikowana jest tylko o lokalne warunki i zapotrzebowanie.

Korzyści polityczne:
Szlaki handlowe nie są jedynie źródłem dochodu, stanowią też potężne narzędzie polityczne. Pomagają
zaopatrzyć sojuszników, wysłać im zapasy, zacieśniają też więzy pomiędzy narodami. Za każdym razem, gdy
tworzysz szlak handlowy do jakiejś prowincji Nastawienie jej mieszkańców do twojej osoby wzrasta o 2 stopnie.
Jednakże jednocześnie inne prowincje zaczynają traktować cię jako bliskiego jej sojusznika. W
wypadku wojny ludność wszystkich prowincji, z które podjęły walkę z prowincjami, z którymi handlujesz
natychmiast zmniejsza Nastawienie do twojej osoby o 1 stopień.

Korzyści gospodarcze w Skali Prowincji
O ile w skali posiadłości i zwykłej przygody Szlaki Handlowe pozwalają jedynie na bezpośrednią
wymianę, tak w Skali Prowincji mają inny efekt. Tworząc szlak handlowy musisz zdecydować się na towar,
którym zamierzasz handlować. Szlak przynosi 10 Jednostek Handlu w sezonie za każdy Poziom Różnicy w
zapotrzebowaniu na dany towar w prowincjach, między którymi biegnie.

Stworzenie centrum produkcji i miejsc zapotrzebowania:
Zapotrzebowanie i produkcja są uwarunkowane różnymi czynnikami, jak warunki naturalne, stworzone
w danym miejscu zaplecze gospodarcze i tysiące innych. W prawdzie rzadko się zdarza, by udało się stworzyć
sztuczną produkcję na przykład złota czy drewna szlachetnego, lecz powstanie dużych zasobów innych,
ważnych produktów możliwe jest dzięki prężnym inwestycjom czy działaniom władców. Jednak wymaga to
spełnienia szeregu warunków. Po ich wykonaniu stopień Zapotrzebowania na produkty w danej Prowincji
wzrasta lub spada o jedną kategorię w dół.
Nazwa
produktu
Artykuły do
czarów

Barwniki
Broń

Bydło
Ceramika

Stworzenie centrum produkcji

Stworzenie miejsca zapotrzebowania

W prowincji znajdować się musi
Wyspecjalizowana
Hodowla
lub
Wyspecjalizowana Uprawa: Składniki do
czarów,
Herbarium,
Świątynia,
Fantastyczna Stajnia i Biblioteka Dużego
rozmiaru lub Dobrej Jakości.
Stworzenie Pracowni Rzemieślniczej:
Farbiarni Bardzo Dużego rozmiaru i
Niezwykłej jakości.
Stworzenie Pracowni Rzemieślniczej:
Warsztatu Płatnerskiego lub Kowalskiego
Bardzo Dużego rozmiaru i Niezwykłej
Jakości

W prowincji musi znajdować się minimum 5 posiadłości
magicznych Dobrej jakości lub Dużego rozmiaru

Stworzenie Hodowli: Bydła Bardzo Dużego
rozmiaru i Niezwykłej Jakości
Stworzenie Pracowni Rzemieślniczej:

W prowincji musi znajdować się minimum 5 posiadłości
użyteczności prywatnej, kulturalno – rozrywkowych lub
religijnych Dużego rozmiaru lub Dobrej Jakości.
W prowincji musi znajdować się minimum 5 posiadłości
militarnych Dużego rozmiaru lub Dobrej jakości, nie
zrównoważonych odpowiednią ilością posiadłości
Produkcyjnych pracujących na potrzeby wojska.
Lub:
W prowincji ogłoszono pobór do wojska.
Lub:
Prowincja znajduje się w stanie wojny.
W prowincji produkcja żywności jest niższa, niż wynoszą
jej potrzeby.
Brak

Cukier

Drewno

Garncarni Bardzo Dużego rozmiaru i
Niezwykłej Jakości
Stworzenie Wyspecjalizowanej Uprawy:
Plantacji buraków cukrowych lub Plantacji
Trzciny Cukrowej Bardzo Dużego rozmiaru
i Niezwykłej Jakości
Prowincja musi posiadać minimum 4
obszary Lasu i posiadłość Tartak

Drewno
szlachetne

Prowincja musi posiadać minimum cztery
eksploatowane pola lasu, w tym jedno z
zasobem Drewno Szlachetne i Tartak.

Elfie towary

W prowincji musi być minimum 5
jednostek ludności: Elfy
Prowincja musi posiadać minimum 4
obszary Morza, w tym jeden z cechą
Ławica oraz jeden obszar Tundry lub
Lodowca.
brak
Prowincja musi posiadać posiadłość
Wyspecjalizowana Hodowla: Ferma
Jedwabników Bardzo Dużego rozmiaru i
Niezwykłej Jakości
Prowincja musi posiadać posiadłość Stajnia
Bardzo Dużego rozmiaru i Niezwykłej
Jakości
Prowincja musi posiadać posiadłość
Pracownia Rzemieślnika: Perfumeria
Bardzo Dużego rozmiaru i Niezwykłej
Jakości
Prowincja musi posiadać minimum cztery,
eksploatowane pola z zasobem Zwierzyna
Łowna: Słonie lub Mamuty
Prowincja musi posiadać minimum jedno,
eksploatowane pole z zasobem Kamienie
Szlachetne i Kopalnie Dobrej jakości lub
Dużego rozmiaru.
W prowincji musi znajdować się minimum
5 jednostek ludności: Krasnoludów
W prowincji musi znajdować się
przynajmniej 5 posiadłości Magicznych
Dobrej jakości i Dużego rozmiaru.
W regionie musi znajdować się minimum
jedno pole z zasobem Marmur i Kopalnia
Dobrej jakości lub Dużego rozmiaru.
W regionie musi znajdować się minimum
jedno pole z zasobem Rzadkie Metale,
Manatyt lub Chaotyt i kopalnia Dobrej
jakości lub Dużego rozmiaru
W regionie musi znajdować się minimum
jeno pole z zasobem Żelazo lub dwa z
Miękkie Metale oraz kopalnia Dobrej
jakości lub Dużego rozmiaru
W prowincja musi istnieć posiadłość
Hodowla Bardzo Dużego rozmiaru i
Niezwykłej Jakości
brak

Fiszbin

Informacje
Jedwab

Konie
Kosmetyki

Kość
słoniowa
Kamienie
szlachetne
Krasnoludzki
e towary
Magia
Marmur
Metale
magiczne
Metale
nieszlachetne
Nierogacizna
Niewolnicy

Brak

W prowincji trwają inwestycje o wartości powyżej 1.000jp,
brak w niej jest jednak używanego pola Lasu.
Lub
W prowincji trwają inwestycje o wartości powyżej 2.500jp.
W prowincji trwają inwestycje o wartości powyżej 1.000jp,
brak w niej jest jednak używanego pola Lasu.
Lub
W prowincji trwają inwestycje o wartości powyżej 2.500jp.
Brak
Brak

Brak
Brak

W prowincji trwa pobór do wojska lub jest ona w stanie
wojny.
Brak

Brak
Brak

Brak
Brak
W prowincji powstaje dowolna posiadłość (poza
posiadłością Rolniczą, Przetwórczą, Produkcyjną lub
Militarną) Wysokiej jakości lub lepsza.
Brak

W prowincji znajduje się minimum 5 Posiadłości
produkcyjnych lub przetwórczych Dobrej jakości lub
Dużego rozmiaru pracujących z metalem.
W prowincji produkcja żywności jest niższa, niż wynoszą
jej potrzeby.
Władca Prowincji zakupił powyżej 1 jednostki ludności

Oliwa

Prowincja musi posiadać posiadłość
Wyspecjalizowana Uprawa: Oliwki Bardzo
Dużego rozmiaru i Niezwykłej Jakości
brak

Przyprawy
korzenne
Ryby

Prowincja musi posiadać minimum 4 pola
morza w tym jedno z cechą Ławice Ryb
oraz Port Dużego rozmiaru lub Dobrej
jakości

Skóry

Sól

Srebro
Szkło

Sztuka
Tkaniny
Trucizny
narkotyki

Tytoń

Węgiel
drzewny
Wełna

Wino

Wyroby

i

Prowincja musi posiadać minimum 4 pola
Lasu, w tym jedno z cechą Skóry oraz
posiadłość Chata Myśliwego Dużego
rozmiaru i Dobrej jakości.
Prowincja musi posiadać minimum 4 pola
Morza oraz posiadłość Warzelnia Soli
minimum Dużego rozmiaru i Dobrej
jakości
W regionie musi znajdować się minimum
jedno pole z zasobem Srebro i kopalnia
Dobrej jakości lub Dużego rozmiaru
W prowincji musi znajdować się posiadłość
Warsztat Rzemieślniczy: Huta Szkła
Bardzo Dużego rozmiaru i Wysokiej
jakości
W prowincji musi znajdować się posiadłość
Warsztat Artysty Dużego rozmiaru i
Niezwykłej jakości
W prowincji musi znajdować się posiadłość
Pracownia Rzemieślnika: Tkacza Bardzo
Dużego rozmiaru i Niezwykłej Jakości
W prowincjo musi znajdować się
posiadłość Wyspecjalizowana Uprawa:
Opium lub Rośliny Trujące lub Pracownia
Alchemika Bardzo Dużego rozmiaru i
Niezwykłej jakości
Prowincja musi posiadać minimum 6
używanych pól Terenów Rolniczych oraz
posiadłość Wyspecjalizowana Uprawa:
Tytoń minimum Dobrej jakości i Dużego
rozmiaru
Prowincja musi posiadać minimum 4 pola
lasu oraz posiadłość Warsztat Przetwórczy:
Węglarnia minimum Dobrej jakości i
Dużego rozmiaru.
W prowincji musi znajdować się posiadać
Hodowla: Owce minimum Bardzo Dużego
rozmiaru i Niezwykłej jakości.

Prowincja musi posiadać minimum 4
używane pola Wzgórz oraz posiadłość
Wyspecjalizowana Uprawa: Winnica
minimum Dobrej jakości i Dużego
rozmiaru.
Prowincja musi posiadać minimum 5

Niewolników
W prowincji produkcja żywności jest niższa, niż wynoszą
jej potrzeby.
brak
W prowincji produkcja żywności jest niższa, niż wynoszą
jej potrzeby.
Lub:
W okresie postów (sezon zimowy) w prowincjach
zamieszkanych głównie przez Ludzi lub Niziołki ryby są
poszukiwanym pokarmem.
Trwa lub właśnie zbliża się zima lub inny okres mrozów.

W prowincji produkcja żywności jest niższa, niż wynoszą
jej potrzeby.
Brak
W prowincji powstaje dowolna posiadłość (poza
posiadłością Rolniczą, Przetwórczą, Produkcyjną lub
Militarną) Wysokiej jakości lub lepsza.
W prowincji powstaje dowolna posiadłość (poza
posiadłością Rolniczą, Przetwórczą, Produkcyjną lub
Militarną) Wysokiej jakości lub lepsza.
W prowincji znajduje się powyżej 10 jednostek ludności,
nie ma jednak żadnych posiadłości produkujących na ich
potrzeby tekstylia.
W prowincji istnieje powyżej 5 jednostek przestępczości.

Brak.

W prowincji istnieje minimum 5 posiadłości Wytwórczych
lub Przetwórczych Dobrej jakości lub Dużego rozmiaru
obrabiających metal.
W prowincji znajduje się minimum 5 posiadłości
produkujących odzież lub też powyżej 10 jednostek
ludności, nie ma ona jednak własnych hodowli owiec ani
też upraw lnu.
Lub
Zbliża się zima.
Brak

W prowincji znajduje się minimum 5 posiadłości

rzemieślnicze

posiadłości rzemieślniczych

Złoto

W regionie musi znajdować się minimum
jedno pole z zasobem Złoto i kopalnia
Dobrej jakości lub Dużego rozmiaru
W prowincji musi znajdować się minimum
4 pola Pierwotnej Puszczy i Chatka
Myśliwego Dobrej jakości i Dużego
rozmiaru
LUB
W prowincji musi znajdować się minimum
4 nieużytkowane pola oraz inne, z zasobem
Magiczne Zwierzęta (to może być już
używane) i Chatka Myśliwego Dobrej
jakości i Dużego
LUB
W prowincji musi znajdować się
Wyspecjalizowana Hodowla: Egzotyczne
Zwierzęta lub Fantastyczna Stajnia
Prowincja musi posiadać minimum 8
używanych pól Terenów Rolniczych oraz
posiadłość Gospodarstwo Rolne oraz
Spichlerz minimum Dobrej jakości i Bardzo
Dużego rozmiaru

Zwierzęta
Egzotyczne

Żywność

Rolniczych, Militarnych, Wytwórczych lub Przetwórczych,
nie ma weń jednak ani jednej, równej największej z nich
Jakością i Rozmiarem posiadłości produkującej narzędzia.
Brak.
W prowincji powstaje Fantastyczna Stajnia lub
Zwierzyniec.

W prowincji produkcja żywności jest niższa, niż wynoszą
jej potrzeby.

4.4) Budowanie Organizacji:
Zasadniczo tworząc Organizacje otrzymujemy 10 punktów, które przeznaczyć można na zakup jej cech
specjalnych (nazywanych dalej Zaletami). Ich liczbę można zwiększyć nabywając Wady (do łącznej ilości 30
punktów). Cechy te działają analogicznie, jak w wypadku tworzenia Postaci Gracza.
Jeśli organizacja jest tworzona od podstaw, jako pierwszy typ działalności Graczy na arenie politycznej
lub przed pierwszą sesją w Czas Waśni zalecane byłoby, żeby Mistrz Gry wyposażył bohaterów w jakiegoś
rodzaju budżet na zakup Posiadłości i wynajem Agentów. Sugerowana wartość tego budżetu powinna wynosić
1.000 jp. Dodatkowo można go zwiększyć o 100jp. za każdy poświęcony na to punkt.

Zalety:
Amoralna:
Wymagania: 6p. 8p.
Opis: Twoja organizacja ma cele delikatnie mówiąc stojące na bakier z jakimkolwiek prawem, poczuciem
przyzwoitości lub etyką biznesu. Wszyscy jej członkowie doskonale wiedzą o tym, że to, co robicie nie jest miłe
i przyjemne i (w większym lub mniejszym stopniu) godzą się na taki stan rzeczy.
Każdorazowo, gdy członkowie tej organizacji łamią prawo lub dopuszczają się jakiegoś bestialstwa
(morderstwo, kradzież, udział w zamachu) nie powoduje to spadku Dyscypliny i Morale członków organizacji.
Jeśli wybierzesz opcje za 8 punktów także działania przeciwko członkom własnej organizacji uchodzą
ci na sucho. Każdy w niej w końcu wie, jaka jest cena porażki, zdenerwowania bosa lub niedochowania
tajemnicy.
Apolityczna:
Wymagania: 6p
Opis: Organizacja jest postrzegana jako instytucja całkowicie apolityczna, nie mieszająca się w żadnego rodzaju
konflikty czy spory na szczeblu państwowym. Owszem, może brać udział w rozgrywkach politycznych, jednak
nie jest brana pod uwagę jako strona czy też narzędzie w intrygach. Tak długo, jak długo organizacja nie
podejmie przeciwko innym graczom agresywnych działań, oni także nie będą starać się jej szkodzić.
Organizacja z tą zaletą nie może posiadać następujących cech: Siła Polityczna, Przestępcza, Nielegalna,
Naciski polityczne, Sekciarska i Wywrotowa.
Bóstwo opiekuńcze:
Wymagania: 4p

Opis: Organizacja, nad którą sprawujesz władzę posiada własnego boga opiekuńczego, który pilnuje, by jej
członkom wiodło się jak najlepiej. Jako jej przywódca jesteś też jego najwyższym kapłanem (choć nie
otrzymujesz żadnych mocy z tego tytułu). Każdorazowo, gdy podejmujesz jakąś akcję związaną z zarządzaniem
Organizacją możesz złożyć ofiarę jej bogu opiekuńczemu. Otrzymujesz wówczas modyfikator +10 do
wybranego testu. Każda ofiara w danym sezonie musi mieć wartość 1jp +1jp za każdą, już złożoną w tej porze
roku.
Charytatywna:
Wymagania: 4p
Opis: Ciało, któremu przewodzisz postrzegane jest jako instytucja działająca w celu poprawy jakości życia
wszystkich istot zamieszkujących obszar, na którym się znajdujesz. Wzbudza ona sympatię wśród ludności.
Otrzymujesz premię +10 do kontaktów z pospólstwem i biedotą oraz osobami podzielającymi twoje,
filantropijne skłonności. Premia ta przenosi się także na twoich agentów.
Ideologiczna:
Wymagania: 8p
Opis: Członków twojej organizacji łączy wspólna myśl i wspólny cel. Wszyscy chcecie zamienić świat w
miejsce idealnej szczęśliwości, wskrzesić złego boga Melkarta, zabić króla i zająć jego miejsce, wprowadzić
sprawiedliwe prawa, walczyć ze zbrodnią lub też ją krzewić. Wiele osób pracowałoby dla ciebie nawet za
darmo, jednak nawet oni potrzebują coś jeść lub narzędzi do swojej pracy.
Każdorazowo gdy rekrutujesz nowego Agenta możesz zadeklarować, że będzie to osoba oddana twojej
ideologii. Czas jego rekrutacji wydłuża się o 1 sezon. Jednak koszta jego rekrutacji i żołd obniżane są o 50%.
Każdy agent, z jakim rozpoczynasz grę traktowany jest jako osoba oddana idei i pobiera zmniejszony
żołd.
Komercyjna:
Wymagania: 6p
Opis: Głównym celem tej organizacji jest zarabiać pieniądze: wszystko jedno legalnie, czy też nie.
Każdorazowo, gdy wykonujesz test Zarządzania lub Agenta celem zarobienia pieniędzy lub uniknięcia
wydatków otrzymujesz premię +10. Gdy losujesz liczbę zarobionych Jednostek Pieniędzy otrzymujesz premię
+1.
Naukowa:
Wymagania: 5p
Opis: Celem tej placówki jest zgłębianie wiedzy i gromadzenie informacji oraz szerzenie dostępu do niej. Wielu
z jej pracowników dysponuje własnymi zasobami, narzędziami pracy czy zbiorami ksiąg i okazów. Możliwość
pracy w oferowanym przez nią zapleczu i otoczeniu przyciąga różnego rodzaju intelektualistów.
Koszta utrzymania wszelkich Posiadłości Naukowych oraz następujących specjalistów: Alchemik,
Doradca, Lekarz, Inżynier, Medyk, Pisarz, ich nauczycieli oraz szkolenia ich jest niższy o 10%
Nieprzyjazna:
Wymagania: 3p
Opis: Organizacja ta istnieje tylko po to, by z kimś walczyć: by pokonać groźnego potwora (np. pustoszącego
okolicę smoka), inną organizację, wrogie królestwo, zwalczać przestępców, czarowników lub konkretną religię.
Musisz określić tego przeciwnika w momencie kreacji organizacji W chwili, gdy jej członkowie podejmują akcję
przeciwko wybranej sile otrzymują premię +10 do wszystkich testów.
Przyjazne duchy
Wymagania: 2, 4 lub 6p.
Opis: Posiadłości organizacji są nawiedzone przez całe stada duchów. Na szczęście są one przyjazne i niezbyt
uciążliwe dla żyjących. Pojawiają się rzadko i zwykle nie sprawiają problemów. Duchy są jednak przyjaźnie
nastawione do instytucji i są gotowe jej pomóc. Zasadniczo raczej nie posuną się do przemocy, mogą jednak
nastraszyć jego wrogów, przeciwdziałać ich spiskom, a nawet służyć radą.
Za każde 2 p. wydane na tą Zaletę duchy mogą pojawić się raz na sesji, w chwili, gdy uznasz, że jest to
stosowne.
Dodatkowo wydając 2p. możesz sprawić, że duchy staną się skłonne do wykorzystywania przemocy.
Nie należy liczyć na posłuszną armię umarłych, jednak prawdopodobnie kilka zjaw, które chętnie wypiją życie
zabójców, lub niewielki oddział widmowych rycerzy, którzy zablokują newralgiczne przejście w górach pojawi
się, gdy będzie tego wymagała sytuacja.

Praworządna:
Wymagania: 4p.
Opis: Członkowie twojej organizacji znani są z tego, że nigdy nie przekraczają prawa, a wręcz odwrotnie:
walczą w jego obronie. Startowe Nastawienie władców i osób sprawujących pieczę nad przestrzeganiem prawa
do Organizacji wynosi 8. Wszyscy jej członkowie i agenci otrzymują też premię +10 podczas kontaktów z nimi.
Religijna:
Wymagania: 6p
Opis: Działania tej organizacji mają na celu przede wszystkim krzewienie jakiejś, konkretnej wiary. Koszta
utrzymania każdej należącej do niej Posiadłości Religijnej oraz następujących Agentów: Kapłan, Kultysta i
Łowca Czarownic zmniejszane są o 10%, tak samo, jak koszta ich nauczycieli oraz treningu.
Dodatkowo wszyscy członkowie i agenci organizacji otrzymują premię +10 do kontaktów z
wyznawcami tego samego lub zbliżonego wyznania.
Słudzy:
Wymagania: 4, 8, 12, 16 lub 20p
Opis: W Organizacji znajduje się kilka osób bardzo związanych z nią, którym na sercu leży jej dobro. Bez niej
osoby te straciłyby cały dorobek swego życia, są więc niemal od niego uzależnione. Za każde 4 p. wydane na tą
Zaletę otrzymujesz jednego Specjalistę. Możesz dowolnie wybrać jego rodzaj. Specjalista pracuje za darmo.
Wszyscy słudzy mają podstawowy stopień wyszkolenia. Wydając dalsze 4p. można go podnieść o 1.
Sojusznicy:
Wymagania: 5, 10 lub 15p.
Opis: Twoja organizacja posiada tradycyjnych sojuszników, którzy nadstawiają za nią karków, gdy dochodzi do
jakiejś przykrej, zagrażającej jej istnieniu sytuacji, jak na przykład wojny czy napaści. Sojusznicy nie są
zainteresowani wyciąganiem cię z każdych tarapatów, spłacaniem twoich długów etc. jednak mogą
wyświadczyć kilka przysług, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Rodzaj sojuszników zależy od ilości
zainwestowanych w nich punktów:
5p. – Pomniejszy sojusznik: wpływowa, bogata lub posiadające duże środki organizacja (np. świątynia jednego z
bóstw, gildia zabójców, szkoła magów) z którą liczą się inni, podobni tobie Władcy, ewentualnie małe (mniejsze
od twojego) państewko lub też potężna, pojedyncza magiczna istota (np. demon, potężny mag)
10p. – Średniej mocy sojusznik: potężna organizacja o zasięgu międzynarodowym (np. jedno z Bractw Magii,
kult ważnego boga, łowcy czarownic), państwo o rozmiarach podobnych do twojego, lub bardzo potężna,
magiczna istota (np. smok, większy demon)
15p. – Potężny sojusznik: potężna organizacja o światowym zasięgu (np. cały kult Tyra albo Melkarta, jedno z
Bractw Rycerskich), potężne, większe od twojego państwo, naprawdę potężna istota magiczna (demoniczny
książę, stary smok, tysiącletni wampir albo licz) albo ich cała grupa.
Sponsorzy:
Wymagania: 1-10p
Opis: Twoja organizacja nie jest do końca niezależna. Powołała ją jakaś siła trzecia: zmarły, bogaty kupiec,
święty misjonarz, miłościwie panujący król jakiegoś państwa etc. Twoja organizacja realizuje jego zamierzenia
lub cele (musisz je wyznaczyć w momencie ich stworzenia) np. opiekuje się biednymi w jego królestwie, stara
się wynaleźć nową broń, która mogłaby mu posłużyć lub też zwalczać jego wrogów. Czerpie na to część
funduszy z jego skarbca.
Co sezon otrzymujesz 10jp. za każdy wydany na tą cechę punkt dofinansowania. Jeśli organizacja
bardzo zawiodła swego sponsora Mistrz Gry może zarządzić, że ten wstrzymał swą pomoc.
Siła polityczna:
Wymagania: 7p
Opis: Mimo, że niekoniecznie militarnie czy finansowo potężna twoja organizacja jest potężną siłą polityczną.
Być może jest ważna dla gospodarki kilku hrabstw czy księstw, być może masz wpływowego kuzyna, a być
może twoja organizacja to kółko gospodyń domowych zrzeszające wszystkie, najszlachetniejsze damy któregoś
z królestw. Każdorazowo, gdy ty lub twoi agenci rozmawiacie z przedstawicielami najwyższych władz, elit
politycznych lub władz lokalnych otrzymujecie premię +10.
Szczęśliwa
Wymagania: 3, 6 lub 9p.

Opis: Jakimś dziwnym trafem wszelkie, negatywne zrządzenia losu omijają twoją organizację. Bardzo rzadko
zdarza się, by stało się w nim coś złego, a nawet te decyzje, które wydawały się już stracone często obracają się
na korzyść ich pomysłodawców. Za każde 3 p. wydane na zakup tej Zalety możesz raz na sesji przerzucić jeden
rzut związany z zarządzaniem Prowincją.
Zakonspirowana:
Wymagania: 7p
Opis: Twoja organizacja jest tajna, nikt nie wie o jej istnieniu, zasobach, czy posiadłościach. Nikt też wreszcie
nie identyfikuje jej z tobą. Inni rozgrywający politycznie nie wiedzą o skali twoich wpływów ani nie znają
tożsamości twoich ludzi przynajmniej tak długo, aż któryś z ich szpiegów nie wykryje ich działalności.
Próby przeniknięcia Agentów do twoich szeregów są trudniejsze o 20%.

Wady:
Czyjaś własność:
Wymagania: 1-10p
Opis: Niestety, twoja Organizacja nie jest tak do końca twoja. Na jej stworzenie wyłożyli pieniądze zewnętrzni
inwestorzy, którzy teraz liczą na zyski. Dalszy rozwój, dobrobyt, realizacja misji przedsiębiorstwa czy twoich
własnych zachcianek dla nich się nie liczy. Na początku każdego sezonu musisz odprowadzić pewną sumę do
ich skarbców. Wynosi ona 10jp. za każdy otrzymany dzięki tej wadzie punkt.
Jeśli pieniądze nie będą trafiać regularnie do skarbców inwestorów możesz zostać nawet odsunięty ze
stanowiska.
Ignorowana:
Wymagania: 3p.
Opis: Twoja organizacja z jakiegoś powodu uchodzi za prowincjonalną, nie liczącą się i generalnie nie wartą
uwagi. Inne organizacje i władze państw zwyczajnie nie zwracają uwagi na tak plebejską strukturę. W
momencie, gdy ty lub twoi agenci rozmawiacie z przedstawicielami szlachty, władz państwowych, innych
organizacji lub wysokiego kleru otrzymujecie karę -10 do testów społecznych.
Infiltrowana
Wymagania: 1-20p.
Opis: Organizacja, nad którą sprawujesz władzę już dawno temu została spenetrowana przez wrogie służby
specjalne. W efekcie pełna jest nasłanych podżegaczy, szpiegów, skrytobójców, prowokatorów i trucicieli
wszelkiej maści. Za każdy 1p. otrzymany za tą Wadę w organizacji znajduje się 1 agent wroga. Nie znasz jego
tożsamości ani specjalizacji.
Heretycka:
Wymagania: 5p.
Opis: Komuś w kręgach kościelnych nie spodobały się poglądy twojej organizacji. W efekcie jej członkowie
zostali okrzyknięci heretykami, bluźniercami i praktykami ciemnych sztuk. Każdy agent i inny członek
organizacji jest potencjalnym celem dla Łowców Czarownic. Organizacja nie może posiadać samemu łowców
na swój użytek.
To, że organizacja jest uważana za Heretycką nie oznacza jeszcze, że musi paktować z ciemnymi
mocami. Oznacza natomiast, że głosi jakieś poglądy, które są sprzeczne z linią którejś z głównych religii.
Kodeks honorowy:
Wymagania: 2 do 10p.
Opis: Instytucja, którą zarządzasz posiada własny, wewnętrzny kodeks postępowania, który narzuca na swoich
ludzi. Jego reguły mogą być różne, nie zawsze też muszą też mieć cokolwiek wspólnego z jakimikolwiek
zasadami etycznymi. Przykładowo organizacja może zakazywać stosowania przemocy, wymuszać na swoich
członkach poświęcenia minimum jednego dnia w tygodniu na pracę w przytułku dla biednych, nakazywać
noszenia konkretnych strojów (np. w barwach sponsorującego ją władcy), stale nosić emblematy przynależności
doń albo karać śmiercią za nie wykonanie poleceń przywódcy lub wyjawienie tajemnicy jej istnienia. Za każde 2
punkty uzyskane za tą cechę musisz wymyślić jedną, wewnętrzną zasadę etyczną.
Oczywiście jako przełożony musisz świecić swym podkomendnym przykładem. Nie możesz więc nie
stosować się do tych reguł.
Korupcja:
Wymagania: 5p.

Opis: Korupcja jest zjawiskiem rozpowszechnionym w Laruzji o wiele bardziej, niż w naszym świecie. Jednak
twoja organizacja pod tym względem bije wszelkie rekordy, a urzędnicy uczynili z niej prawdziwy styl życia. Co
więcej niemal każdy, kto przyjdzie na ich miejsce jest bardzo szybko wciągany w tryby ich machinacji.
Wszelkie próby przekupienia lub innego skłonienia do niepożądanej działalności twoich ludzi są o 20 łatwiejsze,
niż zwykle.
Próby załatwienia czegokolwiek przez osoby z zewnątrz bez odpowiedniego posmarowania są
natomiast z góry skazane na niepowodzenie.
Ksenofobia
Wymagania: 4p.
Opis: pracownicy tej organizacji bardzo kiepsko reaguje na obcych i generalnie przedstawiciele jakiejkolwiek
innej rasy nie mają czego w niej szukać (być może zresztą organizacja została stworzona po to, by walczyć z
innymi rasami lub przynajmniej szowinistycznie promować wpływy jednej z nich). Automatycznie rasowe
nastawienie do każdego przedstawiciela obcej rasy odczytywane jest o 1 poziom niżej, niż normalnie. Także
normalnie tolerowane zjawiska (np. magia, urządzenia techniczne, czy tolerowane religie) wywołują
modyfikator – 1 do Nastawienia.
Misja:
Wymagania: 3p.
Opis: Twoja organizacja posiada silny, wyznaczony cel, który musisz zrealizować. Cel może być dowolny:
począwszy od obalenia złego władcy (lub też dobrego i zajęcia jego tronu), przez walkę z biedą po szkolenie
oficerów wojskowych lub handel bronią. Musi być jednak konsekwentnie realizowany. W każdym sezonie
musisz przeznaczyć jakieś środki na jego realizację. Co więcej, jeśli pojawi się okazja, by osiągnąć swe zadanie
musisz przeznaczyć na jego realizację tylu agentów, ilu tylko zdołasz.
Możesz zrezygnować z tych prac, jeśli tylko uda ci się wykonać test Zarządzania – 20.
Naciski polityczne:
Wymagania: 5p.
Opis: Twoja organizacja jest zabawką w rękach innej, potężniejszej siły, np. znacznie silniejszej instytucji,
państwa lub innej potęgi (np. bogów). Siły te chcą zmusić ją do jakichś działań (a zniechęcić do innych). Jak
długo realizujesz ich zalecenia jesteś bezpieczny. Jeśli tego nie robisz, to niestety spotykają cię przykrości:
począwszy od niekorzystnych regulacji prawnych, niezapowiedzianych danin, na aresztowaniach, zabójstwach
lub próbach szantażu zarówno twoich pracowników jak i ciebie.
Nielegalna
Wymagania: 8p.
Opis: Cóż, twoja organizacja zajmuje się czymś, co wysoce nie odpowiada legalnej władzy na terenach, które
odwiedzasz. Niezależnie, czy przygotowujesz rebelię lub powstanie przeciwko legalnemu władcy, prowadzisz
groźną sektę lub też tworzysz kartel zorganizowanej przestępczości ściąga to groźbę na wszystkich należących
do niej. Wszystkie osoby należące do organizacji muszą się ukrywać. Jeśli jej członkowie zostaną wykryci
najpewniej natychmiast zostaną aresztowani lub zabici na miejscu. Rozsądniej dla ciebie także by było, gdybyś
nie obnosił się z tym, że jesteś przywódcą tej organizacji…
Członkowie twojej organizacji są potencjalnymi celami dla Szeryfów, nawet, jeśli sami nie robią nic
złego.
Obca
Wymagania: 5p.
Opis: Twoja organizacja (obojętnie: słusznie czy nie) traktowana jest jako powiązana z jednym z państw lub ras.
Składa się w większości z jego przedstawicieli i niestety dość często traktowana jest jako zbieranina szpiegów.
Nastawienie do twojej organizacji kształtuje się tak, jak nastawienie do siły, z jaką jest identyfikowana
(oczywiście twoje czyny nadal mają na nie wpływ, zwłaszcza, jeśli potwierdzają złą opinię, z jaką spotyka się
dany naród lub rasa).
Obciążona wydatkami
Wymagania: 3, 6 lub 9p.
Opis: Statutowe działania twojej organizacji (obojętnie jakie są) pochłaniają duże pieniądze, dlatego też
wszelkie koszta jej działalności są wyższe, niż w wypadku innych instytucji. Koszt Utrzymania wszystkich
Specjalistów i Posiadłości należących do ciebie rośnie o 10% za każde 3 punkty uzyskane dzięki tej Wadzie.
Opozycja

Wymagania: 4 lub 8p.
Opis: Nie wszyscy w organizacji są zadowoleni z formy rządów lub też sprawującej je osoby. Niektórzy
woleliby na twym tronie widzieć innych ludzi, na przykład siebie. Osoby te próbują wszystkiego, by strącić cię
ze stołka, poza zniszczeniem organizacji… Co gorsza ty nie możesz im nic legalnie zrobić. W zależności od
tego, ile otrzymasz punktów za tą Wadę, tak silna jest opozycja.
Za każdym razem, gdy podejmujesz próbę zarządzania organizacją opozycja z czystej złośliwości ją
sabotuje. Otrzymujesz karę -10 do wszystkich testów Zarządzania. Jeśli wybrałeś drugi stopień Wady testy mają
trudność -20.
Pech:
Wymagania: 3, 6 lub 9p.
Opis: Z nieznanych przyczyn twojej organizacji nie wiedzie się dobrze i co jakiś czas zdarzają się w niej
nieprzyjemne wypadki. Nie wiadomo, czym są spowodowane. Ludzie mówią, że masz po prostu pecha. Za
każde 3p. otrzymane za tą Wadę Mistrz Gry może ci nakazać przerzuć jeden, udany test związany z
zarządzaniem tą krainą.
Pacyfistyczna:
Wymagania: 8p.
Opis: Wasza organizacja nie toleruje żadnej przemocy, co więcej: nie chce żadnej przemocy. Trudno
powiedzieć, czy jesteście misjonarzami, wyznawcami jakichś doktryn etycznych, czy też zwykłymi ludźmi,
którzy chcą zwyczajnie prowadzić interesy i nawet nie przejdzie wam przez myśl, by robić to nieuczciwie. W
każdym razie: nie możesz posiadać żadnych zabójców, sabotażystów, bandytów, nadzorców, oprawców etc.
Możesz wykorzystywać ochroniarzy, gwardzistów, szpiegów i fechmistrzów, ale nie do bezpośredniego ataku.
Racjonalna
Wymagania: 6p.
Opis: Ludzie, którym przewodzisz wierzą w dość specyficzny przesąd: uważają mianowicie, że wszystko da się
ogarnąć rozumem i wytłumaczyć. Nie wiadomo skąd tacy wzięli się w krainie magii i miecza. Być może z
innego świata?
Twoja organizacja nie będzie wykorzystywać czarowników, kapłanów ani innych adeptów magii. Nie
będzie ich szkolić ani płacić za żadne ich usługi.
Sekciarska:
Wymagania: 5
Opis: Członkowie twojej organizacji wierzą w coś, co jest niezgodne z normalną, religijną doktryną lub też
oddają cześć jednemu z zakazanych bóstw (ewentualnie praktykują czarną magię). Otrzymujesz karę -10 do
wszelkich kontaktów z władzami religijnymi. Jeśli twoje praktyki wyjdą na jaw otrzymujesz analogiczną karę do
kontaktów ze wszystkimi osobami, które nie podzielają twojego „hobby”.
Skompromitowana
Wymagania: 6p.
Opis: Twoja organizacja w przeszłości jakoś się skompromitowała. Być może poniosła spektakularną klęskę na
skutek własnych zaniedbań. Być może została ośmieszona lub padła ofiarą wyrafinowanej intrygi. W każdym
razie utraciła twarz. W każdym wypadku, gdy w grę wchodzi zaufanie lub dobre imię przedstawiciele twoich
struktur otrzymują karę -10 podczas negocjacji.
Terytorialna
Wymagania: 3 lub 6p.
Opis: Twoja organizacja związana jest z niewielkim terytorium: obszarem jednego miasta, księstwa lub krainy
geograficznej. Jej członkowie nie chcą wychodzić poza jego granice. Nie możesz posiadać żadnych kontaktów
poza granicami tego obszaru, ani żadnych posiadłości (możesz posiadać szlaki handlowe i agentów).
Za 3 punkty obszar, na którym się znajdujesz jest zgodny ze skalą gry, na której grasz lub większy.
Jeśli wybierzesz wadę za 6 p. obszar jest mniejszy, niż skala gry (np. grając na skali Królestwa musisz
ograniczyć działalność do jednego księstwa).
Wrogowie / Konkurenci
Wymagania: 4, 8p.
Opis: Organizacja, którą kierujesz posiada wrogów. Być może są to osoby, z którymi konkurujesz o te same
zasoby. Być może są to ludzie, którym w jakiś sposób się naraziłeś. W każdym razie: są potężni i chcą cię

zniszczyć. Ty sam nie za bardzo możesz sobie na to pozwolić: nawet, jeśli ich unicestwisz, to w końcu i tak
znajdzie się ktoś, kto zajmie ich miejsce.
Jeśli wybrałeś wadę za 4p. twój przeciwnik jest równy Ci mocą.
Jeśli wybrałeś wadę za 8p. twój przeciwnik jest silniejszy od twojej organizacji lub też dysponuje
potężnym, nadprzyrodzonym wsparciem.
Wywrotowa
Wymagania: 6p.
Opis: Celem twojej organizacji jest obalenie obecnie panującego porządku w jednym z państw, prawdopodobnie
strącenie jego władcy i być może zastąpienie go kimś innym lub wszczęcie rebelii cele odłączenia którejś z jego
prowincji. Automatycznie wszelkie kontakty z osobami pozytywnie nastawionymi do tego państwa są
trudniejsze o 20%. Jeśli istnienie organizacji wyjdzie na jaw wywiad tego państwa natychmiast rzuci wszelkie
dostępne środki na zniszczenie jej. Z całą pewnością wysłane zostanie też wojsko przeciwko twej organizacji.
Zabobonna
Wymagania: 4, 8p.
Opis: Przedstawiciele twojej organizacji wierzą w duchy, demony, krasnoludki i magię. Oczywiście mają rację,
wszystkie te zjawiska w końcu w tym świecie istnieją. Jednak ich wiara daleka jest od rozsądku. W efekcie więc
nawet jęk wiatru w oknach jest dla nich wyciem upiorów, a spotkanie z każdym zjawiskiem nadprzyrodzonym
stanowi dlań chwilę grozy.
Twoi agenci otrzymują karę -10 do wszystkich działań, jeśli spotykają się z jakimś zjawiskiem
nadprzyrodzonym. Jeśli wybrałeś drugi stopień kara wynosi -20
Zafascynowana:
Wymagania: 2p.
Opis: Wada ta jest odpowiednikiem wady Fascynacja dla Postaci. Członkowie twojej organizacji zafascynowani
są jakimś tematem, obojętnie: związanym z celami ich działalności czy też zupełnie wziętym z sufitu. To może
być wszystko: kolekcjonowanie dzieł sztuki lub kolorowych karteczek, badania nad magicznymi istotami, udział
w koncertach lub podziwianie walk gladiatorów. Możesz sam wybrać obiekt fascynacji. Każdorazowo, gdy
spotykają się z tym zjawiskiem natychmiast do niego garną. Zmuszenie ich do jakiejkolwiek innej pracy
wymaga testu Zarządzania -20.
Zbiurokratyzowana:
Wymagania: 6p.
Opis: Zarządzanie twoją organizacją jest trudne, wymaga też przekładania ogromnych ilości papierzysk i
zyskanie ogromnej ilości zezwoleń. Co za tym idzie wykonanie każdej akcji (włączając to wydanie rozkazu
agentom) wymaga wykonanie testu Zarządzania (opartego na Mądrości). Jeśli ten się nie powiedzie: akcja
opóźni się. Docelowo zostaje ona podjęta w następnym sezonie. Jeśli jednak gra toczy się w innym trybie
czasowym (np. w trybie normalnej przygody) Mistrz Gry ma prawo zmniejszyć czas oczekiwania na reakcję, na
krótszy, lecz równie niewygodny (np. godziny, dni lub tygodnie).

Statut:
Kolejną rzeczą, którą musisz ustalić tworząc organizacje jest jej Statut. Statut określa cele, jakie kładzie
przed sobą organizacja oraz wytycza jej główne zadania. Nie musi on być zbyt szczegółowy, zarysowuje on
jednak główne ramy jej działalności, oraz tego, jakie są najważniejsze zadania. Aby to doprecyzować wybierz
Statut organizacji.
Statuty są krótkimi opisami określającymi naturę twoich sił oraz to, do jakich kroków mogą się
posunąć. Masz prawo wybrać dwa (choć możesz zadowolić się jednym). Organizacja w każdym sezonie musi
podążać za swoim statutem. Jeśli tego nie robi: jej Morale i Dyscyplina spadają o 1 punkt.
Zasadniczo istnieją następujące statuty:
Artystyczna
Organizacja stawia sobie za zadanie zrzeszanie i pomoc w pracy ludziom sztuki, organizację występów
i jej ogólną promocję. Organizacja realizuje swój statut właśnie poprzez organizowanie występów i wystaw
sztuki, zdobywanie nowych kontaktów, tworzenie odpowiednich posiadłości oraz szkolenie odpowiednich
specjalistów.
Zasada specjalna: Każdorazowo, gdy członkowie organizacji tego typu są zmuszeni do popełniania
przestępstw, szpiegostwa, użycia przemocy, morderstw lub ryzykowania własnym zdrowiem albo życiem
Morale i Dyscyplina organizacji spadają o 1 punkt, chyba, że posiada ona drugi statut zezwalający jej na tego
typu działalność.

Charytatywna
Organizacja zajmuje się pomocą osobą pokrzywdzonym lub potrzebującym, biednym i opuszczonym.
Swój statut realizuje zmniejszając biedę w prowincjach, szkoląc odpowiednich specjalistów, pomagając
poszkodowanym oraz wznosząc odpowiednie konstrukcje.
Zasada specjalna: Każdorazowo, gdy członkowie organizacji tego typu są zmuszeni do popełniania
przestępstw, szpiegostwa, użycia przemocy, morderstw lub ryzykowania własnym zdrowiem albo życiem
Morale i Dyscyplina organizacji spadają o 1 punkt, chyba, że posiada ona drugi statut zezwalający jej na tego
typu działalność.
Kupiecka
Głównym celem organizacji o statusie kupieckim jest gromadzenie pieniędzy i pomnażanie dochodów
jej członków. Organizacja realizuje swój statut zarabiając pieniądze, otwierając nowe szlaki handlowe oraz
nabywając posiadłości rokujące w przyszłości szanse na zarobienie pieniędzy.
Zasada specjalna: Jeśli w danym Sezonie organizacja zarabia pieniądze jej Morale nigdy nie spada poniżej 4.
Jednak jeśli w którymś Sezonie organizacja przyniesie straty jej Morale automatycznie spada o 1 stopień.
Każdorazowo, gdy członkowie organizacji tego typu są zmuszeni do popełniania przestępstw,
szpiegostwa, użycia przemocy, morderstw lub ryzykowania własnym zdrowiem albo życiem Morale i
Dyscyplina organizacji spadają o 1 punkt, chyba, że posiada ona drugi statut zezwalający jej na tego typu
działalność.
Magiczna
Celem twego stowarzyszenia jest zdobywanie coraz większej ilości mocy magicznej. Swój status
realizujesz poznając i rzucając nowe czary, zdobywając lub nabywając księgi zaklęć oraz wznosząc odpowiednie
posiadłości i szkoląc specjalistów.
Zasada specjalna: Każdorazowo, gdy członkowie organizacji tego typu są zmuszeni do popełniania
przestępstw, szpiegostwa, użycia przemocy, morderstw lub ryzykowania własnym zdrowiem albo życiem
Morale i Dyscyplina organizacji spadają o 1 punkt, chyba, że posiada ona drugi statut zezwalający jej na tego
typu działalność.
Militarna
Głównym celem organizacji jest toczenie wojen i przygotowywanie się do nich. Cel może być różny:
przygotowywania do napaści lub obrony, szkolenie młodych dowódców lub po prostu nauka szermierki. Zadania
swoje organizacje militarne realizują gromadząc wojska, wznosząc Posiadłości o wojskowym przeznaczeniu
oraz zbierając zasoby i ekwipunek niezbędny do prowadzenia wojen.
Zasada specjalna: Organizacje Militarne nie otrzymują kar do Morale, Dyscypliny i Nastawienia w momencie,
gdy wykorzystują swoje środki do prowadzenia wojny lub podejmowania innych działań wojskowych. Ich
członkowie mogą też w dowolny sposób korzystać z przemocy, pod warunkiem, że mieści się to w normalnych
regułach prowadzenia wojny.
Organizacja nadal jest jednak podatna na wszelkie efekty wpływające na Morale, Dyscyplinę i
Nastawienie występujące podczas Wojny, a opisane w dodatku Wojna Totalna.
Mroczna
Organizacja zajmuje się którąś z mrocznych i zakazanych dziedzin sztuk tajemnych Laruzji:
nekromancją, kultem zakazanych bóstw, demonologią, lub też posiada wielu potwornych członków
(nieumarłych, wampiry, wilkołaki, wiedźmy etc.).
Zasada specjalna: Organizacja nie otrzymuje kar do Morale i Dyscypliny w chwili, gdy jej członkowie parają
się czarną magią i innymi, mrocznymi działaniami. Nie otrzymuje też odpowiednich kar, jeśli łamią prawo,
wystawiają się na niebezpieczeństwo lub popełniają zbrodnie w rodzaju morderstw, jeśli tylko da się to wyjaśnić
praktykami organizacji lub też jej dobrem.
Naukowa
Główne zadanie organizacji tego rodzaju polega na gromadzeniu wiedzy i jej wymianie. Organizacja
realizuje swoje cele nabywając księgi, sprowadzając uczonych, budując służące nauce lub edukacji posiadłości
(lub posiadłości wspierające jej pracę) oraz szkoląc nowych specjalistów i uczonych.
Zasada specjalna: Każdorazowo, gdy członkowie organizacji tego typu są zmuszeni do popełniania
przestępstw, szpiegostwa, użycia przemocy, morderstw lub ryzykowania własnym zdrowiem albo życiem
Morale i Dyscyplina organizacji spadają o 1 punkt, chyba, że posiada ona drugi statut zezwalający jej na tego
typu działalność.

Obronna
Organizacja ma na celu obronę lub samoobronę jakiegoś miejsca, idei, grupy ludzi lub państwa np.
ochronę szlaku handlowego, wymierającego gatunku zwierząt, zwalczanie przestępczości etc. Statut swój
realizuje budując i utrzymując posiadłości obronne, szkoląc i utrzymując wojsko oraz specjalistów służących do
obrony.
Zasada specjalna: Organizacja nie otrzymuje kar do Morale, Dyscypliny i Nastawienia w chwili, gdy jej
członkowie łamią prawo, wystawiają się na niebezpieczeństwo lub prowadzą działania militarne, które da się
uzasadnić potrzebą bronionego obiektu. Otrzymują natomiast karę -1 do Nastawienia, Morale i Dyscypliny, jeśli
swoimi działaniami Organizacja doprowadzi do pogorszenia się losu chronionego obiektu.
Przestępcza
Organizacja tego typu skupia osoby pragnące czerpać zyski na krzywdzie innych lub po prostu omijać
prawo. Ich wspólna obecność w jednym miejscu powoduje, że ich „praca” jest łatwiejsza i przynosi więcej
pieniędzy, niż mogłoby to mieć miejsce w normalnych warunkach. Swój statut organizacja realizuje zarabiając
pieniądze i gromadząc wpływy.
Zasada specjalna: Nastawienie do organizacji przestępczej nigdy nie może być wyższe, niż 8. Organizacje
przestępcze nie tracą Morale lub Dyscypliny na skutek podejmowania działań wiążących się z użyciem
przemocy, morderstw lub innego rodzaju złamania prawa, pod warunkiem, że służą one interesowi organizacji
lub przynoszą jej zysk.
Religijna
Głównym celem organizacji jest promocja jakiejś, ściśle określonej religii, zapewnienie miejsc do
modlitwy, swobody wyznania, budowa świątyń, dostarczenie do nich materiałów na ofiary oraz wszelkich
niezbędnych do ich funkcjonowania przedmiotów, szkolenia kapłanów i innych specjalistów.
Zasada specjalna: Organizacja nie otrzymuje kar do Morale i Dyscypliny, jeśli wykorzystuje przemoc lub łamie
prawo, albo nawet popełniają morderstwa tak długo, jak długo da się to wyjaśnić religią. Otrzymują karę – 1 do
obydwu tych cech za każdym razem, gdy otwarcie łamiesz lub zmuszasz jednego ze swych ludzi do
postępowania przeciwko swej wierze.
Dodatkowo agenci otrzymują premię +10% kiedy ich działania dotyczą wyznawców twojej religii.
Rozrywkowa
Celem organizacji jest zapewnienie jej członkom zabawy i rozrywki. Status jest wypełniany w
momencie organizowania zabaw, uroczystości i świąt oraz nabywania potrzebnych do tego elementów i
przedmiotów, szkolenia i zdobywania specjalistów lub też wznoszenia odpowiednich posiadłości.
Zasada specjalna: Każdorazowo, gdy członkowie organizacji tego typu są zmuszeni do popełniania
przestępstw, szpiegostwa, użycia przemocy, morderstw lub ryzykowania własnym zdrowiem albo życiem
Morale i Dyscyplina organizacji spadają o 1 punkt, chyba, że posiada ona drugi statut zezwalający jej na tego
typu działalność.
Spisek
Celem twojej organizacji jest jakiegoś rodzaju działanie przeciwko władzy: obalenie złego tyrana lub
odwrotnie, dobrego władcy i zajęcie władcy, wywołanie rebelii w prowincji lub też chłopskiego buntu.
Obojętnie od motywów takiego zrywu swój statut realizujesz poprzez gromadzenie broni, informacji
wywiadowczych i zwolenników, szkolenie mających militarne zastosowania specjalistów lub też wojska. Oraz
oczywiście prowadzenie działań bojowych i zamachów.
Zasada specjalna: Organizacja nie otrzymuje kar do Morale i Dyscypliny w chwili, gdy jej członkowie łamią
prawo, wystawiają się na niebezpieczeństwo lub popełniają zbrodnie w rodzaju morderstw, jeśli tylko da się to
wyjaśnić realizacją celu jej istnienia.
Szpiegowska
Zadanie organizacji polega głównie na zdobywaniu informacji oraz potajemnym przeciwdziałaniu
działań jej konkurentów. Statut realizowany jest poprzez gromadzenie nowych agentów, przydatnych w
zadaniach zasobów, szkoleniu nowych specjalistów oraz wykonywaniu przez nich zadań.
Zasada specjalna: Członkowie organizacji mogą wykorzystywać przemoc, łamać prawo oraz prowadzić
szeroko pojętą działalność wywiadowczą (włącznie z dokonywaniem zamachów, porwań etc.) tak długo, jak
długo da się to wyjaśnić dobrem organizacji lub jej mocodawców. Działania takie nie wywołują spadku Morale
lub Dyscypliny wewnątrz Organizacji.
Wielorasowa:

W skład organizacji wchodzą przedstawiciele różnych ras rozumnych, zrzeszonych przez wspólny cel
lub ideał. Żaden z nich nie stawia się wyżej od innych i nie uważa się za lepszego lub gorszego. Nawet, jeśli ich
gatunki w normalnych okolicznościach toczą krwawe wojny.
Zasada specjalna: Każdorazowo, gdy członkowie organizacji tego typu są zmuszeni do popełniania
przestępstw, szpiegostwa, użycia przemocy, morderstw lub ryzykowania własnym zdrowiem albo życiem
Morale i Dyscyplina organizacji spadają o 1 punkt, chyba, że posiada ona drugi statut zezwalający jej na tego
typu działalność.
Kary do Morale, Nastawienia i Dyscypliny wynikające z obecności przedstawicieli innych ras są o 1
punkt mniej poważne, niż wynikałoby to z normalnych zasad.

Tworzenie organizacji: Rys końcowy:
Ostatnią rzeczą, jaką musisz zrobić tworząc Organizacje jest, jak w wypadku Postaci oraz innych
opisanych w tym pliku struktur: stworzenie jej tła fabularnego. Jak łatwo zgadnąć każda organizacja: czy to
firma, kompania kupiecka, sabat czarownic, gildia czy cech kupców stawia sobie inne zadania. Równie dobrze
może być nią zakon rycerski, którego jedynym celem jest prowadzenie wiecznej wojny z innowiercami,
kupiecka kompania stawiająca sobie na celu zarabianie pieniędzy albo pragnący przygotować przewrót spisek
powstańców, jak i na przykład klub gentlemanów szastających złotem celem zapewnienia sobie ciągłego
dopływu gotówki, pomagająca ofiarom wojen i sierotami bractwo filantropów jak i kółko gospodyń wiejskich.
Każda z nich stawia sobie zupełnie inne cele, ma też inne problemy. Tak więc możesz stworzyć niemal dowolną
strukturę używając tyle inwencji, ile tylko zdołasz.
Aby ułatwić ci zadanie pozwoliłem sobie przygotować zestaw pytań, jakie możesz sobie zadać:
1) Jaki jest cel twojej organizacji?
Jak wspomniałem: każda organizacja jest inna i co innego jest jej celem. Jaki jest twój? Dostarczenie
rozrywki jej członkom? Organizacja buntu przeciwko złemu władcy? Pomoc biednym i potrzebującym?
Wymiana wiedzy i doskonalenie umiejętności gospodyń wiejskich, uczonych – filozofów lub czarowników?
Promocja sztuki? Organizacja czasu panien z dobrego domu lub też ich edukacja? Prowadzenie działalności
przestępczej? Szpiegostwo na rzecz jednego z królestw?
Zastanów się dobrze nad tym, co jest celem twojej organizacji.
2) W jaki sposób go realizuje?
Twoja organizacja ma już swój cel. Teraz najwyższy czas zastanowić się, za pomocą jakich metod chce
go realizować. W zasadzie do wszystkiego można bowiem dojść tak dobrą, jak i złą drogą. Jakich sposobów wy
używacie? Jakimi się brzydzicie? Przykładowo: możesz chcieć stworzyć organizację magów, którzy pragną
poszerzać swoje umiejętności i gromadzić magiczne moce. Jednak jak daleko się posuną? Przyjmą w swoje
szeregi czarnoksiężników i nekromantów? Będą paktować z demonami? Będą okradać siedziby konkurentów,
rabować groby w poszukiwaniu magicznych przedmiotów lub więzić i torturować niezależnych czarowników by
wydrzeć im ich sekrety? Może nie uczynią nic z tego, gdyż brzydzą się tego typu metodami?
3) Jacy ludzie ją tworzą?
Kto stanowi trzon twoich sił? To młodzi zapaleńcy, czy starzy, doświadczeni wiarusi? Ludzie, elfy,
krasnoludy? Czym zajmuje się większość jej członków? To uczeni, artyści, agenci wywiadu, czarownicy,
bandyci? Jak odnoszą się do obcych, konkurencji, sojuszników? Co ich trzyma przy tobie? Wspólne ideały?
Chęć zysku? Wspólna przeszłość? Więzi przysiąg? Religia? Strach?
4) Jak wygląda jej siedziba?
Jak wygląda siedziba twojej organizacji? To przestronny gmach, czy obskurna chata na skraju miasta,
gdzie od czasu do czasu zbierają się spiskowcy? Albo drewniany, ukryty w lasach fort, wokół którego szkoleni
są partyzanci albo banici? Potężny zamek, wieża maga lub twierdza? Czy można do niej łatwo trafić, czy też
może jest ona ukryta?
5) Jak odbierana jest przez innych ludzi? Czy posiada jakichś wrogów?
Jak odbierani są twoi ludzie? Czy budzą szacunek, lęk, czy też może są pogardzani, ignorowani albo
aresztowani w momencie, gdy zostaną rozpoznani? Być może na ich widok pojawiają się sprzeczne reakcje?
Jeśli tak, to kto się ich obawia, a kto ich szanuje lub patrzy na nich z podziwem? Wyższe warstwy
społeczeństwa? Biedacy? Władze świeckie lub religijne? Przestępcy?
Czy posiadasz jakiś wrogów lub nieprzyjaciół? Szpiegów innego królestwa? Tyrańskiego władcę, który
nie lubi, gdy jego poddani gromadzą się? Wrednego krytyka, który bezpodstawnie niszczy w recenzjach
organizowane w twoich teatrach przedstawienia? Nawiedzonego misjonarza który burzy się na krwawe walki
gladiatorów, jakie organizujesz w swoim amfiteatrze? Wpływowego konkurenta, księcia kupieckiego, który po
prostu nienawidzi konkurentów (albo tylko twojego ojca, który w młodości odbił mu twoją matkę).
6) Jaka jest jej historia?

Od ilu lat istnieje twoja organizacja? Założyłeś ją z bratem i kuzynami dwa tygodnie temu, czy też
może posiada setki lat tradycji? Jak była postrzegana w przeszłości? W jaki sposób ludzie patrzą na ciebie
porównując cię z twoimi poprzednikami?

4.5) Zarządzanie organizacją:
Organizacje zarządzane są w dokładnie w ten sam sposób, co Prowincje czy Posiadłości. Różnica
polega głównie na odmiennej strukturze działania. Organizacje zwykle nie są właścicielami jednej, a wielu
Posiadłości, natomiast nie mają ziemi i nie są tak przywiązane do terytorium, jak Prowincje. Właściciel
Organizacji może wykonać dokładnie te same akcje, co właściciel Posiadłości czy Prowincji (i odwrotnie).
Dodatkowo jego dziedzina posiada trzy inne opcje, które powyżsi wykonują rzadziej. Są to:
- Stworzenie szlaku handlowego:
Ty lub jeden z twoich agentów zaczynacie rozmowy z przedstawicielami innej organizacji, lokalnych
władz i kupców odnośnie stworzenia szlaku handlowego. Próbujecie podpisać umowy, wybadać rynki, czy też
wreszcie poznać osoby, z którymi warto handlować (tzn. ludzi zdolnych sprzedać duże ilości towarów lub też je
nabyć). Proces trwa jeden sezon i wymaga testu zarządzania opartego na Charyzmie lub Mądrości (wybór
Gracza). Jego powodzenie oznacza, że pod koniec sezonu szlak został uruchomiony.
- Zwiększenie zysku ze szlaku:
Możesz próbować zwiększyć zyski przynoszone przez szlak handlowy. Wystarczy na przykład, byś
skierował wozy inną drogą, krótszą, lecz uczęszczaną przez bandytów lub niebezpieczną z innych powodów
albo też spróbował przemytu towarów bez płacenia ceł. Praktyka taka wymaga testu zarządzania z dowolną
ilością Podbić. Za każde podbicie udaje ci się sprzedać towar o 10% drożej, niż wskazywałyby na to zwykłe
reguły. Jednakże, jeśli nie powiedzie ci się test Zarządzania oparty na Charyzmie lub Mądrości (wybór Gracza)
tracisz cały transport. Jeśli natomiast test zakończy się porażką krytyczną tracisz cały szlak i musisz go stworzyć
od nowa. Twoi dotychczasowi partnerzy nie chcą cię bowiem już dłużej znać.
- Zatrudnienie Specjalisty:
Rekrutacja w Laruzji odbywa się w sposób dość prosty. Najczęściej władca, który postanawia zatrudnić
nowego sługę rozsyła po kraju wici, ogłaszające, że potrzebuje człowieka określonej specjalności, lub też, jeśli
potrzebni są robotnicy niewykwalifikowani: nakazuje stawić się pewnej ilości chłopów w ramach pańszczyzny.
Ustala też termin, w którym specjaliści mają stawić się na audiencję. W wyznaczonym dniu ci stają przed jego
obliczem, przynosząc ze sobą owoce swej pracy, przyprowadzając mistrzów i świadków, potwierdzających ich
umiejętności lub też przynosząc listy polecające od swoich poprzednich pracodawców. Na tej podstawie Władca
lub oddelegowany do tego zadania urzędnik dokonuje oceny umiejętności i wybiera najbardziej odpowiadającą
mu osobę.
Z racji odległości, jaką muszą pokonać specjaliści czas ich rekrutacji zajmuje przynajmniej 1 tydzień.
Zasadniczo zwykle najmowani są Fachowcy. By ich wynająć należy ponieść koszt jednosezonowego utrzymania
takiej. Natomiast jeśli pragniemy zatrudnić kogoś lepszego koszt jego wynajęcia wynoszą 5 x tyle, co jego
sezonowy żołd. Dodatkowo musimy także liczyć się z faktem, że poszukiwania odpowiedniej osoby za każdy
poziom jej zaawansowania trwają 2 razy dłużej (2 tygodnie, 4 tygodnie, 8 tygodni etc.) za każdy poziom
zaawansowania ponad Fachowca. Po trzecie: władca musi wykonać test Zarządzania. Jeśli ten mu się nie
powiedzie zatrudnia osobę o 1 stopień zaawansowania niższą, niż planował. Po prostu źle ocenił człowieka.
Fachowcy zatrudnieni jednorazowo nie są zbyt godni zaufania. Ich Morale i Dyscyplina są zawsze
obliczane tak, jakby było 2 stopnie niższe, niż normalnie. Wszelkie próby namówienia ich do zdrady,
przekupstwa etc. są natomiast łatwiejsze o 20%.
- Szkolenie specjalistów:
Zamiast wynajmować nowych ludzi możemy poddawać szkoleniu posiadane już sługi. W Laruzji
zwykle polega to na znalezieniu odpowiedniego mistrza (musi być on mieć poziom zaawansowania
przynajmniej równy planowanemu zaawansowaniu szkolonego) i przekazaniu mu ucznia. Mistrz pobiera pewną
kwotę za szkolenie. Dodatkowo na jego własność przechodzą wszystkie owoce pracy ucznia (co zwykle jest
dużo bardziej korzystne). Szkolenie trwa tyle miesięcy, ile wynosi jego nowy poziom doświadczania. Tak więc,
by wyszkolić od zera specjalistę 2 poziomu należy poświęcić 2 miesiące, specjalistę 3 poziomu: 5 miesięcy
(musi on awansować z najpierw na 2 poziom doświadczenia, a dopiero potem na 3). Tak więc, jeśli nie ma
innych przeciwwskazań szkolenie (od zera) trwa:
- dla amatorów: 5 miesięcy (2 sezony)
- dla fachowców: 10 miesięcy (3 sezony)
- dla mistrzów: 55 miesięcy (18 sezonów)

- dla arcymistrzów: 120 miesięcy (10 lat lub 40 sezonów)
- dla żywych legend: 210 miesięcy (10 lat lub 17 sezonów). Z tej przyczyny Żywe Legendy powoływać mogą
tylko elfy.
Naturalnie przez ten okres szkoleni muszą coś jeść, pić i dostawać wypłaty. Nie mogą natomiast
pracować. Jednakże ich koszt utrzymania spada do wynagrodzenia, jakie otrzymują Amatorzy w ich dziedzinie.
Szkolenie jest w dobrze pojętym interesie specjalistów, więc ci zwykle przeciwko niemu nie protestują.
Celem ukończenia szkolenia należy wynająć specjalistę: Nauczyciela odpowiedniego do zawodu. Musi
on mieć przynajmniej równy poziom, co planowany poziom jego ucznia. Na każdych 10 szkolonych musi
przypadać minimum jeden Nauczyciel.
Zwykle instruktor szkoli ludzi tak, by stali się idealnymi duplikatami jego osoby. Naturalnie nie
oznacza to, że wszyscy specjaliści muszą posiadać te same umiejętności, jak zaproponowane w tym
podręczniku. Jeśli BG lub BN znajdą instruktorów o odpowiednim zestawie Zdolności mogą szkolić swoich
ludzi w dowolnym zakresie umiejętności: choćby układaniu haiku albo dramatopisarstwie.
- Robotnicy niewykwalifikowani:
Nie wszystkie zawody wymagają takich samych kwalifikacji. Część specjalistów (np. żołnierze opisani
w dodatku Wojna Totalna, Ochroniarze, Służący etc.) może być szkolona w szybszym tempie. Osoby takie nie
potrzebują zwyczajnie tak dużej wiedzy. Czas szkolenia takich „specjalistów” zajmuje więc:
- dla amatorów: 1 miesiąc (jeden sezon)
- dla fachowców: 5 miesięcy (2 sezony)
- dla mistrzów: 10 miesięcy (3 sezony)
- dla arcymistrzów: 55 miesięcy (18 sezonów)
- dla żywych legend: 120 miesięcy (10 lat lub 40 sezonów). Z tej przyczyny Żywe Legendy powoływać mogą
tylko elfy.
Pracownicy najemni:
Możesz też w każdej chwili, bez szkolenia i długotrwałej rekrutacji wynająć pracownika najemnego.
Najemnicy pojawiają się niemal natychmiast (i to nie tylko wojskowi), jednak nie są tak związani z osobą
władcy, zwykle mają własnych królów, mówią obcymi językami i niestety nie najlepiej dogadują się z ludźmi z
tej okolicy. Zwykle są mało zżyci i gotowi w każdej chwili rzucić swoje zajęcie, by pójść pracować gdzie
indziej. Dają w ten sposób zły przykład twoim ludziom. Jeśli posiadasz w swojej organizacji (lub dowolnej innej
instytucji) Najemników jej Dyscyplina nie może wynosić więcej, niż 8.
Uwaga!!! Te zasady szkolenia dotyczą jedynie BN-ów. BG nie mogą z nich korzystać.

4.6) Wydarzenia losowe:
Użyj tabeli ze strony 63.
Mechanika Organizacji. Budowa tury:
Mechanika zarządzania Organizacji, mimo, ze wydawać by się mogło inaczej jest bardzo prosta.
Niewiele też różni się od mechaniki zarządzania Posiadłością. Tak jak ona dzieli rok na 4 tury – sezony: Wiosnę,
Lato, Jesień i Zimę. Poza nielicznymi wyjątkami pozostają one bez wpływu na grę.
Każdy Sezon składa się z następujących etapów:
1) Deklaracja: czyli etap planowania, na którym BG i inne postacie planują, jakie kroki podejmą w tym okresie.
W sezonie tym należy:
a) Określić podejmowane akcje: czyli podjąć decyzję o wykonywanych w tej turze dodatkowych działaniach
mających na celu zwiększenie efektywności prowincji. Zasadniczo w sezonie można zaplanować podjęcie
dowolnej ilości akcji.
b) Wyznaczyć zadania agentom: czyli wskazanie im misji, jakie mają podejmować. Każdy agent może w
trakcie sezonu podjąć dowolną ilość akcji. Warunkiem jest jednak, że czas, jaki zajmuje mu dotarcie do celu i
praca nad jego osiągnięciem musi zmieścić się w 3 miesiącach.
2) Losowanie zdarzeń losowych: Mistrz Gry rzuca kośćmi, by ustalić do jakich wydarzeń doszło w prowincji i
jak wpłyną one na dalszy los budowli.
3) Uiszczenie kosztów utrzymania: Na tym etapie właściciel konstrukcji ma obowiązek zapłacić koszt
utrzymania budowli, funkcjonariuszy, posiadłości oraz armii. Jeśli nie są w stanie tego zrobić nie przynoszą one
żadnych korzyści, a funkcjonariusze i wojskowi mogą się nawet zbuntować lub zdradzić na korzyść wrogich
państw.
4) Wykonanie rzutów na działania agentów: i sprawdzenie ich rezultatów.

5) Podliczenie korzyści: Gdy posiadacz posiadłości zakończy już wszystkie formalności związane z
utrzymaniem swojej posiadłości zyskujesz dostęp do przynoszonych przezeń korzyści. Jeśli posiadłość
wygenerowała w tej turze jakikolwiek zysk otrzymujesz też z powrotem pieniądze wyłożone na jej utrzymanie.
Organizacje, a przygody:
Bohaterowie posiadający Organizację mogą brać udział w przygodach w dowolny sposób. W takich
okolicznościach sugeruje się, by podczas jednej sesji nie mijał więcej niż jeden sezon (chyba, że prowadzimy
specjalną kampanię opartą właśnie na zarządzaniu Prowincjami). Bohaterowie podczas sesji mogą korzystać ze
swojej własności normalnie, pod warunkiem, że są w stanie do niej powrócić.
Poza sesją (np. w trakcie wykupywania nowych Zdolności czy obliczania dochodów) postacie mają
prawo używać swych posiadłości niezależnie od tego, czy mogą doń wrócić czy nie. MG zakłada wówczas, że
odwiedzają dom, lub przynajmniej korespondują z jego zarządcami.

5) Ustrój polityczny Laruzji:
- Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów.
Niccolo Machiavelli
Laruzja jest lądem bardzo zróżnicowanym, podzielonym pomiędzy wiele ras i grup etnicznych,
różniących się zarówno zwyczajami, prawami, jak i sposobem życia czy rozwojem cywilizacyjnym. Różnią się
także sposobem sprawowania władzy. Ten rozdział książki poświęcony będzie właśnie podejściu
poszczególnych ludów zamieszkujących kontynent do tego zagadnienia. Szczegółowo opisywać będzie wygląd
włości należących do poszczególnych ras, obowiązujące w nich prawa, przywileje, jakimi cieszą się możni, oraz
obowiązki, jakie ciążą na ich poddanych.

5.1) Ludzie:
Wyniosły Lud:
Wyniosły Lud, to nazwa, jaką nadaje sobie przeważająca większość naszych współplemieńców
żyjących na głównym kontynencie Laruzji. Terytoria, które zasiedlają tkwią w różnych stadiach feudalizmu,
zwykle oscylujących pomiędzy anarchią feudalną, a monarchią stanową. Feudalizm jest bardzo zróżnicowany, w
zależności od regionu. Podczas, gdy w niektórych miejscach chłopi przywiązani są do ziemi, której nie mogą
opuszczać pod karą śmierci w wielu innych możliwe są ich wędrówki. Często zdarza się wręcz, że posiadają
różne przywileje w zależności od tego, w jakiej części królestwa lub pod jakim władcom przyszło im
zamieszkiwać. Zasadniczo traktowani są jednak jako robotnicy najemni, którzy w zamian za różne świadczenia
na rzecz władcy otrzymują część jego ziem pod uprawy lub wręcz: część plonów.
Zasadniczo uważa się, że cała ziemia w państwie należy do jednej osoby: króla lub księcia.
Konsekwencje takiego faktu bywają różne. W niektórych wypadkach uznaje się, że w rezultacie wszystkie
znajdujące się nań obiekty: budynki, zwierzęta (zarówno dzikie, jak i domowe), przedmioty (włączywszy w to
rzeczy osobiste i dobytek jego poddanych), a nawet ludzie są jego własnością. Jest to bardzo stara reguła prawna
i mimo, że istnieje w prawie większości państw obecnie jest rzadko wykorzystywana. Powołują się nań tylko
nieliczni, chciwi, lokalni tyrani grabiący swe ziemie oraz rycerze – rozbójnicy ściągający bezprawne, rujnujące
myta i podatki od każdego, kto wkroczy na ich ziemie.
W chwili obecnej najczęściej spotykany jest inny system. Zamiast traktować całość ziemi i jej
zawartości jako swoją własność władcy nadają możliwość korzystania z niej swoim ludziom, którzy następnie
dzielą ją pomiędzy własnych poddanych, a ci między kolejnych. W ten sposób rozdysponowana zostaje
pomiędzy królów, książąt, hrabiów, baronów, arcykapłanów świątyń, rycerzy i niższych kapłanów, a w końcu
zwykłych chłopów. Każdy z tych ostatnich ma pełną możliwość korzystania z przydzielonej mu ziemi, a często
także z fragmentu lasu należącego do wioski. Na tym obszarze może dowolnie siać i sadzić rośliny, wypasać
zwierzęta, ścinać drzewa, a nawet polować, jednak nie ma prawa robić tego poza jego granicami. Naruszenia ich
bywają bardzo surowo karane, zwłaszcza, jeśli są poważne. W zamian za możliwość korzystania z ziemi pan
feudalny ściąga ze swoich poddanych pewne daniny. Te bywają różne. Zwykle jest to od 1/10 do nawet połowy
plonów, wytwarzane przez wiejskich rzemieślników dobra, część zwierząt lub mięsa, a także praca fizyczna na
polach jak i przy organizowanych przez feudała przedsięwzięciach czy też wreszcie służba wojskowa. W
bogatszych, lepiej rozwiniętych gospodarczo regionach całość należności regulowana jest za pomocą pieniędzy,
w biedniejszych: jest to ogromną rzadkością.
W podobny sposób funkcjonuje większość działalności kupieckiej czy rzemieślniczej. Karczmarze,
sklepikarze, kramarze sprzedający na wiejskich jarmarkach czy obwoźni handlarze również zobowiązani są do
pewnych świadczeń na rzecz pana. To samo dotyczy kowali, cieślów czy nawet wędrownych druciarzy. O ile
zwykle osoby żyjące w danej okolicy zobowiązane są do oddania panu części swych dochodów lub pełnienia

przez określoną część dni w roku darmowych usług, tak od wędrownych kupców wkraczających do domeny
feudalnej wymaga się zapłacenia cła.
Ziemia pełni także inną funkcję, częstokroć stanowi bowiem wynagrodzenie. Urzędnicy, dworzanie lub
słudzy, a nawet żołnierze częstokroć otrzymują w zamian za swą służbę wioskę lub dwie, albo kilka łanów ziem
uprawnych lub przywilej polowania w danym lesie. Niekiedy sami zagospodarowują swe ziemie, w innych
wypadkach po prostu do ich sakw trafiają daniny, które chłopi z powierzonego im terenu powinni oddać swemu
panu.
W inny trochę sposób wygląda sytuacja w miastach. Zasadniczo miasta także należą do panów
feudalnych, jak każdy obiekt znajdujący się na ich ziemiach. Jednakże posiadają odmienny statut niż inne
obszary. Ziemie przynależne do miasta, czyli otaczające je pola i lasy, a także wszystko to, co znalazło się w
obrębie murów miejskich stanowi własność miasta. Jego mieszkańcy mogą nimi dysponować w dowolny
sposób, który regulowany jest wyłącznie nakazami i prawami rady miejskiej (oraz prawami królewskimi i
innych, wysokich feudałów). Miasta zwykle są w stanie oprzeć się ingerencji mniej ważnych arystokratów
dzięki potędze swoich umocnień, dużej liczbie mieszkańców oraz bogactwu. Na podobnej zasadzie działają
także świątynie.
System taki obowiązywał w Larzuji od setek lat i uczciwie mówiąc nie sprawdził się w ogóle. Mimo, że
panowie feudalni zobowiązani są do opieki nad swoją ludnością, przestrzegania jej praw i zapewnienia jej
bezpieczeństwa. System ten jednak prawdopodobnie nigdy nie działał w ten sposób. Owszem, kilku
idealistycznych feudałów starało się wypełniać spoczywające na ich barkach obowiązki, jednak większość swoją
wszechwładzę wykorzystywała wyłącznie do grabienia chłopów, a gdy im to nie wystarczyło: wzniecania
buntów przeciwko władzy królewskiej. By nieco uregulować sytuację wprowadzono urzędy tzw. Namiestników,
nazywanych też w niektórych regionach Starostami.
Namiestnicy, wyznaczani na to stanowisko przez władców. Pełnią oni funkcję ich zastępców,
pilnujących, by na wyznaczonych im obszarach przestrzegano królewskiego prawa. Posiadają zwierzchność nad
stacjonującymi w danym regionie wojskami królewskimi (lecz nie drużynami pomniejszych feudałów ani ich
wojskami prywatnymi, nawet jeśli są one zobowiązane do służby monarsze w razie zagrożenia), pilnują
ściągania danin i podatków oraz przestrzegania prawa. W pierwszej kolejności zajmują się ściganiem bandytów,
jednak sprawują też sądy, w szczególności rozwiązując zatargi między możnowładcami i rycerstwem. Na ich
barkach spoczywa także obowiązek pilnowania, by wyższe stany nie wyzyskiwały kmieci i mieszczan, jednak
faktycznie jest to najczęściej lekceważony obowiązek namiestników.
Kary za nieprzestrzeganie prawa i uchylanie się od obowiązków są różne. W zasadzie zarówno
feudałowie, jak i namiestnicy mają bardzo duże kompetencje w tym zakresie, w wielu wypadkach mogą karać
swych poddanych nawet śmiercią lub okaleczeniem. Najczęściej jednak tak okrutne wyroki nie zapadają.
Większość możnych woli bowiem żywych, zdolnych do pracy chłopów, niż kalekich lub martwych. Częste są
przypadki bronienia jawnych przestępców: bandytów, wiedźm lub złodziei i morderców, jeśli tylko ci sumiennie
odrabiają swą pańszczyznę. Zamiast tego takie wykroczenia, jak nie uiszczenie daniny, lenistwo czy drobne
kradzieże karane są zakuciem w dyby lub chłostą. W wypadku wielokrotnego powtarzania się sytuacji jednak
często pan pozbawia swego poddanego ziemi i po prostu oddaje ją komuś innemu. W niektórych sytuacjach
przed wygnaniem krnąbrnego chłopa zostaje on napiętnowany gorącym żelazem, by nikt więcej nie przyjął go
ponownie na służbę u siebie.
Wielu feudałów nadużywa tej możliwości, każąc osoby chore lub stare, niezdolne już do tak ciężkiej
pracy, jak ich młodsi krewniacy.
Budownictwo Wyniosłego Ludu opiera się przede wszystkim na drewnie. Blisko połowa kontynentalnej
Laruzji pokryta jest lasami, tak więc po prostu drewno stanowi surowiec bardzo pospolity i tani.
Wykorzystywane jest zarówno do budowy domów na wsiach jak i w miastach, tworzona jest z niego też część
bogatszych rezydencji. Prócz niego wykorzystuje się darń, cegłę lub kamień. Ten ostatni używany jest tylko tam,
gdzie nie ma dostępu do dużych ilości drewna, lub do wznoszenia fortyfikacji, budynków użytkowych czy
świątyń. Jest bowiem zbyt trudny do ogrzania, by wznosić zeń dobre domostwa.
Większość wznoszonych budynków to chaty wiejskie. Te są bardzo różne. Zazwyczaj chata składa się z
jednej izby, której podłoga wyłożona jest glinianym klepiskiem, a dach kryty strzechą lub, rzadziej gontem.
Wiele chat nie ma okien, a jeśli już, to zwykle zamykane pozbawione są szyb. Zamiast nich służą błony
zwierzęce, lub częściej drewniane okiennice, które na noc, lub w trakcie niepogody zamyka się szczelnie. W
środku pomieszczenia znajduje się wgłębienie, w którym umieszcza się palenisko, a dym ucieka przez otwór w
dachu. Piece w tego rodzaju zabudowaniach są rzadkością.
Tego typu chaty nie stanowią mieszkań, a jedynie schronienie na czas niepogody lub mrozów. Ich
mieszkańcy większość życia spędzają poza domem, kryjąc się w nich tylko gdy na polach nie ma nic do
zrobienia lub panują złe warunki atmosferyczne. Najbiedniejsi mieszkają weń razem ze swymi zwierzętami
domowymi, choć nawet w średnio zamożnych gospodarstwach jest to uważane za skrajny prymitywizm.
Średniozamożne gospodarstwa również posiadają podobnej wielkości chaty mieszkalne, jednak zawsze
towarzyszą im także inne konstrukcje: kurniki dla kur i innego ptactwa, obory dla bydła, chlewy dla świń czy

stajnie dla koni. Pojawiają się w nich też strychy, podpiwniczenia, czy wygodne piece do opalania. Zamożni
chłopi posiadają domostwa z wieloma izbami, których podłogi pokryte są heblowanymi i delikatnie
lakierowanymi deskami.
Nieco inaczej wznoszone są domostwa w miastach. Zasadniczo głównym budulcem nadal jest drewno,
którego używa się do budowy rusztowania stanowiącego siłę nośną konstrukcji. Między szczeliny umieszcza się
natomiast cegły. Tak wzniesiony budynek może osiągnąć nawet kilka pięter wysokości, zwykle posiada też
przynajmniej jedną kondygnację podpiwniczenia. Tego rodzaju kamienice stanowią mieszkanie dla dziesiątek
ludzi, budowane są na planie kwadratu, po cztery, zamykając wspólne podwórze. Wartość mieszkań weń zależy
od piętra. Tylko nieliczni bogacze zamieszkują partery. Zwykle umieszczane tam są bowiem sklepy, warsztaty
rzemieślnicze czy kantory ważnych kupców. Pierwsze piętro stanowi zwykle mieszkanie właścicieli kamienicy
lub innych, zamożnych osób, drugie: ich służby lub mniej zamożnych mieszczan. Trzecie i czwarte, jeśli są,
mieszczą w sobie najczęściej małe, jedno lub dwu izbowe mieszkania biedoty. Niekiedy kamienice mają też
sutereny wynajmowane najuboższym. Wszystkie urządzone są podobnie jak chaty na wsi, posiadają jednak
własne piece. Z racji dużego zagrożenia pożarowego posługiwanie się otwartym ogniem jest w miastach ściśle
nadzorowane.
Najbogatsze domy posiadają szklane okna, albo z gomółek, albo drogich, szklanych płyt
sprowadzanych z ziem elfów i krasnoludów, często barwionych ołowiem na witraże. Większość innych
natomiast stosuje okiennice, czyli drewniane płyty zamykane na noc lub na zimne dni. Żeby uniemożliwić
wtargnięcie do domostwa złodziejowi wstawia się w nie natomiast kraty.
Szlachta i rycerstwo mieszka w jeszcze inny sposób. Większość z niej zamieszkuje albo grody
kopcowe, albo tak zwane domy wieżowe. Obie te formy budownictwa dały początek zamkom i są do siebie
podobne. Różnica polega na tym, że o ile gród kopcowy składa się z pojedynczej wieży wzniesionej na
usypanym z ziemi kopcu otoczonej podwójnym pasem palisady (forma spotykana w zasadzie tylko w bardzo
niebezpiecznych okolicach), tak dom wieżowy jest kilkukondygnacyjną wieżą pozbawioną najczęściej
dodatkowych środków obrony. Przypomina on bardzo typowe wieże czarowników (zwykle zresztą nie różniące
się od niego w żaden sposób pod względem architektonicznym). Konstrukcje takie przypominają zamkowe
donżony i są silnie obronne. Mają grube ściany najeżone otworami strzeleckimi, niewiele okien zamykanych na
grube okiennice (umieszczanych zresztą tylko na ostatnim, zamieszkanym przez pana piętrze) i szereg innych
udogodnień. W wypadku napaści służą podobnie jak zamek jako schronienie dla okolicznej ludności, choć nie są
w stanie wytrzymać tak długiego oblężenia.
Prawdziwi bogacze i możnowładcy posiadają natomiast prywatne zamki. Hrabiowie czy książęta
zwykle dysponują przynajmniej kilkoma. Większość Laruzyjskich zamków obecnie zbudowana jest z kamienia
lub cegły, choć znaleźć można jeszcze stare, drewniano-ziemne konstrukcje, które jednakże stopniowo są
przebudowywane lub porzucane. Najczęściej ich centrum stanowi donżon, konstrukcja podobna do domu
wieżowego, ustawiona na trudnym do zdobycia, naturalnym wzniesieniu lub kopcu ziemnym. Otacza ją
przynajmniej jeden pierścień murów dodatkowo wzmocnionych o liczne blanki, obronne baszty, fosy i inne
elementy obronne. Zamki są bardzo różne, podczas gdy jedne wnoszą się na stromych wzgórzach i górach inne
buduje się na usypanych na środku jezior, kamiennych platformach lub w zakolach rzek.
Kaal:
Kaal są drugą z najważniejszych, ludzkich grup etnicznych. Zamieszkujący wyspy na południowo –
zachodnich wybrzeżach kontynentu potomkowie dawnych najeźdźców – żeglarzy przywieźli ze sobą własne
formy rządów. Zasadniczo, przynajmniej w podstawowej, dawnej wersji ustroju Kaal wszyscy przedstawiciele
tej rasy byli osobami równymi sobie, nie istniał podział na stany czy rycerstwo oraz ludność zależną. Na chwilę
dzisiejszą również zachował się on do pewnego stopnia i teoretycznie wszyscy, wolni Kaal są sobie równi.
U podstaw prawa Kaal jednak nie leżą pojedyncze osoby, a jednostki ziemi nazywane okręgami. Są one
dość rozległe, zwykle mieszczą przynajmniej kilka wsi zamieszkanych przez mniejsze lub większe ilości
chłopów. Ziemie wewnątrz okręgów należą do wspólnoty (choć mogą być także nabywane na własność), której
ludność dzieli je według swojego uznania, potrzeb i możliwości. Wspólnota ma także prawo odsprzedania części
ziem lub odstąpienia ich za długi, jeśli wyrazi taką zgodę. Na czele każdego okręgu stoi naczelnik, będący
oddelegowanym do tego celu urzędnikiem podlegającym naczelnikowi prowincji wyznaczanemu przez władcę.
Także według okręgów, a nie indywidualnych możliwości rozliczane są podatki. O ile wśród wyniosłego ludu
władcy często rezygnują z danin pobieranych od najbiedniejszych: miejskiego plebsu czy bezrolnych chłopów,
którzy i tak nie są w stanie niczego oddać, tak wśród Kaal jest odwrotnie. Podatki częstokroć ustalane są w
stolicach prowincji lub na dworze królewskim przez osoby nie znające lokalnej sytuacji, tak więc częstokroć
zdarza się, że identyczne daniny nakładane są zarówno na ludne, zamożne prowincje jak i na biedne lub
pozbawione mieszkańców. Prawo tych ludów bardzo poważnie traktuje fakt nie wniesienia daniny, zwykle nie
ma też odwołania od takiego wypadku. Zwłoka karana jest chłostą, a brak: zesłaniem na ciężkie roboty,
sprzedaniem w niewolę lub jeśli suma jest zbyt wysoka: śmiercią przez ścięcie zadawaną zwykle na miejscu.

Teoretycznie problem nadmiernych należności powinni rozwiązywać urzędnicy, którzy mają prawo
reprezentować dane prowincje i okręgi przed obliczem władcy. Faktycznie jednak zwykle nie korzystają oni z
tego przywileju. Wręcz odwrotnie: jako, że do ich kieszeni trafia piąta część daniny, wynagradzani są też za
postępy i rozwój zamożności prowincji często składają fałszywe raporty opisujące przesadnie optymistyczną
sytuację i zachęcają władców do podnoszenia podatków.
Sytuacja taka zmusza chłopów do sprzedaży i porzucania ziemi częstokroć wyłącznie po to, by mogli
zapłacić daniny. Doprowadziło to w wielu państwach Kaal do powstania ogromnych latyfundiów pozostających
w rękach kilku lub kilkunasta osób, często skorumpowanych urzędników. Proces ten najbardziej zaawansowany
jest w Kaal Mordche, gdzie ogromne połacie ziemi znajdują się w rękach wielopokoleniowych rodów
obszarników. Wzorem ludzi z kontynentu utrzymują oni prywatne oddziały zbrojne, tytułują się hrabiami lub
książętami (a nawet królami i cesarzami) i zasadniczo nie płacą daniny nikomu. Na ich ziemiach pracują tysiące
niewolników, robotników najemnych i dzierżawców, wywodzących się zwykle ze zrujnowanego daninami
chłopstwa.
Prawo wśród Kaal przestrzegane jest przez tych samych naczelników okręgów i naczelników prowincji,
w ręce których oddano duże oddziały policyjne. Zwykle naczelnik okręgu do swej dyspozycji ma od 10 do 100
żołnierzy (choć w większych okręgach posiada większe siły), sporym garnizonem dysponują też zarządcy
prowincji. W ich rękach znajduje się sprawowanie sądów, wymierzanie kar, rozsądzanie sporów oraz przede
wszystkim ściganie przestępców. Prawo Kaal jest dość srogie i reguluje wiele czynników. Bez pisemnego
zezwolenia swego naczelnika prowincji mieszkaniec kraju nie może nawet podróżować. Kary za wykroczenia są
najczęściej karami cielesnymi, a sędziowie wydają wyroki śmierci lub sprzedaży w niewolę za najlżejsze
wykroczenia. Często, w akcie łaski zamiast winowajcy skazuje się jednak kogoś z jego rodziny (najczęściej
dzieci), sług lub niewolników. Dopiero, gdy tych nie ma wydaje się wyrok śmierci na samego sprawcę.
Budownictwo Kaal różni się od kontynentalnego. Regiony zamieszkane przez tą ludność są zwykle
cieplejsze, niż śródlądowe królestwa, za to pokrywa je mniej drzew, co sprawia, że wybierany jest inny budulec.
Większość domostw powstaje więc z suszonej na słońcu cegły, ma jedną kondygnację i kryta jest płaskim
dachem służącym jako dodatkowa przestrzeń życiowa. Najczęściej mają jedną lub dwie izby. Bogatsi wznoszą
podobne budynki, z tym, że na planie kwadratu. Centralne, zwykle dość rozległe pomieszczenie zwykle jest
niezadaszone, tworząc atrium, na którym znajduje się ujście dla deszczu lub studnia. W biedniejszych domach
atria wykładane są kamieniami lub płytami ceramicznymi, by nie gromadziło się weń błoto. W bogatszych
umieszcza się weń ogrody. Nawet największe pałace Kaal budowane są na podobnym planie, lecz atria w nich są
rozleglejsze, znaleźć weń można baseny, sadzawki z barwnymi rybami czy też sady i zarośla kwitnących roślin.
Często jest ich też więcej, niż jedno.
Haugowie:
Bliscy krewniacy Wyniosłego Ludu nie zdołali osiągnąć tak wysokiego stopnia rozwoju, jak ich
sąsiedzi. Przeciwnie, kultywują te same zwyczaje, które wyznawali pierwsi ludzie na kontynencie. Podobnie jak
ich przodkowie Haugowie są więc czczącymi naturę dzikusami, pasterzami, mieszkańcami lasów, rabusiami i
łowcami głów.
Zasadniczo większość Haugów żyje w niewielkich, warownych wioskach. Ludność dzieli się na dwa
główne stany: rolników i rzemieślników oraz wojowników. Specjalnymi prawami cieszą się także bardowie,
druidzi i władcy, a niektórzy wojownicy posiadają swych niewolników. Zasadniczo jednak podział ten jest dość
płynny i stale ulega zmianie. Jedyna różnica między wojownikami, a rolnikami jest taka, że ci pierwsi posiadają
broń, mają prawo polować (czego odmawia się pozostałej ludności), są jednak zobowiązani do służby
wojskowej na wezwanie swego króla. W zamian za to często zapraszani są na wydawane przezeń uczty i
bankiety. Pozostała ludność nie cieszy się takim przywilejem, mimo, że zobowiązana jest dostarczać nań
żywność, mięsiwo i alkohol. Jeśli jednak rolnik zdoła nabyć uzbrojenie i wykazać się umiejętnością jego użycia
prawie na pewno zostanie przyjęty w poczet wojowników. Haugowie nie uznają podziału na mężczyzn i kobiety,
każdy wykonuje takie zadania, jakie mu się żywnie podobają, chyba, że jest niewolnikiem.
Władzę naczelną wśród Haugów posiadają królowie. Każde plemię i każdy szczep posiada własnego.
Władza niektórych z nich nie sięga dalej, niż do granic jednej osady, inni natomiast posiadają terytoria
porównywalne z książętami lub królami wyniosłego ludu. Władcy ci są często tytułowani przez swych ludzi
kniaziami i przynajmniej wedle tradycji: nie są dziedziczni. Od wieków obierani byli przez zgromadzenia
wojowników nazywane wiecami i zatwierdzani przez druidów. Pełnili swą rolę dożywotnio, co – zważywszy na
specyfikę ich sytuacji – nie oznaczało najczęściej długiego okresu. Od dłuższego czasu sytuacja jednak się
zmienia, władcy Haugów coraz częściej stanowią dynastię, a druidzi i wiece jedynie potwierdzają ich pozycję.
Tylko najbardziej tradycyjne, oddalone od cywilizowanych obszarów (co nie znaczy, że nieliczne) plemiona
nadal obierają swoich wodzów.
Kompetencje haugijskiego króla są nader ograniczone. Zwykle polegają one na organizowaniu uczt dla
wojowników, zwoływaniu ich na wyprawę łupieżcą, wendettę lub do obrony ziem szczepu oraz sprawiedliwym
podziale zdobycznych łupów i rozsądzaniu sporów. Dodatkowo wszelkie dzieci nieustalonego ojcostwa uważa

się także za poczęte przez władcę (nawet, jeśli ten jest kobietą), a zważywszy na panujące wśród barbarzyńców
obyczaje: władcy nie wypada takim domniemaniom zaprzeczać. Tak naprawdę jednak haugijskim królom
rzadko zdarza się pełnić rolę sędziów. Zwykle liczą bowiem, że ich poddani rozwiążą sprawę między sobą
zamiast zawracać im głowę. Wśród Haugów panuje bowiem przekonanie, że generalnie osoba silniejsza i lepiej
uzbrojona ma większe prawa i moralną rację, niż słabsza. Jeśli natomiast ktoś nie jest zdolny samemu bronić
swego dobytku, to nie jest on godzien, by go posiadać. Dlatego też najczęstszą metodą rozstrzygania sporów
wśród ich szczepów są pojedynki. Są one krwawe, brutalne i zwykle kończą się zgonem przynajmniej jednego
walczącego. Sprawy mniejszej wagi natomiast rozstrzyga się za pomocą pięści, a nie broni. Okładający się
mężczyźni i kobiety wśród Haugów są widokiem nader częstym. Wbrew pozorom lud ten jest jednak bardzo
względem siebie serdeczny, wylewny i radosny. Rzadko dochodzi do kłótni, a jeśli już, to dotyczą one rzeczy
naprawdę poważnych, błahostkami nikt natomiast się nie przejmuje. Prawdopodobnie ma to związek z faktem,
że ewentualny awanturnik liczyć się musi z zagrożeniem natychmiastowego obicia po ryju. Dodatkowo
członkowie plemienia mogą prosić swego władcę o wystąpienie w ich obronie lub wyznaczenie zastępcy do
pojedynku. Wystawiają się w ten sposób na pośmiewisko, jednak król nie może odmówić takiemu wezwaniu,
jeśli racja jest po stronie osoby, która tego zażądała, lub przeciwnik pochodzi z poza jego szczepu. Nie ma
jednak obowiązku bronić obcoplemieńców, nawet, jeśli słuszność jest po ich stronie.
Gospodarka Haugów jest jeszcze prymitywniejsza, niż ich zwyczaje. Zasadniczo plemiona
barbarzyńców są niemal pół koczownikami. W bardzo niewielkim stopniu opanowawszy technikę uprawy roli
Haugowie zmuszeni są do ciągłej zmiany pól. Zwykle osiedlając się gdzieś podkładają ogień pod las w celu jego
usunięcia, a tak powstałe polany przekształcają w pola i pastwiska. Eksploatują je przez kilkanaście do
kilkudziesięciu lat, a gdy ziemia wyjałowi się: porzucają ja i przenoszą się w inne miejsce. Z konieczności
wędrówek rzadko budują solidne domostwa lub trwałe budowle, a za najcenniejsze uważają dobra mobilne, takie
jak bydło czy konie. Większość ich chat to jednoizbowe, kurne domostwa, w których żyją wraz ze swoimi
zwierzętami. Jedynie wodzowie i królowie dysponują większymi domami, w których jednak zwykle nie spędzają
zbyt wiele czasu. Niektóre, bardziej cywilizowane szczepy przejęły jednak bardziej zaawansowane formy
uprawy roli, a życie w ich społecznościach nie różni się znacznie od tego wśród wyniosłego ludu.
Jedynymi większymi budowlami wznoszonymi przez Haugów są grody kopcowe i inne warownie.
Zwykle stanowią one nie tylko siedzibę władzy królewskiej, ale też schronienie na wypadek napaści. Otaczają je
chaty części ludności, zwłaszcza wojowników, ale też niektórych rzemieślników. Grody wznoszone są zwykle w
niedostępnych miejscach i nie są przenoszone. Chronią po kilka lub kilkanaście wiosek, które dostarczają im
mieszkańcom wyżywienia.
Nordowie:
Zamieszkujący północne krańce kontynentu lud Nordów nie zasłynął jako budowniczowie, a żeglarze,
wojownicy i piraci. Nordowie pochodzą z dalekich, północnych terenów, które słyną z nieurodzajności.
Uprawiają niewielkie obszary pól, które rodzą bardzo niewiele zbóż. Na większości ich ziem zresztą gleba jest
zbyt płytka, kamienista lub jałowa, by wydać owoce. Także hodowla bydła, owiec, kóz czy koni nie przynosi
zbyt dużych efektów. Dlatego też głównym źródłem pokarmu dla Nordów jest rybołówstwo. Łodzie
mieszkańców północy potrafią zapuszczać się bardzo głęboko w głąb morza w poszukiwaniu ryb. Równie często
wyruszają też na rabunek, jednak pirackie wyprawy od wielu lat coraz gorzej kończą się dla samych Nordów.
Większość społeczeństwa tych plemion stanowią wojownicy, kupcy i żeglarze. Wyłącznie zimę
spędzają w swych domostwach, resztę czasu zajmując się żeglugą. Uprawą pól i wychowaniem dzieci zajmują
się natomiast głównie kobiety. Ci z mężczyzn, którzy są za starzy, zbyt niedołężni lub kalecy, by walczyć lub
żeglować pozostają w domostwach, jednak całość społeczności traktuje ich z pogardą.
Społeczności Nordów mają zwykle strukturę rodów, na czele których stoi jarl, choć jego władza bywa
silniejsza. Niektórzy jarlowie mają więc pod swoją opieką kilka lub kilkanaście rodów. Jarl jest głównie
przywódcą wojennym, do jego kompetencji należy organizowanie floty, gromadzenie wojowników i
sojuszników na wyprawę oraz podział łupów i rozsądzanie sporów między swymi ludźmi. Zarządza też
majątkiem należącym do jego rodu, lub raczej tym, co Nordowie za majątek uważają. Nie pełni jednak funkcji
sędziego, bowiem prawa Nordów rzadko są skomplikowane. Wszelcy przestępcy zwykle są wyrzucani poza
nawias rodu lub zabijani na miejscu, przy czym Nordowie za przestępców uważają tylko osoby grabiące swych
krewnych lub członków tej samej społeczności. Najważniejszym obowiązkiem, który spoczywa na wojownikach
jest wendetta, czyli konieczność pomszczenia wszystkich, zamordowanych członków plemienia. Jeśli nie
zostanie za nich wniesiony okup, Nordowie starają się pochwycić i zamordować człowieka, który splamił się
tego typu zbrodnią. Zemsty wśród północnych plemion często przekształcają się więc w prawdziwe spirale
mordów.
W chwili obecnej budownictwo tych plemion jest dość prymitywne. Większość osad zbudowanych jest
według domu wodza, nazywanego hallem i posiada warowny charakter. Otoczona jest zwykle częstokołem,
palisadom, ziemnymi wałami i suchą lub zalaną wodą fosą. Chaty, często zbudowane z darni, lub stanowiące
częściowo wkopane w ziemię ziemianki. Zwykle na powierzchnię wystaje tylko oparty na palach dach, resztę

zaś pomieszczenia stanowi utwardzony wikliną lub sitowiem wykop w ziemi. Chaty takie nie są zbyt duże, a
ogrzewa się je pojedynczym, centralnym paleniskiem służącym także do przygotowywania potraw. Także
centralny budynek wioski, czyli hall jest wznoszony w identyczny sposób, przy czym jest zwykle przynajmniej
pięcio lub nawet dziesięciokrotnie większy od zwykłych chat.
Nagarowie:
Spokrewnieni blisko z Kaal Nagarowie są pasterzami zamieszkującymi góry i wzgórza centralnej
Laruzji. Zepchnięci w cień przez krasnoludy, orki lub gobliny stanowią generalnie łatwy łup dla ich łowców
niewolników. Rozsiane tu i ówdzie osady są tolerowane tylko pod warunkiem, że płacą innym rasom daniny i
dostarczają wojowników. Zasadniczo większość istot uważa Nagarów za nic nie wartych.
Kultura materialna tego ludu jest bardzo niewielka. Nagarowie zamieszkują zwykle niedostępne doliny
i nieurodzajne połoniny, o które nie upomniały się żadne, inne ludy. Ich domostwa zwykle zbudowane są z
grubych bali dobrze uszczelnionych słomom i mchem, a opalane centralnym paleniskiem. Konstrukcje takie nie
do końca pasują do pół koczowniczego trybu życia górali, jednak w ostrym klimacie gór są nieodzowne.
Doskonale chronią przed mrozami nocy czy porywistymi, górskimi wiatrami. Zamieszkane są jednak tylko zimą,
latem pilnują ich jedynie garstki starców i niedorostków. Pozostała część ludności natomiast przebywa ze swymi
stadami na halach, śpiąc w skórzanych namiotach, szałasach z gałęzi lub wręcz pod gołym niebem. Prócz
pasterstwa Nagarowie trudnią się także handlem i uprawą roli. O ile ta pierwsza dziedzina gospodarki nie jest
wśród nich szczególnie ważna, tak handel jest dla górali bardzo ważny. Większość narzędzi i broni znajdująca
się w ich posiadaniu pochodzi z wymiany. Barbarzyńcy sprzedają głównie owce, wełnę, przędze i tkaniny. Wiele
plemion jest też łowcami niewolników, sprzedających swych pobratymców, pojmanych na nizinach ludzi lub
orków w ręce innych ludów. Praktyka ta jest relatywnie młoda wśród Nagarów. W prawdzie większość plemion
w przeszłości często uprowadzała jeńców, jednak większość z nich po pewnym czasie była przyjmowana do
plemienia. W chwili obecnej natomiast brani są w niewole najczęściej celem późniejszej odsprzedaży.
Większość nagaryjskich osad ma charakter rodowy, a ich mieszkańcy są ze sobą często spokrewnieni.
Plemiona często jednak żenią się między sobą, a wymiana ludności nie jest czymś niespotykanym. Na czele
każdego szczepu stoją naczelnicy nazywani w różny sposób: najczęściej wodzami, królami lub książętami, w
zależności od okolicy oraz tego, jaki akurat danemu przywódcy tytuł przypadnie do gustu. Rola wodza jest ściśle
dziedziczna i przechodzi na najstarszego potomka przywódcy, niezależnie od jego płci. Dodatkowo ważną rolę
w hierarchii szczepów pełnią starcy. Traktowani są jako wcielenia mądrości, łącznik z tradycją i strażników
plemiennej duchowości. Pełnią funkcję plemiennych czarowników, kapłanów i znachorów oraz sędziów i
strażników praw. Niektórzy z nich faktycznie mają moc.
Prawa Nagarów są bardzo proste i w zasadzie każą płacić wet za wet za każdą krzywdę. Jeśli ktoś
napadł lub zamordował Nagara, również powinien zostać zamordowany. Okaleczenie nakazuje odpłacić
okaleczeniem, kradzież: podobnym zaborem mienia… Przy czym większość plemion za krzywdy uważa jedynie
zło wyrządzone ich przedstawicielom. To w połączeniu z wierzeniami, w myśl których wszystkie inne ludy
Laruzji wyrządziły szczepom w przeszłości ogromne krzywdy sprawia, że plemiona te nie są szczególnie miłymi
sąsiadami dla pozostałych ludów. Swoich Nagarowie natomiast karają rzadko. Zwykle jednak, jeśli zachodzi
taka konieczność pozwalają pokrzywdzonemu wyrządzić swemu oprawcy taką samą krzywdę, jaka spadła na
jego głowę. Przy czym Nagarowie bardzo pilnują, by żaden z nich nie przelał krwi przedstawiciela swego rodu.
Morderstwo, czy nawet przypadkowe zranienie kogoś należącego do tego samego szczepu zwykle kończy się
więc wygnaniem. Często jest one czasowe, a banita ma szanse odkupić swe winy dokonując jakiegoś,
wyznaczonego przez starszyznę, bohaterskiego czynu. Rzadziej, jeśli grzech jest niewielki banicja jest czysto
symboliczna, a wygnaniec zmuszony jest do życia na obrzeżu wioski, bez prawa do przekroczenia jej granic.
Większość innych członków plemienia stara się natomiast udawać, że nie istnieje, nie zbliżając się do niego,
udając, że go nie widzi i nie słyszy. Mordercy i inni zbrodniarze wykluczani są natomiast ze społeczności i
przeganiani. Rzadko jednak się ich zabija, chyba, że pochodzili z obcego szczepu.
Amazonki:
Szczepy Amazonek zamieszkują kamienne „miasta” położone w głębi puszczy Hungaru. Plemiona,
które ewoluowały z wczesnych szczepów koczowników należą faktycznie do jednych z prymitywniejszych,
ludzkich grup etnicznych Laruzji.
Amazonki są ludem blisko spokrewnionym z Haugami. W przeszłości tworzyły elitarne siostrzeństwa
konnych wojowniczek, lżejszych od mężczyzn i łatwiej radzących sobie w pozbawionym strzemion siodle od
tych ostatnich. Obecnie natomiast stanowią oddzielny szczep różniący się zwyczajami, historią, religią i mową.
W zależności od sytuacji lud ten walczy z Haugami jak i po ich stronie. Czasem też zaprzyjaźnione szczepy
wymieniają się członkami, a niektórzy honorowi królowie Haugów bywają często ojcami młodych amazonek.
Inne szczepy, uważane za wrogie natomiast są celem ciągłych ataków i wojen.
Tym, co najbardziej różni Amazonki od większości innych ludów kontynentu jest odmienna struktura
społeczna. O ile większość ludów Laruzji jest w mniejszym lub większym stopniu patriarchalna, tak wśród

amazonek naczelną rolę pełnią kobiety. Mężczyźni natomiast, w dużej mierze jeńcy stanowią warstwę wręcz
półniewolniczą, przymuszoną do życia i służby swoim przywódczynią. Żyją w oddzielnych osadach, zajmują się
rzemiosłem i uprawą roli. Nie wolno im posiadać broni, a w zasadzie każdy przedmiot, jaki mają należy tak
naprawdę do plemienia. Zwykle ich osady przypominają bardzo te wznoszone przez Haugów, nie są jednak
oddalone od kamiennych „miast” samych amazonek. Często stacjonują w nich też większe grupy wojowniczek.
Kobiety natomiast zamieszkują wzniesione z kamienia „miasta”, przy czym określenie to jest bardzo
umowne. Budowle w nich stanowią najczęściej jedno lub dwuizbowe chaty, których ściany wzniesiono z nie
ciosanego kamienia, a dachy przykryto strzechą. Opalają je pojedyncze paleniska, a mebli w nich jest niewiele.
Miasta takie zwykle mają silnie warowny charakter, strzegą ich kamienne mury z bramami czy wykopane, pełne
wody fosy. Centralny budynek zajmuje świątynia – pałac, zwykle mający kilka pięter i więcej pomieszczeń.
Stanowi koszary wojowniczek, damo królowej oraz oczywiście naczelne miejsce kultu szczepu.
Zasadniczo prawa amazonek są dość proste i nieskomplikowane. Własność posiada niewielkie
znaczenie, praktycznie każdy przedmiot należy do wspólnoty. Mężczyźni dostarczają wszystkiego, co jest
niezbędne do życia, przedmioty te są natomiast rozdysponowywane między kobietami przez starszyznę plemion.
Prywatne majątki i interesy rzadko wchodzą w grę tego typu działaniom. Dodatkowo kobiety mają prawo zabrać
mężczyźnie każdy przedmiot, jaki im się spodoba. Amazonki nie znają sądów, jednak plemienne kapłanki, czy
pełniąca podobną rolę, dziedziczna królowa posiadają władzę rozstrzygania sporów w odniesieniu do
zwyczajów. Kary najczęściej są proste i okrutne, a jeśli przestępstwo nie daje się łatwo naprawić najczęstszym
wyrokiem jest śmierć. Szczególnie srogo karani są mężczyźni i ludność poddana. Podobnie, jak większość
innych szczepów Amazonki uznają prawo wendetty, przy czym ma ona charakter wyłącznie zbiorowy i
nakierowany wyłącznie na inne ludy. Walki wewnętrzne zdarzają się w prawdzie, jednak są bardzo ostro
zakazane i napiętnowane przez rytualne tabu. Każdy mord popełniony na Amazonce (czy to celowa zbrodnia,
przypadkowa lub popełniona w obronie własnej) musi zostać pomszczony, najczęściej po dziesięciokroć na
współplemieńcach mordercy. Przy czym wojowniczki nie patrzą, czy plami je krew winnych czy niewinnych.
Często też organizują wyprawy na sąsiednie szczepy. W ich trakcie zabijają mężczyzn, młodych chłopców
zmieniają w niewolników, natomiast większość kobiet siłą lub za ich zgodą wcielają do plemienia.
Społeczeństwo Amazonek dzieli się na dwie podstawowe grupy. Są to matki i wojowniczki. Obok nich
występują także kapłanki, które jednak rekrutują się z obydwu szczepów. Matki zamieszkują kamienne domy,
rodzą i wychowują dzieci (także te poczęte przez wojowniczki), dbają także o ich wychowanie. Otrzymują część
żywności produkowanej przez mężczyzn, a wyżej postawione mają swych niewolników i służących. Często są
posiadaczkami pewnej ilości zwierząt żyjących w okolicy miasta. Wojowniczki natomiast zamieszkują pałac –
świątynie i żyją w ściśle hierarchicznej, wojskowej organizacji. Część, bardziej szanowanych pełni funkcje
setników i dziesiętników, pozostałe natomiast są szeregowcami. Cały ich dobytek jest wspólny, w swoim życiu
nie zajmują się niczym innym, prócz ćwiczeń w posługiwaniu się bronią i jeździectwie konnym, polowaniem na
zwierzęta czy wreszcie walką z wrogami szczepu.

5.2) Elfy:
Wysokie Elfy:
Społeczeństwo Wysokich Elfów stanowiło wzór, na którym oparli się władcy Wyniosłego Ludu
tworząc prawa, które obecnie kształtują życie większości ludzi kontynentu. Jak łatwo zgadnąć jest ono ściśle
feudalne. Zasadniczo na jego czele stoi król (w dzisiejszych czasach: kilku królów), uważany za wybrańca
bogów namaszczonego do władzy nad światem. Przy czym elficki odpowiednik słowa „król” oznacza raczej
namiestnika, zarządcę okręgu tak więc słowem tym tytułuje się często także znacznie mniej ważnych
przywódców (np. wodzów Szarych Elfów). Czysto tytularnie za króla najwyższego uznaje się władcę Lersji.
Władcy tej rasy uważają się za przywódców całego świata, zwierzchników ludzkich królestw i ich
przewodników, panów pomniejszych, elfich szczepów i innych, niższych ras. Jednakże, zważywszy na
okoliczności w ostatnich czasach uprawnienia te są rzadko podnoszoną kwestią. Jako władca wszystkiego król
Wyniosłych Elfów jest też jego właścicielem (choć ponownie: bliższym odpowiednikiem w języku ludzi byłby
tu opiekun), sprawuje więc pieczę zarówno nad terytorium, jak i zamieszkującymi je ludami. Zajmuje się więc
środowiskiem, wyznaczając pomniejszych arystokratów, którzy sprawują władzę nad prowincjami czy też
urzędników wypowiadających się w jego imieniu.
Niżej znajduje się warstwa elfiej arystokracji. Jeśli wierzyć naprawdę antycznym zapiskom początkowo
grupa tego typu nie istniała. Wykształciła się jednak w dalekiej przeszłości z szeregów wojennych bohaterów,
dowódców i żołnierzy, którzy za zasługi nagradzani byli zwierzchnictwem nad prowincjami. Prawdopodobnie
początkowo ich władza była tylko czasowa, jednakże po tysiącleciach stopniowego upadku władzy królewskiej
ich rola stała się zbyt wysoka, by dali się łatwo zdeklasować. Zasadniczo większość szlachty legitymuje się swą
pozycją dzięki pokrewieństwu z władcą. To może mieć różny stopień (choć większość szlachciców jest z nim
związana w sposób bardzo odległy), jednak zasadniczo stopień ważności szlachty jest proporcjonalny do stopnia
pokrewieństwa z panującym, lub dawną dynastią Seelie. Prócz arystokracji istnieje także szlachta niższa, w skład

której wchodzą osoby wyniesione do tej pozycji przez władcę, szczególnie zdolni czarownicy, rzemieślnicy czy
artyści. Zasadniczo każdy, kto posiada jakieś zasługi może w końcu doczekać się tytułu.
Powinności szlachty polegają jednak głównie na służbie królowi. Realizowane jest to na różne sposoby.
Przede wszystkim szlachta czuwa nad ściąganiem danin, pilnowaniem porządku w prowincjach oraz organizacją
sił zbrojnych i obroną granic. Dowodzi oddziałami wojowników, a w wypadku osób odznaczonych za inne, niż
militarne zasługi: dostarcza na potrzeby dworu różnego rodzaju towarów i usług. W zamian za to otrzymują
udział w (znacznej) części danin spływających na królewski dwór. Ponadto szlachta posiada prawo zastępowania
władcy podczas sprawowania sądów i wydawania wyroków.
Oddzielną grupę stanowią starsi. Za starszego uważa się każdego elfa, który ukończy 600 lat. Jako, że
przedstawiciele tej rasy są bardzo długowieczni i nie tracą sprawności umysłowej z wiekiem osoby takie
uważane są za bardzo doświadczone i traktowane jak rodzaj wyroczni, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie prawa i
tradycji. Starsi więc stanowią ciało doradcze dla władców, obrońców uciskanego ludu oraz adwokatów
przestępców. Jest funkcja nie znana w innych, niż elfia kulturach.
Najniższą warstwę stanowią rolnicy, rzemieślnicy i inne osoby zmuszone do wykonywania pracy
fizycznej. Elfie społeczeństwo ogólnie gardzi koniecznością pracy, a każdego, kto jest zmuszony do jej
wykonywania uważa za biedaka, któremu należy współczuć … Nawet pomimo faktu, że odsetek biedy wśród
elfów jest znacznie niższy, niż pośród ludzi. Chłopi i inni przedstawiciele tej rasy nie stanowią warstwy
służebnej dla szlachty, mają też pełną wolność osobistą. Nie zmienia to jednak faktu, że przeprowadzając się na
tereny innego szlachcica muszą powiadomić go o tym i przedstawić się mu, podobnie jak powinni pożegnać się
z dawnym władcom. Możliwe jest to także dopiero po uregulowaniu wszelkich danin, jakie powinni
wyświadczyć. Podobnie, jak w wypadku ludzi słudzy zobowiązani są do uiszczania pewnej opłaty w
pieniądzach, lub owocach dzieł swoich rąk, służby wojskowej oraz prac na rzecz pana. Wielu szlachciców
niechętnie patrzy na utratę wartościowych podatników czy specjalistów, dlatego też często zdarza się, że piętrzą
trudności przed swymi poddanymi. Stosowane metody są różne. Często zdarza się dla przykładu, że szlachcic
darowuje swojemu poddanemu część należnych mu danin, po prostu stwierdzając, że nic się nie stanie, jeśli ten
w danym roku ich nie uiści. Proceder taki trwa zwykle kilkadziesiąt lat, a czasem dłużej, należne podatki jednak
zwykle nie znikają. Przeciwnie: narastają od nich karne odsetki. Gdy więc wreszcie rzemieślnik pragnie się
przeprowadzić okazać się może, że jest to możliwe, ale dopiero po uregulowaniu należności w wysokości
dziesięcio lub dwudziestokrotnej wartości jego majątków lub kilkudziesięciu lat pracy na roli, które zbierały się
przez dekady po jednym miedziaku.
Elfie miasta i osady zachwycają przybyszów, zwłaszcza przyzwyczajonych do dość prymitywnych
warunków życia w pozostałych regionach Laruzji. Większość budynków mieszkańcom jednoizbowych lepianek
czy ziemianek wydawać może się prawdziwymi pałacami. Ściany domostw wykonuje się z cegieł lub odpornych
gatunków drewna, ich dachy kryje się dachówkami, a podłogi pokrywają parkiet lub ceramiczne płytki, a nie
gliniane klepisko. Większość domostw posiada kilka pomieszczeń, z czego na pewno jedno przeznaczone jest do
rekreacji i wypoczynku, własne ujęcie wody i ogród. Nawet w najbiedniejszych (na elficką miarę) dzielnicach
miejskich mieszkańcy dbają o to, by mieć przynajmniej kilka donic z kwiatami ozdobnymi lub wonnymi
krzewami. W każdym regionie miast czy wiosek rosną też drzewa, dające przyjemny cień, dostęp do ujęć wody
jest łatwy, domostwa mają kanalizację, a każde opalane jest piecem lub przyjemnym kominkiem.
Powód takich luksusów jest prosty: elfy żyją dłużej niż ludzie, więcej czasu więc poświęcają na
przygotowanie swoich domostw, budują je też z myślą na spędzenie w nich większej ilości czasu. Praktycznie
każdy elf na jakimś etapie życia zdobywa mniejsze lub większe bogactwo (dzieje się tak między innymi dlatego,
że dostęp do edukacji jest łatwiejszy, a przyrost ludności niższy, niż w przeludnionych państwach ludzi), stać go
więc na lepsze domostwo. Często w jego budowie pomaga też cała społeczność. Nie mniej jednak bardzo często
zdarza się, że nim dany elf zdoła wreszcie stworzyć swoje, wymarzone lokum mieszka kilka dziesięcioleci
kątem u swych rodziców, przyjaciół lub pracodawców.
Zasadniczo elfickie budynki tworzone są tak, by pasowały swym wyglądem do otoczenia: zarówno
innych domostw, zamków i pałaców jak i do jego naturalnego ukształtowania. Dlatego też na stworzenie danego
budynku wyrazić musi zgodę szereg innych osób: sąsiedzi, starszyzna, lokalna administracja i szlachta, czy też
wreszcie architekci. Z jednej strony chroni to przed przykrym widokiem, z drugiej znacznie komplikuje rozwój
elfich miast i sprawia, że spory o ich rozwój trwają niekiedy latami.
Szare elfy:
Społeczności szarych elfów rozsiane są na przestrzeni wielu tysięcy kilometrów, często poza
oryginalnymi granicami Seelie. Ich mieszkańcy uważają się za prawowitych poddanych elfiego króla (choć z
grzeczności zwykle nie precyzują którego dokładniej), posiadają jednak własnych władców, których również
tytułują „królami”, często bardzo na wyrost. Tego typu elfy zamieszkują bowiem tysiące rozsianych
społeczności. Większość z nich nie liczy więcej, niż 200-300 mieszkańców, choć zdarzają się też i takie, które
zamieszkuje nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy dusz. Jak łatwo zgadnąć większość osad jest raczej
niewielka. Ich mieszkańcy dobrze się znają i przez lata zdołali wypracować zadowalający ich podział ról.

Wiadomo więc, kto zajmuje się rzemiosłem, kto dba o dostawę żywności, a kto strzeże bezpieczeństwa. Niemal
każdy pilnuje też, by wnosić coś od siebie do społeczności. W wioskach szarych elfów handel ma niewielkie
znaczenie. Usługi i dobra są wymieniane bez zapłaty, często po znajomości. Prędzej czy później są też w jakiś
sposób odpłacane. Sprzedaje się natomiast dobra głównie na zewnątrz.
Jak łatwo zgadnąć z racji niewielkiej liczebności Szare Elfy nie posiadają szlachty. Niemal wszyscy
członkowie społeczności są sobie równi, jednak każdy posiada wyznaczone, często wyspecjalizowane zadanie.
Wyjątek stanowią dwie grupy. Pierwszą z nich są starsi, których funkcja nie zmieniła się w stosunku do tej, jaką
mają wśród wysokich elfów. Przeciwnie, z racji braku konkurencji ze strony szlachty są wręcz bardziej cenieni i
wpływowi. Druga grupa to królowie. Królowie są tytularnymi przywódcami społeczności. Praktycznie każda
wioska posiada własnego „władcę”, który jednak najczęściej sprawuje rządy nad niewielką ilością dusz.
Zasadniczo rola „króla” polega na decydowaniu o wszelkich rzeczach, które mogłyby zaważyć na losie całej
społeczności. Tak więc władcy rozsądzają spory, pozbywają się kłopotliwych jednostek nakładając nań wyroki
wygnania, czy też podejmują gości, prowadzą politykę zewnętrzną (zwykle na niezbyt wysokim szczeblu),
podejmują i osądzają gości. Królowie szarych elfów nieraz są niemal tak samo wbici w dumę, jak ich znacznie
potężniejsi, ludzcy odpowiednicy. Co więcej często są to osobnicy chimeryczni, kapryśni, okrutne i
nieprzewidywalne, jak większość przedstawicieli ich rodzaju.
Budownictwo szarych elfów jest bardzo zróżnicowane, jednak częstokroć jego charakter zależy głównie
od lokalnej sytuacji i warunków. Domy szarych elfów podobne są do domostw elfów wysokich lub leśnych.
Często jednak przybierają inny wygląd. W niebezpiecznych okolicach podstawowym typem budowli jest wieża
mieszkalna, prawdopodobnie wzorowana na ludzkich konstrukcjach. Tego typu budynek jest nie tylko wygodny,
ale też łatwy do obrony. W niektórych okolicach wierze takie są budowane jedna przy drugiej, lub łączone ze
sobą pomostami znajdującymi się na pewnej wysokości nad ziemią. Wówczas ich wartość obronna tylko rośnie,
zmieniają się też w połączone zespoły ufortyfikowanych budynków.
W spokojniejszych okolicach natomiast szare elfy zamieszkują konstrukcje przypominające wiejskie
domostwa wysokich elfów. Są to kilkuizbowe chaty, zwykle wykonane z kamienia, cegły i drewna, ogrzewane
piecami, ze szklanymi oknami i krytymi parkietem posadzkami, zwykle harmonizujące z otoczeniem. W
porównaniu z domostwami ich braci wydają się biedne, jednak niczym nie ustępują domostwom zamożnych
gospodarzy czy rzemieślników. Zwykle przynajmniej jeden budynek w wiosce jest znacznie większy od
pozostałych, liczy kilka pięter i ma cechy obronne. Często zdolny jest pomieścić wszystkich jej mieszkańców
wraz z dobytkiem. Stanowi on domostwo króla. Część wiosek składa się jedynie z tego typu dworu,
zamieszkanego przez wszystkich członków świty władcy, w innych natomiast wznoszone są liczne, mniejsze i
większe domostwa. Wszystko to zależy od sytuacji indywidualnej, zdarzają się nawet wioski, których
mieszkańcy przeprowadzają się do innego miejsca w zależności od pory roku.
Wszystkie budynki wznoszone są tak, by harmonizowały z otoczeniem, rzadko więc wyróżniają się z
niego lub z nim kontrastują. Zwykle natomiast wzbogacają je sobą. Niewprawne oko czasem ma problemy
nawet z rozpoznaniem, gdzie kończy się przestrzeń użytkowa, a zaczyna się dzika łąka, pastwiska lub pola.
Leśne Elfy:
Społeczność leśnych elfów wykształciła się z uciekinierów i uchodźców, którzy opuścili granice Seelie
podczas okrutnej Wojny Bratobójczej. Osiedliły się w dotychczas niezamieszkanych terenach (lub: jak wolą
inni: wyparły ich wcześniejszych mieszkańców), tworząc nową cywilizacje. Wyniszczone krwawą wojną, w
dużym stopniu rozczarowane życiem i zniesmaczone postępowaniem swych braci, często nie chciały mieć z
nimi więcej do czynienia. Trudno więc dziwić się temu, że zakładając nowe państwa kierowały się odmiennymi
ideami.
Zasadniczo, poza rodziną królewską i starszymi (którzy pełnią identyczną rolę, jak w wypadku
wysokich elfów) większość elfów jest sobie równa. Tworzą społeczności dość zbliżone pod względem
organizacyjnym do tych tworzonych przez elfy szare, ale liczniejsze i gęściej zamieszkane. Ich gospodarka jest
bardziej skomplikowana. O ile szare elfy to głównie rolnicy, tak elfy leśne stanowią pasterzy i myśliwych. Pędzą
zwykle osiadły tryb życia doglądając swych trzód: przystosowanych do półdzikiego trybu życia krów, świń czy
owiec oraz udomowionych zwierząt leśnych w rodzaju danieli i innych gatunków. Część z nich poluje w
okolicznych lasach, inne zajmują się uprawą roli. Rolnictwo leśnych elfów różni się od popularnego na innych
obszarach. Zbóż uprawia się stosunkowo niewiele. Przeważają natomiast specyficzne uprawy, przypominające
bardziej skrzyżowanie lasów i sadów, niż zwykłe pola. Leśne elfy uprawiają szereg roślin, w tym wiele odmian
gatunków nie uważanych zwykle za jadalne, lub mało cenionych. Uprawa najczęściej ma kilka pięter i jest dość
delikatna. Tworzą ją zarówno drzewa owocowe jak i wydające orzechy, krzewy jak i rośliny zielne i byliny.
Zbiory w tej formie są trudniejsze, a same pola uprawne nie tak łatwe do oporządzenia. Wiele roślin nie jest
przeznaczonych bezpośrednio na stoły, a stanowi pokarm dla elfich trzód. Przy czym leśne elfy za swe trzody
uważają nie tylko zwierzęta domowe, ale też dziko żyjące. Tak więc nie powinno dziwić nikogo, że w okolicach
ich wiosek znaleźć można zadbane uprawy trawy, stanowiącej pokarm dla sarn czy jeleni jak i specjalnie

wyselekcjonowane gatunki krzewów cenione tylko z tego powodu, że stanowią doskonałe schronienie dla
przepiórek lub kuropatw, albo wyglądające na naturalne stawy, które w rzeczywistości stanowią hodowle ryb.
Tego typu plantacje nie zawsze mają charakter wyłącznie rolniczy. Leśne elfy ukształtowały wiele
lasów, zagajników i polan tak, by dawały dyskretny cień, przemieniły je w ogrody lub inne miejsca
wypoczynku. Inne natomiast ukształtowano po to, by stanowiły naturalną barierę dla wroga. Są więc w ich
krainach lasy tak gęste, że z trudem da się przez nie przejść, są miejsca obsadzone trującymi roślinami, regiony
gdzie przez wiele mil nie da się znaleźć paszy dla koni, strumienie tak skierowane, by rozlały się tworząc
niemożliwe do sforsowania rozlewiska pełne pułapek i głębin, które pokonać można wyłącznie po ukrytych,
znanych tylko elfim wojownikom ścieżkach, czy miejsca jakby pomyślane o zasadzkach, w których sama natura
tworzy umocnienia, drogi ucieczek, czy nie dające szans na przeżycie pola ostrzału.
Pod względem organizacyjnym leśne elfy przypominają bardzo swych szarych kuzynów. Jednakże ich
społeczności są lepiej zorganizowane. Terytoria podzielone są na okręgi i prowincje, z których każda ma
swojego naczelnika odpowiadającego za zapewnienie ich mieszkańcom bezpieczeństwa, sprawowanie sądów
przygotowanie wojowników czy też zwalczanie szkodników. Jego zadanie na tym jednak się nie kończy,
odpowiada on bowiem także za ściąganie danin na rzecz rodziny królewskiej i wojska.
Budownictwo tej rasy oparte jest na drewnie. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że jest to
najłatwiej dostępny materiał na ich terytoriach. Poza niektórymi, ukrytymi posterunkami i punktami
obserwacyjnymi większość domostw budowana jest na powierzchni ziemi. Zwykle budynki wznosi się na
kamiennych podmurówkach, a większe, jak warownie czy pałace na takich samych fundamentach. Ściany
jednak wznosi się z drewna, a dachy kryje gontem lub w niektórych wypadkach: strzechom. Wnętrza są raczej
skromne, w bogatszych domostwach spotyka się parkiet lub kolorowe mozaiki z kamieni, w biedniejszych
najczęściej gliniane klepiska. Wszystkie mają piece, choć leśne elfy preferują raczej przygotowywanie posiłków
na zewnątrz.
Mroczne Elfy:
Mroczne elfy utrzymują, że życie w ich krainach toczy się dokładnie tak, jak w czasach największego
rozkwitu Seelie, w odróżnieniu od upadłych i dekadenckich państw innych nacji. Nie jest to prawdą. Pomimo, że
ich społeczeństwo jest bardzo konserwatywne i z niechęcią patrzy na zmiany, to jednak obecnie znajduje się
bardzo daleko od wzorów i ideałów, które przyświecały mu w przeszłości.
Społeczeństwo Unseelie jest pod wieloma względami podobne do tego, które stworzyły wysokie elfy.
Podział na szlachtę, starszyznę i pospólstwo jest identyczny. Różnice są niewielkie, przykładowo podczas, gdy
w u Seelie arystokracja legitymuje się pokrewieństwem z królem, tak u ciemnych elfów wywodzi się od
generałów i wodzów, którzy poparli antyczną rebelię lub przywódców, którzy poprowadzili swój lud na
wygnanie. Jednak role ludności są dokładnie takie same. Istnieje jednak kilka mniej subtelnych różnic między
obydwoma kulturami.
Po pierwsze i najważniejsze: mroczne elfy korzystają z pracy niewolników. Zasadniczo elfia kultura już
w starożytności znała ten proceder, jednakże nigdy nie był on popularny, a w czasach dzisiejszych praktykowany
jest jedynie w nielicznych, zdegradowanych społecznościach szarych elfów. Oraz oczywiście wśród ich
mrocznych kuzynów. Trudno powiedzieć, ile dokładniej niewolników posiadają czarne elfy. Społeczności tej
rasy są generalnie dość licznie zamieszkane przez przedstawicieli innych gatunków, przy czym niektórzy z nich
posiadają wolność osobistą. Są to choćby orkowi najemnicy, bardzo popularni w Mrocznej Puszczy.
Niewolnicy pochodzą z różnych źródeł. Zasadniczo w większości są to jeńcy wojenni lub osoby
schwytane przez piratów. Wielu z nich urodziło się już w niewoli. Miasta Unseelie słyną wręcz z ich hodowli.
Podzielić ich można na dwie kategorie. Pierwszą i najliczniejszą stanowią osoby wykorzystywane do ciężkich i
trudnych prac, którymi czarne elfy generalnie się brzydzą. Kanalarze, zamiatacze ulic, górnicy, budowniczowie
dróg i wielkich budowli, pracownicy kamieniołomów… Wykonują większość prac publicznych, zatrudniani są
też przy prywatnych projektach, często także w wojsku, w formacjach niewolniczych. Pochodzą z różnych ras,
przeważają jednak ludzie, orkowie, gobliny i hobgobliny. Ich żywot jest generalnie krótki i ciężki. Tego typu
niewolnicy, zdaniem ciemnych elfów najgorszego sortu są eksploatowani do granic możliwości, zwykle
niedożywieni i źle traktowani. Większość umiera po zaledwie kilku latach. Wyjątek stanowią prywatne „stada”
wynajmowane do różnych prac, które zwykle składają się z wyselekcjonowanych osób. Ich właściciele zwykle
znają ich wartość i nie zużywają ich szybko. Ich żywot trwa kilkanaście lat, jednak gdy pojawiają się pierwsze
oznaki słabości są zabijani lub odsprzedawani do gorszych prac.
Druga warstwa to służba domowa. To zwykle ludzie, często pochodzący z „hodowli”, z rodzin
niewolniczych od pokoleń żyjących na terenach czarnych elfów, rzadziej orkowie (zwykle wykastrowani).
Zasadniczo niemal każda, czarnoelficka rodzina posiada własnego niewolnika, który zajmuje się ciężkimi
pracami. Zwykle jest on nie najgorzej traktowany, często też przeżywa wiele lat i ma potomstwo (które jego
państwo może z zyskiem odsprzedać). Czasem tego typu niewolnicy, jeśli są zdolni potrafią osiągnąć bardzo
wysoką pozycje. Zwykle jednak, gdy zaczynają się starzeć są usuwani. Wyjątek stanowią jedynie osoby
naprawdę przydatne.

Niezależnie od grupy, z jakiej pochodzą, niewolnicy nie mają żadnych praw. Ich właściciel może ich w
dowolnej chwili zabić lub okaleczyć, nie mogą posiadać własności, a schwytani z bronią w ręku są zabijani.
Podobnie dzieje się, gdy niewolnik podniesie rękę lub nawet głos na swego pana, a niekiedy też nawet, jeśli
dokona jakiegoś rodzaju szkód (np. rozbije talerz podczas mycia naczyń). Zwykle kary są bardzo wymyśle i
bardzo okrutne. Preferowaną i najpopularniejszą jest zagłodzenie. Wiele czarnych elfów stosuje okaleczenia,
przykładowo część służby często pozbawiana jest języków, by nie mogła hałasować w obecności swego
państwa. Okaleczenia rzadko są szpecące, a kaci starają się, by tak ukarany niewolnik nie narażał swego państwa
na dyskomfort swym wyglądem. Zdarza się też, że czarne elfy zmuszają ich do walki na arenach gladiatorów,
wykorzystują do treningów żołnierzy, by przełamać w nich naturalny opór przed zabijaniem, a nawet testują
ostrza mieczy na żywych ludziach. Tortury i znęcanie się dla zabawy na niewolnikach uchodzi za przejaw złych
manier, tak samo, jak znęcanie się nad zwierzętami, lecz również nie stanowi rzadkości.
Wolni przedstawiciele innych ras mają niewiele lepiej. Zasadniczo pozwala im się posiadać własność
(w tym nawet broń, a nawet niewolników), przy czym jednak stanowią obywateli drugiej kategorii. Zwykle też
za każde, nawet najdrobniejsze przewinienie spotykają ich srogie kary. Uderzenie elfa najczęściej w najlepszym
razie kończy się ścięciem, a sprawienie mu choćby najmniejszej przykrości (nawet samym wyglądem) zwykle
oznacza chłostę. Kary wymierzane są często nawet, jeśli oskarżenie okaże się nieporozumieniem, lub oskarżony
będzie niewinny. Wówczas to jakiegoś rodzaju wyrok jest wydawany i wykonywany na miejscu choćby za to, że
strażnik, który go wykona musiał się fatygować… I najczęściej nie jest to nagana.
Półelfy stanowią tą część społeczeństwa, z której akceptacją ciemne elfy mają największe problemy. Z
jednej strony stanowią osobniki obcej rasy i żywy przykład czyjejś emocjonalnej lub fizycznej słabości. Samym
swym istnieniem hańbią swą rasę. Z drugiej strony: płynie w nich święta, elfia krew. Są więc nietykalne.
Mroczne Elfy bardzo rzadko i z wielką niechęcią zabijają przedstawicieli swojego własnego gatunku. Jeśli tak
czynią, twierdzą zawsze, że zostały sprowokowane. Nie posiadają też elfich niewolników, choć często włączają
w swoje szeregi innych przedstawicieli swojej rasy, zwłaszcza banitów i odszczepieńców wygnanych z
macierzystych królestw. Konsekwentne trzymanie się tej praktyki zezwala im często wygrywać ze swoimi
kuzynami konflikty na poziomie propagandowym. Dzięki niej na wielu dworach szarych i leśnych elfów, wśród
elfów morskich i miejskich, a nawet zielonych istnieją duże grupy zwolenników Unseelie. Polityka ta zapewnia
także relatywnie dobry los półelfom. W publicznych rozmowach nigdy nie porusza się kwestii ich istnienia.
Oficjalnie takie stworzenia w Laruzji nie występują. Z drugiej strony: nigdy nie są niewolnikami, jednak nie
mogą też liczyć na wysoką pozycję. Zwykle trzymane są w odizolowanych skrzydłach pałaców, żyją w
slumsach, nieopodal kwater niewolników lub w oddalonych, wiejskich posiadłościach. Traktowani są jak inne
nieelfy, a każde, nawet najdrobniejsze wykroczenie, jakie popełnią spotyka się z surową karą. Nigdy jednak nie
są za nie zabijani, okaleczani czy inaczej karani cieleśnie. Częstokroć też otrzymują relatywnie dobrą pozycję.
Jako długowieczni uważani są za doskonałych służących, otrzymują więc wyższe, wymagające większej
specjalizacji stanowiska. Często są też katami i oprawcami, nadzorcami niewolników lub też ich łowcami.
Pod względem gospodarczym Ciemne Elfy łączą idee, które przyświecały Seelie z tymi, które zrodziły
się w głowach Leśnych Elfów. Dzieje się tak w dużej mierze dzięki faktowi, że obydwa te gatunki żyją blisko
siebie, z czasem doszło więc do pewnej wymiany kulturowej między nimi, nawet pomimo tego, że elfy leśne
bardzo chłodno patrzą na swoich braci. Tak więc, podobnie jak na terenach Wysokich Elfów duże obszary
przeznaczone zostały pod uprawy (choć niewielka część z nich to zboża, uprawia się także rośliny nieznane
ludziom czy nawet niziołkom). Wewnątrz Lasu Cieni i Mrocznej Puszczy, w wielu miejscach wycięto drzewa,
by stworzyć miejsce na pastwiska, łąki czy pola. Jednakże mroczne elfy zaadoptowały także mniej eksploatujące
środowisko sadownicze metody swych sąsiadów. W efekcie w wielu miejscach las zmienia się w sad, w którym
każde drzewo, krzew czy roślina zielna posiada swoje własne zastosowanie. Także naturalne zapory i linie
obronne są stosowane. Są jednak często wielokrotnie bardziej śmiercionośne i niebezpieczne. Masowo
stosowane jest osiedlanie potworów, wplatanie klątw i sadzenie roślin trujących.
Budownictwo Unseelie oparte jest na dokładnie tym samym schemacie, co w wypadku wysokich elfów,
jednak spotkać można wiele subtelnych różnic. Ich mroczni kuzyni są rasą wielokrotnie bardziej autorytarną, a
przy tym wojowniczą. Cenią więc prostotę i niemal spartańskie warunki. Budowle są więc mniej ozdobne,
obsadza się je mniejszą ilością roślin, posiadają wewnątrz mniej sprzętów i mebli. We wnętrzu każdego budynku
znajduje się pomieszczenie, czasem tylko w postaci niewielkiej wnęki, przeznaczone do przechowywania broni.
Bogatsze domostwa natomiast posiadają własne sale lub ogrody przeznaczone do treningów. Wiele budynków,
zwłaszcza na pograniczach ma też cechy obronne. Wzniesienie domostwa lub innej konstrukcji w dowolnym
miejscu nie jest możliwe. Przeciwnie, zanim to nastąpi budowniczy i właściciel muszą otrzymać pozwolenie
lokalnej starszyzny. W wypadku innorasowców i półelfów wiąże się to z niemałymi szykanami i koniecznością
wręczenia wielu łapówek oraz podarków. Tego typu osoby nie powinny też raczej liczyć, że ktoś pozwoli im
zamieszkać w dobrej okolicy.
Elfy zielone:

Liczące 100 do 300 głów i cztery – pięć razy tyle koni szczepy zielonych elfów przemierzają Laruzję
wzdłuż i wszerz. Ich przedstawiciele, najczęściej urodzeni w gromadach wędrowcy twierdzą, że czynią to z
hedonistycznych pobudek, a ich miłość do podróży, ciekawość świata i umiłowanie wędrówek nie pozwala im
zagrzać nigdzie miejsca. Uważają też, że do życia wystarczy im wyłącznie fakt, że się przemieszczają.
Faktycznie jednak wydaje się jednak, że główne źródła utrzymania Zielonych Elfów to handel i
hodowla koni. Przedstawiciele tego ludu najczęściej zajmują się wymianą handlową pomiędzy najważniejszymi,
elfimi państwami oraz osadami szarych elfów, kupując w jednych, a sprzedając w drugich. Nie omijają nawet
siedzib mrocznych elfów, choć same twierdzą, że zaglądają doń jedynie przymuszone największą koniecznością,
lub gdy zagna je tam ciekawość. Po drodze zdarza im się handlować także z mieszkańcami odwiedzanych krain,
od których jednak nabywają jedynie najpotrzebniejsze przedmioty płacąc wyrobami rzemieślników, którzy
wchodzą w skład wędrownych gromad.
Ich organizacja jest stosunkowo prosta. Każde plemię posiada swego przywódcę, jest to najczęściej
starszy, pełniący funkcję przewodnika, lub osoba, która zna dobrze odwiedzaną właśnie krainę. Wytycza ona
marszrutę, rozstrzyga plany, podejmuje decyzje. Ma też prawo zakazania każdego, podjętego przez członków
wyprawy interesu, zwłaszcza jeśli obawia się, że ściągnie on na głowy plemienia jakiegoś rodzaju kłopoty.
Pośredniczy także w kontaktach z ludnością lokalną oraz ma prawo przyjmowania do wyprawy nowych
członków oraz usuwania z niej osób kłopotliwych. Przywódcy ci często zmieniają się, zwłaszcza, gdy plemię
wchodzi na obszary znane innemu, niż dotychczasowy przewodnikowi.
Większość wędrowców jest osobami przynajmniej obeznanymi z bronią, prawie każdy zna się też na
jakiegoś rodzaju, przydatnym fachu. W skład wyprawy prawie na pewno wchodzą więc kowale, hodowcy koni i
uzdrowiciele albo kapłani elfich bóstw. Część z nich jest też złodziejami lub zdolnymi kupcami. Prawie każde
plemię jest samodzielnym organizmem gospodarczym zdolnym, przynajmniej do pewnego stopnia zachować
samowystarczalność w każdych, nawet najdzikszych warunkach. Mimo to dobytek szczepów jest niewielki.
Każdy wchodzący w ich skład posiada jedynie kilka koni oraz to, co potrafi nań pomieścić.
Budownictwo zielonych elfów niemal nie istnieje. Wyjątek stanowią namioty, których jest kilka
rodzajów. Latem używa się stosunkowo niewielkich konstrukcji z płótna, które rozstawić można w ciągu
kilkunastu minut. Zimą lub w wypadku konieczności dłuższego postoju natomiast korzystają z większych
schronień z grubszej materii i skór. Przypominają one jurty zwierzoludzi, ich rozstawienie zajmuje prawie cały
dzień, a dają złożyć się do rozmiarów pakunku mieszczącego się na grzbiecie konia. Zwykle pojedyncza jutra
przypada na pięciu lub sześciu elfów, najczęściej rodzinę lub krewnych.
Morskie elfy:
Sposób organizacji politycznej i rodzaj władzy, jakiemu podlegają Morskie Elfy tak naprawdę nie jest
w Laruzji znany. Wierząc temu, co przekazują załogi ich statków władają nimi królowie, których siedziby
znajdują się gdzieś na dalekim zachodzie. Jednakże, mimo iż w wielu miastach znajdują się elfie dzielnice i
kolonie, to jednak nie da się ukryć, że władza tychże królów do Laruzji nie sięga.
Miast tego tak naprawdę kierowaniem polityką zajmują się władze lokalne. Wydają się one,
przynajmniej do pewnego stopnia podlegać wytycznym pochodzącym z zachodu. Te jednak najczęściej są
spóźnione o wiele miesięcy i zwykle niezbyt dokładne, tak więc faktycznie przywódcy mają wolną rękę. Ci
pochodzą z różnych źródeł. W najważniejszych miastach handlowych zwykle są to wysłannicy elfiego władcy,
posiadający duże wykształcenie i doświadczenie w dziedzinach prawa, sprawowania rządów, etykiety i
dyplomacji. Zwykle mają też duże obycie w zwyczajach rasy, z którą się kontaktują. Do pomocy mają natomiast
radę starszych, kapłanów oraz kapitanów statków, które uważają dany port za macierzysty. Tego typu pozycja,
mimo niewątpliwych korzyści często jednak traktowana jest jako miejsce zsyłki, przypadające niekiedy osobom,
które z jakiegoś powodu nie są dłużej mile widziane na królewskim dworze na zachodzie.
W innych miastach władzę sprawują rady złożone ze starszyzny i zgromadzeń kapitanów.
Zasadniczo niezależnie od szczegółów rola władców jest zbliżona. W pierwszej kolejności pośredniczą
oni w kontaktach między morskimi elfami, a władzami miast, w których się znajdują. Pilnują, by autonomia
elfich dzielnic nie uległa naruszeniu, mają kontrolę nad garnizonem i w każdej chwili mogą też wezwać posiłki i
flotę morską. Po drugie: pilnują uczciwości handlu, spokoju i przestrzegania prawa. Pobierają też daniny od
kupców, lecz jedynie na utrzymanie swego urzędu. Wliczane są one w ceny sprzedaży tubylcom dóbr
przywożonych przez elfie statki. Wreszcie mogą wykluczyć i skazać na wygnanie każdą, popełniającą
przestępstwo osobę w społeczności. Podobnie, jak w wypadku innych, elfich narodów także i wśród morskich
elfów ta władza jest często nadużywana, a przywódcy korzystają z niej dla kaprysu.
Osobną władzę posiadają kapitanowie i dowódcy flot. Ich rola jest jednak niemal identyczna z pełnioną
przez przewodników zielonych elfów.
W zasadzie szczegóły budownictwa elfów morskich są bardzo słabo znane, na kontynencie zamieszkują
one bowiem głównie przekształcone dzielnice ludzkich miast. Budowle w nich są większe, a ich mieszkańcy
mniej uwagi poświęcają typowej dla ludzi oszczędności miejsca. Miast tego często organizują ogrody, ozdabiają

też domostwa donicami z egzotycznymi, barwnymi kwiatami i wonnymi krzewami. Poza tymi szczegółami
budownictwo niewiele różni się od ludzkiego.

5.3) Krasnoludy:
Krasnoludy należą do najbardziej rozwiniętych ras kontynentu. Nie powinno więc dziwić, że ich
zwyczaje i zasady budownictwa są niemal tak samo zróżnicowane, jak te praktykowane przez ludzi. Rasa dzieli
się w zasadzie na trzy główne grupy, których podział przypomina nieco różnice występujące w ludzkim
społeczeństwie. Są to: krasnoludy górskie, podgórskie i miejskie.
Krasnoludy górskie to mieszkańcy legendarnych, niezdobytych twierdz i podziemnych miast. Pędzą one
życie w ich wnętrzach, rzadko je opuszczając. Niektóre z nich wręcz znane są z tego, że w ciągu całego swego
życia nigdy nie wyszły na powierzchnię. Grupa ta zwykle składa się z rzemieślników i robotników. Przeważają
w niej górnicy, budowniczowie, specjaliści od obsługi pomp, architekci, inżynierowie i projektanci. Oraz uczeni,
wojownicy, płatnerze, zbrojmistrze, kowale, kamieniarze i przedstawiciele dziesiątek innych zawodów, nie
mający sobie równych wśród innych ras. Podziemne miasta są ośrodkami produkcji, które dzień i w nocy
rozbrzmiewają stukotem młotów.
Życie w nich jest raczej ciężkie. Niewielka ilość przestrzeni i trudność z poszerzaniem budowli sprawia,
że mieszkania są raczej niewielkie i ciasne. Często całe, wielopokoleniowe rodziny cisną się na przestrzeni kilku
pokojów. Dodatkowo życie utrudnia ciągła wilgoć, brak światła i duża ilość dymu z pochodni, z którego
usuwaniem nie radzi sobie wentylacja. Co więcej stałym problemem jest bark żywności. Mimo, iż krasnoludy
posiadają podziemne hodowle niektórych zwierząt oraz spichlerze pełne ziarna miasta są zależne od upraw na
stokach gór i zboża kupowanego od ludzi. Ceny żywności są raczej wysokie. W niektórych regionach, zwłaszcza
w dzielnicach biedoty problem stanowi natężenie hałasu powodowanego przez ciągłą pracę w warsztatach czy
kopalniach. W prawdzie ogólna tendencja polega na przenoszeniu miejsc produkcji na powierzchnię (zwłaszcza,
jeśli w procesie używany jest ogień lub chemikalia), jednak biedniejsi nie mogą pozwolić sobie na nabycie
drogiej działki na powierzchni. Zamiast tego próbują uprawiać swoją działalność w domach. Obszary te nie
nadają się do życia dla ludzi, choćby dlatego, że pomieszczenia są znacznie mniejsze, a stropy wiele niższe.
Miasta krasnoludów składają się tak naprawdę z dwóch pięter. Niższe to kopalnie i dzielnice
mieszkalne robotników, górników i rzemieślników. Znajdują się one głęboko pod ziemią. Wyższe, wyglądające
jak majestatyczne, obłąkane zamki stanowią bardziej skomplikowaną sprawę. Większość znajdujących się weń
konstrukcji to domy wieżowe podobne do wnoszonych przez ludzkie rycerstwo. Stoją jeden przy drugim,
zlewając się w kolejne pasy fortyfikacji wraz z murami i basztami obronnymi. Obok nich wyrastają potężne
kominy największych kuźni i manufaktur czy też szyby kopalń i tuneli wentylacyjnych. Ta część miasta mieści
w sobie większą część warsztatów, domostw mieszkalnych i składów półproduktów. W niej też umieszczono
posterunki wojskowe, czy wreszcie domostwa krasnoludów podgórskich.
Krasnoludy podgórskie niekiedy porównywane są do ludzkiego chłopstwa. Jest to częściową prawdą,
lecz istnieją duże różnice. Klany te bowiem nie są od nikogo zależne, a każdy z ich członków cieszy się pełną
swobodą. Większość ich przedstawicieli trudni się jednak zawodami, których nie da się uprawiać pod ziemią. Są
to więc rolnicy, myśliwi, pasterze, ale też rzemieślnicy: drwale, cieśle, budowniczowie dróg, węglarze… Dbają
oni o dostarczanie wielu, niezbędnych produktów do miast: drewna, węgla drzewnego, tkanin, czy w końcu
żywności. Krasnoludy podgórskie wiodą zupełnie inny tryb życia. Większość czasu spędzają w niewielkich,
tymczasowych szałasach i chatach z drewna, lub podobnych do domów wieżowych, obronnych konstrukcjach.
Te drugie stanowią siedziby nielicznych rzemieślników wolących praktykować na świeżym powietrzu, niż w
zatęchłych głębinach jaskiń oraz rolników. Pozostałe krasnoludy żyją w nich jedynie zimą. Wówczas to, przed
spadkiem pierwszego śniegu wracają doń wraz ze swoimi stadami. Wiele z nich przeprowadza się podówczas do
miast, gdzie przez chłodne miesiące pracuje w kuźniach lub kopalniach.
Krasnoludy miejskie natomiast zamieszkują ludzkie miasta i społeczności. W większości są kowalami,
rzemieślnikami, wyspecjalizowanymi budowniczymi lub kupcami i bankierami. Najczęściej po pewnym czasie
wracają w swoje góry. Postrzegane są w różny sposób. Elity i bogacze, a nawet szlachta i kapłani dbają o nich,
dokładają też starań, by zapewnić im bezpieczeństwo i zachęcić do osiedlania się. Obecność krasnoludów
zapewnia bowiem rozwój regionu i dostarcza wielu, bezcennych usług. Biedota patrzy nań z niechęcią, traktując
jako niebezpieczną konkurencję na rynku pracy. Wielu krasnoludów miejskich to przestępcy i banici, nie mający
czego szukać na swoich własnych ziemiach.
Ustrój polityczny krasnoludzkiego społeczeństwa oparty jest o ród i klan. Zasadniczo każdy ród (a w
jego skład wchodzą wszystkie osoby zdolne dowieść swego pokrewieństwa po mieczu z innym członkiem rodu,
lub też do rodu adoptowane) posiada swego przywódcę. Zwykle jest on wybierany po śmierci poprzednika,
stanowi najbardziej zasłużonego, najpopularniejszego, najmądrzejszego lub po prostu najstarszego krasnoluda w
rodzinie. Pełni on funkcję pomiędzy królem, sędzią, a brygadzistą. Jego rola polega na rozsądzaniu sporów
wewnętrznych (w czym posiłkuje się tradycją i prawem zwyczajowym), dbaniem o jego interesy oraz o
zgodność życia z tradycją. Częstokroć łączy on swoją funkcję z funkcją kapłana, lub posiada takowego jako
swego doradcę. Przywódca rodu wyznacza pracę swoim krewniakom, wydaje zezwolenia na zawarcie

małżeństwa, pełni też nadzór nad interesami rodu. Zasadniczo bez jego pozwolenia nie może odbyć się żaden
targ ani wymiana, choć w wielu rodach młodsi krewni mają szeroko rozumianą, wolną rękę, zwłaszcza jeśli
wykażą iż są godni zaufania. Mimo to starszy jest władny unieważnić każdy zawarty przezeń kontrakt. Jest to o
tyle ważne, że jako strażnik tradycji pilnuje on jakości produkcji oraz usług.
Zasadniczo krasnoludy uznają odpowiedzialność zbiorową. Jeśli jakieś przewinienie zostanie
popełnione przez jednego członka rodu, hańbą okrywają się wszyscy jego krewni, gdyż go nie powstrzymali.
Działa to także odwrotnie: bogactwo, powodzenie i sukcesy jednego członka rodu powoduje, że tak naprawdę
cały klan się bogaci. Krasnoludy rzadko więc dopuszczają do tego, żeby jeden z nich popełniał przestępstwo.
Choć z drugiej strony istnieją rody, które utrzymują się z mniejszych lub większych rozbojów lub napaści na
terytoria innych ras. Mimo to osobnicy, którzy notorycznie łamią zasady współżycia społecznego są z rodzin
usuwani siłą i skazane na samodzielne noszenie swej niesławy.
Kilka lub kilkanaście rodów tworzy klan, czyli większą jednostkę. Nad nią pieczę sprawuje osoba
Thana. Zwykle stanowisko to przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Thanowie uważają się za potomków
bohaterów, praojców lub założycieli poszczególnych wspólnot, często będących postaciami heroicznymi lub
wręcz mitycznymi. Ród, z którego się wywodzą natomiast ma najczęściej specjalną pozycję w klanie, darzony
jest też wielkim szacunkiem. Thanowie decydują o wojnie i pokoju, rozstrzygają też spory pomiędzy
poszczególnymi rodami. Ich szczególna władza polega na zasądzaniu odszkodowań. Odszkodowania są
sposobem, w jaki krasnoludy regulują między sobą wszelkie krzywdy. Każda z nich posiada swą cenę w złocie i
usługach, zależną od wielkości poniesionych strat i uszczerbku na zdrowiu, który poniosła skrzywdzona osoba i
jej ród. Należą się one za kradzież, utratę życia podczas pracy czy w wypadku, a nawet morderstwo. Jeśli nie
zostaną w porę wypłacone i uznane przez Thana poszkodowanego klanu za rekompensujące krzywdy, ten może
zdecydować nawet o wyruszeniu na wojnę w imieniu pokrzywdzonego. Krasnoludy będą toczyć ją tak długo,
póki nie wygubią całego rodu krzywdziciela, lub nie wezmą łupu wystarczająco dużego, by zrekompensował im
doznanej straty, w tym śmierci wszystkich walczących po ich stronie. Nie zawsze taka decyzja zapada szybko.
Zwłaszcza, jeśli klan musiałby zadrzeć z bardzo potężnym wrogiem. Jednak krasnoludy nie zapominają krzywd
nigdy, nawet po całych pokoleniach. Uznają też, że przechodzą nie tylko z ojców na synów, ale też na wnuki,
prawnuki i pra, prawnuki.
Budownictwo krasnoludów jest bardzo solidne, posiada też pewną wartość artystyczną. Z punktu
widzenia ludzi jest jednak niewygodne. Pomieszczenia są mniejsze, zwykle człowiek ma trudności z
wyprostowaniem się w nich. Budowle zwykle wznosi się z cegły lub kamienia, często wykorzystując metalowe
rusztowania lub łuki zwiększające wytrzymałość konstrukcji. Zwykle nieruchomości mają wiele pięter
wysokości, a kolejne piętra umieszczone są pod ziemią. Domostwa i warsztaty pracy są ascetyczne, znajduje się
w nich niewiele ozdób czy przedmiotów zbytkownych. Miast tego znaleźć weń można jedynie najpotrzebniejsze
rzeczy. Zwłaszcza młode i niezamożne krasnoludy żyją często w warunkach niemal spartańskich, podczas gdy
starsze lubią często otaczać się wygodami, także po to, by podkreślić swą zamożność i dobrobyt osiągnięty
dzięki latom uczciwej pracy.

5.4) Gnomy:
Posiadające niewielki wzrost i nikłą siłę fizyczną gnomy są rasą, która nie miała wiele szczęścia w
Laruzji. Jeśli kiedyś istniały gnomie królestwa (co jest raczej wątpliwe) to większość z nich dostała się pod
panowanie większych, silniejszych i bardziej ekspansywnych ras już w dalekiej przeszłości. Jednakże nic nie
wskazuje dziś, by istoty te posiadały kiedykolwiek jakąś bardziej złożoną formę organizacyjną. W czasach
dzisiejszych większość gnomich osiedli istnieje na terenach zamieszkanych przez ludzi i krasnoludy. Ogromna
część z nich wchodzi w skład miast tych ras, tworząc getta i zamknięte dzielnice, inne egzystują jako na poły
autonomiczne osiedla płacące trybuty królom innych gatunków. Mimo, że często pogardzane i pomiatane,
zwłaszcza przez potężniej zbudowanych ludzi potrafią egzystować bez sprawiania większych problemów.
Gnomy są niewielką rasą i dobrze czują się pod ziemią. Praktycznie mogą spędzić całe życie nie
wychodząc na światło słoneczne, nieźle też widzą w ciemnościach. Rzadko schodzą jednak głęboko poz ziemię,
są też za słabe na dobrych górników, lecz są cenieni jako inżynierowie i specjaliści w kopalniach.
Przyzwyczajenie to ułatwia im współżycie z innymi rasami. Gnomie dzielnice zwykle zajmują nie więcej, niż
kilka budynków na powierzchni, jednak tworzą rozbudowany system podziemnych schronisk, mieszkań i
warsztatów pod nią. Są one zwykle dość oszczędne, jednak budowane tak, by dostarczyć ich mieszkańcom
wszelkiej, niezbędnej do życia przestrzeni i wygód. Niestety, oznacza to tylko tyle, że zostały pomyślane o
wygodzie gnomów, istot prawie dwukrotnie mniejszych od ludzi. Podziemne dzielnice są więc dla innych ras
niemal niedostępne, nawet ludzcy karłowie mają trudności w poruszaniu się po nich. Populacje miast, w których
znajdują się takie getta natomiast rzadko kiedy zdają sobie sprawę z tego, jak wielu gnomów faktycznie żyje w
ich sąsiedztwie.
Także niezależne miasta tej rasy budowane są w podobny sposób. Powstają one zwykle w miejscu
obfitującym w jakiegoś typu, cenne surowce. Najczęściej jest to złoto, szlachetne kamienie lub srebro. Mają
postać płytkich kopalni, plątanin tuneli i podziemnych komnat. Większość z nich wydrążona jest w ziemi lub

skale macierzystej, wyłożona ocieploną i pobieloną gliną oraz konstrukcjami z nośnych belek. W niezależnych
miastach spora część mieszkańców zajmuje się rolnictwem i uprawą roli. Gnomy nie są dobrymi rolnikami,
jednak dzięki swej magii, pomysłowości i sztuce agronomii potrafią osiągnąć spore plony. Potrzebują też mniej
pokarmu niż inne rasy. Wszystko to sprawia, że osiedla takie są zwykle samowystarczalne.
Obcy nie są mile widziani w ich miastach i dzielnicach, zwykle dopuszcza się ich do nielicznych pokoi
gościnnych. Rasa ta należy do paranoików, dodatkowo grzeszy chciwością i chytrością. Małe karzełki
zazdrośnie strzegą swoich skarbów, swoich tajemnic i życia prywatnego. Wielu z nich jest przekonanych, że
inne rasy, w szczególności ludzie (do krasnoludów podchodzą w bardziej ufny sposób) planuje ich w najbliższej
przyszłości okraść. Dlatego też ich miasta słyną z przemyślnych linii obronnych. Pułapki, labirynty korytarzy,
wilcze doły i wszechobecny brak przestrzeni to tylko jedne z metod zniechęcenia złodziei. O bogactwie gnomich
dzielnic opowiada się legendy, jednak faktycznie większość przedstawicieli tej rasy żyje w spartańskich
warunkach. Bogactwa są gromadzone i odkładane, często też inwestowane, lecz rzadko trwonione. To i
paranoja, jaką odczuwają wobec innych ludów czyni z nich wspaniałych bankierów. Wiele kompanii
handlowych i gildii kupieckich faktycznie należy do gnomów, z rasy tej pochodzą też najwięksi i najważniejsi
kupcy. Pozostałe gnomy zajmują się zawodami wymagającymi edukacji i wiedzy. Są nauczycielami,
czarownikami, lekarzami, prawnikami, architektami, inżynierami. Budują i obsługują skomplikowane
urządzenia: dźwigi portowe i budowlane, pompy okrętowe i kopalniane, machiny oblężnicze lub też zajmują się
pracami precyzyjnymi. W tej ostatniej dziedzinie uznawane są za niemal tak biegłe, jak krasnoludy.
Organizacja społeczna tych stworzeń przypomina ludzkie miasta i de facto została właśnie od nich
przejęta. Zasadniczo gnomy dzielą się na trzy warstwy społeczne: plebejuszy, patrycjuszy i przyjezdnych.
Przyjezdni to wszystkie osoby nie posiadające żadnej nieruchomości w danym mieście, zwykle obcy, czasowo
przebywający w osiedlu. Mają niewielkie prawa, a ich rola nie jest ważna. Plebejusze to osoby niezbyt istotne,
posiadające niewiele, lecz na stałe osiedlone w danym miejscu. Są to robotnicy, drobni rzemieślnicy i osoby,
które nie mają wielkiego wpływu na los miasta. Są zwolnieni z większości świadczeń, jednak nie są w stanie
podejmować decyzji politycznych. Patrycjusze, czyli najbardziej szanowani, najważniejsi obywatele to co
innego. Zobowiązani są do płacenia danin i podatków (a raczej: dobrowolnie przyjmują na siebie ten obowiązek)
w zamian jednak posiadają szereg przywilejów. Najważniejszym z nich jest możliwość uczestniczenia w
wyborze burmistrza i rady (co ma miejsce raz na cztery lata). Obowiązki burmistrza polegają przede wszystkim
na rozsądzaniu sporów oraz wprowadzaniu w życie decyzji rady. Ta druga natomiast podejmuje decyzje w
większości ważnych dla miasta tematów, nakłada nowe daniny na patrycjuszy, dba o pilnowanie porządku,
stosunki z ludźmi oraz wydaje zezwolenia na wznoszenie nowych budynków i udziela licencji na wykonywanie
zawodu rzemieślnikom.

5.5) Niziołki:
Niziołki nie posiadają wielkiego znaczenia politycznego lub militarnego w Laruzji. Jednakże w
dziedzinie gospodarki mają wiele do powiedzenia. Niewielkie jak ich mieszkańcy, choć zwykle zamożne osiedla
i wioski na pierwszy rzut oka nie wydają się szczególnie istotne. Jednak zważywszy na ilości produkowanego w
nich zboża, uprawianych, często cenionych wśród innych gatunków roślin, czy produkcji luksusowych rodzajów
żywności, jak doskonałej jakości piwo, wino czy posiadających wielką renomę serów nie mają sobie równych.
Przodują też w tkactwie, pasterstwie i rzemiośle tekstylnym, Jedynie nieliczne gospodarstwa klasztorne są w
stanie konkurować z nimi wśród ludzi, a większość pozostałych ras w sztuce rolniczej nie ma sobie równych.
Jeśli doda się do tego fakt, że z pośród ich rodzaju wywodzi się wielu kupców niemal równie dobrych, co gnomy
fakt ten nie powinien dziwić.
Zasadniczo jednak siła ekonomiczna niziołków jest rozdrobniona, a poszczególne osiedla rzadko ze
sobą współpracują, choć zdarzało im się występować wspólnie przeciwko innym ludom. Większość z nich jest
podporządkowana ludzkim panom feudalnym i płaci im daniny, jednak najczęściej cieszą się dużą autonomią.
Wielu okrutnych tyranów nie skąpiących kija przedstawicielom własnego gatunku dla niziołków ma dobre serce.
Nie ma to jednak związku z radosnym temperamentem i przyjacielską, pyzatą aparycją tego ludu. Przeciwnie,
wynika to z chłodnej kalkulacji. Osady niziołków dostarczają zwykle większych i bogatszych danin, niż ludzkie,
często stanowią najlepiej prosperujące osiedla na ziemiach ich opiekunów. Dlatego też zwykle są szczególnie
uprzywilejowane, chronione przez drużyny feudałów i faworyzowane. Zwykle też pan przykłada wszelkie
wysiłki, by ich mieszkańcom nikt przypadkiem nie zaszkodził.
Centrum tego typu osady wyznacza zwykle pagórek, lub kilka pagórków mieszkalnych. Zwykle są to
naturalne formacje geologiczne, choć w niektórych regionach zdarza się, że niziołki tworzą sztuczne kopce
ziemne, by zapewnić sobie optymalne warunki do budowy domostw. Pagórki takie zryte są dosłownie norkami,
niewielkimi mieszkaniami wkopanymi w głąb ziemi. Zwykle nie sięgają one daleko i przynajmniej jedno
pomieszczenie ma dostęp do światła słonecznego. Nory stanowią pamiątkę z czasów, zanim jeszcze niziołki
dostały się pod władzę ludzi. W tamtej, mrocznej epoce często zmuszone były szukać schronień w
niedostępnych miejscach, a podziemne domostwa, często posiadające kilka wyjść i dróg ewakuacyjnych
łatwiejsze były do ukrycia. Dziś w tego typu, tradycyjnych schronieniach żyją tylko najzamożniejsze i

najbogatsze niziołki (lub najbardziej szacowne rody), ewentualnie najbiedniejsze. Domostwa tych ostatnich
różnią się jednak posiadłości pozostałych. O ile zamożne niziołki zamieszkują wykładają swe nory wysokiej
jakości drewnem, mają w nich wiele pomieszczeń o różnym przeznaczeniu i wiele sprzętów, tak biedniejsze żyją
w jedno – dwuizbowych norach bez okien, które sprawiają wrażenie niechlujnie wykopanych łopatą dziur w
ziemi (i często takimi są).
Średniozamożne niziołki zamieszkują zwykle budynki na powierzchni ziemi, chaty, ziemianki i ceglane
domostwa. Zwykle z zewnątrz niewiele różnią się od niskich, ludzkich domów. Wewnątrz jednak zaskakują
wygodami. Zwykle mają kila pomieszczeń (mniejsze od ludzi niziołki z łatwością budują kilkuizbowe domostwa
na przestrzeni, w której ludzie są zdolni pomieścić jeden lub dwa pokoje), kaflowe piece i wiele innych
udogodnień.
Podział polityczni tej rasy nie jest szczególnie skomplikowany. Większa część niziołków żyje w
osadach rządzonych przez sołtysów czasem też nazywanych burmistrzami, prezydentami, starostami lub na
wiele innych sposobów. Sołtysowie czasem kontrolują jedną wieś, czasem okrąg lub nawet prowincję. Posiadają
kilka stopni hierarchii, w zależności od tego, jak duży obszar im podlega. Zasadniczo wybierani są przez
zgromadzenie większości ludności. W zależności od okolicy okres ten waha się między czterema, a dziesięcioma
latami. Kompetencje burmistrza są proste. Powołuje on sędziów (zwykle są to znawcy tradycji i obyczaju
cieszący się powszechnym szacunkiem, rzadko natomiast wykształceni prawnicy), asystuje przy zbieraniu
daniny (od której pobiera pewien procent) i zarządza gruntami wspólnoty. Rozsądza spory, najczęściej z
dziedziny prawa cywilnego oraz konflikty o ziemie, zwierzęta i własność. Dodatkowo opłaca urzędników
państwowych, zarządza pocztą (niziołki, jako jedyna rasa posiadają system zorganizowanej, państwowej
poczty), siłami policyjnymi w postaci szeryfów oraz oddziałami lokalnej samoobrony. Zatrudnia też nauczycieli
dających raz w tygodniu ludności lekcje czytania i pisania.

5.6) Skrzydlaci:
Podział ziemi wśród skrzydlatych nie przypomina ludzkiego. Od dawnych czasów ziemia stanowiła
prywatną własność, do korzystania z której były uprawnione jedynie jej właściciele. Największymi byli
królowie, choć istniało także wielu innych, ważnych latyfundystów. Pozycja władców była jednak
uprzywilejowana. W ich ręce trafiały bowiem wszystkie działki zdobyte na wojnach oraz te, których właściciele
umarli bezpotomnie. Ziemia uprawna też podstawę władzy: nadaniami ziemi wynagradzano za służbę na
dworze, w administracji czy też, w szczególności: na polu walki. Prawdopodobnie zwyczaj rozdawania ziemi za
służbę w wojsku doprowadził do krwawych wojen, które skrzydlaci toczyli kilka setek lat temu przeciwko
wszystkim swoim sąsiadom. Wiele wskazuje na to, że w pewnym momencie w ich państwie skończyły się
zasoby gruntów rolnych, co sprawiło, że królowie tej rasy rozpoczęli najazdy na swych sąsiadów, by zagarnąć
ich terytoria. Głód ziemi doprowadził jednak do spirali konfliktów. Szybko bowiem okazało się, że najazdy
wymusiły zwiększenie ilości wojowników, co wywołało zapotrzebowanie na kolejne podboje i ponowne
zwiększenie sił zbrojnych… Polityka ta nie mogła być kontynuowana w nieskończoność i gdy w końcu
załamała się skrzydlaci zapłacili zań straszliwą cenę.
W dzisiejszych czasach zwyczaj nadań ziemi za służbę wojskową nadal jest kontynuowany. Jednak po
mordach, czystkach i latach prześladowań w krajach skrzydlatych nadal istnieje wiele, niezagospodarowanej
ziemi należącej do królów. Obecnie większe znaczenie w utrzymaniu żołnierzy ma także żołd wypłacany w
pieniądzach, więc powrót do dawnych zwyczajów raczej nie jest prawdopodobny.
Zasadniczo większość poddanych skrzydlatych posiada wolność osobistą. Wśród tego ludu nie ma
podziału na arystokratów czy pospólstwo, a każdy skrzydlaty uważa się za równego pozostałym. Wyjątek
stanowi jedynie rodzina królewska, pochodząca w prostej linii od legendarnego, boskiego przodka rasy.
Jednakże ta równość nie oznacza, że każdy posiada takie same prawa. Mimo, że każdy skrzydlaty żebrak i
nędzarz uważa się za równego z najzamożniejszymi przedstawicielami swego rodzaju (oraz ważniejszego, niż
królowie innych gatunków) faktycznie jednak społeczeństwo podzielone jest według wykonywanych zawodów
oraz majątku. Prawdopodobnie najbardziej uprzywilejowaną grupę stanowią wojskowi, zwłaszcza legendarni
wojownicy wichru. Obok nich stoją wielcy posiadacze ziemscy i latyfundyści, którzy majątki często
zawdzięczają wielopokoleniowym tradycjom wojskowym czy karierom oficerskim. Niżej znajdują się drobni
posiadacze ziemscy, rzemieślnicy i kupcy, a na samym dnie osoby pozbawione zawodu i nieruchomości,
najemni robotnicy rolni i służący. Skrzydlaci praktykują też niewolnictwo, jednak liczba niewolników jest
stosunkowo niska. W ostatnich latach jednak, dzięki wymianie handlowej z orkami jednak stale rośnie.
Wszystkie te warstwy (prócz oczywiście niewolników) są sobie równe. W praktyce jednak bogacze,
dzięki swej zamożności traktowani są lepiej niż biedacy. Częstokroć zdarza się, że przekupują sędziów,
świadków lub nawet ofiary przestępstw, przez co rzadko się zdarza, by wpływowego urzędnika lub latyfundystę
spotkała kara za nawet największe przewinienia. W zasadzie jedyny wyjątek stanowi zdrada stanu lub jakiegoś
rodzaju wykroczenie przeciwko władzy królewskiej, świątynnej lub urzędnikom. Te czyny karane są z należytą
surowością.

Nad przestrzeganiem prawa, ściąganiem podatków i werbowaniem rekruta czuwa rozbudowany aparat
administracyjny. Każdy okrąg i każda prowincja w państwach skrzydlatych posiada swoich urzędników.
Wyewoluowali oni z dawnych stanowisk oficerskich i wojskowych administratorów ludności cywilnej.
Tytularnie stanowią część sił zbrojnych, podzieleni są natomiast na stopnie oficerskie, począwszy od szeregowca
(stopień ten przysługuje np. sekretarzom, asystentom, skrybom i innym, niższym urzędnikom), przez kaprali,
sierżantów aż do generałów. Urzędnicy mają moc sprawowania sądów, pilnują ściągania danin i rekrutów oraz
robót publicznych. Zarządzają też majątkami króla. Ich stanowiska nie są dziedziczne, przeciwnie, są
pracownikami, którzy za swoją działalność otrzymują pieniądze. By zostać urzędnikiem należy spełnić szereg
warunków, w tym zdać egzamin z prawa królewskiego, wykazać się umiejętnością czytania i pisania oraz walki
mieczem i posługiwania się łukiem. Dwie ostatnie umiejętności są pozostałościami po militarnych cechach
funkcji i współcześnie służą głównie do wymuszania łapówek od kandydatów. Sprawiają też, że większa część
kadry urzędniczej to byli wojownicy wichru.
Urzędnicy zobowiązani są do utrzymywania z własnej kieszeni niewielkiego oddziału wojska, który
służy im za pomocników podczas ściągania należności i ścigania przestępców. Mają też prawo pobierania
podatków. Zasadniczo w państwach skrzydlatych podatki płacone są indywidualnie, w zależności od zamożności
obywateli. Ludność podzielona jest na kilka kategorii zamożności, przy czym urzędnicy kwalifikują ludność do
poszczególnych grup wedle własnego uznania. Kumoterstwo i przekupstwa celem zaliczenia do niższych grup,
niż w rzeczywistości, podobnie jak bardzo kosztowne pomyłki są na porządku dziennym.

5.7) Orkowie:
Popularne wyobrażenie orków, jakie często pojawia się w głowach Laruzyjczyków jest dość mocno
oderwana od rzeczywistości i koszmarne zarazem. Wielu mieszkańcom kontynentu istoty te jawią się jako bestie
z piekła rodem, których nieprzebrane gromady żyją wśród nagich skał wyżyn centralnej Laruzji. Jako jedyne
pożywienie wykorzystywać mają mięso ludzkich dzieci i ciała własnych współplemieńców, a rozmnażać się
mają przez pączkowanie… Obraz ten faktycznie niewiele ma wspólnego z orkową gospodarką. Trafny jest w
jednym tylko elemencie: ta jest niezwykle prymitywna.
Orkowie, podobnie jak szczepy Haugów uprawiają gospodarkę wypałową. Ich plemiona także
przemieszczają się z miejsca na miejsce, odnajdując nowe obszary nadającej się pod uprawę ziemi i
gospodarując nań do momentu jej ponownego wyjałowienia. Jednak z racji kiepskich, niezbyt urodzajnych ziem
znajdujących się na ich terenach orkowie do rolnictwa przywiązują stosunkowo małe znacznie. Więcej uwagi
poświęcają natomiast pasterstwu i hodowli trzód. Ich stada składają się głównie z owiec i kóz, hodują też wiele
świń oraz sporo bydła. Koni jednakże nie cenią. Potrafią natomiast nawozić zwierzęcymi odchodami pola, co
opóźnia proces wyjałowienia ziemi.
Zasadniczo większość ziemi i trzód posiada swojego właściciela. Orkowie nie trudnią się za bardzo
kwestią kupna lub sprzedaży gruntów, nie doszli chyba jeszcze do tego, że ziemia może stanowić obiekt handlu.
Miast tego wybierają taki jej kawał, jaki mogą obrabiać i biorą ją na siebie. Czasem, gdy dwaj przedstawiciele
tego gatunku pragną obsiać lub zaorać to samo pole dochodzi między nimi do walk i pojedynków. Rzadko są
one toczone na śmierć i życie, w większości wypadków ten, kto przegrywa ustępuje, często po to, by później
powrócić z większą ilością towarzyszy. Tego typu walki rzadko jednak zdarzają się wśród przedstawicieli
jednego plemienia lub przynajmniej społeczności. Najczęściej ich ofiarami padają mniej istotni, słabi lub starzy
przedstawiciele grupy, często stanowiąc cel ataku młodych, dopiero zdobywających sobie pozycję w szczepie
osobników.
Zasadniczo społeczeństwo orków dzieli się na kilka grup. Są to szamani, wojownicy i ludność poddana,
będąca praktycznie rzecz biorąc niewolnikami. Ziemia należy się tylko wojownikom, jednak obrabiana jest
głównie przez innych przedstawicieli gatunku. W wyobrażeniu orków mężczyzna powinien odpoczywać lub
zajmować się walką i przygotowaniami doń, ewentualnie uczestniczyć w polowaniach (przy czym obie te rzeczy
traktowane są jako forma rekreacji), podczas, gdy na roli pracować powinny jego kobiety, dzieci i niewolnicy.
Jeśli zmuszony jest do własnoręcznej uprawy ziemi to oznacza jedynie, że jest złym wojownikiem. Gdyby było
inaczej zdołałby pojmać jeńców, zdobyć cenne przedmioty, by kupić sobie żonę od innego wojownika lub
zagarnąć cudzą ziemię i sługi.
Kobiety, dzieci i niewolnicy stanowią w zasadzie jedną grupę. Stanowią poddanych swych ojców,
„mężów” czy panów (przy czym „mąż” dla orka to nic innego, jak właściciel kobiety lub innej istoty
inteligentnej). Status ten nie jest trwały i zasadniczo każdy niewolnik może oczekiwać wyzwolenia. Dotyczy to
przedstawicieli obydwu płci, choć mężczyźni są bardziej preferowani. Wystarczy tylko, że weźmie udział w
polowaniu lub wyprawie wojennej i zdobędzie w jej trakcie szacunek innych orków. Nie musi to być wielki
czyn, choć upolowanie groźnego zwierzęcia, zabicie wroga lub szczególnie cenione schwytanie żywego jeńca
gwarantuje niemal automatyczną, wysoką pozycję społeczną. Jeśli nie zdoła tego zrobić czeka go trudne, pełne
bólu i poniżej życie na służbie któregoś z plemiennych wojowników.
Niewolnicy, niezależnie czy orkowie czy przedstawiciele innych ras zajmują się też wszelkim
rzemiosłem. Rzadko jednak są wykwalifikowani.

Jedyną różnicę stanowią szamani (postrzegani jako lekarze, wróżbici i przedstawiciele „zawodów
magicznych”) oraz kowale (traktowani prawie, jak kapłani ognia). Ich duża wiedza, bogate umiejętności i
(zwłaszcza w wypadku kowali) przydatność dla szczepu sprawia, że cieszą się niemal takim samym szacunkiem,
jak wojownicy. Nikt nie śmie traktować ich jak niewolników (chyba, że stanowią jeńców wojennych), zamiast
tego trafiają zwykle na utrzymanie przywódcy grupy lub najbogatszych orkowych wojowników. Zwykle
otrzymują duże ilości żywności i wartościowych przedmiotów (orkowie prawie nie używają pieniędzy) od
swych współplemieńców w zamian za pomoc, czy też tylko po to, by zachować z nimi przyjazne stosunki.
Orkowie nie znają prawa. Spory, jeśli do takich dochodzi rozstrzygane są na drodze zbrojnej i
pojedynków. Te ostatnie zwykle jednak nie toczą się do śmierci, której zielonoskórzy nie uważają za chwalebną,
nawet jeśli ma miejsce w walce. W prawdzie wojownicy rzadko kiedy wahają się przed pozbawieniem
kogokolwiek życia, nawet współplemieńca. Jednakże przegrywający zwykle, gdy widzi, że nie ma szans na
zwycięstwo wycofuje się z walki. Nie wszyscy na to pozwalają. Część wojowników buduje na ten przykład
swoją pozycję zabijając wszystkich, którzy odważą się rzucić im wyzwanie.
Zasadniczo większość wiosek orków zbudowana jest w ten sam sposób. Tworzą je niewielkie półziemianki lub lepianki wzniesione z gliny, drewna, darni lub kamienia. Kryją je dachy ze skóry lub słomiane
strzechy, a wewnątrz nie ma prawie sprzętów. Całość ogrzewa pojedyncze palenisko, a mieszkańcy chat kulą się
często w chłodzie pod skórami i słomą. W osadach znaleźć można najczęściej tylko jeden, większy budynek.
Jest to chata wojowników (czasem jest ich zresztą kilka), czyli miejsce zgromadzeń wojowników, w którym piją
oni i ucztują ale też doskonalą się do walki. Place targowe czy innego typu miejsca spotkań są rzadkością. Wiele
klanów buduje jednak wspaniałe domostwa dla swych wodzów i przywódców. Często są one ufortyfikowane.
W bogatszych klanach wojownicy, a przynajmniej ci, którzy są zbyt biedni, by posiadać większe
gospodarstwa z dużą ilością niewolników zamieszkują oddzielne osady. Najczęściej mają one postać
ufortyfikowanego grodu kopcowego, wzniesionego na wzgórzu lub też usypanych z ziemi kopców. Często
siedziby takie są duże, nierzadko wielkości ludzkich miast. Chronią je ziemne wały, palisady i fosy, zarówno
suche jak i wypełnione wodą. Stanowią domostwa dla przywódców klanów, wioski wojowników, w których
oddają się oni swym ulubionym rozrywkom i garnizony. Częstokroć chronią większe i ważniejsze orkowe
wioski (które zwykle też są przynajmniej otoczone częstokołem), lub są wznoszone w strategicznych, trudno
dostępnych miejscach np. na moczarach lub w rozwidleniach rzek.

5.8) Gobliny:
Leśne gobliny:
Gospodarka leśnych goblinów nie jest szczególnie interesująca. Tak naprawdę posiada ona cztery
główne gałęzie. Są to (w kolejności od najważniejszej): pasterstwo, myślistwo-zbieractwo, kradzież i rabunek
oraz porwania dla okupu. Niektóre szczepy handlują też niewolnikami.
Wbrew pozorom leśne gobliny bardzo dobrze radzą sobie ze zwierzętami. Opanowały hodowlę wielu
gatunków, w tym części takich, których nie udało się okiełznać innym rasom. Większość ich hodowli stanowią
jednak świnie, kozy i owce. Najczęściej należą one do niewielkich, pół dzikich, odpornych odmian. Ludzie nie
cenią ich za bardzo, jednak dla goblinów stanowią istotne źródło pokarmu. Dobre 60-70% żywności pochodzi z
hodowli. Pozostała część natomiast to efekty polowań i zbieractwa. Nie jest to najwydajniejsza forma
zdobywania pokarmu, jednak gobliny są mniej wymagające od ludzi. Potrzebują niższych ilości mniej
kalorycznego pokarmu oraz są w stanie zjadać rzeczy, których ludzie raczej nie biorą pod uwagę. Padlina,
robaki, korzonki to częsty pokarm na ich stołach. Podobnie jak inne istoty humanoidalne. Jednakże problemem
goblińskich społeczności jest bardzo szybko rozwijająca się populacja, która w szybkim tempie przekracza
możliwości ich prymitywnej gospodarki. Wówczas to gobliny zaczynają walki z sąsiadami, rabunki okolicznych
zabudowań i napady na tereny okolicznych ras. Rzadko kończą się one sukcesem, najczęściej prowadzą
wyłącznie do zredukowania pogłowia stworów.
Zasadniczo większość sporów i konfliktów wśród tych istot rozwiązywana jest za pomocą siły,
trucizny, zdrady, magii lub nie jest rozwiązywana w ogóle. Szczepy leśnych goblinów rządzone są zwykle przez
gangi (bo trudno nazwać to inaczej) szczególnie silnych przedstawicieli tej nacji i wyrośniętych osobników
nazywanych hobgoblinami. Terroryzują one mniejszych i słabszych przedstawicieli gatunku, zabierają im
dobytek i zastraszają ich. Niekiedy też sprawują sądy i władzę, przy czym zwykle ogranicza się ona do
wymuszania prac, które mniejsze stworzenia nie miałyby ochoty robić w normalnych warunkach.
Leśne gobliny to nomadzi. Tylko nieliczne, położone w szczególnie bogatych i korzystnych miejscach
osiedla mają stały charakter, pozostałe są zawsze gotowe do przenosin. Składają się zwykle z bezładnej
zbieraniny szałasów z gałęzi i trzciny, lepianek i skórzanych namiotów. Niektóre z nich są większe, inne
mniejsze. Zwykle w dzień ich mieszkańcy śpią, nocą wyruszają za to na polowanie lub zajmują się trzodami. W
nocy pracują też rzemieślnicy, głównie kowale. Leśne gobliny potrafią obrabiać metal, ale z uwagi niewielkiej
siły i niewielkiego stopnia rozwoju technicznego ich produkty nie są zbyt wysokiej jakości.

Górskie gobliny:
Większość Laruzyjczyków mówiąc o goblinach ma na myśli raczej ich prymitywniejszą, leśną
odmianę. Wielu chłopów czy mieszczan mających z nimi na co dzień do czynienia z trudem jest w stanie
uwierzyć w wysoko rozwinięte, dobrze zorganizowane społeczności tych stworów. Mylą się oni, lecz tylko do
pewnego stopnia.
Górskie gobliny zamieszkują miasta położone na wyżynach centralnej Laruzji, zwykle sąsiadujące z
osiedlami orków, ogrów czy trolli. Najczęściej są to dawne, zrujnowane miasta krasnoludów, jednak na
przestrzeni wieków wzniosły też kilka własnych osiedli. Większość z nich wznosi się wysoko ponad ziemię, jak
i głęboko w jej trzewia. Składają się z chaotycznie rozstawionych manufaktur, kopalni, domów mieszkalnych,
chat, niemalże fabrycznych kominów, stosów odpadków i szałasów z płótna, skór i śmieci.
Zasadniczo osiedla górskich goblinów są bardzo dobrze zorganizowane i pomyślane. Przynajmniej na
pozór. Dzielą się one na liczne dzielnice, dystrykty, okręgi, ulice… Każda z nich ma numer, ba! każdy
mieszkaniec ma numer ewidencyjny, a nad jego losem czuwa wyznaczony urzędnik, nazywany sekretarzem.
Każdy posiada też wyznaczone miejsce w hierarchii, zakres obowiązków i zadania, istnieje także przymus pracy.
Większa część mieszkańców społeczności trudzi się wytwarzając lub zdobywając dobra, które teoretycznie
przeznaczone są dla dobra wspólnoty. Faktycznie trafiają one jednak w przeważającej mierze w ręce jej
przywódców: hobgoblinów i goblińskich czarowników. Obie te kasty tworzą grupę przywódczą, stanowiącą
elity wojskowe, administracyjne i kadrę oficerską. Pozostałe gobliny traktowane są jako tania siła robocza i
mięso armatnie, w najlepszym wypadku zaś niższa administracja. Teoretycznie każdy obiekt w osiedlu jest
zinwentaryzowany i dostępny jedynie dla osób mających odpowiednie zezwolenie. Nawet żywność podlega
ciągłej reglamentacji. Zwykły mieszkaniec ma często trudności ze zdobyciem czegokolwiek, tym bardziej, że
handel jest najczęściej bardzo utrudniony.
Faktycznie jednak miasta goblińskie mają dwie hierarchie. Pierwsza z nich to wymieniona już struktura
oficjalna, stworzona przez hobgobliny i oparta na wyzysku mniej wyrośniętych przedstawicieli gatunku. Druga
natomiast opiera się na strukturach przestępczych, łapówkarstwie i czarnym rynku. Zwykle są one ze sobą
bardzo ściśle związane. Aferzyści, złodzieje i kombinatorzy stanowią elitę społeczności goblinów i zasadniczo
ogólnie szanowane zawody. Jeśli któryś z goblinów chce coś zdobyć zwykle kieruje się do któregoś z nich.
Hobgobliny teoretycznie starają się zwalczać tą plagę, lecz większość z nich, jeśli nie jest członkami struktur
mafijnych jest przynajmniej na ich utrzymaniu, lub otrzymuje duże pieniądze z łapówek.
Zasadniczo gospodarka goblinów jest dość wydajna. Ich zakłady produkcyjne potrafią wykonywać
wielkie ilości broni i sprzętu. Ich rolnicy uzyskują relatywnie duże plony, a spożywają niewiele, najczęściej
niezbyt wartościowego pokarmu. Jednak tak naprawdę duża część tej produktywności jest marnowana, bowiem
goblinom brak etosu pracy. Kradną, niszczą i bumelują nawet, jeśli są dobrze wynagradzane. Brak im
dyscypliny, a jedynym, co je motywuje, to brutalność większych współpracowników. Jeśli owoce pracy istnieją,
to często są niszczone na skutek zwykłej głupoty, złośliwości, łapówek lub przekrętów. Zdarzało się nawet, że
rozkradano uzbrojenie w przededniu wybuchu wojny. Gros lepszej jakości produkcji pochodzi od niewolników,
którzy są zwykle bardziej zdyscyplinowani, mają większe umiejętności i są nader liczni. Rzadko jednak
przeżywają długo źle (czy raczej: bezmyślnie) traktowani przez swych nadzorców. Zdarza się na przykład, że
nawet wydajni niewolnicy nie otrzymują jedzenia, gdyż to zostało ukradzione.

5.9) Ogry i trolle:
Ogry i trolle są istotami bardzo dalece spokrewnionymi, jednak ich kultura materialna i dorobek
ekonomiczny są bardzo zbliżone. Istoty te w dziedzinie gospodarki nie osiągnęły niczego. Ich jedyne osiągnięcia
prawdopodobnie pochodzą od innych gatunków, od których przez stulecia zdołały się czegoś nauczyć.
Większość przedstawicieli tych ludów to myśliwi-zbieracze, pasterze i rozbójnicy. Hodują niewielkie
ilości zwierząt, głównie pokrytych grubą szczeciną świń, rzadziej owiec i kóz. Niektóre posiadają nawet krowy,
jednak są to przedstawiciele dzikich, odpornych ras dających bardzo niewiele mleka. Najczęściej zwierzęta te
służą jako rezerwa żywności, mająca dać im trochę mięsa, gdy nadejdzie głód. Nie doją ich, nie robią sera,
czasem tylko tkają grubą wełnę na ubrania. Niektóre sieją też niewielkie ilości zboża czy okopują pola za
pomocą motyk, jednak plony z nich są niewielkie, ledwie starczają na kilka podpłomyków. Większość z tych
istot żywi się tym, co znajdzie w lasach, poluje na inne stworzenia i przedstawicieli ras inteligentnych. Część
żyje u boku innych gatunków, stanowiąc część ich społeczności. Wiele ogrów czy trolli stanowi członków
elitarnych kast wojowników w orkowych czy goblińskich szczepach. Otrzymują od nich żywność, a gdy tej jest
za mało pożerają słabsze stwory.
Zamieszkują zwykle jaskinie, wykopane w ziemi nory, prymitywne ziemianki i lepianki, kopcowate
chaty z kamieni i nieobrobionych bali, gałęzi lub głazów. Jeśli tworzą wspólnoty, to najczęściej rodowe, których
każdy członek jest ze sobą blisko spokrewniony, w najgorszym wypadku stanowiąc kuzyna innego osobnika.

5.10) Smokowcy:

Ustrój ekonomiczny smokowców nie jest do końca jasny. Na kontynencie istnieje zaledwie
kilkadziesiąt ich ośrodków osadnictwa, przy czym tylko niektóre z nich są ważne. Większość z nich bardzo
przypomina ludzkie monastyry lub klasztory i jeśli wierzyć gadom: jest na nich wzorowana. Centrum
społeczności stanowi zakon, w którym smokowcy żyją jak mnisi dość zmilitaryzowanego porządku. Mają
wspólne sypialnie, choć wyżej postawieni posiadają prywatne cele i wydzielone pomieszczenia. Część stworów
jest kapłanami lub czarownikami, większość pozostałych to wojownicy lub inni przedstawiciele warstw
służebnych. Życie w klasztorach jest zorganizowane i ściśle uregulowane. Każdy posiada wyznaczone zadanie.
Większość czasu smokowcy, zwłaszcza szeregowi spędzają na pracy na polach lub w warsztatach, sporo czasu
zajmują im także modlitwy i kontemplacja w świątyniach oraz trening militarny. Osady tych istot są w dużej
mierze ośrodkami produkcyjnymi, lecz najczęściej są samowystarczalne, kupują na zewnątrz niewiele, za to
gromadzą duże zapasy.
Głównym, nabywanym towarem są niewolnicy. Ma to związek zarówno ze zwyczajami lęgowymi tych
istot jak i potrzebami gospodarczymi. Życie niewolników nie należy do najgorszych, zwykle niewiele różni się
zresztą od tego, jakie wiodą chłopi pańszczyźniani na ziemiach ludzkich świątyń i klasztorów. Wszyscy są
jednak ponumerowani i przywiązani do ziemi. Nie mogą jej opuszczać, a ich własność może zostać w każdej
chwili skonfiskowana przez nadzorców. Nie zmienia to faktu, że często zdarza się iż bezrolni chłopi i
zdesperowani nędzarze sami sprzedają się w ręce gadów, w nadziei, że dostaną nadział ziemi.
Nad działaniem gospodarstw czuwają opaci i wyznaczeni przez nich nadzorcy. Zasadniczo całość
majątku należy do wspólnoty, oni jednak dzierżą nad nią kontrolę. Posiadają pełnię władz i mogą
wykorzystywać ją w sposób despotyczny. Wyznaczają też mniej istotnych członków wspólnoty: innych
smokowców oraz ich niewolników do wykonywać prac i ról. Część z tych zadań jest cięższa, część lżejsza.
Traktowane bywają też jako przywileje lub kary i rozdzielane są zgodnie z kluczem lojalności, zasług i
grzechów mieszkańców.

5.11) Zwierzoludzie i centaury:
Powiedzmy sobie szczerze: ani zwierzoludzie, ani centaury nie słyną ze swoich osiągnięć na polu
cywilizacyjnym. Oba gatunki tworzą dość prymitywne i niezbyt liczne społeczności koczowników. To pasterze,
podróżujący z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pastwisk i porzucający swe stanowiska niedługo po
wyczerpaniu się lokalnych zasobów. Nie wznoszą więc większych osiedli, tylko przemieszczają się wraz ze
swoimi stadami.
Zasadniczo szczepy tych istot składają się z pojedynczych rodzin, lub grup rodzin. Zwykle
przynajmniej jeden ród stanowi właścicieli stad, a pozostałe: jego służących i pomocników. Rządzi najstarszy i
jednocześnie cieszący się największym szacunkiem osobnik z owego, najbogatszego rodu. Prawie zawsze jest to
mężczyzna.
Społeczeństwo obydwu gatunków jest do pewnego stopnia podzielone ze względu na płeć. Niemal
wszyscy mężczyźni pełnią funkcję wojowników. Ich zadanie w przeszłości polegało na opanowaniu nowego
terenu, także poprzez przepędzenie jego dotychczasowych mieszkańców oraz obronie stad. Dodatkowo polowali
i kradli. W dzisiejszych czasach jednak obydwie rasy są bardziej pokojowe. Jak się bowiem okazało tradycyjne
obyczaje i naturalne przystosowania nie wystarczają do opanowania terenu, gdy trzeba oblegać zamki i radzić
sobie z większymi ilościami mieszkańców. W chwili obecnej rola wojowników powoli zmienia się bardziej w
myśliwych i złodziei. Tylko centaury, dzięki swej wrodzonej szybkości zachowały swoje, bojowe usposobienie.
Kobiety natomiast zwykle opiekują się domem, pełnią też rolę znachorek i szamanek. Młode i
niezamężne jednak bardzo często wspierają swych braci w walkach. Wielu z nich również na starość to nie
przechodzi, często zdarza się więc, że zostają przywódczyniami całych plemion lub najbardziej szanowanymi
wojownikami.
Obie rasy zamieszkują podobne, tymczasowe schronienia. Zwykle są to namioty i jurty budowane ze
skór, które łatwo da się złożyć i przenieść dalej. Czasem tymczasowe chaty i szałasy, a nawet jaskinie. Z racji
mobilnego trybu życia i faktu, że większość dobytku przenoszą na własnych plecach istoty te zwykle nie trudnią
się zbyt zaawansowanym rzemiosłem.
Prawo, zarówno wśród centaurów jak i zwierzoludzi nie istnieje. Jest jedynie zwyczaj, przekazywany
przez starców i bajarzy, a interpretowany przez wodzów. Zasadniczo obie rasy uważają za prawnie należący do
plemienia każdy przedmiot, który zdołają kupić, znaleźć lub ukraść, a po który nikt się nie zgłosił należy. Przy
czym przez „nie zgłosił się” częstokroć rozumiane jest także „zdołaliśmy zabić, lub przegonić”. Kradzież,
zranienie lub zabicie członka szczepu lub (jeszcze gorzej) rodu jest zdarzeniem najgorszym, za które należy
wywrzeć pomstę. Jeśli sprawcą jest ktoś z wewnątrz zwykle zostaje wygnany. Na zewnątrz jednak nie działa to
w ten sposób, zwierzoludzie i centaury więc często bez większych oporów zabijają lub grabią inne ludy. Jednak
napaść na sojusznika, sprzymierzeńca lub członka spokrewnionej albo zaprzyjaźnionej grupy traktowana jest
niemal tak samo ostro, jak zabójstwo krewniaka.

5.12) Nieumarli i nieśmiertelni:

Włości należące zarówno do nieumarłych, jak i nieśmiertelnych w Laruzji istnieją. Są to jednak bardzo
zróżnicowane i często w ogóle niepodobne do siebie.
Zasadniczo istnieją cztery typy siedzib nieumarłych. Pierwszą z nich są miejsca nawiedzeń opanowane
przez duchy i upiory. Te są różnej wielkości: począwszy od pojedynczych chat czy zrujnowanych domostw w
mieście, po całe miasta widm. Zalane, zniszczone przez wulkaniczne erupcje, najazdy lub plagi miasta, podobnie
jak niszczejące i rozpadające się, niezamieszkane zamczyska miewają czasami swych lokatorów. Są to duchy ich
dawnych mieszkańców, które nadal błąkają się po ulicach i opuszczonych przez ludzi placach. Tego typu
miejsca bywają różne. Niektóre pojawiają się tylko raz do roku, inne co noc ogarnia szalejący pożar lub bitwa…
W innych upiory żyją tak, jak żyły za życia. Pojawiające się w nocy i w dzień duchy uczęszczają więc do
karczm, na targ oraz do świątyń, naprawiają rynsztunek, spiskują przeciwko władcy, polują na zwierzynę i
troszczą się o sprawy polityki. Odwiedzający je ludzie są witani jak zwykli podróżni i często nie zdają sobie w
ogóle sprawy z tego, że rozmawiali z duchami. Najsłynniejszym tego typu miastem jest Palec Licza, jednak
istnieje wiele podobnych mniejszych. Miasta, baronie czy zamki, mimo, że lekceważone potrafią niekiedy
otrząsnąć się ze swego, śmiertelnego snu i bardzo nieprzyjemnie dokazać tym, którzy je lekceważą, prześladują
potomków mieszkańców lub bezczeszczą ich groby.
Inne miejsca to starodawne miejsca pochówków, często splądrowane, lub zawierające zwłoki osób z
jakiegoś powodu wygnanych. Miejsca straceń i pochówku zbrodniarzy, banitów lub chorych, stare cmentarzyska
i ruiny to często miejsca, w które lepiej się nie zapuszczać, zwłaszcza po zmroku. Ich mieszkańcy zwykle śpią
spokojnie. Zwykle. Czasem jednak okazuje się, że jakiś afront: dawna kradzież z cmentarzyska, słowna uraza
czy nawet przypadkowe zdeptanie czyjegoś grobu budzi ich z tego snu. Inni natomiast w ogóle nie śpią, tylko
czekają na przechodzące, bezbronne ofiary by wywrzeć nań swą mniej lub bardziej wydumaną zemstę. Miejsca
takie są groźne dla śmiertelników, lepiej się doń nie zapuszczać, jednak rzadko zachodzi między nimi, a
otaczającym je światem jakakolwiek interakcja.
Trzeci typ miejsc to siedziby wampirów. Wampiry są nietypowym gatunkiem żywych trupów, bo w
odróżnieniu od pozostałych potrzebują pokarmu, są też relatywnie inteligentne. Jak wiadomo polują głównie na
istoty ludzkie. Są przy tym często potężniejsze, niż typowi ludzie. Często więc zmuszają ich do posłuszeństwa,
czy to przyjmując rolę ich suwerenów lub panów feudalnych, narzucających im swą wolę i prócz zwykłej
pańszczyzny wysysających też krew. W innych wypadkach tworzą grupy i organizacje podobne nieco do
klanów, kontrolujące sytuację z ukrycia. Niekiedy dochodzi wręcz do wypadków, że w jednym terenie istnieją
dwie władze: jedna oficjalna, sprawowana przez ludzi, druga: przez wampirzych hrabiów, starszych i ich
potomstwo. Kilku książąt utrzymuje z nimi nawet stosunki dyplomatyczne. W tego typu miejscach zwykle życie
w dzień toczy się normalnie, nocą jednak zmieniając się w koszmar. Większość ich mieszkańców to
sterroryzowani ludzie, nieumarłymi są jedynie ich panowie oraz ich najbliższa świta.
Czwarty typ to osiedla nekromantów. W odróżnieniu od pozostałych stanowią siedzibę nie tylko
udręczonych (i niebezpiecznych) nieumarłych, a także związanych zaklęciami duchów i ożywionych zwłok.
Zwykle ich mieszkańcy realizują wolę swego pana, stanowią też świtę jego i jego uczniów. Mają bardzo
niewiele do powiedzenia, a ich nastawienie i motywacja zależą od woli ich mistrzów. Jako, że ci zwykle nie
cieszą się sympatią świata bardzo często tego typu grupy atakują i zabijają każdego, kto zbliży się do ich
siedziby. Często też biorą udział w wyprawach łupieżczych i wojskowych swych panów.
Zwyczaje nieumarłych tak naprawdę nie odstępują specjalnie od praw obowiązujących wśród żywych.
Przeciwnie: większość z nich kieruje się takimi samymi formami praw, jak za życia, z tym, że często
skostniałymi i starożytnymi, a przez to nieraz okrutnymi dla współczesnych.
Nieśmiertelni są jeszcze bardziej zróżnicowani. Pomijając tych, którzy zostali zniewoleni zaklęciami,
jak nieumarli podzielić ich można na trzy kategorie: są to duchy cywilizacji, duchy natury i demony.
Zasadniczo nawet opiekunowie cywilizacji i te bóstwa, które weszły w bliskie kontakty z ludzkością
rzadko kiedy przebywają w tym świecie. Jeśli już to robią, to najczęściej nie opuszczają wewnętrznych
sanktuariów swoich świątyń. Jeśli mają taką potrzebę: kontaktują się ze światem i ogłaszają swoją wolę
wyłącznie za sprawą kapłanów i proroków. Niektóre w ten sposób sprawują wręcz władzę nad całymi grupami
śmiertelników: zarówno swoimi religiami, jak i świętymi miastami. Tak naprawdę każda religia kontrolowana
jest przez któregoś z bogów, który zwykle jednak dają dużą swobodę swym podwładnym.
Bóstwa natury czynią inaczej. Potężne duchy przyrody, zwłaszcza roślin i zwierząt nie lubią, gdy
śmiertelnicy wchodzą na ich obszary (duchy przyrody nieożywionej zwykle są im obojętne). Stworzenia takie
wybierają zwykle okolice najbardziej odpowiednie dla ich gatunku i strzegą ich zazdrośnie oraz z całych sił.
Zwykle otoczenie stanowiące ich dom jest najczystszą, nietkniętą przez ludzi przyrodą. Trudno je odróżnić od
zwykłych lasów czy mokradeł, jednak ludzie nie mają tam czego szukać. To znaczy: zwykle są ignorowani, lecz
jeśli ich działalność doprowadzi do jakiejkolwiek zmiany, która mogłaby nie spodobać się prawdziwemu panu
tych ziem spodziewać się mogą srogiej kary. Tym bardziej, że takie istoty często również posiadają swoich
kapłanów i wyznawców oraz świtę podobnych sobie, pomniejszych duchów, magicznych zwierząt czy
potworów.

Niektóre demony zamieszkują jak udzielni władcy w swych ziemskich włościach. Wzniesione przez nie
wierze, zamczyska, wkopane w ziemie lochy czy krypty rozpoznać można z daleka. Zwykle wznoszą się na
pustkowiach, daleko od jakichkolwiek ludzkich siedzib. Ich mieszkańcy nie potrzebują pokarmu, nie dbają więc
o sługi, kmieci czy chłopów. Miast tego zamieszkują samotnie, w otoczeniu potworów, swojej demonicznej
świty i śmiertelnych niewolników. Najczęściej zwykli śmiertelnicy z lękiem omijają ich siedziby, demony
natomiast rzadko zniżają się do tego, żeby wtrącać się w ich sprawy. Swoimi siedzibami rządzą jak tyranii, siłą i
okrucieństwem wymuszając posłuch.

6) Prowadzenie przygód i rola Mistrza Gry:
- Umrze naród, w którym umarli bohaterowie
Leonidas, król Sparty
Stereotypowa przygoda prowadzona w dowolnej grze fabularnej składa się albo z wyprawy w głąb
najeżonych pułapkami i strażnikami lochów, albo śledztwa mającego na celu odkrycie tajemniczej intrygi.
Posiadłości: czy to wyposażone w zamki i wielkie armie królestwa, czy to zwykłe mieszkanie w mieście grają w
niej niewielką rolę. Owszem, detektyw zapewne posiada swoje biuro, być może nawet zaplecze badawcze
pozwalające mu analizować ślady. Jednakże w tego typu przygodzie nie grają one dużej roli.
Jednak mogłyby. Do tego trzeba jednak często zmienić nasze podejście do gier fabularnych.
Rozdział ten ma stanowić pomoc dla Mistrzów Gry pomagającą im w pełni wykorzystać potencjał
podręcznika.

A) O korzyściach płynących z prowadzenia Potężnym Postaciom:
Jak być może wielu z Was zauważyło gry fabularne często wykorzystują schemat „od zera do
bohatera”. Postacie zaczynają jako praktycznie nikt: początkujący żołnierze, uczniowie czarnoksiężników,
młodzi myśliwi, którzy z jakiejś, przypadkowej karczmy wyruszają w świat. Z czasem uczą się nowych
umiejętności, stają się coraz potężniejsi. Przeciwnicy, z którymi wcześniej ledwie dawali sobie radę teraz giną
od ich ostrzy z łatwością.
Część gier (i Mistrzów Gry) nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. Wielu z nich stara się więc
utrudnić bohaterom rozwój, lub przeciwnie: wyzyskać każdą chwilę gry, sprawić, by nawet najsłabszy goblin był
wyzwaniem, a obrona napadniętej na szlaku staruszki była trudniejsza, niż uratowanie świata. Tym trudniejsza,
im potężniejsi wydają się bohaterowie.
Inne starają się, by na każdym poziomie rozgrywki zachować ten sam stopień zagrożenia. Tak więc
drużyna zaczyna na pierwszym poziomie walcząc z goblinami. Na drugim walczy z hobgoblinami, na trzecim
spotyka orków, na czwartym ogry, później trolle, olbrzymów, demony, bogów, nadbogów… Postacie uczą się
nowych zaklęć, zdobywają nowy ekwipunek, mają też więcej punktów życia. Jednakże tak naprawdę w grze nic
się nie zmienia. Cały czas wyruszają z karczmy na szlak, by walczyć z potworami, które różnią się tylko ilością
punktów życia i mocami.
Bohaterowie nie zyskują na sławie, nie zdobywają też pozycji w świecie.
Jednocześnie nie mają też nic do stracenia (w niektórych systemach nie mają wręcz dosłownie nic),
poza ewentualnie swoim życiem lub zdrowiem. Przy czym większość Mistrzów Gry posiadać będzie duże opory
przed zabiciem postaci, jej okaleczeniem lub pozbawieniem ekwipunku. Tak więc sytuacje, gdy dochodzi do
walki i bohaterowie giną będą raczej rzadkie i często kończą się wskrzeszeniem.
Postacie bogate, potężne i wpływowe w świecie gry dają nam natomiast nieograniczone pole
możliwości ich krzywdzenia.
Docelowo dodatek ten przeznaczony jest dla bohaterów dysponujących władzą: to jest sprawujących
kontrolę nad większymi lub mniejszymi obszarami ziemi zamieszkanymi przez większe lub mniejsze ilości
żołnierzy, posiadających sporą infrastrukturę, wojsko etc. Bohaterowie tacy, z punktu widzenia zwykłej gry
mogą wydawać się niepokonani. Zamiast walczyć ze smokiem mogą wysłać przeciwko niemu swą armię, miast
samodzielnie prowadzić śledztwo: wysłać podwładnego, problemy finansowe na poziomie zwykłych
śmiertelników także dla nich nie istnieją.
Jednak należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego, jak niezmierzone bogactwo. Nawet największe
skarby, najliczniejsze armie i rzesze dworzan w końcu się wyczerpią jeśli nie będzie się nimi rozsądnie
gospodarować.
Po drugie: zawsze możesz użyć dobytku bohaterów jako zakładnika.
Przykładowo: jeśli drużyna zwykłych postaci zawita do miasta, w którym wybuchła zaraza istnieją
niewielkie szanse, by zechciała podjąć wyzwanie i szukać pomocy dla jego mieszkańców, nawet jeśli w wyniku
plagi umrze kilka tysięcy osób. W takim wypadku ucieczka wydaje się nie tyle bezpiecznym pomysłem, co
wręcz naturalnym. Po pierwsze: drużyna pozostając w zagrożonym mieście bardzo dużo ryzykuje. Każdy dzień

pozostawania w nim, kontakt z chorymi, spożywanie posiłków, nawet zwykła rozmowa niesie ze sobą
zagrożenie zachorowania na śmiertelną chorobę. W sytuacji takiej nawet możliwość zdobycia nagrody lub
ryzyko utraty bliskich może okazać się nie warte wystawienia swojego bohatera na zagrożenie. Po trzecie:
postacie tego typu, jeśli nie zostały specjalnie stworzone do tego celu rzadko mają szansę walczyć z zarazą i
pomagać chorym. Zdolności medyczne nie należą do najpopularniejszych.
Trochę inaczej wygląda sprawa z bohaterami potężnymi.
Zacznijmy od tego, że potężne postacie mają środki, które pozwalają im z ową plagą walczyć. Nie
chodzi tu tylko o dużą ilość wyspecjalizowanych zdolności czy potężną magię pozwalającą uleczyć chorych.
Chodzi w pierwszej kolejności o złoto, które pozwala wynająć lekarzy, którzy zajmą się chorymi, sprowadzić
najemników, którzy otoczą dane miejsce kordonem sanitarnym, zakupić żywność i lekarstwa, czy wreszcie
sprowadzić pomoc z innych regionów. Wszystko to sprawia, że wpływowe postacie są w stanie poradzić sobie z
wydarzeniami (takimi, jak klęski żywiołowe, plagi czy głód), wobec których potężniejsze, acz nie mające
takiego zaplecza okazałyby się bezradne.
Co więcej: postacie takie mogą poradzić sobie z tego typu wydarzeniami samemu nie ryzykując. Mogą
to robić zdalnie sterując swoimi sługami i ludźmi, wydając im rozkazy i polecenia oraz odbierając ich raporty.
Nadal jednak mają dużo do roboty: choćby nadzorowanie tego, czy pomoc faktycznie dociera do
potrzebujących, czy wynajęci lekarze pracują, czy zabezpieczenie szlaków, którymi podążają transporty.
Jeśli natomiast nie podejmą wyzwania, nie podołają mu lub zawiodą je kości dojdzie do tragedii, lecz
nie będzie ona aż taka straszna, jak mogłoby się to wydawać. To znaczy: oczywiście w świecie gry umrze
kilkanaście tysięcy istnień ludzkich, prawdopodobnie zginą też niosący pomoc lekarze, a duże ilości złota
zostaną zmarnowane. W efekcie Postacie Graczy odczują to zapewne dość mocno. Ich posiadłości wyludnią się i
nie będą już przynosić tak dużego dochodu. Skarbiec królewski zostanie opróżniony, a królestwo utraci znaczącą
część potencjału biologicznego, tracąc możliwość wystawiania tak wielkich armii czy dużych ilości robotników.
Bohaterowie jak i sami gracze na pewno będą odczuwać efekty swojej porażki.
Jednakże w odróżnieniu od zabicia, okaleczenia czy też zarażenia nieuleczalną chorobą postaci, w tym
wypadku straty dają się łatwo odrobić bez konieczności naginania systemu, gwałcenia zdrowego rozsądku czy
interwencji Mistrza Gry. W prawdzie wskrzeszenie dużych ilości poddanych raczej nie wchodzi w grę, jednak
złoto da się odzyskać, a nawet zarobić go jeszcze więcej. Odpowiednio przeprowadzona akcja rekrutacyjna z
pewnością pozwoli zgromadzić większe ilości lekarzy. Także poddanych, mimo, że brzmi to okrutnie da się
zastąpić nowymi. Wystarczy „tylko” zagarnąć terytoria wroga lub też przeprowadzić zorganizowaną akcję
osadniczą, a wówczas prędzej czy później nasze ziemie odzyskają dawną świetność.
Po drugie: wpływowe postacie budzą większe zainteresowanie w świecie gry. Nawet najpotężniejszy,
wędrujący po świecie wojownik czy czarownik ma niewielkie szanse wzbudzić zainteresowanie możnych:
królów, książąt czy nawet wpływowych kupców. W najlepszym wypadku może zostać wynajęty jako strażnik
przyboczny, smokobójca lub morderca. Jednocześnie wiele mniej potężny, ale dysponujący znacznie większym
bogactwem człowiek budzi ich dużo większe zainteresowanie. Może być partnerem handlowym, sojusznikiem
zdolnym wystawić lub sfinansować armię, o jego poparcie zabiega się. Ma to dobre strony: bohater taki może z
łatwością obracać się wśród możnych i często drobnym dla siebie kosztem uzyskać ich znaczącą pomoc.
Działa to jednak także w drugą stronę. O ile zwykły wędrowiec ma niewielkie szanse stać się celem
intrygi, morderstwa czy kradzieży, tak bogacz ma dużo większe szanse, co jest dla nas, Mistrzów Gry bardzo
korzystne, gdyż otwiera nam szansę poprowadzenia większej ilości przygód, które inaczej nie byłyby możliwe.
Owszem, wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji biedak, który został np. okradnięty, napadnięty
przez zawodowego mordercę lub wrobiony w zabójstwo na skutek zmowy ma większą motywację dopadnięcia
swych prześladowców, niż bogacz, który, mimo, że utracił cały, osobisty ekwipunek nadal ma swoje posiadłości,
stać go na ochronę lub prawników. Po części jest to prawdą… Jednakże osoba taka ma dużo mniejsze szanse
obrony. Wojownik bez swojego ekwipunku jest w praktyce bezbronny, podobnie, jak zaatakowany przez wiele
potężniejszego zabójcę lub też oskarżony o zbrodnie. Bogacz: nadal może pozwolić sobie na walkę ze swoimi
przeciwnikami. Co więcej: w odróżnieniu od samotnego wędrowca nadal ma swoje sługi, sojuszników czy
nawet najemników. Jest więc w stanie ochronić tak siebie, jak i swój dobytek, a w końcu wziąć rewanż.
Co więcej: ponownie, jeśli przegra, to prawdopodobnie utraci jedynie część swojego bogactwa.
Ponownie, postać to odczuje, jednak będzie miała szansę odrobić te straty kilka przygód później i bawić się
dalej. Nawet, jeśli straci cały majątek, to prawdopodobnie zdoła zbiec gdzieś i np. podjąć karierę awanturnika.
Nadal pozostaną jej jednak znajomości pozwalające powrócić kiedyś i odzyskać należne sobie prawa, przywileje
i majątek.
Jeśli przegra samotny wędrowiec, lub cała ich grupa: najpewniej zginie. Gracz będzie zmuszony
stworzyć nową, znacznie słabszą postać.

B) Jak prowadzić wpływowym postaciom?
Prowadzenie sesji przeznaczonej dla wpływowych postaci, posiadających własne posiadłości, prowincje
czy armie jest zadaniem odmiennym, niż prowadzenie gry dla innych typów bohaterów. Powód ku temu jest

prosty: tego typu bohaterowie mają znacznie większy zestaw możliwości, niż zwykłe postacie. Okazać się więc
może, że wyzwania, które zwykłym bohaterom stwarzają problemy nie będą dla nich trudne. Zabicie smoka, lub
zgładzenie pojedynczego czarnoksiężnika zamieszkującego w mrocznej wieży na pustkowiach nie jest trudne dla
postaci mającej pod swoim dowództwem liczną armię. Z drugiej strony wiele rzeczy może okazać się
trudniejszych: władca, niezależnie jak wielką ma na to ochotę nie może np. porzucić swego królestwa i udać się
w podróż na drugi koniec świata, co inne postacie mogą uczynić bez problemu.
Oczywiście Mistrzowie Gry mogą w różne sposoby próbować ograniczyć płynące ze sprawowania
władzy korzyści i wiążące się z nią trudności. Nie uważam, by był to dobry krok: Gracze, którzy natrudzili się
znacznie nad stworzeniem postaci i liczyli na to, że będą mogli „poszaleć” na czele swych armii zapewne w
efekcie poczują się zawiedzeni. Mało prawdopodobne, by dobrze bawili się na takiej sesji.
Tak więc tworzenie przygód dla wpływowych postaci wymaga tworzenia przemyślanych scenariuszy
stworzonych specjalnie z myślą o takich właśnie bohaterach. Proponowałbym więc, by Mistrzowie Gry
planujący rozpocząć taką właśnie grę zdecydowali się na jedną z poniższych konwencji:

Styl 1: Dom, do którego można powrócić:
Jest to chyba najbardziej oczywista metoda wykorzystania zawartych w tym podręczniku zasad i
osobiście nie dziwiłbym się, gdyby większość drużyn wykorzystało właśnie nią. W tym stylu gry drużyna
przeżywa normalne przygody, podróżując po świecie, walcząc z potworami, zdobywając skarby i PeDeki oraz
ratując dziewice z opresji. Jedyna różnica polega na tym, że po walce mają gdzie powrócić. Posiadłości
(prawdopodobnie jedna lub 2-3 na postać) oraz ewentualna Prowincja (najpewniej dziedzina rycerska, góra
baronia) pełnią tu więc funkcję zaplecza tyłowego, w którym można wyleczyć rany pod opieką
wykwalifikowanych medyków, pobrać uzbrojenie i sprzęt specjalistyczny z prywatnych zbrojowni. Wreszcie
opróżnić prywatną kiesę celem nabycia odpowiedniej ilości amunicji, eliksirów czy innego, dodatkowego
ekwipunku…
Zasadniczo tego typu przygody swoją konstrukcją nie różnią się w niczym od zwykłych sesji, toczących
się bez udziału zasad z tej książki. Jedyna różnica polega na tym, że bohaterowie mają więcej złota i nowy
rodzaj ekwipunku. Od czasu do czasu także miejsce akcji się zmienia i przenosi do dobrze znanej nam „bazy”.
Jako, że poprowadzenie gry w ten sposób jest bardzo proste, nie zdziwiłbym się, gdyby większość Drużyn
zdecydowała się właśnie na ten styl.
Należy jednak zauważyć, że postacie bogatych i wpływowych Graczy mogą okazać się zbyt potężne jak
na tego typu scenariusze. Jeśli więc na przykład stworzymy przygodę o intrygach prowadzonych przez np. radę
miejską jednego z miast okazać się może, że rajcy są np. odpowiednim przeciwnikiem dla zwykłej drużyny, a
nawet umiarkowanie zamożnego barona. Jednak jeśli w twojej grupie jest powiedzmy zamożny hrabia, czy
książę okazać się może, że nasz bohater w pewnym momencie wścieknie się, zgromadzi swe wojska, zajmie
owo miasto, weźmie radę miasta w niewolę i będzie tak długo torturował jej członków, aż dowie się o co chodzi.
Prawdopodobnie zrujnuje to Twój, misterny scenariusz. Tak więc, na wyższych poziomach mocy okazać się
może, że musisz przemyśleć rodzaj przygód, jakie prowadzisz.
W takiej sytuacji możesz zastąpić klasyczne przygody sesjami wojennymi, które omówione były w
podręczniku Wojna Totalna.

Styl 2: Wędrujący kupcy:
To konwencja zbliżona do takich gier komputerowych, jak Privater lub Frontier, serialu Firefly, anime
Spiece and Wolf czy też klasycznej gry z komputerów 8 bitowych: Pirates!. Bohaterowie wszystkich tych
tytułów trudnili się czymś, co określić można jako handel obwoźny (oraz, jeśli nie liczyć Spice and Wolf:
piractwem). Tzn. podróżowali między jednym miastem, portem lub planetom, a drugim przewożąc mniej lub
bardziej cenne przedmioty, zdobyte podczas napadów łupy, towary, osoby, pasażerów lub kontrabandę. Ich
motywacja była stosunkowo prosta: zysk. W drodze między jednym, a drugim miejscem przeżywali masę
przygód: atakowali ich bandyci, piraci (morscy lub kosmiczni), musieli unikać wrogów, wścibskich stróżów
prawa, zmagali się z przeszkodami i wypadkami losowymi…
Jak zapewne zauważyłeś czytelniku w podręczniku umieściłem tabelę dostępności towarów. Scenariusz
tego typu polegać może zwyczajnie na przewiezieniu odpowiedniej ilości dóbr jakiegoś rodzaju z miejsca, w
którym można je kupić tanio w miejsce, w którym można je sprzedać drogo. Niemal stuprocentowe przebicie
powinno być wystarczająco motywujące dla większości Graczy, by chwycili przynętę. Oczywiście podróż, jak
łatwo zgadnąć nie będzie przebiegać bezproblemowo. Wręcz przeciwnie: będzie wyzwaniem godnym
bohaterów.
Zasadniczo istnieje kilka szkół prowadzenia przygód drogi. Wydaje mi się, że najbardziej
rozpowszechnioną metodą jest tworzenie ciągu zdarzeń, które następują na kolejnych etapach podróży. Tak
rozplanowana przygoda przypomina swoją konstrukcją nieco typowe lochy i niestety jest dość liniowa, ale
jednocześnie prosta. Fabuła przypomina nieco podróż przez głębokie podziemia, w których pierwszej komnacie

drużyna potyka się z ogrem, w drugiej stara się uniknąć groźnej pułapki, w trzeciej: rozwiązać skomplikowaną
łamigłówkę, w czwartej: stoczyć walkę ze smokiem etc. by na końcu dotrzeć do skarbca.
Różnica polega na kilku szczegółach. Po pierwsze: przygody nie toczą się w lochach, tylko na szlaku.
Powoduje to, że Gracze są w mniejszym stopniu ograniczeni. Tzn. mają możliwość wycofania się, obejścia
(dosłownie) jakiegoś problemu bokiem (i szerokim łukiem), zawrócenia, pojechania inną drogą. Oczywiście nie
zawsze to działa. Tak więc, zamiast tworzyć kolejne komnaty i rysować mapę lochów możemy spokojnie
poprzestać na wymyśleniu kolejnych scen.
Podróż obfitować może w różnego rodzaju wydarzenia i nie muszą one łączyć się w ciąg przyczynowo
– skutkowy. Mogą mieć one różną treść: zasadzka bandytów, atak wilków lub potwora, kontrola celna, próba
kradzieży (lub odzyskania) należących do drużyny koni, zmagania ze złą pogodą, próba wydostania wozu, który
zjechał do rowu, spotkania z innymi podróżnymi lub negocjacje z urzędnikami albo przewoźnikami: mogą
stanowić część tego typu przygody. Możesz opracowywać je dokładnie tak, jak w lochu, wychodząc z założenia,
że przejechanie dystansu z miasta X do Y oznaczać będzie pokonanie iluś, kolejno pojawiających się
niebezpieczeństw i trudności.
Część Mistrzów Gry w takich sytuacjach wykorzystuje tabele losowych spotkań. Ja jednak osobiście
nie polecałbym ich, nawet pomimo, że na końcu tego rozdziału taka zostanie umieszczona. Sugerowałbym raczej
stworzyć samodzielnie ciąg interesujących wydarzeń i wprowadzać je do gry.
Pamiętać należy przy tym, że podobnie jak w czasie podróży przez lochy wyzwania powinny być
zróżnicowane i wymagać od drużyny współpracy i wykorzystywania różnych jej umiejętności celem ich
pokonania. Podróż nie powinna ograniczać się więc tylko do walki z kolejnymi falami bandytów lub potworów.
W jej trakcie powinny mieć miejsce także negocjacje, zagadki czy inne wyzwania absorbujące inne części ciała,
niż tylko mięśnie. Wymyślenie ciągu 5-6 scen powinno zająć drużynę na czas pojedynczej sesji.
Kolejną rzeczą, o której nie można zapomnieć jest fakt, że mimo iż przygody polegające na podróży
potrafią być ciekawe nie można ich prowadzić w nieskończoność. Prędzej czy później się znudzą.
Sesje oparte na drodze dość często nie udają się. To, co stanowi istotną trudność dla większości
podróżnych dla typowej drużyny fantasy jest nieistotne i trywialne. Na przykład uszkodzenie wozu, czy atak
groźnego przeciwnika prawdopodobnie zakończą się dezercją Bohaterów i porzuceniem ładunku. Bohaterowie
nie będą próbować go chronić lub próbować podstępnie odzyskać, gdyż nie mają w tym interesu. Może dojść też
do sytuacji, gdy cenne przedmioty znajdujące się na wozach zostaną przez BG skradzione i odsprzedane za
grosze.
Konwencja ta zakłada, że całość znajdujących się w transporcie przedmiotów należy do Graczy,
podobnie jak pieniądze, które zarobią. Tak więc porzucenie cargo nie wchodzi w tym wypadku w grę,
oznaczałoby bowiem poważny cios po kieszeni dla Graczy. Fakt zysku w momencie dotarcia do celu powinien
stanowić dla większości BG dość dużą motywację. Tym bardziej, że możliwa jest też i strata.
Aby podnieść atrakcyjność scenariusza warto narzucić jakiegoś rodzaju ograniczenie czasowe, wpleść
w podróż wątki spiskowe lub konkurencję. Podróż z trzema furmankami wyładowanymi zbożem z wioski do
miasta nie musi się wydawać szczególnie ekscytująca. Jednakże, jeśli odbywać się będzie w momencie tuż przed
rozpoczęciem żniw, gdy ceny są wysokie, ale za kilka dni tąpną, gdyż na rynku pojawi się wielka ilość taniego
zboża, tudzież transport produktu w świadomości, że każdy przybywający do miasta transport obniża cenę
towaru (więc liczy się dotarcie jako pierwszy), albo z nie cofającą się przed sabotażem konkurencją na karku
będzie znacznie ciekawszy.

Styl 3: Wsi spokojna! Wsi wesoła!
Inny rodzaj przygód związanych z prowadzeniem własnego interesu opisany został w okolicach roku
1997 w czasopiśmie Magia i Miecz w artykułach „Wsi spokojna! Wsi wesoła” i „Powrót do Liczyrzepy”. Teksty
te skupiały się na prowadzeniu przygód drużynie posiadającej lub zamieszkującej w wiosce. Polecam zapoznać
się z nimi, gdyż stanowią cenny, rozbudowany poradnik.
Zasadniczo konwencja ta zakłada, że bohater jest panem jakiegoś rodzaju skrawka ziemi i jako taka
świetnie nadaje się do przygód prowadzonych w skali Posiadłości lub mniejszych Prowincji (np. Domeny
Rycerskiej lub Baronii). Jego własnością może być więc wioska, niewielki zamek z przyległościami czy sklep,
tawerna, albo warsztat rzemieślniczy w mieście. Zaletą konwencji jest to, że w zasadzie przygody w każdym z
tych miejsc prowadzić można podobnie. Wadą, że jest ona pracochłonna.
Jak łatwo zgadnąć sesje w takim wypadku powinny koncentrować się na wydarzeniach związanych z
zarządzaniem majątkiem i trudnościach ze zwykłą, codzienną pracą. Tego typu symulacja życia jest
skomplikowana, choćby z tego powodu, że przygody rzadko toczą się w próżni. Tak więc chcący poprowadzić
taką przygodę Mistrz Gry w pierwszej kolejności powinien pomyśleć o stworzeniu ich otoczenia. Rozplanować
okolicę: czy to tworząc mapę domeny rycerskiej, wioski czy też wymyślając jej charakterystyczne miejsca,
najważniejsze punkty znajdujące się w mieście etc. W drugiej kolejności powinien pomyśleć o stworzeniu
otaczających dane miejsce ludzi. W wypadku wioski będą to zapewne nie tylko zamieszkujący weń chłopi (a
przynajmniej ci najważniejsi), ale też odwiedzający ją kupcy, suweren graczy, wpływający doń poborcy

podatkowi etc. Tworząc karczmę lub sklep pomyśleć należy o takich osobach, jak stali bywalcy lokalu,
dostawcy, konkurenci etc. Tworząc zamek: o stacjonujących weń żołnierzach, służących, zamkowym kapelanie,
dozorcy lochów, czy starym mnichu prowadzącym lokalne księgi.
Postacie te powinny być w miarę żywe, posiadać własne słabości, cechy charakterystyczne i być może
też głębokie tajemnice. Ważne, by zapadały w pamięć i sprawiały wrażenie, że obok BG faktycznie ktoś żyje.
Obejrzyj kilka odcinków takich seriali, jak Trzynasty Posterunek, Plebania lub Szpital Na Peryferiach, by
obejrzeć, jak tworzone są tam postacie.
Tak samo stwórz inne, charakterystyczne miejsca otaczającą daną lokację: tajemniczą, zrujnowaną
wieżę na uboczu, dom ekscentrycznego maga, wznoszący się w mieście, grotę, którą ongiś zamieszkiwał (lub
nadal zamieszkuje) smok, wioskową karczmę i świątynię…
Od razu powiem, że nie musisz robić tego wszystkiego od razu, chyba, że dysponujesz bardzo
skomplikowanym planem długiej kampanii. Lepiej na początku stworzyć garstkę, 3 do 5 postaci i lokacji, a
następne wprowadzać w miarę rozwoju sytuacji, w „kolejnych odcinkach”. W przeciwnym razie bowiem jedynie
stracisz kilka tygodni na robienie skomplikowanych rozpisek, które najpewniej się nigdy nie przydadzą.
Po drugie: sprowadź na to miejsce kłopoty. Te mogą być różne: sklep lub karczmę może upodobać
sobie lokalna mafia próbująca ściągać opłaty za „ochronę”. Może paść też ofiarą ataku nieuczciwego konkurenta
lub natrętnego urzędnika (np. poborcy podatkowego). Bardzo podobne problemy sprowadzić można na wioskę,
która może stać się celem ataku bandy rozbójników (podobnie, jak miało to miejsce w Siedmiu Samurajach lub
Siedmiu Wspaniałych), a baronia: zajazdu sąsiada. Do tego dojść mogą także problemy wewnętrzne:
morderstwo lub kradzież mająca miejsce w posiadłości połączona z rzuceniem fałszywego oskarżenia (na graczy
lub na jednego z ich poddanych), kult ciemności czy działająca tuż pod nosem gracza banda przestępcza.
Kolejnym motywem, jaki możesz umieścić na sesji jest konieczność zaspokojenia jakiegoś rodzaju,
skomplikowanego zamówienia lub zdobycia przychylności wymagającego klienta. Zarówno przyciągnięcie
eleganckiej, zamożnej klienteli do podupadającego lokalu do tej pory uważanego za mordownie dla pijanych
najemników, jak i zlecenie organizacji przyjęcia weselnego przez samego hrabiego, o którym wiadomo, że jest
bardzo wybrednym smakoszem (i ma w zwyczaju ścinać kiepskich kucharzy) mogą być równie trudnymi
wyzwaniami, jak walka z nawet najpotężniejszym smokiem.
Jednak pamiętaj: żadne z tych wyzwań nie może być za trudne dla bohaterów. Zauważ, że jest wiele
filmów, w których postać walczy np. z chcącym odebrać jej interes całego życia przeciwnikiem. Wzoruj się na
nich.
Warto skupić się tu na takich czynnikach, jak negocjacje z dostawcami, próby znalezienia nowych
źródeł zaopatrzenia, lub zbicia cen. Tak naprawdę nie różnią się one od zwykłych przygód opartych na
śledztwie. Tylko, że drużyna miast szukać osób, które mogłyby widzieć mordercę szuka osób, które byłyby w
stanie dostarczyć np. wysokiej jakości alkoholu w dużych ilościach i niskiej cenie. Miast analizować ślady z
miejsca zbrodni poddaje badaniom próbki towaru, by upewnić się, że na pewno dostała to, za co zapłaciła. Miast
walczyć z nasłanymi przez mordercę popychadłami toczy potyczki z oprychami konkurentów.
Jeśli preferujesz mniej nastawione akcje możesz spróbować skupić się na rozwiązywaniu problemów
Bohaterów Niezależnych, zwłaszcza tych zaprzyjaźnionych z Bohaterami Graczy. Pomoc w odnalezieniu
zaginionego dziecka, lub skradzionego przedmiotu, rozprawienie się z bandą prześladującą najlepszego
dostawcę marchwi, czy też ułatwienie zawarcia związku parce młodych ludzi o jakże charakterystycznych
imionach Romeo i Julia to także dobry materiał na przygodę.

Styl 4: Król Aragorn I!
W odróżnieniu od poprzednich trzech konwencji, które skupiały się na postaciach niezbyt zamożnych:
drobnej szlachcie, kupcach, właścicielach pojedynczych posiadłości ta skupia się na postaciach naprawdę
wpływowych. Zakłada bowiem, że BG będą posiadaczami jakiegoś rodzaju terytorium i prawdopodobnie będzie
to większy obszar: hrabstwo, księstwo, a być może królestwo. W najgorszym wypadku: baronia.
Jeśli planujesz prowadzić tego rodzaju kampanię, proponowałbym, by drużyna otrzymała pojedynczą
Prowincję. Jeden z graczy powinien zostać jej władcą, pozostali wcielić się powinni w rolę jego przyjaciół,
krewnych lub zaufanych dworzan.
Prowadzący w tej konwencji najmocniej odczują zalety i wady gry postaciami wpływowymi. Dają
jednak też swoim Graczom największe szanse na przeżycie naprawdę epickiej kampanii. Jeśli jesteś fanem np.
Pieśni Lodu i Ognia to ten styl gry jest przeznaczony dla Ciebie.
Prowadzenie tego typu przygód wydawać się może skomplikowane. Tak naprawdę jednak nie różni się
od typowego scenariusza – intrygi. Zwykle scenariusze – intrygi konstruuje się bardzo prosto. Tworzy się
wpierw układ sił, a następnie wrzuca się weń drużynę, która próbuje go rozbić. Przykładowo: w pewnej krainie
żyje zły nekromanta, który planuje wezwać demona, by objąć władzę nad tym miejscem. Próbuje przeszkodzić
mu w tym zakon paladynów, tyleż święty, co nie wahający się dokonywać najgorszych zbrodni w imię swej
wiary. Celem wezwania demona nekromancie niezbędny jest magiczny pierścień, który strzeże potężny smok.
Paladyni wynajmują więc lokalną gildię złodziei, by wykradła pierścień i przyniosła go do ich siedziby.

Złodzieje planują jednak co innego: chcą zachować przedmiot dla siebie i sprzedać go tej z sił, która zaoferuje
wyższą cenę. Kradzież udaje im się, jednak transportujący pierścień osobnik ginie. W efekcie pierścień
przypadkiem trafia do Graczy. Tymczasem zarówno złodzieje, nekromanta, paladyni jak i smok ruszają na jego
poszukiwanie. Każdy, kto go zachowa stanowi cel dla pozostałych czterech stronnictw.
Powyższy zarys jest dość typowym scenariuszem dość typowej sesji dla drużyny awanturników.
Posiada nawet identyczne luki, jak typowe scenariusze. Przeniesienie go na potrzeby kampanii, w której BG są
właścicielami prowincji nie jest trudne. Po prostu wystarczy, że pierścień trafi do ich skarbca. Wydanie go w
ręce Nekromanty nie wchodzi w grę (wówczas całe państwo BG upadnie), Paladyni i Smok również nie
wyglądają do skorych do negocjacji. Różnice w prowadzeniu polegają w pierwszej kolejności na użytych
środkach. Tak więc: zamiast rozmawiać z osobami zamieszanymi w intrygę prawdopodobnie BG będą mieli do
czynienia z dyplomatami, wysłannikami i negocjacjami na najwyższych szczeblu. Prawdopodobnie też będą
musieli prowadzić śledztwo na własny rachunek. Zamiast potykać się z wysyłanymi przez kolejne grupy
bandami siepaczy: drużyna najpewniej będzie musiała zmierzyć się z ich szpiegami, skrytobójcami czy
podjazdami. Prawdopodobnie w którymś momencie dojdzie do konfrontacji zbrojnej i przynajmniej jednej bitwy
z użyciem kilku tysięcy zbrojnych (zasady toczenia walnych bitew znajdują się w dodatku Wojna Totalna).
Ostateczna konfrontacja prawie na pewno toczona będzie z wykorzystaniem armii.
Aby ubarwić przygodę możesz wprowadzić też wątki zdrady lub spisku w szeregach Graczy.
Wprowadź np. postać zazdrosnego kuzyna BG – Władcy, pragnącego samemu przejąć władzę. Może on
nawiązać sojusz ze złym nekromantą, który w zamian za pierścień oddać może mu koronę twojego królestwa.
W konwencji tej zarówno BG jak i ich przeciwnicy wykorzystywać będą potężne środki. W grę mogą
wejść wydatki rzędu milionów sztuk złota, dziesiątki tysięcy ludzi, setki mieczy, zbroi czy koni. Takie środki
wymagają odpowiedzialności i tak naprawdę powinieneś rozliczać BG z tego, jak je wydają.
Okazać się może, że drużyna zlekceważy swoje powinności jako władców i zamiast np. wystawiać
wojsko, czy zlecić naprawę murów zdecyduje się wyposażyć się w magiczny ekwipunek. Jest to krok dość
zrozumiały, wpływa bowiem znacznie na personalną moc postaci. Nie zdziw się więc, jeśli pierwszym, co zrobią
bohaterowie będzie uzbrojenie się po zęby. Nie jest to coś, czemu powinieneś przeciwdziałać. W końcu królowie
powinni dysponować królewskim rynsztunkiem.
Z drugiej strony: zakup np. miecza nadludzkiej jakości lub pełnej zbroi płytowej tak samo doskonałego
wykonania okazać się może się wydatkiem, który zdestabilizuje skarbiec państwa. Jeśli porównasz ceny takiego
rynsztunku i przychody państwa zauważysz, że są nawet duże szanse, że do tego dojdzie. Jeśli wybuchnie wojna,
to prawdopodobnie żołnierze, których za tą cenę wynająłby BG okażą się przydatniejsi.
Patrząc z kolejnej perspektywy: nawet największe armie czy najwierniejsi słudzy muszą okazać się
przydatni zawsze. W wielu momentach okażą się zapewne barierą niewystarczającą by uchronić BG przed
niebezpieczeństwem. Dojść może do tego, że zostanie on wyzwany na pojedynek, zaatakowany przez
skrytobójców, zechce odłączyć się od swojej armii, lub dowodzić nią w bitwie. Wówczas wspaniała broń i
zbroja z pewnością okażą się dlań przydatne.
W tego typu przygodzie powinieneś wręcz dążyć do tego, by wymieszać ze sobą różne elementy i
wyzwania. Pozwól więc swoim graczom unikać dyplomatycznych pułapek i mniej metaforycznych zasadzek
skrytobójców, walczyć w bitwach jak i z potworami, wykorzystywać zarówno siłę swych wojsk, spryt
poddanych, jak i własne umiejętności.

Styl 5: eXplore, eXpand, eXploit and EXTERMINATE!!!
4X to żartobliwe określenie gatunku gier komputerowych zawierającego takie serie, jak Civilization,
Galactics Empires, Master of Orion czy Master of Magic. Nie jest to szczególnie reprezentatywny gatunek,
jednak co kilka lat na komputerach pojawiają się jego przedstawiciele. Założenia tego typu gier skupiają się
właśnie w czterech literach X.
Pierwszy etap tego typu gry to Eksploracja. Polega ona na jak najszybszym badaniu otaczającego
gracza terenu celem znalezienia miejsc gwarantujących największy potencjał gospodarczy, zlokalizowaniu
wroga czy neutralnych ośrodków. Jednocześnie postępuje też Ekspansja: Gracz wznosi nowe miasta, tworzy
pierwsze armie, które pokonują słabsze królestwa czy zdobywają gorzej bronione miasta neutralne i zajmują dla
niego terytorium. Na tym etapie jednak nie podejmuje jeszcze wyzwań rzucanych przez równych mu lub
silniejszych przeciwników. Liczy się bowiem tylko zajęcie jak najszerszego terytorium, jak najmniejszym
kosztem. Gdy tylko stanie się to trudniejsze: gracz dotrze do granic naturalnych, lub napotka pierwsze, silne i
rozwijające się państwa nieprzyjaciela, których nie da się opanować natychmiastowym atakiem rozpoczyna się
faza trzecia: eksploatacji. Polega ona na rozbudowie infrastruktury gospodarczej, dokonywaniu wynalazków,
rozwoju handlu oraz zawieraniu sojuszy. Rozwoju pionowym, a nie jak do tej pory: poziomym. Wzmacniane są
też siły wojskowe. Gdy okaże się, że państwo jest wystarczająco silne militarnie i ekonomicznie rozpoczyna się
agresję na najsłabszego sąsiada. Gdy wróg zostanie już unicestwiony, gra wkracza do punktu drugiego. Resztki
jego państwa zostają wchłonięte i przetrawione, by stać się w końcu częścią nowego imperium. Gdy rozruchy
zostaną stłumione, a mieszkańcy w pełni zasymilowani nowo powstałą potęga rusza dalej…

Tego typu konwencja charakterystyczna jest dla wymienionych już gier komputerowych.
Jeśli jednak Mistrz Gry i Gracze mają taką fantazję mogą spróbować wykorzystać zawarte w tym
podręczniku zasady celem toczenia tego typu rozgrywki. Zapewni im to wiele zabawy. Podboje, zdobycze,
epickie bitwy, tworzenie wielkiego imperium, negocjacje pokojowe, zaprowadzanie nowych praw… To oraz
zdobywanie jeńców, łupów i niewolników oferuje ta konwencja.
Gra w ten sposób przypomina bardziej planszówkę o dość nudnych i skomplikowanych zasadach, niż
typową sesję RPG. W tym wypadku Mistrz Gry oraz Gracze w dużej mierze grają przeciwko sobie. BG
najpewniej kontrolować będą pojedyncze państwo Mistrz Gry: kilka. Jego zadanie polega na komplikowaniu
życia graczom i wymyślaniu ciekawych wyzwań, jakie staną przed nimi podczas podboju. Typowe elementy
RPG w tym momencie powinny zejść na dalszy plan w imię podboju, marszu armii, wielkiej polityki, ruchów
wojsk etc. Nie oznacza to, że nie powinny być wykorzystywane. Daj więc swoim Graczom walczyć w bitwach i
pojedynkach, podróżować i spiskować. Nie oczekuj jednak nadmiernego wczuwania się w postacie.
Pod względem prowadzenia tego typu przygody nie różnią się wiele od omówionych w poprzednim
punkcie. Jeśli udało Ci się poprowadzić dwa – trzy scenariusze w konwencji Króla Aragorna I, to najpewniej
udana kompania 4X nie powinna być dla Ciebie trudna.

Tury i Rzuty:
Jak zapewne dało się zauważyć prowadzenie posiadłości wymaga dość dużej ilości rzutów. Rozległe
księstwo lub królestwo wymagać ich może nawet kilkunastu. Wykonanie kilku tur w ciągu jednej sesji może
więc zająć sporo czasu.
Powiedzmy sobie szczerze: zasady te nie zostały napisane z myślą o „przeskakiwaniu” kilku tur w ciągu
jednej sesji, chyba, że pełni ona bardziej funkcje gry strategiczno - ekonomicznej, niż klasycznego RPG jedynie
wzbogaconego o element gospodarczy. Przeciwnie: każda tura to z góry określony czas jednego sezonu czyli 3
miesięcy (około 90 dni) czasu gry. Nie uważam, by musiało ich upływać więcej, niż 1 na sesję, lub dwie.
Trochę inaczej sprawa wygląd w wypadku konwencji 4X. W takim wypadku prawdopodobnie,
realizując zakrojone na bardzo szeroką skalę plany BG będziesz zmuszony przeskoczyć kilka lub kilkanaście tur
na jednej sesji. Prawdopodobnie w takim wypadku spotkasz się z graczami lubiącymi właśnie mikrozarządzanie.
Rzucanie kośćmi i reagowanie na ich wynik prawdopodobnie będzie sprawiało im przyjemność.
Jeśli jesteś Mistrzem Gry i prowadzisz jedną lub więcej prowincję, to proponowałbym Ci zrezygnować
z rzutów, chyba, że w jakiś sposób dotyczą one Graczy (np. stanowią o wyniku bitwy, udanym sabotażu etc.). Po
prostu załóż jakąś, ściśle określoną sytuację ekonomiczną swoich państw i dostosowuj ją na bieżąco do ruchów
BG.
Powód takiego stanu rzeczy jest dość prosty. W prawdzie wydawać może się, że oszukujesz, ale z
drugiej strony, jeśli będziesz rzucał przez 3 godziny kostkami za swoje piętnaście królestw, to najpewniej
zanudzisz Graczy. Prawdopodobnie szybko dojdą oni do wniosku, że woleliby, abyś prowadził sesje, zamiast
sprawdzać ile kłosków ziarna wyrosło na terytorium ich wrogów.

Podróże na duże dystanse:
Tym, co różni wiele sesji, w których władza odgrywa główną rolę od typowych przygód RPG jest fakt,
że ich akcja rozgrywa się na dużym obszarze. Nawet, jeśli Władca nie opuszcza swojej siedziby (co jednak, w
pewnym momencie, dla szybszego podejmowania decyzji może nastąpić), to prawdopodobnie w pewnej chwili
będzie musiał podjąć decyzję dotyczących odległych obszarów: walki z głodem w jednym z księstw, potyczek
granicznych w innych, wydać rozkaz sprowadzenia na dwór wziętych w niewolę jeńców czy też wreszcie
zebrania armii. W tego typu przygodach przekazywanie wiadomości czy też wreszcie podróże mają znacznie
większe znaczenie.
W quasi średniowiecznych warunkach Laruzji podróże i komunikacja zabiera znacznie więcej czasu,
niż w naszym świecie (chyba, że w użyciu jest jakaś, bardzo potężna magia). Tak więc brak danych i informacji,
oraz czas konieczny do ich pozyskania mogą stanowić istotny problem.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat szybkości poruszania się różnego rodzaju środków
transportu i ich możliwości przewozowych.
Typ transportu:
Pieszy wędrowiec
Osioł lub muł

Dzienny dystans:
20 kilometrów / doba
20 kilometrów / doba

Koń lub warg

50 kilometrów / doba
Wargowie
traktują
obszary
zaśnieżone jak łatwy teren
60 kilometrów / doba

Koń kurierski

Możliwości przewozowe:
Do około 20-30 kilogramów ładunku
1 osoba i 10 kilogramów dodatkowego
ładunku lub 80-100 kilogramów ładunku
1 osoba i 10 kilogramów dodatkowego
ładunku lub 80-100 kilogramów ładunku
1 osoba i 10 kilogramów dodatkowego

Wóz ciągnięty przez konie lub
woły, w tym kareta lub bryczka
Rydwan lub odkryty powóz:

20 kilometrów / doba

Sanie konne

Statek żaglowy
Statek wiosłowy
Potwór latający

50 kilometrów / doba, traktują
obszary zaśnieżone jak łatwy teren,
każdy inny jako trudny.
50 kilometrów / doba, traktują
obszary zaśnieżone jak łatwy teren,
każdy inny jako trudny.
60 kilometrów / doba, porusza się
tylko po spokojnych wodach
śródlądowych
150 kilometrów / doba
200 kilometrów / doba
80 kilometrów / doba

Gołąb pocztowy
Wieże sygnałowe

400 kilometrów / doba
50 kilometrów / godzina

Psi zaprzęg
Tratwa flisacka

50 kilometrów / doba

ładunku
500 kilogramów ładunku lub do 6 osób
(każda z około 10 kilogramami ładunku)
Kierowca + 1 pasażer lub około 80
kilogramów ładunku
500 kilogramów ładunku lub do 6 osób
(każda z około 10 kilogramami ładunku)
Kierowca + 1 pasażer lub około 80
kilogramów ładunku
500 kilogramów ładunku lub do 6 osób
(każda z około 10 kilogramami ładunku)
Zależnie od typu statku
Zależnie od typu statku
1 osoba i 10 kilogramów dodatkowego
ładunku
1 przedmiot do 20 gramów wagi
Wcześniej
umówiony
sygnał
(bez
możliwości
jakiegokolwiek
przekazu
werbalnego)

Drogi:
Jeśli podróżnik wędruje po drogach może poruszać się o połowę szybciej, niż normalnie. Ponadto drogi
niwelują wszelkie problemy wynikające z marszu po trudnym terenie. Oczywiście podróż drogą morską lub
powietrzną nie pozwala na korzystanie z zalet dróg.
Trudny teren i zła pogoda:
Jeśli wędrowcy maszerują po trudnym terenie (las, stosunkowo płytkie bagna, niewielkie wzniesienia
etc.) ich prędkość poruszania się spada o połowę.
Jeśli wędrowca porusza po terenie bardzo trudnym (wysokie góry, nieprzebyte bagna etc.) jego
szybkość marszu ogranicza się do ¼ normalnego zasięgu.
Jeśli panuje zła pogoda (pada deszcz, śnieg, wieją przeciwne 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.
Podróżnik wykorzystujący drogę powietrzną lub morską może ignorować trudny teren. Jednak nadal
pozostaje wrażliwy na pogodę.
Zima i opady śniegu:
Zima i związane z nią opady śniegu wywołują w Laruzji istny paraliż komunikacyjny. Jakakolwiek
wędrówka staje się bardzo trudna. W momencie, gdy spada śnieg automatycznie znikają korzyści z dróg (te
zostają przysypane grubą warstwą puchu), a trudność każdego terenu rośnie o jeden stopień w górę: Łatwy teren
staje się Trudny, Trudny staje się Bardzo Trudny, Bardzo Trudny natomiast staje się niemożliwy do
przekroczenia.
Ścinający świat mróz powoduje też zwykle pokrycie rzek lodem. Te łatwiej jest przekroczyć (choć
cięższe ładunki lub roztopy mogą spowodować zerwanie się skorupy i w konsekwencji utonięcie ładunku,
transportujących go zwierząt oraz ludzi), w efekcie podróż śródlądowa staje się niemożliwa. Jednocześnie rejsy
śródlądowe stają się niemożliwe.
Zwierzęta latające generalnie ignorują zimę. Przy czym należy pamiętać, że wszystkie gatunki o ciałach
gadów (np. wywerny, smoki górskie) za wyjątkiem prawdziwych smoków są zmiennocieplne. Zimą muszą
przebywać w ogrzewanych pomieszczeniach inaczej popadają w senność i bardzo szybko zamarzają. Nie można
ich użyć do transportu ani podróży.
Forsowny marsz:
Jeśli podróżnik się wędrować 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 z każdym dniem istnieje (kumulatywna) szansa 5%, że
tempo podróży spadnie do połowy normalnej prędkości do końca podróży na skutek zmęczenia ludzi i zwierząt
lub uszkodzenia środka transportu.

Tabela zdarzeń losowych:
Jeśli masz problemy z wymyśleniem przygody, lub sytuacja zmusza cię do opisywania podróży, a
brakuje ci pomysłów na to, jakie przygody mogłyby spotkać twoich Graczy. Wyniki w tabeli traktuj raczej jako
wskazówki. Nie musisz pokazywać innym graczom, jaki był wynik na kości (ani nawet rzucać).
Prawdopodobnie nic złego z tego powodu się nikomu nie stanie.
Test wykonuj co dzień.
Rzuć 1k20
1-4

Spotkanie
Ochłodzenie pogody

5-8

Ocieplenie pogody

9

Wypadek

10

Nieprzejezdny szlak
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Spotkanie: wędrowcy
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Spotkanie: stróże prawa
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Spotkanie:

uzbrojeni

Efekt
Pogoda psuje się, zaczyna padać deszcz lub śnieg. W efekcie następuje
Pogorszenie Pogody. Póki utrzymuje się taki stan wszystkie osoby
wchodzące w skład drużyny muszą co tydzień testować Wytrzymałość +10.
Jeśli im się nie powiedzie zaczynają chorować.
Zła pogoda trwa tak długo, aż w tej tabeli nie wypadnie Ocieplenie Pogody.
Wówczas sytuacja powraca do normy.
Jeśli w trakcie Ochłodzenia wypadnie następne Ochłodzenie rozpoczyna się
jednodniowa burza. Wędrówka możliwa jest tylko forsownym marszem (na
odległość 50% normy). Statki i istoty latające nie mogą się poruszać.
Kapitanowie tych pierwszych muszą wykonać test dowodzenia +20. Jeśli on
się nie powiedzie jakość okrętu spada o 1 stopień w dół. Jeśli zakończy się
niepowodzeniem krytycznym: spada o 2 stopnie w dół. Statki, których
jakość spadnie poniżej Niskiej toną.
Słońce zaczyna przygrzewać. Jeśli jest lato: praży niemiłosiernie. Jeśli jest
zima: topi śnieg i zmienia wszystko w błoto. W efekcie pogoda traktowana
jest jako Zła.
Wędrowcy zużywają 2x więcej wody, niż normalnie.
Zła pogoda trwa tak długo, aż w tej tabeli nie wypadnie Ochłodzenie
Pogody. Wówczas sytuacja powraca do normy.
Jeśli w trakcie trwania Ocieplenia wypadnie kolejne Ocieplenie następuje
jednodniowa cisza morska. Statki żaglowe w jej trakcie nie mogą się
poruszać.
Statki wiosłowe, istoty latające i podróżujące drogą lądową ignorują ciszę.
Urwało się koło u wozu, koń zgubił podkowę lub jeden z towarzyszących
drużynie ludzi złamał nogę lub zachorował.
Uszkodzony obiekt nie może się poruszać. Udzielenie mu fachowej pomocy
wymaga testu odpowiedniego Rzemiosła lub Profesji i zajmuje godzinę.
Jeśli test nie powiedzie się lub nie ma odpowiedniego fachowca konieczne
jest sprowadzenie takiego z najbliższej osady ludzkiej. Może to zabrać
dłuższą ilość czasu. Jedynym innym wyjściem jest porzucenie danej osoby.
Wezbrane rzeki, osunięcie ziemi, zwalone drzewo lub lawina zablokowały
szlak. Ponowne udrożnienie go wymaga testu odpowiedniego Rzemiosła lub
Profesji i zajmuje całą dobę. Jeśli nie uda się, konieczne jest poszukiwanie
objazdu, co może przedłużyć wędrówkę o 1k10+1 dni.
Podczas wędrówki napotykacie na inne osoby: wędrującego kupca, chłopa z
rodziną, grupę mnichów lub pielgrzymów, bardów, pasterzy etc. Nie są oni
uzbrojeni (lub są uzbrojeni jedynie w broń improwizowaną, pałki albo
noże), jednak w razie jakichś tarapatów mogą pomóc drużynie (np.
przepłaszając drapieżniki, dzieląc się jedzeniem, wskazując drogę).
Zmierzają w tym samym kierunku, co drużyna.
Przekonani mogą towarzyszyć drużynie.
Podczas wędrówki drużyna napotyka grupę stróżów prawa, prawdopodobnie
na usługach lokalnego namiestnika lub feudała. Dokonują oni rutynowej
kontroli wozów.
Jeśli drużyna nie popełniła żadnego przestępstwa jest bezpieczna. Jednak
stróże prawa z podejrzliwością patrzą na niektóre rzeczy (np. duże ilości
broni w rękach nie-szlachty).
Jeśli struże prawa znajdą na wozach duże ilości artykułów z przemytu lub
nielegalnych, poszukiwanych zbiegów lub przestępców drużyna może mieć
problemy.
Podczas wędrówki drużyna napotyka grupę uzbrojonych wędrowców: grupę

wędrowcy
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Spotkanie: szemrane
towarzystwo
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Wrogowie: bandyci
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Wrogowie: groźne
monstrum
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Wrogowie:
szkodniki

złodzieje,

awanturników albo myśliwych, rycerza wraz z pocztem, kompanię
najemników, podróżującego z eskortą kupca etc.
Wędrowcy zasadniczo są przyjaźni. Z odległości da się ich pomylić jednak z
bandytami. Sami nie atakują, ale nie lubią wymachiwania bronią. Jeśli
jednak drużyna wiezie duże ilości wartościowych przedmiotów i ich nie
pilnuje, to okazja może uczynić złodzieja.
Jeśli Bohaterowie zdołają ich przekonać wędrowcy mogą towarzyszyć im w
dalszej podróży. W wypadku ataku mogą stanowić cennych
sprzymierzeńców.
Przekonani mogą towarzyszyć drużynie.
Podczas wędrówki napotykasz na osoby dość szemrane, które chętnie
przyłączą się do Ciebie, nawet nieproszone. Osoby te będą ci pomagać,
zachowując się przyjaźnie i nienagannie. Rzuć 1k6, by ustalić, kto to będzie:
1,2: Zbójowaty najemnik, czarownica, przyjazny olbrzym, oswojony
wilkołak, trzy metrowy szkielet w czarnej zbroi uzbrojony w wielgachną
kosę etc. Zasadniczo nieszkodliwy, chyba, że się wkurzy. Bardzo pomocny i
lojalny dla przyjaciół. Na jego widok bandyci trzęsą portkami (+20 do
wszelkich prób zastraszenia i przepłoszenia) i trzy razy zastanowią się, nim
z nim zadrą.
Niestety z jakiegoś powodu na jego widok stróże prawa i inni wędrowcy
reagują negatywnie (-20 do testów społecznych)/
3,4: Złodzieje lub oszuści: na pierwszy rzut oka zwykli wędrowcy,
wyglądający, jak zwykli chłopi, bardowie etc. Zachowują się normalnie i są
bardzo pomocni.
W chwili, gdy drużyna dotrze do pierwszej, ludzkiej osady spróbują ją
opuścić kradnąc najbardziej wartościowe przedmioty, do jakich zdołają
dotrzeć.
5,6: Poszukiwany przestępca, przemytnik: Na pozór zwykły kupiec lub
wędrowiec okazuje się bandytą lub przemytnikiem. Nic w jego zachowaniu
nie budzi jednak podejrzeń. Jeśli jednak kontrola stróżów prawa znajdzie go
lub jego nielegalne towary to drużyna także będzie musiała się wytłumaczyć
z ich obecności.
Wędrując drużyna napotyka na swojej drodze nieprzyjaciół. Wybór wrogów
zależy od Mistrza Gry, zasadniczo może to być wszystko: ludzie, zwierzęta,
potwory… Powinny to być stworzenia, z którymi Drużyna może sobie
poradzić.
Grupa przeciwników atakuje graczy. Rzuć 1k6, by określić, kiedy nastąpi
atak:
1-3: Na szlaku: Przeciwnicy atakują z zasadzki, w chwili, gdy drużyna
podróżuje po szlaku.
4-6: Po rozbiciu obozu: Przeciwnicy atakują w chwili, gdy drużyna
zatrzyma się na postój, prawdopodobnie nocą, podkradając się do
obozowiska i próbując zaskoczyć śpiących.
Wędrując drużyna napotyka potężnego przeciwnika. Smok, gigant, liczna
horda orków, czy też coś trochę mniejszego, ale nadal groźniejszego od
drużyny. Stwór śpi na drodze blokując ją, lub poluje w okolicy.
Jedyne szanse należy pokładać w przeczekaniu, przekradnięciu się obok
niego lub spłoszeniu albo odciągnięciu go podstępem… Albo ucieczce i
porzuceniu ładunku.
Drużyna spotyka się z wrogiem. Bandyci, zwierzęta lub potwory jednak nie
są zainteresowani walką z postaciami, tylko ich ekwipunkiem. Stosują więc
taktykę: uderz i uciekaj. Jeśli są to istoty inteligentne: starają się opanować i
uprowadzić jeden z wozów lub przynajmniej zwierzęta pociągowe albo
wierzchowce. Jeśli przeciwnikiem są zwierzęta: ich celem jest zdobycie
pokarmu. Atakują więc tylko konie lub woły, starając się ignorować ludzi.
Rzuć 1k6, by określić, kiedy nastąpi atak:
1-3: Na szlaku: Przeciwnicy atakują z zasadzki, w chwili, gdy drużyna
podróżuje po szlaku.
4-6: Po rozbiciu obozu: Przeciwnicy atakują w chwili, gdy drużyna
zatrzyma się na postój, prawdopodobnie nocą, podkradając się do
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obozowiska i próbując nie wywołując alarmu okraść śpiących.
Drużyna napotyka na swojej drodze rycerza, lub możnego innej rasy.
Zasadniczo ignoruje on wszelką nie-szlachtę, ale z chęcią wda się w
interakcje z osobami lepiej urodzonymi.
Zachowanie rycerza jest różne, zależnie od okoliczności. Z dużym
prawdopodobieństwem będzie próbował wyzwać na pojedynek
drużynowego rycerza (niekoniecznie na śmierć i życie), jednak nie
koniecznie musi obstawać przy swoim pomyśle.
Jeśli zostanie dobrze potraktowany może zgodzić się towarzyszyć drużynie
kilka dni.
Drużyna spotyka starych znajomych, dawno niewidzianych krewnych lub
też inne osoby, którym nie sposób odmówić. Otrzymuje też zaproszenie do
ich siedziby.
Drużyna musi nadłożyć 2-3 dni wędrówki lub znaleźć sposób na grzeczne
odmówienie gościny. Albo odmówić w sposób niegrzeczny, który na pewno
zostanie wypomniany i zapamiętany.
Podczas wędrówki drużyna natyka się na lokalne święto. Zasadniczo
towarzyszy mu żarcie, alkohol, procesje etc. Podróże są możliwe, ale
niekoniecznie mile widziane przez tubylców. Drużyna może, ale nie musi
zostać w tym miejscu, by dołączyć do uroczystości.

Interpretacja wyników:
Wyniki rzutów w tabeli należy interpretować w zależności od tego, jakim środkiem transportu
poruszają się Bohaterowie. Przykładowo: trudno oczekiwać, by np. płynąć łodzią natknęli się na wędrownych
chłopów. Mogą jednak spotkać statek kupiecki, który (dla bezpieczeństwa) będzie próbował im towarzyszyć.
Tak samo w lesie: najpewniej nie napotka chłopów, lecz może spotkać np. drwali.
Niestety. Rzut kostką nie rozwiąże każdego problemu. Musisz uznać wyniki jedynie za ogólne
wskazówki i odrobinę ruszyć głową.
Reakcje napotkanych:
Powyższa tabela wychodzi z założenia, że Bohaterowie zachowują się spokojnie. Jednak, jeśli drużyna
jest agresywna, a przy tym uzbrojona po zęby, towarzyszą jej duże ilości dziwnych lub budzących grozę
stworów prawdopodobnie reakcje będą odmienne. Chłopi i inne zjawiska mogą ją omijać, uciekać na jej widok,
lub przygotowywać się do obrony. Jeśli drużyna wzbudza podejrzenia stróże prawa najpewniej spróbują ją
zlikwidować lub zatrzymać (zależnie od preferowanych przez siebie metod). Reakcje podróżników musisz
niestety dostosować do drużyny.
Pragnę zauważyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, by drużyna obrabowała napotkanych podróżnych.

7) Wrogowie i Sojusznicy:
Poniższy rozdział zawiera kilka przykładowych i typowych organizacji, istot oraz grup ludzkich, jakie
Postacie Graczy oraz prowadzone przez nich ciała polityczne mogą napotkać na swojej drodze. Każda z nich
może być wykorzystana jako sojusznik lub przeciwnik dla drużyny.

7.1) Miejsca i instytucje:
Kompania kupiecka
Kompanie kupieckie są jednymi z najczęstszych organizacji tworzonych na kontynencie. Nie
przypominają one jednak współczesnych spółek, może poza faktem, że również tworzone są przez grupę ludzi
połączonych wspólnym interesem. Nazywane czasem domami kupieckimi zrzeszają ludzi złączonych wspólnym
celem biznesowym. Wiele kompanii zostało założonych przez pojedynczego kupca, któremu udało się
zgromadzić wielki majątek, a gdy zmarł jego dobra zostały rozparcelowane przez jego potomków. Ci jednak
utrzymali w całości interes przodka, kontynuując go, miast podążyć każdy swoją drogą. Inne zostały
uformowane przez grupę umiarkowanie zamożnych osób, które łącząc majątki pragnęły wzmocnić swoją
pozycje. Jeszcze inne powstawały niemal jak rody rycerskie, na skutek starannie zaaranżowanych małżeństw.
Typowa kampania stara się w pierwszej kolejności zarabiać. Zwykle w pojedynczym mieście działa ich
przynajmniej dwie, czy trzy, mają też swoje przedstawicielstwa w innych ośrodkach w regionie lub poza jego
granicami. Szeregowi członkowie utrzymują rozbudowaną korespondencję, pozwalającą im na dobrą orientację
w lokalnych rynkach i sytuacji. Na czele grupy najczęściej stoi jedna osoba, zwykle wybrana na

przewodniczącego przez pozostałych jej członków, lub stanowiąca patriarchę domu. Zysk wypracowywany
przez kompanię jest wspólny i dzielony (wedle różnych kryteriów) między wszystkich jej członków. Znaczna
jego część przypada przy tym samemu przewodniczącemu instytucji. Zasadniczo sytuacja taka ma zalety, gdyż
żaden z członków domu nie głoduje. Jednakże z drugiej strony zdolni kupcy zmuszeni są oddawać znaczną część
swoich zarobków, osiągając tym samym niższy dochód, niż mogliby wypracować samodzielnie. Osoby nie
generujące przychodu zwykle są pomijane przy podziale zysków lub wręcz usuwane z kompanii albo
oddelegowywane do innych zadań. Wiele osób wchodzących w skład organizacji w ogóle nie jest jej członkami,
stanowi tylko pracowników: agentów terenowych, handlarzy, zarządców nieruchomości czy nawet zwykłych
woźniców albo służących. Otrzymują oni wypłaty od przewodniczącego domu.
Zasadniczo motywacją domów kupieckich jest zysk: zdobycie nowych rynków i kontraktów oraz
utrzymanie ich. Wreszcie wyparcie z nich konkurencji i narzucenie monopolu. Mogą być zarówno sojusznikami,
jak i wrogami, tym bardziej, że wiele z nich sięga po takie środki, jak szantaż, morderstwa, sabotaż czy
manipulacja rynkami i różnego rodzaju spekulacje.
Statut: Organizacja Kupiecka
Cechy przywódców: Mądrość: 60, Charyzma: 60
Cechy psychologiczne: Morale: 5, Dyscyplina 7, Nastawienie: 5
Zalety: Komercyjna, Sojusznicy (10p. inni partnerzy handlowi), Siła polityczna,
Wady: Konkurencji (4p, inni kupcy),
Posiadłości: Stajnia, 1k6+2 Posiadłości produkcyjnych lub przetwórczych, Magazyny dobrej jakości i dużego
rozmiaru, Sklep wysokiej jakości, Karczma dobrej jakości, Świątynia niskiej jakości, Pałac, 1k6 +2 Statki lub
Karawany
Szlaki handlowe: 1k6 +1
Agenci:
1x Doradca (Mistrz),
1x Dyplomata (Mistrz)
5 x Kupiec (Mistrz)
10 x Kupiec (Fachowiec)
10 x Kupiec
1 x Medyk (Fachowiec)
10 x Pisarz
5 x Ochroniarz (Fachowiec)
50 x Ochroniarz
1 x Rzemieślnik (Mistrz)
50 x Służący
5 x Szpiedzy
1 x Zabójca, Sabotażysta lub Podżegacz
Zorganizowany gang:
Zasadniczo większość przestępców to ludzie działający w mniejszych lub większych grupach, jednak
niezbyt planowo. Czasem zdarza się jednak, że złożona ze szczególnie utalentowanych członków, odnosząca
duże sukcesy grupa wybije się z ich szeregów, stając się organizacją, z którą liczyć muszą się nawet książęta i
królowie. Część tego typu grup to niewielkie bandy łotrzyków, które okazały się być tak agresywne,
niebezpieczne i zdeterminowane, że narzuciły swoją wolę i kontrolę innym. Inne to domy kupieckie albo cechy
rzemieślnicze, których członkowie znaleźli nowe, niezwykle dochodowe, ale przy tym niezgodne z prawem lub
nieetyczne zajęcie. Z czasem ewoluowały ze zwykłych organizacji handlowych w potężne kartele zbrodni.
Jeszcze inne to organizacje konspiracyjne i samoobronne, które tak długo stały na granicy prawa, że w zasadzie
stały się nieodróżnialne od zwykłych bandytów.
Większość członków organizacji przestępczych uważa się za ludzi do pewnego stopnia honorowych,
kierujących się własnymi systemami etycznymi. Niektórzy myślą o sobie jak o swego rodzaju szlachcie,
honorowej i rycerskiej. Wiele ludzkich gangów przejmuje zwyczaje wyższych warstw społeczeństwa, a swych
przywódców honoruje tytułami hrabiów lub książąt, a nawet królów.
Zasadniczo główną wartością w gangu jest lojalność wobec przywódcy. Tym bardzo dobrze wiadomo,
że w zasadzie każdy członek ich organizacji jest w nim tylko dla pieniędzy i gotów jest popełnić dla nich
dowolną zbrodnie. Oznacza to, że w każdej chwili ich zdradzić. Dlatego wolą cenić osoby przywiązane do nich,
niż nadmiernie skuteczne i popularne, które mogłyby zająć ich miejsce. Z drugiej strony każdy gang obawia się
donosu i interwencji stróżów prawa. Tak więc lojalność i dyskrecja są w nim cenione także z tego powodu.
Najczęstszymi metodami używanymi przez gangi jest przemoc i terror. W prawdzie wiele z nich
posiada normalnych partnerów handlowych, jednak pobicia, zabójstwa czy porwania stosowane zarówno do

kontroli terytorium i podwładnych, jak i jako główne narzędzie w rozmowach z innymi grupami stanowi dzień
powszedni.
Statut: organizacja Kupiecka, Przestępcza
Cechy przywódców: Mądrość 60, Charyzma 60
Cechy psychologiczne: Morale: 6, Dyscyplina: 4, Nastawienie: 3
Zalety: Komercyjna, Zakonspirowana
Wady: Kodeks honorowy (2p), Nielegalna, Wrogowie (4p. inne gangi),
Posiadłości: Skarbiec, Warsztat Rzemieślniczy*, Zakład Przetwórczy* Sklep*, Karczma*, Gildia złodziei, 50%
szans na Gildię skrytobójców, Paser, Dom publiczny, Kasyno, Tunel przemytniczy, 50% na Palarnie opium
Szlaki handlowe: 1k4-1
Agenci:
10x Bandyta
1 x Bandyta (fachowiec)
1 x Fałszerz (mistrz)
5 x Kupiec
40 x Ochroniarz
4 x Ochroniarz (fachowiec)
2 x Sabotażysta
5 x Szpiedzy
1 x Szpieg (oddziały elitarne)
10 x Zabójcy
3 x Zabójcy (oddziały elitarne)
10 x Złodzieje
3 x Złodzieje (oddziały elitarne)
Prowincja:
Zasadniczo z punktu widzenia zasad gry Prowincjami nazywa się każdy obszar terenu, nad którym swą
władzę rozciąga jedna lub więcej osób. Z punktu widzenia świata, w którym toczy się akcja przygody miejsca
takie są bardzo zróżnicowane. Jednak posiadają kilka cech wspólnych. W pierwszej kolejności: mają jakiegoś
rodzaju władzę, zajmują duży obszar ziemi oraz zamieszkują je rozumne istoty, które uważają je za swój dom.
Niezależnie od tego, czy nazywać te stworzenia będziemy ludźmi, elfami czy orkami prowincje podzielić można
na kilka rodzajów, związanych głównie ze stylem rządów oraz ich funkcją. Niezależnie od tego, co je
zamieszkuje tak naprawdę niewiele się różnią od siebie. Z punktu widzenia funkcji gospodarczej gatunek
mieszkańców nie jest istotny.
Pod względem funkcji gospodarczej tego typu miejsca podzielić można na cztery grupy. Są to:
Domeny feudalne: do grupy tej zalicza się wszystkie obszary zarządzane bezpośrednio przez panów
feudalnych lub pełniących ich funkcje w innych kulturach osoby. Tego typu obszarem może być np. wielkie
królestwo w rodzaju Erheroth czy Walathar, pojedyncze księstwo, albo niewielka baronia (lub nawet zarządzana
przez jednego rycerza wioska), ale też rządzone przez wampira hrabstwo czy wielkie latyfundium ziemskie w
Kaal.
Zasadniczo większość domen feudalnych stanowi tak naprawdę gigantyczne gospodarstwa rolne. Dla
feudałów głównym źródłem bogactwa jest ziemia i jej płody. W prawdzie większość z nich gardzi pracą
fizyczną, ale z jeszcze większą pogardą patrzy na handel. Dlatego też ich ziemie opierają się głównie na
gospodarstwach rolnych, obfitują jednak nie tylko w pola i pastwiska, ale też dostarczające drewna i zwierzyny
lasy. Większości infrastruktury ma na celu zwiększenie wydajności tychże. Ludność jest rozproszona i żyje
głównie na wsi. W prawdzie w domenach wielkości baronii istnieje przynajmniej jedno miasto (a w księstwach
czy królestwach często są ich setki lub tysiące) jednak z punktu widzenia ich suwerenów nie mają one dużego
znaczenia i pełnią jedynie funkcje dodatkową, wspomagającą wieś.
Druga rola domeny feudalnej to zapewnienie obronności. Zwykle więc jej serce stanowi zamek (lub
sieć zamków) strzegących kluczy wiosek. Miejsca te stanowią zarówno siedziby administracji, jak i punkty
obrony. Feudałowie utrzymują duże grupy zbrojnych, nazywane wojskiem, drużynami lub garnizonami, których
rola polega zarówno na obronie ich posiadłości przed niebezpieczeństwem napaści, zwalczające bandytów jak i
narzucające posłuszeństwo chłopstwu.
Miasta: Miasta to wielkie skupiska ludności (niezależnie: ludzkiej, elfiej czy innej), których
mieszkańcy żyją w znacznym zagęszczeniu oraz zajmują się głównie zawodami nierolniczymi. Nie ma przy tym
różnicy, czy są to ludzcy kupcy, krasnoludzcy kowale czy też upiory nawiedzające dawne ruiny.
Miasta powstają na skrzyżowaniach szlaków handlowych, w miejscach szczególnie bogatych w zasoby
naturalne lub jako miejsca produkcji. W odróżnieniu od poprzednich, które są zwykle samowystarczalne
(przynajmniej jeśli chodzi o najbardziej podstawowe produkty) miasta powstają jako element wielkiej sieci

wymiany. Są więc stale zależne od handlu. Zarówno produktami rolnymi przywożonymi ze wsi (wielu
mieszczan uprawia rolę, jednak produkcja miasta zwykle nie jest równoważna z jego zapotrzebowaniem), jak i
ich własnymi wyrobami rzemieślniczymi. Jeszcze inne czerpią zyski po prostu z pośrednictwa, jak znaczna
część miast portowych.
Zwykle prowincja określana mianem „miasta” nie jest większa od baronii. W jej skład wchodzi jednak
nie tylko samo miasto, ale też otaczające je ziemie, wioski, a nawet miasta satelickie. Historycznym przykładem
tego typu „prowincji” mogłyby być greckie Ateny lub Sparta, polski Gdańsk, czy włoska Wenecja.
Sytuacja taka powoduje, że miasta wyróżniają dwie cechy. Po pierwsze: w większość ich ludność nie
zajmuje się rolnictwem. Są to kupcy, rzemieślnicy, górnicy lub nawet zwykli robotnicy pracujący w kopalniach,
warsztatach lub przy rozładunku statków. Jedni ze swej działalności czerpią większe, inni mniejsze zyski.
Jednakże niewielu trudni się rolnictwem.
Po drugie: miasta są zależne od ciągłości szlaków handlowych. Wybuchy wojen, inwazje, zniszczenia
czy też wreszcie katastrofy naturalne mogą je przerwać doprowadzając ludność do stanu nędzy. Z tej przyczyny
są one znacznie mniej zmilitaryzowane, niż domeny feudalne. Potrafią w prawdzie przystępować do wojen i
wystawiać duże ilości wojska, jednak polegają wówczas głównie na swej zamożności i liczbie ludności, niż
doskonałemu przygotowaniu.
Opactwa i Arcykapłaństwa: Inny typ prowincji to centra religijne. Wiele z nich otaczają duże ośrodki
miejskie, jednak inne stanowią po prostu centrum administracyjne jakiegoś rodzaju religii. Zwykle sercem
takiego miejsca jest świątynia rozciągająca swój autorytet na inne świątynie danego kultu. W innych wypadkach:
klasztor, skupiający mnichów.
Niezależnie od sytuacji rolą tego typu prowincji jest zaspokojenie duchowych i cielesnych potrzeb
kapłanów oraz czczonych przez nich bogów. Jako, że te drugie zwykle nie są (przynajmniej w teorii, w praktyce
często jest inaczej) ani szczególnie duże, ani też ważne, a pierwsze da się zaspokoić samą li tylko medytacją
zwykle gospodarka tego typu miejsc oparta jest niemal wyłącznie na rolnictwie. Całość natomiast ma za zadanie
dostarczyć żywności mnichom i kapłanom oraz ich świeckim sługom, zwierząt ofiarnych dla bóstw, szat i ozdób
dla ich pomników. Wreszcie pozwala zdjąć z ich rąk ciężar codziennej pracy, by mogli całość swego czasu
poświęcić na medytacje i obcowanie z bogami, a nie codzienny mozół.
Mimo, że często bardzo dobrze zorganizowane miejsca takie zwykle nie stanowią zbyt dobrego
przykładu racjonalnej gospodarki. Większość ich produkcji i wymiany handlowej jest bowiem pochłaniana przez
potrzeby kapłanów. Dostarczane przezeń dobra duchowe natomiast zwykle mają ograniczoną wartość
komercyjną.
Plemiona barbarzyńców: Osady czy sieci osad bardziej prymitywnych ludów, jak Haugowie,
Nordowie, orkowie czy gobliny stanowią zupełnie odmienną strukturę gospodarczą od innych ludów. W
pierwszej kolejności: ich mieszkańcy są wiele prymitywniejsi. Zarówno rolnictwo jak i rzemiosło stoją u nich na
wiele niższym poziomie. Pola nie są tak wydajne i po pewnym czasie dziczeją, kowale nie dościgają swymi
umiejętnościami ludzi z innych regionów świata. Nikt nie potrafi wznosić wielkich budynków, potężnych
murów czy olśniewających pałaców. Jednocześnie obszary, na których żyją są jeszcze bardziej dzikie i
nieprzyjazne od reszty Laruzji. Często zwyczajnie nie da się w nich uzyskiwać tak wielkich plonów, jak w
innych krajach. Należałoby wpierw wyciąć lasy i osuszyć bagna… A i wtedy należy liczyć się z faktem, że w
zimnym, nieprzychylnym klimacie Nordii czy Lodowych Pustkowi, na piaszczystych glebach lub kiepskich
ziemiach Czarnych Wzgórz albo bezwodnych stepach nie wyrośnie wiele.
Z tej przyczyny barbarzyńcy częstokroć oddają się bardziej prymitywnym formom gospodarki.
Pasterstwo, myślistwo i zbieractwo często ma dlań niemal takie samo znaczenie, jak dla innych kultur uprawa
roli. Dla wielu z nich ważnym elementem gospodarki jest wojna i napaść na sąsiadów celem zagarnięcia łupu:
począwszy od złota, przez sprzęt użytku codziennego, na stadach i jeńcach kończąc.
Z tej przyczyny: zagrożenia ciągłymi napadami innych szczepów, konieczności walki z dzikimi
zwierzętami, ale też chęci udziału w wyprawach grabieżczych czy polowaniach społeczności tego typu są
wielokrotnie bardziej wojownicze od znanych w innych regionach.
Szczepy koczowników: Tryb życia koczowników różni się od tego uprawianego przez barbarzyńców,
tak samo, jak ich zwyczaje różnią się od zwyczajów cywilizowanych nacji. Tego typu ludy wolą wędrówkę niż
osiedlanie się w jednym miejscu. Najczęściej stanowią pasterzy, a ich bogactwo płynie z posiadanych przezeń
zwierząt i stad: kóz, owiec, krów czy też wreszcie koni. W odróżnieniu od pozostałych gatunków nie wznoszą
stałych budowli, miast ani wiosek. Miast tego przemieszczają się z miejsca na miejsce. Jako, że ciężkie
przedmioty tylko utrudniałyby im podróż nie cenią ich, ani żadnego innego, niemobilnego dobytku.
W trakcie ich wędrówek koczownicy często spotykają się z wrogimi ludami. Jeszcze częściej
odkrywają, że w terenie, do którego dotarli niezbędne im do przetrwania zasoby (np. woda, pastwiska) już do
kogoś należą. Koczownicy są więc niemal tak samo, jeśli nie bardziej militarystycznie nastawieni jak
barbarzyńcy.
Cechy przywódców: Mądrość 60, Charyzma 60

Cechy psychologiczne: Morale: 6, Dyscyplina: 4, Nastawienie: 5
Ludność: 10
Posiadłości:
Domena feudalna: Gospodarstwo Rolne, Hodowla, Wyspecjalizowana uprawa, Stajnia, Wyspecjalizowana
hodowla, Leśniczówka, Tartak, Zakłady przetwórcze: Młyn, Rzeźnia, Warsztat rzemieślniczy: Kowal, Spichlerz,
Skarbiec, Karczma, Zamek (kamienny),
Miasto: Gospodarstwo rolne, Kopalnie lub Przystań, Zakłady przetwórcze: Huta, Przędzalnia, Zakład tkacki,
Piekarnia, Warsztat rzemieślniczy: Kowal, 1k6+1 innych, Spichlerz, Magazyn, Targowisko, 1k6 +1 sklepów,
Karczma, Mur obronny (kamienny), Świątynia, Pracownia medyka, Budynek cechu, Ratusz,
Opactwo: Gospodarstwo rolne, Hodowla, Wyspecjalizowana uprawa, Wyspecjalizowana hodowla, Herbarium,
Tartak, Zakłady przetwórcze: Młyn, Rzeźnia, Gorzelnia, Warsztat rzemieślniczy: Kowal, 1k3+1 innych,
Spichlerz, Skarbiec, 1k3+1 sklepów, Karczma, Biblioteka, Mur obronny (kamienny), Świątynia, Klasztor,
Szpital
Wioska barbarzyńców: Gospodarstwo rolne, Hodowla, Chata myśliwego, Warsztat rzemieślniczy: Kowal, Mur
obronny (drewniany), Stado
Plemię koczowników: Hodowla, Wyspecjalizowana hodowla, Chata myśliwego, Warsztat rzemieślniczy: Kowal,
Obóz wędrowców, Stado
Ziemie:
Domena feudalna:
2 x Łąka
6 x Łąka, Tereny rolnicze, Droga
2 x Łąka, Wzgórza, Tereny rolnicze, Droga
2 x Łąka, Wzgórza, Tereny rolnicze, Droga, Żyzne gleby
1 x Step, Las, Zwierzyna łowna
8 x Step, Las
Miasto:
2 x Morze, Ławica Ryb
Lub
2x Góry i 2x Góry, Droga, Żelazo lub Srebro
2 x Łąka, Rzeka, Tereny Rolnicze, Droga
2 x Łąka
6x Łąka, Tereny Rolnicze, Droga
9 x Step, Las
Opactwo:
2 x Łąką
6 x Łąka, Tereny rolnicze, Droga,
2 x Łąka, Wzgórza, Tereny rolnicze, Droga
2 x Łąka, Wzgórza, Tereny rolnicze, Droga, Żyzne gleby
9 x Step, Las
Wioska barbarzyńców:
1 x Łąka, Dzikie Konie
1 x Łąka, Skóry
2 x Łąka, Zwierzyna Łowna
5 x Łąka, Tereny rolnicze
2x Step, Puszcza, Zwierzyna łowna
2 x Step, Puszcza, Szlachetne drewno
4 x Step, Puszcza
2 x Step, Puszcza, Dzika okolica, Uroczyska
2 x Step, Bagna
Plemię koczowników:
1 x Łąka, Dzikie Konie
3 x Łąka, Zwierzyna Łowna,
1 x Łąka, Skóry
1 x Łąka, Magiczne zwierzęta
3x Łąka
10 x Step
2 x Step, Dzika okolica, Uroczyska
Szlaki handlowe: 1k4-1
Agenci:

Domena feudalna:
1 x Błazen
1 x Doradca (Mistrz)
1 x Dyplomata (Mistrz)
50 x Gwardzista
10 x Gwardzista (Fachowiec)
5 x Gwardzista (Mistrz)
1 x Kapłan
1 x Łowca (Fachowiec)
1 x Minstrel]
1 x Rzemieślnik: Kowal (Fachowiec)
5 x Posłaniec
5 x Szeryf
5 x Szpieg
1 x Zarządca
Miasto:
1 x Dyplomata (Mistrz)
50 x Gwardzista
10 x Gwardzista (Fachowiec)
5 x Gwardzista (Mistrz)
1 x Kapłan
10 x Kupiec (Fachowiec)
5 x Kupiec (Mistrz)
1 x Medyk (Mistrz)
50 x Rzemieślnik (różne)
10 x Rzemieślnik: Różne (Fachowiec)
5 x Rzemieślnik: Różne (Mistrz)
5 x Posłaniec
5 x Szeryf
5 x Szpieg
1 x Zarządca
Opactwo:
1 x Dyplomata (Mistrz)
50 x Gwardzista
10 x Gwardzista (Fachowiec)
5 x Gwardzista (Mistrz)
50 x Kapłan
10 x Kapłan (Fachowiec)
5 x Kapłan (Mistrz)
1 x Medyk (Mistrz)
2 x Łowca Czarownic (Fachowiec)
1 x Rzemieślnik: Kowal (Fachowiec)
5 x Posłaniec
5 x Szeryf
5 x Szpieg
1 x Zarządca
Wioska barbarzyńców:
10 x Bandyta
5 x Bandyta (mistrz)
1 x Kapłan: Druid (Mistrz)
1 x Rzemieślnik: Kowal (Fachowiec)
1 x Treser (Mistrz)
10 x Złodziej (Fachowiec)
5 x Złodziej (Mistrz)
Plemię koczowników:
10 x Bandyta
5 x Bandyta (mistrz)
1 x Kapłan: Druid (Mistrz)
1 x Rzemieślnik: Kowal (Fachowiec)
1 x Treser (Mistrz)

Spisek buntowników:
Spisek to porozumienie między dwoma (lub więcej) osobami, zmierzające do (teraźniejszego lub
przyszłego) naruszenia prawa i przywilejów władzy. Spiski mogą mieć różną naturę, począwszy od zmowy
między np. poddanymi, a urzędnikami królestwa dotyczącej uniknięcia części podatków, po przygotowania do
buntu lub zamachu. Biorą w nich różne osoby, choć najgroźniejsze spiski organizowane są oczywiście przez
ludzi wpływowych: dworzan, arystokratów, dowódców wojskowych… Choć oczywiście spotkać można równie
niebezpieczne (bo liczące często tysiące osób) zmowy zawiązane przez chłopów, mieszczan czy bandytów.
Jak już wspomniano: celem spisków jest przeprowadzenie jakiegoś rodzaju działań, które nie spodobają
się władcy. Może to być próba obalenia go, zastąpienia wiernej osoby kimś wygodnym dla spiskowców (lub po
prostu oczernienie jej), albo próba przeprowadzenia obliczonego na dużą skalę przestępstwa. Wiele spisków ma
inny cel: przygotowanie armii, broni i zasobów koniecznych do przeprowadzenia buntu lub rebelii.
Z racji swej natury spiski potrafią być bardzo niebezpieczne. Tym bardziej, że ich członkowie zwykle
nie występują jawnie, nie tylko, żeby nie narażać się na gniew swego władcy, ale także po to, by nie spotkała ich
kara z rąk współspiskowców.
Zasadniczo spiski tworzone są na różne sposoby. Członkowie niektórych z nich starają się ukrywać
swoje twarze nawet przed innymi członkami organizacji, posługując się różnego rodzaju zestawami tajemnych
znaków, szyfrów etc. Inni natomiast działają pół jawnie. Decyzje podejmowane i przekazywane są więc w
trakcie pozornie niewinnych i nieformalnych, prywatnych spotkań: bankietów, uczt, polowań… Często
członkowie tego typu spisków (zwłaszcza, jeśli przygotowują bunt lub rebelię) również posiadają znaki
rozpoznawcze. Jednak zwykle są to pozornie niewinne ozdoby np. ubranie w jakimś, określonym kolorze.
Statut: Spisek, organizacja Przestępcza, Militarna lub Szpiegowska w zależności od potrzeby MG
Cechy przywódców: Mądrość 60, Charyzma 60
Cechy psychologiczne: Morale: 6, Dyscyplina: 4, Nastawienie: 3
Zalety: Ideologiczna, Nieprzyjazna (wybór MG), Zakonspirowana
Wady: Kodeks honorowy (przysięga milczenia, 2p), Nielegalna, Wrogowie (4p. władca),
Posiadłości: Skarbiec, Warsztat Płatnerski, Stajnia, Zbrojownia, Koszary, Bandycka kryjówka
Szlaki handlowe: brak
Agenci:
4 x Dyplomata (mistrz)
4 x Metresa (mistrz)
1 x Fałszerz (mistrz)
40 x Ochroniarz
4 x Ochroniarz (fachowiec)
2 x Sabotażysta (fachowiec)
10 x Szpiedzy
5 x Szpiedzy (oddziały elitarne)
1 x Szpieg (oddziały elitarne)
10 x Zabójcy
3 x Zabójcy (oddziały elitarne)
10 x Złodzieje
3 x Złodzieje (oddziały elitarne)
10 x Podżegacz
5 x Podżegacz (mistrz)
10 x Posłańcy
Źródła finansowania: Spisek finansuje się sam. Utrzymywany jest z pieniędzy jego organizatorów (ludzi
nierzadko posiadających na własność całe prowincje lub organizacje innego typu), lub też w wyniku
samodzielnego, oddolnego wysiłku wchodzących w jego skład ludzi.

7.2) Wojska i siły zbrojne:
Horda dzikusów:
Dla części zamieszkujących Laruzję ludów, zwłaszcza Haugów, Nordów, orków i goblinów (w
mniejszym stopni Nagarów, Wyniosłego Ludu czy Zwierzoludzi) wojna posiada szczególne znaczenie. Pozwala
bowiem na grabież…Czyli zagarnięcie niezbędnych do dalszego życia zasobów (głównie zwierząt,
niewolników, żywności i kosztowności), bez których szczepy te nie mogłyby przetrwać.
Pierwotnie wszystkie te ludy były rolnikami, pasterzami i myśliwymi. Jednak niewydolna gospodarka
rolna i niezbyt przyjazne ziemie, w których żyją nie pozwala im na utrzymanie odpowiedniej produkcji rolnej.
Częstokroć więc zdarza się, że poszczególne plemiona cierpią głód, bądź to na skutek wyjałowienia się ziem,

bądź to okresów nieurodzaju spowodowanych przez susze lub nadmierne deszcze. Wówczas ich wodzowie
często nie mają innego wyboru, niż najazd na terytoria innego szczepu, celem zagarnięcia żyźniejszych ziem lub
płodów rolnych.
Staje się to pretekstem do najazdu na ziemie sąsiednie. Zwykle cel ataku dobierany jest według tego,
gdzie najwięcej można zagrabić najmniejszym kosztem. Zwykle kończy się na pojedynczej wyprawie
desperatów. Jeśli się ona powiedzie plemię zapycha swoje żołądki i wraca do dawnych porządków. Jeśli
zakończy się klęską: jego populacja zostanie gwałtownie zredukowana, co często kończy potrzebę dalszych
napaści. Zwykle po pojedynczej wyprawie horda znika.
Niekiedy jednak sytuacja staje się trudniejsza. Dzieje się to zwłaszcza wówczas, gdy klęska głodu staje
się powszechna i zagrożone nią zostaje wiele plemion. Wybuch walk i unicestwienie wielu osad zmusza
wówczas uchodźców do szukania schronienia wśród innych szczepów. Często też mniejsze grupy łączą się ze
sobą, by chronić się przed napaścią. Doprowadza to do sytuacji, w której zwiększająca się w jednym miejscu
populacja bardzo szybko wyczerpuje swoje zasoby. Rolnictwo czy pasterstwo przestaje być w jakimkolwiek
stopniu opłacalne, a sami barbarzyńcy stają przed dylematem: wojna albo śmierć głodowa.
Zwykle tego typu hordy wyruszają przed siebie rabując co popadnie. Najczęściej są zbyt liczne, by
osiedlenie się na zdobytych ziemiach cokolwiek zmieniało (zresztą zwykle zostają one spustoszone, a
prymitywna gospodarka najeźdźców nie daje szans na odtworzenie ich przydatności rolniczej. Jeśli więc horda
nie rozproszy się po drodze wędruje niepowstrzymanie, niszcząc wszystko na swojej drodze i asymilując podbite
ludy tak długo, jak długo nie zostanie rozbita. Wówczas to najczęściej niedobitki jej członków wracają na
rodzime lub zagarnięte ziemie lub, zbyt słabe by posuwać się dalej giną z głodu.
Cechy przywódców: Mądrość 60, Charyzma 60
Cechy psychologiczne: Morale: 6, Dyscyplina: 4, Nastawienie: 1
Siły zbrojne:
Górskie gobliny:
200 x Milicja (źle uzbrojeni)
100 x Lekka piechota
100 x Ciężka piechota (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
100 x Wilczy Jeźdźcy (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
100 x Strzelcy
10 x Zwiadowcy
30 x Saperzy
10 x Inżynierowie
10 x Wojownicy ognia (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
Korpus oficerski: 7 Arystokratów Plemiennych
Haugowie:
200 x Milicja (zob. Wojna Totalna s. 133)
50 x Ciężka piechota (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
50 x Lekka jazda (oddziały elitarne, doskonałe uzbrojenie)
50 x Konni łucznicy (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
20 x Zwiadowcy
1 x Czarownik (Druid, Mistrz)
Korpus oficerski: 4 arystokratów plemiennych
Leśne gobliny:
200 x Milicja (źle uzbrojeni)
100 x Lekka piechota (źle uzbrojeni)
200 x Wilczy Jeźdźcy
100 x Strzelcy
30 x Zwiadowcy
10 x Czarownicy
20 x Małe Potwory (dobrze uzbrojeni)
5 x Potwory (dobrze uzbrojeni)
10 x Wojownicy Przestworzy (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
Korpus oficerski: 7 arystokratów plemiennych
Nordowie:
200 x Milicja (zob. Wojna Totalna s. 133)
100 x Ciężka piechota (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
50 x Berserkerzy (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
20 x Zwiadowcy
1 x Czarownik (Druid, Mistrz)

12 x Langship
Korpus oficerski: 4 arystokratów plemiennych
Orkowie:
200 x Milicja (zob. Wojna Totalna s. 137)
75 x Ciężka piechota (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni, regiment gigantów)
75 x Wiczy jeźdźcy (oddziały elitarne, doskonałe uzbrojenie)
20 x Zwiadowcy
20 x Berserkerzy (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni, regiment gigantów)
1 x Czarownik (Druid, Mistrz) lub 1 x Inżynier równoważnego poziomu
10 x Potwory, Mamuty bojowe lub Wojownicy Przestworzy
Korpus oficerski: 5 arystokratów plemiennych
Horda potworów:
Barbarzyńcy nie są jedynym wrogiem zagrażającym prowincjom feudalnym czy organizacjom. Innym
przeciwnikiem, z jakim muszą się one borykać są różnego rodzaju istoty nadprzyrodzone gnębiące ich ziemie.
Zwykle jednak tego typu zagrożenie nie przybiera formy zorganizowanej. Nawiedzający jakąś okolicę upiór czy
demon, choćby nie wiadomo jak straszny zwykle daje się w jakiś sposób przebłagać lub wyegzorcyzmować.
Jeśli nie wchodzi to w grę, to ludzie porzucają dane miejsce i przenoszą się kilka kilometrów dalej. Podobnie
monstrum lub nawet większa ich ilość najczęściej stanowią zagrożenie dla pojedynczych osób, a nie dla całych
państw, chyba, że przychodzi walczyć z jakimś naprawdę przerażającym stworzeniem w rodzaju smoka…
Oczywiście zdarzają się potwory – ludojady mające na swoim sumieniu po 100 – 200 lub nawet więcej osób.
Jednak są to przypadki jednostkowe.
Czasem zdarza się jednak, że siły nadprzyrodzone manifestują się w większej liczbie. Zdarzenia takie są
dość rzadkie i nawet w Laruzji często budzą powątpiewanie w ich prawdziwość. Jednak gdy do nich dochodzi
sytuacja zwykle jest poważna. Zasadniczo ludziom zagrażają zwykle trzy niebezpieczeństwa.
Pierwszym z nich są nieumarli. Nieumarli, czy to tworzeni sztucznie, przez nekromantów, czy to
niespokojne duchy grasujące w jakimś, konkretnym miejscu, czy też upiory przebudzone przez niecny czyn
człowieka (np. profanację grobów) w odróżnieniu od innych bytów nadprzyrodzonych mają tendencję do
występowania w dużych ilościach. Są też relatywnie inteligentne i dobrze zorganizowane. Co więcej: dość
często cechuje je brak życzliwości (lub przynajmniej obojętność) wobec żywych. Wiele z ich odmian jest też
bardzo trudnym do pokonania wrogiem. Z drugiej strony: jeśli nie są przywoływane w jakimś, konkretnym celu,
lub nie próbują zemścić się na konkretnych osobach za konkretny grzech zwykle cechuje je duża pasywność.
Horda upiorów zamieszkująca antyczne ruiny jest zdolna w ciągu jednej nocy unicestwić całą armię, jeśli ta
wejdzie na jej terytorium. Z drugiej strony: jeśli jej spokój nie będzie zakłócany duchy raczej nie będą nękać
okolicznych osad. Jeśli jednak ich groby zostaną zbezczeszczone nawet spokojne upiory prawdopodobnie zaczną
nękać okoliczne wioski w poszukiwaniu rabusiów.
Kolejna grupa to demony i inne istoty nieśmiertelne. Zasadniczo byty te (niezależnie od grupy) traktują
Laruzję jako własne podwórko. Z racji na swą rolę i potęgę jest to przekonanie dość uzasadnione. Śmiertelnicy
jednak rzadko wzbudzają ich zainteresowanie, postrzegani są raczej jako bydło, czy jeszcze jeden, trochę
inteligentniejszy gatunek zwierząt. Jednak czasem dochodzi do sytuacji, gdy z jakiegoś powodu świat
demoniczny koliduje ze światem ludzkim. Zwykle dzieje się tak wówczas, gdy śmiertelni nieświadomie
wchodzą na terytoria jakiegoś, szczególnie dlań groźnego demona, stanowią dlań zagrożenie, dokonają
zniszczenia jakichś, ważnych dlań przedmiot. Lub po prostu odmówią narzuconej im woli… Wówczas niekiedy
dochodzi do karnej ekspedycji. Zwykle dzieje się to z bardzo poważnych powodów. Dla większości demonów
walka ze śmiertelnikami to strata cennych zasobów. Jednak armie tego typu istot są bardzo groźnym
przeciwnikiem dla większości sił, jakimi dysponują śmiertelni.
Duże stada potworów to natomiast zagrożenie stosunkowo rzadkie. Tzn. duże kolonie niebezpiecznych
istot, jak harpie, wilkołaki wywerny, gryfy czy gromoptaki zdarzają się. Zwykle terroryzują one całą okolicę.
Zdarza im się też migrować, jeśli w danym obszarze wyczerpią zasoby żywności. Jednak zwykle nie stanowią
zorganizowanej siły. Czasem bywa jednak inaczej. Zwykle wówczas za stadem stoi jakaś, inteligentna istota
nadająca mu kierunek i koordynująca jego działania. Demon, rozgniewany duch natury, czarownik lub istota w
rodzaju smoka to najprawdopodobniejsze typy. Jednakże w wypadku dużych kolonii potworów teren wokół
zamieszkanego przez nie miejsca jest dla ludzi niezwykle niebezpieczny. Często nawet wojsko nie jest zdolne
poradzić sobie z dużą ich ilością.
Cechy przywódców: Mądrość 60, Charyzma 60
Cechy psychologiczne: Morale: 6, Dyscyplina: 4, Nastawienie: 1
Siły zbrojne:
Legion nieumarłych:
100 x Lekka piechota

100 x Ciężka piechota (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
100 x Lekka jazda (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
50 x Ciężka jazda (oddziały doborowe, istoty nadprzyrodzone, dobrze uzbrojeni, magicznie uzbrojeni)
100 x Strzelcy
10 x Zwiadowcy
10 x Czarownicy (Mistrzowie, dobrze uzbrojeni, istoty nadprzyrodzone)
Korpus oficerski: 6 wyżej postawionych lub potężniejszych truposzy
Demoniczny legion:
200 x Lekka piechota (nieumarli)
100 x Strzelcy (nieumarli)
50 x Potwory (Istoty nadprzyrodzone, Elita, Niezwykłe Uzbrojenie, Magiczne Uzbrojenie)
10 x Zwiadowcy (Istoty nadprzyrodzone, Potwory, Elita, Niezwykłe Uzbrojenie, Magiczne Uzbrojenie)
10 x Czarownik (Istoty nadprzyrodzone, Potwory, Mistrzowie, Niezwykłe uzbrojenie, Magiczne Uzbrojenie)
20 x Wojownicy Przestworzy ((Istoty nadprzyrodzone, Potwory, Mistrzowie, Niezwykłe uzbrojenie, Magiczne
Uzbrojenie)
Korpus oficerski: 4 pomniejsze demony
Stado potworów:
50 x Małe Potwory
50 x Potwory
50 x Duże potwory
5 x Bardzo duże potwory
50 x Wojownicy Przestworzy
5 x Czarownicy (Mistrzowie)
Korpus oficerski: 3 większe monstra
Banda zbójecka:
Bandytyzm i zbójectwo jest niemal powszechnym zwyczajem w Laruzji. Uprawiają je zarówno ludzie,
jak i nieludzie, chłopi jak i rycerze. Wielu feudałów, zwłaszcza z odludnych okolic wręcz wykorzystuje swą
uprzywilejowaną pozycję i militarne tradycje, by grabić kupców lub sąsiadów. Podobnie chłopi, zwłaszcza w
okresach nieurodzaju często zbierają się w zbrojne bandy i napadają na podróżnych. Niektóre rodziny wręcz
uczyniły z tego procederu sposób na życie. Zamieszkują one odizolowane od świata osady, lub własne, ukryte
punkty osadnictwa, żyją w większości z rabunku i przyuczają swe dzieci, jak najlepiej organizować zasadzki.
Najgroźniejszym typem bandytów są banici. Osoby te najczęściej już wcześniej były groźnymi
przestępcami. Ciążące na nich wyroki, często pokreślone przez różnego rodzaju napiętnowania (np. wypalone
znamiona) powodują, że mają nikłe szanse na powrót do społeczeństwa. Dlatego też, by przeżyć ukrywają się w
lasach i napadają na podróżnych, by zagrabić ich mienie. Zwykle banici, długoletni recydywiści nie mają
skrupułów przed odbieraniem życia.
Zasadniczo rabunek ma różne postacie. Część zbójców pobiera tylko „opłaty” za różnego rodzaju
ochronę lub bezprawne myto za przejazd przez ich terytorium. Inni korzystają z terroru, zasadzają się na
pojedynczych podróżnych i grożąc śmiercią odbierają im złoto. Celem innych jest zabicie lub przegonienie
ochrony karawan i zagarnięcie przewożonych nań dóbr. Jeśli ktoś przeżyje tego typu napad, to tylko gorzej dla
niego. Tortury celem wyciągnięcia z ofiary, gdzie ukrył pieniądze, gwałty, czy wreszcie śmierć lub sprzedanie w
niewolę: to normalne postępowanie zbójców z jeńcami. Choć trzeba powiedzieć, że bardziej perspektywicznie
patrzący na sprawę bandyci zamiast mordować pojmanych ludzi wolą ich więzić w swoich kryjówkach celem
wymuszenia okupu.
Cechy przywódców: Mądrość 30, Charyzma 30
Cechy psychologiczne: Morale: 4, Dyscyplina: 3, Nastawienie: 2
Siły zbrojne:
5 x Zwiadowcy
10 x Lekka Piechota
5 x Strzelcy
Korpus oficerski: 1 wyżej postawiony zbój
Wszyscy poruszają się na koniach.
Kompania najemników:
Najemnicy to zawodowi żołnierze (choć w rzeczywistości wielu najemników nigdy nie miało do
czynienia ze służbą wojskową, a stanowi raczej najętych do walki barbarzyńców, bandytów czy chłopów),
którzy stają do walki zainteresowani tylko jedną kwestią: pieniędzmi. Zwykle te, złożone z cudzoziemców i

ochotników oddziały nie mają żadnego związku ze sprawą, za jaką giną. Nie interesuje ich więc religia,
słuszność działań, los państwa i jego ludności czy też aspiracje jego władcy, a jedynie zysk.
Taka motywacja ma swoje wady i zalety. Z jednej strony: najemników łatwo zdobyć, choć są wojskiem
raczej kosztownym. Łatwo też przekonać ich do każdego działania, nawet takiego, wobec którego zwykli
zawodowi żołnierze mogliby żywić opory (np. mordu poddanych ich klienta), równie łatwo rekrutować. Jednak
trudno polegać na nich do końca… Fakt, że walczą za pieniądze w każdej sprawie oznacza bowiem również, że
najemnicy nie będą bić się w chwili, gdy owych pieniędzy nie dostaną. Co więcej: są to osoby równie
zaprawione w bojach, co chciwe. Tak więc wynajmujący je dowódca lub monarcha spodziewać się może po nich
w zasadzie wszystkiego najgorszego. Żądania podniesienia żołdu w krytycznym momencie bitwy, pod groźbą
odmowy udziału w walce (lub zabicia dowódcy), przejście na stronę lepiej płacącego wroga czy też wreszcie
bunty, powodowane chęcią zagarnięcia jeszcze większego zysku grabieże i rabunki to tylko część problemów z
najemnikami. Co gorsza: wielu z tych żołnierzy woli pobierać żołd, niż walczyć, bowiem, jak wiadomo: martwy
nie może wydawać pieniędzy.
Najemnicy są równie kłopotliwi w czasach pokoju, co na wojnie. Ich oddziały włóczą się bowiem od
jednej posiadłości możnych do drugich, w poszukiwaniu kogoś, kto chciałby je wynająć. Jeśli nikogo takiego nie
znajdą przez dłuższy czas (lub sytuacja okaże się po prostu temu sprzyjać) zwykle źródłem utrzymania przestaje
być dla nich wojaczka, a zaczyna rabunek. Przy czym są dużo groźniejszym przeciwnikiem od zwykłych
zbójów. W odróżnieniu od nich bowiem są lepiej zorganizowani, dowodzeni, uzbrojeni i przede wszystkim
liczniejsi.
Cechy przywódców: Mądrość 60, Charyzma 60
Cechy psychologiczne: Morale: 5, Dyscyplina: 5, Nastawienie: 4
Siły zbrojne:
5 x Zwiadowcy (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
200 x Lekka Piechota (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
200 x Strzelcy (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
200 x Lekka jazda (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
120 x Słudzy
Korpus oficerski: 38 oficerów
Drużyna feudalna:
Zasadniczo każdy feudał utrzymuje jakiegoś rodzaju siły zbrojne. Laruzja jest miejscem
niebezpiecznym, zwłaszcza dla ludzi bogatych, tak więc nie należy dziwić się, że każdy, kto posiada więcej niż
trochę potrzebuje uzbrojonych strażników, by pilnowali jego dobytku. Dodatkowo zbrojni pozwalają utrzymać
porządek w należącym doń terenie, wymusić posłuszeństwo na ludności, spełniają też funkcje policyjne:
zwalczają bandytów, rabusi oraz osoby nie dostosowujące się do stanowionego przez feudała prawa.
Drużyny składają się z osób różnego autoramentu. Większość ich przedstawicieli to jednak zawodowi
wojskowi, służący za żołd oraz utrzymanie. Trzon oddziału stanowią zwykle rycerze – wasale pana, który opłaca
oddział, pełniący wraz ze swymi pocztami funkcję głównej siły uderzeniowej oraz często oficerów. Jednak
większa część drużyn to wojowie nieszlacheckiego pochodzenia dowodzeni przez równie pospolicie urodzonych
sierżantów i kapitanów. Większość z nich to poddani danego feudała, zwykle bezrolni lub małorolni chłopi,
którzy zgodzili się na służbę, by mieć z czego się utrzymać. Często w zamian za swoją pracę otrzymują kawałek
ziemi ornej, zamiast pieniędzy. Duża część wojowników wchodzących w skład tego typu formacji to najemnicy,
którzy zdecydowali się porzucić niepewny żywot mieczy do wynajęcia i zamiast tułać się od jednej wojny do
drugiej osiąść gdzieś na stałe.
Jeśli dochodzi do wojny drużyna feudalna stanowi podstawę armii zarówno drobnych feudałów, jak i
królów. Uczestniczy zarówno w obronie ich włości jak i napaściach, choć zwykle podczas większych konfliktów
spiera ją milicja chłopska oraz zaciężne oddziały najemne.
Cechy przywódców: Mądrość 60, Charyzma 60
Cechy psychologiczne: Morale: 5, Dyscyplina: 5, Nastawienie: 4
Siły zbrojne:
5 x Zwiadowcy
5 x Rycerstwo (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
100 x Lekka Jazda (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
50 x Lekka Piechota
50 x Strzelcy
100 x Ciężka Piechota (oddziały doborowe, dobrze uzbrojeni)
200 x Milicja
120 x Słudzy

Korpus oficerski: 27 oficerów
Armia buntowników
Cóż… Nie zawsze sprawy w księstwach i królestwach przybierają dobry obrót. Szczerze mówiąc: w
większości państw sprawy cały czas toczą się źle. Jednakże niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy sprawy stają się
tak poważne, że ludność podnosi bunt przeciwko władcy i stara się go obalić.
Bunty posiadają różny charakter. Zasadniczo większość z nich spowodowana jest jednak złą polityką
władcy. Silny, nie dający się znieść ucisk chłopów, połączony jednocześnie z okrucieństwem władcy (lub jego
słabością) sprawiają, że mieszkańcy miast i wsi mogą poderwać się zbrojnie przeciwko swemu panu. Tego typu
powstania rzadko mają na celu zmianę sposobu sprawowania władzy, częściej natomiast mają na celu usunięcie
władcy. Jeśli już wybuchną zwykle są bardzo trudne do stłumienia. Biorą w nich bowiem dziesiątki tysięcy
ludzi, którzy samą swą liczbą są w stanie zagrozić armiom królewskim. Co więcej: rekrutujący się z ludności
danego kraju żołnierze nie zawsze muszą być chętni do walki za tyrana i zabijania własnych krewnych. Nawet
najemnicy mogą okazać się nieskuteczni przeciwko buntownikom… Tego typu powstanie uderza bowiem
najczęściej w samą ekonomię kraju, więc zwykle w momencie jego wybuchu nie ma już za co wynająć
najemników.
Odmianą tego typu buntu są tak zwane bunty głodowe. Zazwyczaj dochodzi do nich w momencie klęski
nieurodzaju zakończonej masowym głodem. W takiej sytuacji zrozpaczona ludność, najczęściej biedota miejska,
rzadziej chłopi chwyta się wszystkich dostępnych środków, by zdobyć choć trochę żywności. Dochodzi więc do
napadów na spichlerze, posiadłości ludzi bogatych czy nawet gospodarstwa rolne. Tego typu wystąpienia nie
mają celów politycznych. Chodzi w nich jedynie o potrzebę zagrabienia żywności lub złota, za które można by
ją nabyć. Jednak potrafią one przybierać niezwykle groźną postać.
Najniebezpieczniejszą formą tego typu powstań są jednak bunty możnych. Zwykle dochodzi do nich w
momencie, gdy polityka władcy godzi w interesy możnych: zarówno wyższych urzędników, jak i po prostu
szlachty. Doprowadzić to może do odmowy wypełnienia rozkazów królewskich, a gdy zostanie wysłane wojsko,
by je wyegzekwować: zbrojnego oporu. Zwykle tego typu wystąpienia miejsce mają w niezależnych, cieszących
się dużą swobodą prowincjach, w których ignorowanie prawa królewskiego jest niemal tradycją. Ewentualnie w
posiadłościach możnych uważających się za lepszych od króla. Bunty i rebelie tego typu rzadko spotykają się z
równie dużym poparciem, co powstania chłopskie. Jednak najczęściej mają lepsze oparcie i są lepiej
przygotowane.
Zbuntowane chłopstwo:
Cechy przywódców: Mądrość 40, Charyzma 60
Cechy psychologiczne: Morale: 5, Dyscyplina: 3, Nastawienie: 8
Siły zbrojne:
10 x Zwiadowcy
200 x Milicja
200 x Strzelcy
50 x Lekka Jazda
100 x Lekka Piechota
Korpus oficerski: 3 watażków
Zbuntowana Szlachta:
Cechy przywódców: Mądrość 60, Charyzma 60
Cechy psychologiczne: Morale: 5, Dyscyplina: 5, Nastawienie: 5
Siły zbrojne:
50 x Rycerstwo (oddziały doborowe)
100 x Milicja
50 x Strzelcy
100 x Lekka Jazda
100 x Ciężka jazda
150 x Lekka Piechota
150 x Ciężka Piechota
Korpus oficerski: 30 arystokratów

7.3) Osoby:

Poniższy rozdział zawiera pewną ilość przykładowych statystyk osób, które mogą stanąć na drodze BG.
Postacie te mogą być zarówno przeciwnikami, jak i sojusznikami drużyny. Oczywiście lista ta nie obejmuje
wszelkich, możliwych bohaterów, jacy stanąć mogą na drodze naszej drużyny. Jeśli poszukujesz większej ich
ilości proponowałbym wykorzystanie części postaci rozpisanych w dziale tej książki poświęconym Agentom.
Pewną ich ilość znaleźć można także w podręczniku Wojna Totalna.
Lokalny tyran:
Tyrana najłatwiej zdefiniować jako osobę sprawującą nieograniczoną władzę, którą zdobyła w sposób
niezgodny z panującym prawem i zwyczajem oraz którą sprawuje dokładnie takimi samymi metodami.
Wykorzystuje przy tym siłę, strach i okrucieństwo. Na pierwszy rzut oka większość laruzyjskich władców może
wyglądać na tyranów: ich władza pochodzi często z podboju i wymuszana jest za pomocą wojska. W zasadzie
każdy kara śmiercią lub karami fizycznymi krnąbrnych poddanych, wykorzystuje żołnierzy do kontrolowania
swego państwa i stosuje tortury. Różnica między nimi, a tyranami polega na tym, że władcy ci mają do tego
prawo. Istnieje różnica, między skazaniem na chłostę chłopa, który nie wykonał pańszczyzny lub straceniem
złodzieja albo nawet buntownika, a między otruciem prawowitego władcy, narzuceniem chłopom obowiązku
pracy ponad siły i zabijaniem tych, którzy mu nie podołają. Pomimo, że na pierwszy rzut oka może wydawać się
inaczej w posiadłościach tyranów życie ludności jest wiele cięższe, niż pod rządami normalnych, choćby nawet
okrutnych i bezwzględnych panów.
Powody, by drżeć o własne życie pod władzą tyrana ma bowiem w zasadzie każdy. Tym bardziej, jeśli
zwróci na siebie uwagę władcy czymś, co ten mógłby zagarnąć. Często do śmierci wystarczy piękna córka,
zaoszczędzone złoto, cenny towar dostarczony przez kupca, niezwykłe umiejętności artystyczne, zbyt głośno
głoszone poglądy polityczne, lub nawet kilka wyszeptanych cichcem słów… Niektórzy tyranii słyną z tego, że
ich lochy wprost wypełnione są zręcznymi rzemieślnikami i artystami, których wyroby miały pecha za bardzo
spodobać się władcy. Zwykle zmuszani są oni do niewolniczej, bezpłatnej pracy.
Zasadniczo standardy prawne w Laruzji są bardzo nikłe. Teoretycznie królowie i wyżsi feudałowie
powinni chronić swój lud przed osobami tego typu. Jednak wielu władców samemu jest tyranami, a ci, którzy
starają się zachować choć pozory praworządności często nie mają wystarczającej siły, by pokonać lub narzucić
swą władzę wszystkim zbójeckim baronom i samozwańczym hrabiom. Wielokrotnie zdarza się, że pograniczni
watażkowie, możnowładcy – okrutnicy czy szeryfowie ździercy, a nawet wampiry są tolerowani lub nawet
chwaleni, z uwagi na siły militarne, jakich dostarczają, najazdy na wrogie terytoria, jakich się podejmują czy
nawet daniny jakie płacą.
Cechy:
Profesja: Rycerz 10
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 48 P. Ran: 47 Zr: 22 Szyb:22 Int: 53 Madr: 23 Sił. Wol: 32 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 27 Szcz: 10 Op: 47 Wyt:
48 Char: 52 Wdzk: 28 Miecze: 4 Topory: 3 Noże: 3 Włócznie: 4, Łuki 0, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3
Zdolności: Wysportowanie, Wiedza: Heraldyka, Walka konna, Jeździectwo koń, Etykieta, Szarża, Fechtunek,
Honor, Finta, Finanse, Specjalna broń- kopia, Ominięcie tarczy, Zimna krew, Walka w zbroi, Parowanie,
Tarczownik, Drugi atak, Atak z rozpędu, Prowadzenie rozmowy, Historia broni, Żołnierka, Przekupstwo,
Przywództwo, Tortury, Wyczucie pobudek, Zastraszanie, Wzbudzanie strachu, Wiesz, kim jestem?, Kontrola
terytorium, Smak strachu, Łamanie ludzi, Budzący postrach symbol, Zastraszanie poddanych, Biurokracja,
Brutalny trening, Pokazowa egzekucja,
Wady: Okrutny, Porywczy, Zbyt pewny siebie (6), Zaprzysięgły Wróg (Buntownicy: 4)
Zalety: Bez serca, Status (10)
Inwentarz: Pełna zbroja płytowa, Miecz półtoraręczny wysokiej jakości, Tarcza duża wysokiej jakości, kopia
wysokiej jakości, rumak bojowy dobrej jakości, dworne szaty dobrej jakości.
*Oznaczone gwiazdką zdolności pochodzą z Dodatkowej Listy Zdolności lub dodatku Wojna Totalna.
Arcykapłan:
Arcykapłan to w laruzyjskiej hierarchii duchownej przywódca religijny ważnej świątyni. Zwykle
oznacza to, że sprawuje kontrolę nad znaczącym i posiadającym wybitny statut miejscem kultu oraz przez swój
autorytet kontrolę nad mniejszymi świątyniami tego samego bóstwa w promieniu wielu mil. Porównywalny
może być z katolickim biskupem.
Rola polityczna arcykapłanów jest znacznie mniejsza, niż rola hierarchów religijnych z naszego świata.
Wielobóstwo i związane z nim rozdrobnienie religijne sprawiają, że ich władza gospodarcza i polityczna są
znacznie mniejsze. Z drugiej strony znaczenie świątyń i opactw dla kultury jest porównywalne z naszym
światem. Do tego kapłani dysponują jeszcze jedną bronią: potęgą magii i bóstwami, które aż nazbyt chętnie
mieszają się w interesy ludzi.

Władze świeckie i duchowe zazwyczaj mają przeciwstawne cele. Podczas, gdy jedne skupiają się
głównie na dobrach doczesnych, bogactwie, złocie i mieczach, tak tym drugim zależy głównie na chwale swoich
bogów i doskonałości duchowej ludzkości. Jednak wielu kapłanów w poszerzaniu wpływów bóstwa widzi też
doskonałą okazję, by samemu zwiększyć swe bogactwa i obsypujące ich zaszczyty. Niestety bogactwo często
musi być poszerzone kosztem innych: zarówno ludności, innych religii jak i władz świeckich. Prowadzi to do
tego, że częstokroć kapłani mieszają się do polityki lub pozwalają, w zamian za stosowne ustępstwa by religia
stała się jej narzędziem.
Także ci przywódcy duchowi, którzy autentycznie wierzą w swą misję wobec bogów częstokroć stają
się pionkami (niekiedy mimowolnymi) politycznej areny. Zbyt otwarta krytyka władców (którym zwykle do
jakichkolwiek cnót dalej niż bliżej) albo nagromadzone w świątyniach bogactwa zwrócić mogą wzrok możnych
tego świata nawet na najbardziej pacyfistycznego i uduchowionego arcykapłana.
Cechy:
Profesja: Kapłan 20
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:22 Int: 53 Madr: 58 Sił. Wol: 44 Mist: 55 Mag: 55 Spost: 32 Szcz: 10 Op:47
Wyt: 28 Char: 57 Wdzk: 23 Miecze: 2 Topory: 2 Noże: 2 Włócznie: 2, Łuki 2, Broń Nietypowa: 0 Walka
Wręcz: 3
Zdolności: Jeździectwo: Koń, Język (jeden dodatkowy), Magia: kapłańska, Etykieta, Wiedza: teologia, Czytanie
i pisanie, Śpiewanie, Wiedza: mitologia, Asceza, Wiedza o istotach nadprzyrodzonych, Opatrywanie ran,
Leczenie chorób, Wiedza: czarostwo, Wiedza: lokalna, Przywództwo, Retoryka, Sekretne znaki (kultu), Intrygi,
Wmawianie, Wyczucie pobudek, Kształtowanie kultury, Populizm, Budowanie wizerunku, Zawoalowany
przekaz, Pochwała, Zawstydzenie, Wiesz, kim jestem?, Wiarygodne kłamstwo, Podżeganie nienawiści,
Inspirowanie patriotyzmu, Podburzenie tłumu, Narzucenie przywództwa, Stworzenie grupy nacisku, Sztuczny
tłum, Dusza moralności, Głos łagodziciela, Godny zaufania, Mediator
Wady: Ascetyczny lub Chciwy (6), Dobre Serce lub Zła Reputacja, Kiepski Kłamca lub Mroczna Tajemnica,
Nawiedzany (przez bóstwa, 6) lub Nietolerancyjny (6)
Zalety: Błogosławieństwo bogów (6), Bóstwo opiekuńcze
Inwentarz: Szaty liturgiczne wysokiej jakości.
*Oznaczone gwiazdką zdolności pochodzą z Dodatkowej Listy Zdolności, lub dodatku Wojna Totalna.
Krnąbrny arystokrata
System feudalny nie jest najdoskonalszym ustrojem politycznym, jaki powstał. Zasadniczo
suwerenowie udzielają swej władzy nad posiadanymi ziemiami wybranym sługom. Teoretycznie mogą jej też
ich w każdej chwili pozbawić, jednak, w chwili, gdy mowa o posiadających duże zasoby i armie oraz licznych
sprzymierzeńców może być to trudne. Wielu feudałów traktuje więc swe domeny jako niemal niezależne
państwa, próbując prowadzić na własną rękę politykę, a pochodzące od ich panów, książąt czy królów polecenia
zwykło traktować jako wskazówki, a nie rozkazy. Niejeden z nich śni o zwiększeniu swojej władzy na terytoria
sąsiadów lub nawet zajęciu miejsca swego władcy. Inni po prostu realizują własne projekty, oddając się
polowaniom, gromadzeniu majątków lub prywatnym wendettom i próbom wyrównania własnych rachunków.
Jeszcze inni wiodą skomplikowane plany matrymonialne mające sprawić, że ich rody osiągną bogactwo i
chwałę.
Tego typu, niezależni i pełni inicjatyw możni są prawdziwym utrapieniem dla władców.
Nieprzemyślane lub samowolne akcje, w rodzaju wojny granicznej lub nawet konfliktu wewnętrznego potrafią
poważnie zdestabilizować całe królestwa. Podobnie jak dworskie intrygi czy nawet morderstwa podejmowane
tylko dlatego, by czyjś syn zdołał zająć lukratywne stanowisko, a córka dobrze wyjść za mąż. Z drugiej strony:
wielkie odległości sprawiają, że król nie zawsze ma jak dowiedzieć się o nadużyciach swoich ludzi, a pomysł
prewencyjnego wtrącenia do lochu swoich najbogatszych podatników mało która władza traktuje poważnie.
Cechy:
Profesja: Dworzanin 10
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:27 Int: 53 Madr: 53 Sił. Wol: 39 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt:
28 Char: 67 Wdzk: 63 Miecze: 4 Topory: 3 Noże: 3 Włócznie: 4, Łuki 0, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3
Zdolności: Wysportowany, Wycena. Wpływy dworskie, Jeździectwo: koń, Etykieta, Fechtunek, Honor,
Blefowanie, Wiedza: heraldyka, prawo, polityka, Czytanie i pisanie, jedna umiejętność artystyczna, Dyplomacja,
Prowadzenie rozmowy, Urok osobisty, Pierwsze wrażenie, Uwodzenie, Trwałe wrażenie, Krasomówstwo,
Przekupstwo, Intrygi, Bystry umysł, Wmawianie, Parowanie, Krasomówstwo, Wyczucie pobudek, Edukacja*,

Kosmopolita*, Manipulacja Emocjonalna* lub Stworzenie Grupy Nacisku* lub Szantażowanie* lub Żmijowy
język*, Poznanie wady* lub Plotka, Plotki, Szczerość*, Biurokracja
Wady: Zaprzysięgły wróg (8, inny arystokrata) lub Mroczna Tajemnica, Obsesja (więcej władzy), Rycerskie
wychowanie, Zawistny
Zalety: Cwaniak, Status społeczny (10)
Inwentarz: Dworne szaty wysokiej jakości, Rapier lub Długi Miecz wysokiej jakości, Koń wysokiej jakości,
kolczuga
*Oznaczone gwiazdką zdolności pochodzą z Dodatkowej Listy Zdolności
Arystokrata plemienny:
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.
Barbarzyńcy myślą przede wszystkim o sobie i swoim plemieniu. Rzadko też szukają długofalowych
korzyści, najczęściej skupiając się na rozwiązywaniu problemów doraźnych. Mimo opinii zażartych
wojowników tak naprawdę w niewielkim stopniu cenią sobie ducha bojowego. Są cennymi sprzymierzeńcami,
gdy im się to opłaca, chętnie podejmują się walki, gdy łup wydaje się wysoki. Jednak rzadko stają po stronie
słabych i unikają starcia, jeśli nie niesie za sobą korzyści. Gdy wypatrzą okazję do wzbogacenia się lub
zagarnięcia żyznej ziemi albo choćby cień słabości natychmiast z niej korzystają. Rzadko też pamiętają
przysługi, ale urazy żywią przez całe życie.
Spowodowane jest to faktem, że barbarzyńcy najczęściej nie mają stałej władzy. Owszem posiadają
przywódców, których rola oparta jest na autorytecie, osobistej sile i bogactwie, jednak rzadko kiedy sprawną
organizację. Tak więc w chwili, gdy pojawia się okazja ciśnienie oddolne sprawia, że ktoś na pewno zechce z
niej skorzystać w nosie mając wcześniejsze ustalenia. Ten brak dyscypliny sprawia, że barbarzyńcy nie są
wiernymi sojusznikami innych ludów.
Statystyki:
Cechy:
Profesja: Barbarzyńca 15
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Sił: 33 P. Ran: 52 Zr: 42 Szyb: 22 Int: 48 Mądr: 38 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 19 Spost: 27 Szcz: 10 Wyt: 28 Op:
42 Char: 52 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*,
Rozkazywanie*, Podburzenie tłumu, Czujność, Drugi atak, Drwina*, Etykieta, Zdolności plemienne,
Inwentarz: Kolczuga, Duża tarcza, Topór bojowy, wszystko dobrej jakości
Wady: Zbyt pewny siebie (6), Zaprzysięgły wróg (4, członek innego plemienia), Porywczy
Zalety: Lokalny bohater, Status społeczny (10)
*Oznaczone gwiazdką zdolności pochodzą z Dodatkowej Listy Zdolności lub dodatku Wojna Totalna
Kupiecki „książę”
Kupieccy „książęta” lub tak zwani „finansowi magnaci” to nieformalna nazwa, jaką nadaje się niekiedy
bardzo zamożnym i przy okazji wpływowym kupcom. Zwykle są to osoby, którym handel i nagromadzone
fortuny pozwoliły wzbić się na szczyty elit. Niekiedy bogatsze są nie tylko od książąt, ale i królów, a
arcykapłani, hrabiowie i potężni czarnoksiężnicy mają u nich pozaciągane rujnujące kredyty. Zwykle dysponują
też prawdziwymi flotyllami okrętów, własnymi siłami zbrojnymi oraz rozciągającymi się na wiele tysięcy mil
latyfundiami. Źródłem tej potęgi nie są wielkie posiadłości ziemskie czy urodzenie, a handel i smykałka do
interesu. Podczas, gdy jedne kupieckie majątki rodzą się przez pokolenia ciężkiej pracy inne powstają w kilka
chwil dzięki pomysłowości i zaradności jednego lub dwóch ludzi.
W chwili obecnej kupieckich książąt na kontynencie nie ma zbyt wielu. Niestabilna sytuacja polityczna,
słabo rozwinięta gospodarka i niewielka ilość bezpiecznych dróg nie sprzyjają rozwojowi handlu. Osoby takie
napotkać można prawie wyłącznie na południu, począwszy od Wyspy Kupców, przez Srebrne Miasta aż po Kaal
Mordhe. Cieszą się tam uznaniem i prestiżem zarabiając na zyskownym przewozie jedwabi i przypraw

korzennych z Pustyni Siedmiu Kamieni. W większości państw kontynentalnych kupcy nie mają tak ważnej
pozycji. Także niektóre głowy krasnoludzkich klanów i gnomich społeczności tytułują się w ten sposób, jednak
ich „model biznesowy” jest odmienny, skupiony bardziej na wydobyciu i produkcji rzemieślniczej.
Z punktu widzenia władz interesy Książąt Kupieckich nie zawsze są legalne. Gros ich dochodów
pochodzi bowiem z pożyczania pieniędzy na kredyt, czyli lichwy, potępianej przez większość świątyń. Osoby te
są też na tyle potężne, by bez problemu kupować przywileje, zmiany w prawie, dekrety i stanowiska. Zaledwie
kilkunastu żyjących książąt – kupców jest w stanie skorumpować nawet niektórych królów. Wystawne życie
prowadzone przez te osoby także kuje wielu w oczy, tym bardziej, że zwykle nie stronią od żadnej dostępnej
używki czy perwersji.
Statystyki:
Cechy:
Profesja: Kupiec 20
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Sił: 23 P. Ran: 22 Zr: 25 Szyb: 25 Int: 58 Mądr: 78 Mist: 0 Mag: 0 Sił. Wol: 32 Spost: 52 Szcz: 30 Wyt: 28 Op:
72 Char: 72 Wdzk: 23 Miecze: 1 Topory: 5 Noże: 1 Łuki lub Włócznie: 2 B. Nietypowa: 1 W. Wręcz: 2
Zdolności: Wycena, Targowanie się, Kontakty handlowe, Plotki, Przekupstwo, Paserstwo, Etykieta,
Prowadzenie rozmowy, Czytanie i pisanie lub, Wiedza: numizmatyka, Wiedza: heraldyka, Intrygi, Jeździectwo koń, Wiedza: polityka, Wykrycie broni, Cichy chód, Szczęście, Prowadzenie interesów, Wyczucie pobudek,
Kosmopolita*, Świetny kupiec*, Wyczucie kłamstwa* Wyczucie upodobań, Stworzenie potrzeby posiadania,
Nowe trendy, Budowanie wizerunku, Patron kupców, Wiarygodne kłamstwo, Sprzedaż impulsywna,
Zadowolony klient, Wyczucie potrzeb, Blask bogactwa, Zniżka, Stworzenie grupy nacisku, Pokerowa twarz,
Mediator, Gromadzenie informacji, Odnajdywanie ważnych osób, Zmysł rynku, Umysł Biznesmena
Wady: Chciwy (8), Upośledzenie społeczne (nisko urodzony), Zła reputacja
Zalety: Sojusznik (8) Status społeczny (10)
Inwentarz: Dworskie szaty niezwykłej jakości, 1000 sztuk złota na drobne wydatki.
*Oznaczone gwiazdką zdolności pochodzą z Dodatkowej Listy Zdolności lub dodatku Wojna Totalna
Władca feudalny
Zasadniczo cała ziemia na terytoriach ludzi (oraz części innych ras) należy do jednej osoby: króla. Ten
rozdziela ją pomiędzy swych poddanych, którzy z kolei rozdają ją pomiędzy pomniejszych szlachciców oraz
chłopów. Powoduje to powstanie bardzo skomplikowanej hierarchii zależności. Własność prywatna jest jednak
prawie nieznana i bardzo rzadko spotykana. Taki podział społeczny ma jednak także inne znaczenie.
Doprowadza do powstania sieci mniej lub bardziej znaczących arystokratów, którzy być może nie są władcami
sensu stricte, ale na swych ziemiach mają pozycję niemal królewską. Królowie, książęta, markizowie, hrabiowie
oraz bogaci baronowie jak najbardziej pasują do tej definicji. Także wielu margrabiów cieszy się taką samą
niezależnością.
Każdy z tych tytułów szlacheckich posiada własne, dokładnie uregulowane znaczenie. Pomijając króla,
czyli głowę potężnego państwa i osobę godną sprawowania władzy nad książętami najwyższym stopniem
arystokratycznym jest tytuł książęcy. Tytuł księcia oznacza po prostu władcę niewielkiego państwa. Określa się
nim zarówno panów niewielkich, niezależnych państewek (w ten sposób tytułuje się niekiedy nawet potężnych
władców barbarzyńców czy orkowych wodzów), jak i posiadających potężne wpływy arystokratów. Ci ostatni
zazwyczaj są potomkami dawnych przywódców plemiennych, którzy przed setkami lat zostali podporządkowani
sobie przez potężniejszych wodzów, lub wybrali z pomiędzy siebie królów… Określeniem „książę” nazywa się
także potomków rodziny królewskiej. Oczekuje się bowiem, że władca wydzieli ze swoich ziem prowincje, którą
im powierzy, nawet, jeśli dany członek jego rodziny nie odziedziczy tronu, ani nie zdoła dobrze się ożenić. By
odróżnić ich od zwykłych arystokratów częstokroć tytułuje się ich „książętami krwi” lub „królewiczami”.
Niżej w hierarchii znajdują się hrabiowie. W dawnych czasach byli oni po prostu wojskowymi
namiestnikami dużych okręgów ziemskich. Z czasem jednak ich stanowisko stało się dziedziczne, a oni sami
stali się bardziej arystokratami, niż urzędnikami. Zwykle jednak nawet najpotężniejsi z nich nie dorównują
władzy książętom. W niektórych krajach występuje też tytuł markiza stanowiący ogniwo pośrednie pomiędzy
książętami, a hrabiami.
Baron jest najniższym tytułem arystokratycznym. W zasadzie jest to zwykły rycerz, posiadający jednak
bardzo dużą domenę feudalną oraz prawo posiadania własnych wasali, które rycerzom jest odmawiane.
Oddzielną kategorią możnowładców są margrabiowie. Ich władzy powierza się tereny przygraniczne.
Margrabiowie otrzymują we władanie szczególnie zagrożone odcinki granic. Ich zadanie polega na ich obronie
oraz zwalczaniu wrogów. Zwykle posiadają więc uprawnienia znacznie większe niż zwykli hrabiowie, czy nawet
książęta, płacą niższe daniny, podlegają wyłącznie królom i mogą samodzielnie wypowiadać wojny lub zawierać
sojusze z wrogami. W innych wypadkach takie działania mogłyby zostać przez ich feudałów za akt zdrady.

Każdy pan feudalny utrzymuje przy swoim dworze grupę wiernych wojowników, którzy przysięgli
walczyć na jego rozkaz. Są to właśnie rycerze oraz arystokraci niższego szczebla. Na jego rozkaz walczą na
polach bitew. W zamian otrzymują udział w ziemi i owocach pracy chłopów odrabiających pańszczyznę.
Panowie feudalni udzielają też praw do korzystania z ziemi chłopom. W zamian za znaczną część płodów
rolnych, rentę pieniężną oraz wiele innych świadczeń zobowiązani są chronić ich przed zagrożeniami, wrogami
zewnętrznymi oraz przestępcami i nadużyciami władzy.
Samemu panowie feudalni (prócz niezależnych książąt) zobowiązani są natomiast do służby wojskowej
pod rozkazami królów. Oczekuje się od nich, że na wezwanie stawią się wraz z licznymi oddziałami wojska.
Mimo, że teoretycznie są przedstawicielami władzy wojskowej i co za tym idzie samemu wojownikami wielu
feudałów lekceważy ten obowiązek. Nawykli do życia w dostatku, uczt i polowań częściowo zmiękli. Większość
z nich jest bardziej dworzanami, niż wojownikami. Co nie oznacza jednak, że nie są groźnymi przeciwnikami.
Jednakże najczęściej są równie groźnymi przeciwnikami, jak dowolny inny szlachcic.
Cechy:
Profesja: Dworzanin 10
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:27 Int: 53 Madr: 53 Sił. Wol: 39 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt:
28 Char: 67 Wdzk: 63 Miecze: 4 Topory: 3 Noże: 3 Włócznie: 4, Łuki 0, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3
Zdolności: Wysportowany, Wycena. Wpływy dworskie, Jeździectwo: koń, Etykieta, Fechtunek, Honor,
Blefowanie, Wiedza: heraldyka, prawo, polityka, Czytanie i pisanie, jedna umiejętność artystyczna, Dyplomacja,
Prowadzenie rozmowy, Urok osobisty, Pierwsze wrażenie, Uwodzenie, Trwałe wrażenie, Krasomówstwo,
Przekupstwo, Intrygi, Bystry umysł, Wmawianie, Parowanie, Biurokracja, Walka konna, Szarża,
Rozkazywanie*, Dekret, Wiedza: Taktyka*, Narzucenie przywództwa, Wiesz, kim jestem?, Znajomość
poddanych, Prowadzenie interesów, Sprawna administracja, Inspirowanie patriotyzmu
Wady: Zobowiązanie (6, sprawowanie władzy), Podopieczny (8p. potomstwo 1k6+1 sztuk)
Zalety: Status (10p.)
Inwentarz: Dworne szaty wysokiej jakości, Rapier lub Długi Miecz wysokiej jakości, Koń wysokiej jakości,
kolczuga
Królewski namiestnik
Większość feudałów stanowi rodzaj dziedzicznych urzędników mających za zadanie zarządzać ziemią
władców, zapewnić ciągłość danin i wykonywania obowiązków narzuconych przez ludność poddaną oraz
zarządzać wojskiem. System ten bardzo szybko jednak uległ wypaczeniu, tworząc warstwę krnąbrnej i
nieposłusznej szlachty. W efekcie, by pilnować wykonywania królewskiego prawa i ustaw oraz ciągłości danin
dostarczanych władcy powołano następne stanowiska, tym razem namiestników (nazywanych też czasem
gubernatorami lub starostami).
Urząd namiestnika nie jest dziedziczny, lecz poza wyjątkami spowodowanymi rażącym zaniechaniami
w wykonywaniu obowiązków najczęściej sprawowany jest dożywotnio. Zwykle powierza się go
przedstawicielom niższej szlachty, czasem osobom duchownym, a w wyjątkowych sytuacjach nawet nisko
urodzonym. Namiestnicy sprawują władzę nad wskazanymi im okręgami (rzadko pojawiają się jedynie w
marchiach), zwykle za siedzibę mają jedno z miast lub zamków królewskich. Ich rola polega na objazdach
danego okręgu, sprawowaniu sądów oraz egzekwowaniu praw. Pełnią też rolę sędziów w sporach między
szlachtą, a chłopstwem i mieszczaństwem.
Zwykle do dyspozycji namiestnicy otrzymują własne oddziały wojskowe, wydzielone z wojsk
królewskich. Mają też prawo zbierać pospolite ruszenie i żądać od możnowładców pomocy wojskowej. Oraz
ingerować w ich sposób sprawowania rządów. W bardzo dużym stopniu ukróca to feudalną samowolę.
Namiestnicy są więc często osobami bardzo niepopularnymi wśród szlachty. Często obarcza się ich winą za
wysokie podatki i inne formy ucisku. Z drugiej strony jednak ich rola często pozwala na pokierowanie sytuacją
polityczną w danym regionie, a odpowiednio obdarowani potrafią przymknąć oczy na niektóre przywileje.
Namiestnicy często posiadają bardzo zasłużoną opinię osób niezwykle skorumpowanych.
Cechy:
Profesja: Dworzanin 10
Rasa: Dowolna (profil w oparciu o ludzi)
Siła: 23 P. Ran: 22 Zr: 22 Szyb:27 Int: 53 Madr: 53 Sił. Wol: 39 Mist: 0 Mag: 0 Spost: 32 Szcz: 10 Op: 37 Wyt:
28 Char: 67 Wdzk: 63 Miecze: 4 Topory: 3 Noże: 3 Włócznie: 4, Łuki 0, Broń Nietypowa: 0 Walka Wręcz: 3
Zdolności: Wysportowany, Wycena. Wpływy dworskie, Jeździectwo: koń, Etykieta, Fechtunek, Honor,
Blefowanie, Wiedza: heraldyka, prawo, polityka, Czytanie i pisanie, jedna umiejętność artystyczna, Dyplomacja,
Prowadzenie rozmowy, Urok osobisty, Pierwsze wrażenie, Uwodzenie, Trwałe wrażenie, Krasomówstwo,
Przekupstwo, Intrygi, Bystry umysł, Wmawianie, Parowanie, Biurokracja, Rozkazywanie*, Narzucenie

przywództwa, Wiesz, kim jestem?, Prowadzenie interesów, Sprawna administracja, Kontrola terytorium,
Stworzenie grupy nacisku, Gromadzenie informacji*, Plotki, Znajomość poddanych
Wady: Zobowiązanie (6, sprawowanie władzy), Chiwy (6) lub Zaprzysięgły Wróg (8, lokalni panowie feudalni),
Przełożeni
Zalety: Status (10p.), Ucho feudała
Inwentarz: Dworne szaty wysokiej jakości, Rapier lub Długi Miecz wysokiej jakości, Koń wysokiej jakości,
kolczuga

7.4) Potwory:
Potwór (agent specjalny):
Laruzja zamieszkana jest przez duże ilości niezwykłych i często dziwacznych istot stanowiących duże
zagrożenie dla innych mieszkańców kontynentu. Potwory, magiczne zwierzęta, demony czy rozgniewane duchy
przyrody potrafią stanowić poważne zagrożenie dla całych prowincji. Grasująca bestia zdolna jest sterroryzować
ludność , sprawić, że chłopi porzucą prace, kupcy będą bali się odwiedzać jakąś okolicę, a rycerze opuszczać
swe zamki.
Zagrożenie, jakie stanowią potwory zależy w dużej mierze od ich siły, agresywności oraz liczby.
Gigantycznych rozmiarów smok, który śpi od tysiąca lat jest w prawdzie niebezpieczny, jednak tylko pod
warunkiem, że nagle się obudzi. Natomiast licząca kilkanaście sztuk wata wilków, które z głodu atakują ludzi
może wydawać się problemem mniej uciążliwym, lecz tylko do momentu, aż nie zaczną się ich napady,
Potwory różnią się trochę zasadami od zwykłych agentów. Po pierwsze; nie można ich rekrutować.
Pojawiają się wyłącznie pod kontrolą Mistrza Gry, jako wykorzystywane przez niego zagrożenie, lub efekty
działań graczy. Po drugie: mogą być sprowadzane przez czarowników za pomocą zaklęć Przyzwanie Potwora z
Podręcznika Podstawowego.
Moc potworów nie zależy od szkolenia, tylko od ich indywidualnych, gatunkowych możliwości.
Wygląda tak:
- Rzemieślnik: istota o ograniczonych, niewielkich możliwościach. Groźne, naturalne zwierzę (np.
wataha wilków, ogromny odyniec lub niedźwiedź – ludojad) lub potworów o małych możliwościach (np. stado
gigantycznych szczurów)
- Falowiec: niezbyt groźna istota nadprzyrodzona. Pojedynczy, gigantyczny pająk, upiór lub
demoniczny sługa, stado harpii.
- Mistrz: potężne stworzenie o dużych możliwościach, wilkołak, strzyga lub nocnica, stado
gigantycznych pająków lub olbrzymi skorpion. Gryf, wywern lub mantikora, pomniejszy demon.
- Arcymistrz: Groźny potwór o niebezpiecznych zdolnościach np. bazyliszek, zwierzak albo skalny
smok, stado gryfów lub olbrzym ewentualnie kilka pomniejszych demonów.
- Żywa legenda: Smok, większy demon lub pomniejsze bóstwo…
Akcje:
- Paraliż produkcji (trudność 40%): Potwór może zaatakować jedno z pól prowincji przeciwnika. Wszelka
produkcja na tym polu staje. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza
śmierć Potwora i wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Zniszczenie posiadłości (trudność 0%): Potwór może spróbować najechać jedną z posiadłości przeciwnika i
puścić ją z dymem. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć
Bandyty i wszystkich jego pomocników lub dostanie się ich do niewoli.
- Zabójstwo (trudność 0%, tylko potwór z inteligencją Ludzka lub większą ewentualnie kontrolowany
przez czarownika): Potwór może spróbować zabić jakiegoś, wskazanego osobnika. Jeśli mu się nie powiedzie
należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Potwora i wszystkich jego pomocników. (lub
dostanie się ich do niewoli)
- Uprowadzenie (trudność -20%, tylko potwór z inteligencją Ludzka lub większą ewentualnie
kontrolowany przez czarownika): Potwór może próbować porwać jakąś postać i dostarczyć ją do gracza całą i
zdrową. Jeśli mu się nie powiedzie należy wykonać test ponownie. Niepowodzenie oznacza śmierć Potwora i
wszystkich jego pomocników (lub dostanie się ich do niewoli) oraz z dużym prawdopodobieństwem śmierć
zakładnika.
- Strażnik: Potwór może próbować użyć tej zdolności na polu, na którym użył zakończonej sukcesem akcji
Paraliż Produkcji lub na Polu albo Posiadłości gracza, który go kontroluje. Jeśli potwór pilnuje pola przeciwnika,
to nie nadaje się ono do użytku, dopóki ktoś stwora nie zabije lub nie ruszy on z tego miejsca swoich
szanownych czterech liter. Jeśli pilnuje Pola, Posiadłości lub Agenta gracza, który go kontruje wszelkie akcje
wymierzone w ten obiekt są trudniejsze o 20%.

- Miało młode: (trudność 10%, tylko potwór pod kontrolą Mistrza Gry): Potwór automatycznie używa tej
zdolności pod koniec tury, nawet jeśli został on w niej wyeliminowany. Nasz stworek jakimś sposobem się
rozmnożył. Od tej chwili w prowincji znajduje się drugi, dokładnie taki sam.
- Urosło: (trudność 10%, tylko potwór pod kontrolą Mistrza Gry): Potwór automatycznie używa tej
zdolności pod koniec tury. Jeśli rzut się powiedzie stwór rośnie o jedną kategorię jakościową.
- Sianie terroru (20%): Potwór trafiając do Prowincji może spróbować zwiększyć Morale jej mieszkańców o 1
stopień.
- Zagnieździł się (trudność: 0%): Stwór uznaje, że twoja prowincja doskonale nadaje się dla niego do życia,
buduje więc w niej gniazdo. Automatycznie pojawia się w niej jedna posiadłość Leże Potwora.
Skrzaty (nowy potwór):
Skrzaty to gatunek niewielkich istot spokrewnionych prawdopodobnie z gnomami, a prawdopodobnie
także goblinami i być może koboldami. Mają postać zbliżoną do ludzi, choć nie są ich wiernym odbiciem. Mają
więc szpiczaste uszy, ostrzejsze zęby i nieco powykręcane twarze. Są też odpowiednio mniejsze. Typowy skrzat
mierzy zaledwie 20 centymetrów wzrostu, choć niekiedy dorastają do 30 lub nawet czterdziestu. Noszą długie
brody, workowate ubrania i charakterystyczne, szpiczaste czapki. W wypadku skrzatów domowych zwykle mają
one kolor czerwony. Skrzaty leśne natomiast noszą je w kolorach dostosowanych do barw otoczenia.
Jak wzmiankowano istnieją dwa, główne szczepy skrzatów: leśne i domowe. Starszym i
pierwotniejszym gatunkiem są oczywiście skrzaty leśne. Zamieszkują one jak łatwo zgadnąć lasy. Zwykle,
korzystając ze swego małego wzrostu zamieszkują one siedzibę w pniach starych, zbutwiałych drzew lub
podziemne systemy nor (podobnych do tych budowanych przez niziołki, lecz prymitywniejszych) wydrążonych
u ich korzeni i w leśnych skarpach. Zwykle tworzą społeczności liczące 40 do 100 osobników, ściśle
terytorialne. Zajmują się one głównie zbieractwem, często też zajmują się hodowlą. Wiele leśnych, uważanych
przez ludzi zwierząt (głównie małych gatunków w rodzaju królików, zajęcy czy drobnego ptactwa) stanowią
faktycznie ich trzodę.
Skrzaty domowe natomiast stanowią ich bliskich krewniaków. Porzuciły one jednak leśne życie na
rzecz względnego bezpieczeństwa gwarantowanego przez ludzkie siedziby. Zwykle posiadają własne siedziby w
zakamarkach ludzkich domostw. Zwykle są samotnikami lub żyją w niewielkich grupach rodzinnych w
zakamarkach domostw: w szczelinach za piecami, przystosowanych szczurzych norach lub specjalnych
komorach wydrążonych podłogami. Zwykle zorganizowane są podobnie, jak ludzkie wioski. Żywią się
resztkami pozostawionymi przez ludzi i zawartością ich spiżarni. Zapewnia im to dostatek i dużą ilość żywności.
Zwykle porozumienie z nimi nazwać można symbiozą. Skrzaty dbając o swój wspólny dach z ludźmi wykonują
drobne prace, pilnują dzieci i dobytku, odpędzają też nieszczęścia dzięki swojej magii.
Skrzaty domowe preferują tereny wiejskie nad miejskie. W miastach często bowiem zmuszone są do
konkurencji pokarmowej ze szczurami, posiadającymi podobne do nich preferencje mieszkaniowe (i mogących
stanowić zagrożenie dla niewielkiego ludku). Nie lubią też właścicieli kotów i agresywnych psów. Zwierzęta te
nie lubią też zresztą ich towarzystwa.
Obydwie grupy utrzymują żywe kontakty, choć traktują się wyniośle. Niejednokrotnie jednak leśne
skrzaty osiedlają się w wioskach, a domowe przenoszą do lasów. Zawierają też mieszane małżeństwa. Obydwie
grupy potrafią być też dość złośliwe i mściwe. Jeśli ktoś wtargnie na ich terytorium i nadmiernie im zaszkodzi
często wykorzystują w celu rewanżu (najczęściej bardzo okrutnego) swoje, niemałe zdolności magiczne.
Cechy: sił:10, p.ran:10 zr:35 szyb:35 int:45 mądr:45 mist:35 mag:35 sił.wol:20 spost:35 szcz:10 wyt:10 op:30
char:30 wdzk:30 Umiejętności: miecz:0 top:0 włucz:0 łuk:0 b.niet:0 noż:1 w.wręcz:1
Liczba ataków: 1
Zdolności: Wykrycie magii, Uniki, Przejrzenie Iluzji, Zaradność, Zdobywanie pokarmu, Czujność, Ukrywanie
się, Cichy chód, Ciśnięcie: Niewidzialność (raz dziennie), Ciśnięcie: Zniknięcie (raz dziennie), Ciśnięcie:
Teleportacja (na zasięg wzroku, raz dziennie), Rzucanie czarów: Druidycznych (leśne) lub Czarnoksięskich
(domowe)
Inwentarz: ubranko i dostosowane do rozmiaru skrzata przedmioty codziennego użytku, 20% szans na
magiczny przedmiot, 1k10+1 zaklęć
Sposób odżywiania się: wszystkożerny
Teren: lasy lub wioski
Występowanie: częsty
Aktywność: dzienna (leśne), nocna (domowe)
Wielkość: bardzo mała
Inteligencja: ludzka obłąkana.
Obrona: 35 (65 Unik)
Atak: +0

Appendix 1: Nowe Zdolności:
Zarządzanie własnością, obojętnie, dużą czy małą dla większości Śmiałków będzie prawdopodobnie
zupełnie nowym wyzwaniem. Aby ułatwić podołanie im stworzyłem grupę zdolności specjalnie na tą okazję.
Dodatkowo w podręczniku tym znaleźć można także listę zdolności, z których korzystają możliwi do wynajęcia
specjaliści.
Akrobatyczna mobilność
Koszt: 5, Akrobatyka
Opis: Poruszając się wywijasz hołubce, skaczesz, robisz salta i fikołki. Dzięki temu zasięg twoich ruchów
znacząco się zwiększa. Wydając 1 do 5 punktów wyczerpania możesz zwiększyć zasięg swojego ruchu o 1 do 5
metrów w turze. Zdolności tej nie możesz używać, jeśli masz na sobie średnią lub ciężką zbroję.
Zdolność ta kumuluje się z akcją Bieg.
Aktor
Koszt: 5
Opis: Jesteś doskonałym przykładem aktorskich umiejętności. Potrafisz odegrać każdego i każdą rolę.
Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów udawania i podszywania się za osobę, którą nie jesteś. Jeśli
posiadasz zdolność Sztuka: Aktorstwo premia ta rośnie do +20.
Alchemiczna specjalizacja (...)
Wymagania: 2p, Alchemia
Opis: Wybierz jedną formułę służącą do przygotowania jednej mikstury. Jesteś mistrzem w jej przyrządzaniu i
nikt inny nie jest Ci w tym równy. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów jej przygotowania.
Alchemik - artysta
Wymagania: 5p, Alchemia
Opis: Jesteś doskonałym alchemikiem i prawdziwym mistrzem swojego fachu. Dzięki temu twoje mikstury są
skuteczniejsze, niż twoich konkurentów. Ich efekty są następujące:
- w chwili, gdy efekt eliksiru, jego czas działania lub siła działania określana jest za pomocą rzutu
kostek możesz dodać lub odjąć 1 (w zależności od tego, co jest wygodniejsze) do wyniku na każdej kości.
- w chwili, gdy efekt eliksiru dotyczy wartości procentowej lub Cechy (poza Punktami Ran) możesz
zwiększyć lub zmniejszyć tą wartość o 5, w zależności od tego, jak jest wygodniej.
Asekuracyjna taktyka:
Koszt: 5
Opis: Najważniejszą rzeczą dla ciebie jest ponieść jak najmniejsze straty w walce. Tak dobierasz taktykę i
strategię, by je możliwie minimalizować. Każdorazowo losując straty poniesione w walce zmniejszasz wynik o
2.
Asertywny
Koszt: 5
Opis: Asertywność to sztuka mówienia „nie”. Ty opanowałeś ją w doskonałym stopniu. Otrzymujesz premię
+10 do wszystkich rzutów obronnych w trakcie Walki Społecznej. Dodatkowo wywarcie na ciebie wpływu w jej
trakcie jest trudniejsze o 10.
Bezpieczna żegluga
Koszt: 5
Opis: Szczycisz się, że potrafisz przewieźć po morzu każdy obiekt w dowolne miejsce w sposób całkowicie
bezpieczny. Jest w tym trochę prawdy. Otrzymujesz premię +10 do każdego testu mającego na celu uniknięcie
morskich niebezpieczeństw w postaci skał, mielizn, burz, potworów i innych zagrożeń.
Blask bogactwa:
Wymagania: 5p
Opis: Jesteś bogaty. Ostentacyjnie bogaty. Onieśmielająco bogaty. Olśniewasz swoim bogactwem innych ludzi,
tak, że w twoim towarzystwie czują się jak najmarniejsze robaki. Każdorazowo, gdy rozmawiasz z osobą mniej
zamożną od ciebie otrzymujesz premię do testów społecznych. Jeśli wartość majątku tej osoby jest przynajmniej
o 10% niższa od twojej otrzymujesz premię +10, jeśli stanowi mniej, niż równowartość 50% twojego majątku:
premia wynosi +20, a jeśli to mniej, niż 25% +30.

Biurokracja
Koszt: 5
Opis: Doskonale radzisz sobie z papierkami i ich wypełnianiem. Jak nikt orientujesz się w przepisach i
zwyczajach. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów zarządzania, niezależnie: Organizacją, Posiadłością
czy Prowincją.
Błyskawiczna naprawa
Koszt: 5
Opis: Jesteś świetnym majsterklepką i potrafisz przysposobić do ponownego użytku każdy, uszkodzony
przedmiot w kilka chwil. Naprawienie czegokolwiek zajmuje ci o 25% mniej czasu, niż wynikać by to mogło ze
zwykłych zasad.
Bohater narodowy
Koszt: 5
Opis: Udało ci się dokonać czegoś wielkiego. Niekoniecznie samodzielnie. Zabiłeś smoka, uratowałeś
księżniczkę, wraz z dziesięcioma tysiącami innych, podobnych tobie walczyłeś w wielkiej bitwie. Jesteś
rozpoznawalny i rozpoznawany. Cieszysz się też ogólnym szacunkiem. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich
testów społecznych wykonywanych wobec przedstawicieli swojego narodu.
Brat ciemności:
Koszt: 5, kapłan bóstw ciemności lub posiadacz zdolności Magia Nekromantyczna lub półork, lub osoba
wywodząca swój rodowód od istot ciemności (np. półdemon)
Opis: Jesteś istotą ciemności lub czymś bardzo, bardzo im bliskim. Mimo, że nadal nie działają na ciebie
zaklęcia skierowane przeciwko takim istotom czują one do ciebie pewne pokrewieństwo. Nieumarli i demony
potrafią pokonać naturalną wrogość do ciebie. Nie atakują cię niesprowokowane, chyba, że mają powód. Takim
powodem może być np. konflikt interesów, głód, zlecenie od wrogo nastawionego do ciebie, silniejszego bytu
etc. Warto zauważyć, że istoty te nie są do ciebie wrogo nastawione także w momencie, gdy zostaną przez ciebie
przyzwane.
Oczywiście, jeśli w jakiś sposób je sprowokujesz natychmiast wpadają w gniew.
Brat duchów:
Koszt: 5
Opis: Otaczające cię duchy traktują cię jak swojego. To wielka oznaka szacunku i ogromny honor dla
śmiertelnika. Każdy spotkany przez ciebie Nieśmiertelny nie jest do ciebie agresywnie nastawiony. Rozmawia z
tobą jak równy z równym, bez uprzedzeń i poniżania cię.
Zdolność ta nie działa, jeśli w jakiś sposób sprowokowałeś lub rozgniewałeś jakiegoś ducha. Tak samo,
jeśli dany Nieśmiertelny ma dobry powód, by cię zaatakować (np. jest głodny, lub został wysłany przez
wrogiego czarownika celem zabicia cię) zdolność nie daje ci wiele.
Brutalny trening
Koszt: 5
Opis: Cóż… Jesteś dobrym nauczycielem, jeśli chodzi o efekty, jednak niestety kiepskim, jeśli chodzi o
zdobycie sympatii uczniów. Jeśli kogoś szkolisz, obojętnie: zwierzęta, żołnierzy czy cywilny personel możesz
skrócić potrzebny Ci do tego czas o 20%. Jednak tak trenowane istoty raczej nie polubią cię. Nigdy nie mają
większego Morale niż 8.
Budowanie wizerunku:
Wymagania: 5p, Sztuka (...)
Opis: Cóż… Twoja sztuka nie zawsze służy jedynie sztuce, czasem służy polityce lub prywatnym celom osób,
które za nią płacą. Możesz stworzyć skuteczną pieśń podkreślającą lub przypisującą komuś jakieś, wybrane
przez ciebie cechy np. urodę, odwagę, mądrość, szlachetność… Każdy, kto spotkał się z twoim dziełem nie dalej
niż tydzień wcześniej w większym stopniu ceni tą osobę. Otrzymuje więc ona premię +10 do testów
społecznych, jeśli sytuacja dotyka obrazu, jaki wykreowałeś.
Możesz stworzyć pieśń o odwrotnym działaniu przypisując przeciwnikowi jakieś, naganne cechy (lub je
podkreślając). Wówczas efekt jest oczywiście odwrotny.
Budzący postrach symbol
Wymagania: 5p, Zastraszanie lub Wiesz, kim jestem?

Opis: Udało ci się przekuć pozornie niewinną rzecz: swoją osobistą broń, zbroję, ubranie (np. mundur lub
liberię), godło lub herb w symbol budzący paniczny lęk. Każda osoba (włącznie z tobą) nosząca ten symbol
otrzymuje premię +10 do wszystkich testów Zastraszania.
Chłodnym okiem
Koszt: 5
Opis: Posiadasz niezwykłą zdolność analizy, retrospekcji i ponownego spojrzenia na dawne wydarzenia.
Wykonaj test Mądrości. Jeśli ci się powiedzie Mistrz Gry powinien opowiedzieć ci dotychczasową przygodę
(lub wydarzenia z wcześniejszych sesji). Powinien zrobić to ze swojego punktu widzenia, niczego nie
ukrywając. Wykonując kolejne testy z (kumulatywnym) modyfikatorem -10 możesz zadawać mu pytania, na
które powinien odpowiedzieć (chyba, że twoja postać nie ma prawa czegoś wiedzieć). Pierwsza porażka
przerywa opowieść.
Każdorazowe przemyślenie przygody pochłania dość dużo twojej uwagi i czasu. Możesz użyć tej
zdolności tylko raz dziennie. Jej użycie zajmuje całą godzinę.
Ćwiczenie zwierząt
Koszt: 5, Tresura
Opis: Masz bardzo duży dar do zwierząt. Możesz je niezwykle umiejętnie ćwiczyć i trenować. Poświęcając
tydzień na szkolenie i wykonując test Charyzmy możesz zwiększyć jedną ze statystyk swojego podopiecznego o
10 punktów. Zdolności tej możesz użyć wobec jednego zwierzęcia tylko raz na każde 10 posiadanych p.
Charyzmy. Żadna statystyka nie może zostać podniesiona więcej, niż 2 razy.
Zwierze cały czas musi pozostawać pod fachową opieką. Jeśli nie będzie miało takiej przez więcej, niż
miesiąc traci formę i jego statystyki spadają do poprzednich.
W niektórych wypadkach Mistrz Gry może zabronić podnoszenia części statystyk. Nie da się np. tak
wytresować chomika, żeby miał 20 p. Siły i Punktów Ran.
Dekret
Koszt: 5
Opis: Nie jest możliwe, by ktoś nie posłuchał twojego słowa. Królewskie (czy kim tam jesteś) zarządzenie jest
w końcu królewskim zarządzeniem. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów Charyzmy wykonywanych
po wygłoszeniu Twoich rozkazów.
Diabelski wynalazca
Wymagania: 5p
Opis: Jesteś bardzo, bardzo, bardzo dobry w wymyślaniu rzeczy, które robią ludziom krzywdę. Ilekroć używasz
jakiejś swojej zdolności do wykonania przedmiotu mającego komuś zaszkodzić otrzymujesz premię +10 do
ewentualnego testu.
Dobieranie podarunków
Koszt: 5
Opis: Masz talent w dobieraniu prezentów. Zawsze wiesz, co może ucieszyć twoich rozmówców. Jeśli wręczasz
komuś prezent otrzymujesz premię +10 do stosunków z nim, nawet, jeśli to tylko bukiecik polnych kwiatów.
Dodatkowo twoje prezenty wzbudzają pożądanie. Odmówienie ich przyjęcia jest trudniejsze o 10. Dotyczy to
także prób wręczenia łapówek.
Dobieranie przynęty:
Wymagania: 5p
Opis: Twoja doskonała znajomość zwyczajów zwierząt pozwala ci doskonale wybierać przynęty, dzięki
któremu polowanie nań jest łatwiejsze. W zasadzie wykorzystując stare, sprawdzone, myśliwskie sposoby jesteś
w stanie wybrać doskonałą przynętę bez rzucania kostką, jeśli tylko posiadasz godzinę – dwie na jej
przygotowanie i ewentualnie kilka miedziaków na zakupy. Widzące je istoty o inteligencji Zwierzęcej muszą
wykonać test Opanowania by nie rzucić się w pierwszej kolejności właśnie na przynętę (i np. stracić turę na jej
pożarcie lub wpaść w zastawione przez ciebie wnyki).
Dobór trucizn
Wymagania: 5p
Opis: Fachowa wiedza z dziedziny toksykologii sprawia, że jesteś osobą zdolniejszą od przeciętnego truciciela.
Jednocześnie potrafisz ocenić dawki toksyn koniecznych, by unieszkodliwić niebezpieczne stworzenia lub ludzi
o określonej wadze. Za każdym razem, gdy używasz przeciwko komuś trucizny wszelkie testy odporności na nią
przeprowadzana są z modyfikatorem -10.

Dodatkowa Sztuczka (...)
Koszt: 5, Tresura
Opis: Posiadasz niezwykłą zdolność uczenia zwierząt. W zasadzie każdy pozostający pod twoją opieką
czworonóg prawie natychmiast uczy się triku będącego twoim znakiem popisowym. Wszystkie zwierzęta pod
twoją opieką otrzymują jedną Sztuczkę. Nie liczy się ona do normalnego limitu Sztuczek, jakie posiadać może
dane zwierzę.
Jeśli zwierzak pozostaje poza twoją opieką dłużej, niż tydzień, zapomina tą Sztuczkę.
Zdolność tą możesz wybrać wiele razy, za każdym razem dla innej Sztuczki.
Druzgocąca szarża
Koszt: 5, Szarża
Opis: Twój atak wykonany podczas manewru Szarża zadaje potrójne, zamiast podwójnych obrażeń. Dodatkowo
każda trafiona przez ciebie istota musi wykonać test Zręczności. Jeśli ten się nie powiedzie: zostaje
przewrócona. By podnieść się musi w następnej turze poświęcić 1 atak, chyba, że nosi ciężką zbroję. Wówczas
nie może wstać bez pomocy innej osoby. Jeśli trafisz w ten sposób jeźdźca wypada on z siodła, chyba, że
wykona test Zręczności.
Dusza moralności
Koszt: 5
Opis: Zasady honoru zostały ci wpojone dawno temu bardzo skutecznie i od tego czasu pozostajesz im wierny.
Jeśli podejmujesz jakieś działania wystarczy chwila kontemplacji by dowieść się czy narazi na szwank twoją
reputację.
Dworska śmieszność:
Wymagania: 5p
Opis: Realia królewskiego lub książęcego dworu różnią się od realiów życia zwykłych ludzi. W pierwszej
kolejności: pełne są różnego rodzaju społecznych konwenansów i często wręcz przesadnych zasad
grzecznościowych. Jeśli się jest doświadczonym można je nagiąć do swojej woli. Możesz też spróbować
rozpuścić plotkę, w wyniku której twoja ofiara będzie wydawać się innym dworzanom po prostu zabawna.
Robisz to wykonując test Charyzmy lub Wdzięku. Od tej chwili twoja ofiara otrzymuje karę -10 do tych cech
zawsze, gdy znajduje się w formalnej sytuacji (np. na przyjęciu, na balu maskowym, rozmawia z władcą etc.).
Po upływie miesiąca jednak stary żart przestaje być śmieszny i kara mija.
Dyscyplina myśli
Koszt: 5
Opis: Twoje myśli są zdyscyplinowane, z łatwością utrzymujesz w nich porządek i koncentrację. Wszystkie
próby wpłynięcia nań magią i innymi zdolnościami nadprzyrodzonymi lub ich czytania są trudniejsze o 10.
Eksplozja aktywności
Koszt: 5
Opis: Potrafisz poruszać się bardzo, bardzo szybko, zwłaszcza, jeśli czegoś się boisz, lub działasz pod wpływem
stresu. Po prostu umiesz zmusić się do większej aktywności. Wydając 1 dodatkowy punkt Wyczerpania możesz
wykonać 1 dodatkowy ruch w turze. Możesz go poświęcić na akcję Biegu.
Forsowny marsz:
Koszt: 5
Opis: Maszerując i podróżując pieszo otrzymujesz o 50% (zaokrąglane w dół) mniej punktów wyczerpania, niż
normalnie.
Głos łagodziciela
Koszt: 5
Opis: Potrafisz łagodzić konflikty, uspokajać ludzi i sprawiać, by usiedli i zaczęli rozmowy jak kulturalnie
osoby, a nie barbarzyńcy z lasu. Jeśli przekonujesz kogoś, by się uspokoił lub by zaniechał walki otrzymujesz
premię +10 do Charyzmy.
Głos władcy
Koszt: 5
Opis: Jesteś ważną osobistością i część twojego znaczenia udziela się także twoim poddanym. Wszyscy twoi
ludzie otrzymują premię +10 do testów społecznych, gdy mówią w twoim imieniu.

Głos zaufania
Koszt: 5
Opis: Sprawiasz przyjemne wrażenie, a ludzie starają się ci ufać. Wierzą w twoje słowa niemal bez szemrania.
W chwili, gdy próbujesz kogoś przekonać by zaufał twojej opinii (niezależnie, czy mówisz prawdę, czy też
kłamiesz) otrzymujesz premię +10 do testów Charyzmy.
Gromadzenie informacji:
Koszt: 5
Opis: Zakładając, że nie ma żadnych, oczywistych powodów, dla których nie mógłbyś otrzymać informacji,
wykonując test Charyzmy możesz próbować gromadzić dane 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?).
Hazard:
Koszt: 5p.
Opis: Jesteś utalentowanym hazardzistą. Zawsze, gdy zajmujesz się grami hazardowymi otrzymujesz premię
+10 do ewentualnego testu Szczęścia.
Horda:
Wymagania: 15p
Opis: Znasz ludzi gotowych pójść za tobą… Uzbrojonych ludzi… Barbarzyńcy z twojego plemienia, piraci z
twojego portu, bezrobotni najemnicy, chłopi z twojej wioski, kultyści z twojej sekty, ludzie, którym pomogłeś…
Zbiorą się pod twoimi rozkazami i ruszą, tym chętniej, im większy łup obiecasz. Wykonaj test Charyzmy. Jeśli
ci się powiedzie pod twoimi rozkazami zbiera się 5k100 żołnierzy (wyłącznie lekkiej piechoty, łuczników lub
lekkiej jazdy). Nie musisz im płacić, lecz musisz dbać o ich inne potrzeby, a ich Morale i Dyscyplina nigdy nie
mogą być większe, niż 8. Za każde, dodatkowe podbicie możesz zgromadzić dodatkowe 1k100 żołnierzy.
Ignorując wiatr:
Wymagania: 5p, Celny strzał
Opis: Oddając strzał z łuku możesz zignorować wiatr i panujące warunki pogodowe. Jednak nadal musisz
widzieć cel, by móc go trafić. Nie możesz więc tym sposobem strzelać w całkowitej ciemności, burzy śnieżnej
lub piaskowej, mgle lub do ukrytego celu, chyba, że widzisz przynajmniej jego kontur lub w jakikolwiek inny
sposób dostrzegasz wzrokowo jego obecność (np. widzisz ruch). Nie otrzymujesz żadnych kar za fakt oddania
tego typu strzału.
W chwili, gdy używasz tej zdolności nie możesz wykonywać strzału mierzonego czy deklarować
podbić.
Innowacja (...)
Wymagania: 5p.
Opis: W twojej głowie drzemie nowa, wspaniała idea, która ułatwi życie tobie i twoim współplemieńcom.
Wybierz jedną posiadłość wymagającą zdolności Innowacja, lub nie mogącą powstawać w prowincjach
należących do ludu, któremu przywodzisz. Od tej pory możesz zbudować lub stać się posiadaczem tego typu
struktury. Gratulacje! Właśnie dokonałeś przełomowego wynalazku!
Inspirowanie patriotyzmu
Wymagania: 5p
Opis: Umiejętność wzbudzenia miłości do ojczyzny, organizacji i króla jest jedną z twoich największych zalet.
Potrafisz sprawić, by ludzie pokochali swój kraj / firmę / miejsce pracy oraz reprezentowane przezeń wartości.
Wykonaj test Charyzmy. Jeśli ci się powiedzie twoi słuchacze podzielają twą wizję. Skłonienie ich do działań
przeciwko instytucji, do której należą jest trudniejsze o 10. Słuchacze otrzymują też identyczny modyfikator
dodatni do rzutów obronnych przeciwko efektom, które do takich działań mogłyby ich zachęcić.
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.
Kaligrafia
Wymagania: 5p
Opis: Twoje pismo jest niezwykle piękne i kształtne. Za każdym razem, gdy posługujesz się wypowiedzią
pisemną otrzymujesz premię +10 do Wdzięku.
Kamienny spokój
Koszt: 5, Spokój
Opis: Spokój i stoickie podejście do życia jest jedną z twoich najmocniejszych stron. Nie da się go zmącić.
Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów Opanowania w chwili, gdy ktoś próbuje wywołać u ciebie jakąś
reakcję emocjonalną (w tym strach). Potrafisz zawsze zachować niezmącony emocjami umysł. Premia ta
kumuluje się z dawaną przez zdolność Spokój.
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.
Kontrola terytorium:
Wymagania: 5p
Opis: Lepiej, niż przeciętny władca radzisz sobie z kontrolowaniem tego, co dzieje się na twoich ziemiach. Nie
masz specjalnie dużo szpiegów, jednak dowiadujesz się o każdym, ważniejszym wydarzeniu, które miało
miejsce na twoim terytorium. Nie zawsze znasz szczegóły, motywy i imiona, jednak same fakty docierają do
twoich uszu. Za każdym razem, gdy dojdzie do jakiegoś wydarzenia wykonaj test Spostrzegawczości (lub Mistrz
Gry musi go wykonać za ciebie). Trudność zależy od tego, jak głośne było zdarzenie:
+ 20: sytuacje bardzo głośne, wyraźnie zauważalne lub powszechnie dyskutowane: Nowy romans
znanej skandalistki, przyjazd znanego artysty, wtargnięcie wrogiej armii, głośna zbrodnia etc.
+ 10: sytuacje nie tak głośne, ale nadal ważne: zaginięcia, wypadki, otwarcie nowych, ważnych
instytucji etc.
+ 0: sytuacje na pierwszy rzut oka niezauważalne, ale nadal ważne: np. jawne wejście na twoje tereny
obcego Agenta, potężna burza, która zniszczyła plony etc.
- 10: wydarzenie jest niejawne lub częściowo dyskretne np. wszyscy znani dysydenci w królestwie co
sobotę spotykają się, by grać w szachy, hrabia Gonzales Buntownik odwiedził w nocy chatkę Gerdy Szkaradnej,
złej wiedźmy z bagien.
- 20: wydarzenie nosi znamiona tajnego np. nocami w ruinach dawnej świątyni Melkarta zbierają się
tajemniczy ludzie. Nieznany osobnik rozpytywał się w karczmie o liczbę i jakość uzbrojenia żołnierzy.
Krzywdzące insynuacje:
Koszt: 5
Opis: W zasadzie to nawet nie mówisz nic złego, a jedynie to sugerujesz. Nie zawsze musi to być też krytyka
merytoryczna, czasem wystarczy zwykła plotka lub pomówienie dotyczące życia prywatnego, by wzbudzić
niechęć do kogoś. Poświęcając 15 minut na pomawianie innej osoby możesz sprawić, że twój rozmówca zapała
do niej niechęcią. Osoba ta otrzymuje ujemne modyfikatory -10 do wszystkich testów społecznych wobec
twojego rozmówcy.
Książę – filozof
Koszt: 5
Opis: Słyniesz jako patron i opiekun nauk i uczonych. W efekcie garną oni na twój dwór i chętnie odwiedzają
twoje prowincję, pracując nawet za darmo. Koszt utrzymania wszystkich posiadłości naukowych i edukacyjnych
w Twoich prowincjach spada o 20%.
Kształtowanie kultury:
Wymagania: 5p, Sztuka

Opis: Twoje dzieła może nie mają najwyższej wartości artystycznej, jednak cieszą się sporym posłuchem i
wywołują spory oddźwięk w społeczeństwie. Niosą też pewien aspekt informacyjny, który pozwala ci
manipulować zachowaniem ludzi.
Wykonując test Charyzmy lub Wdzięku -20 możesz narzucić otoczeniu jakieś swoje przekonania np.
wzbudzić niechęć lub sympatię do jakiegoś zjawiska, lub ewentualnie je wytłumić, wywołać nową modę lub
zainteresowanie jakąś dziedziną, określić jakieś, tradycyjne do tej pory zachowanie jako niepożądane (np.
łowiectwo głów, bicie dzieci, dolewanie wody do piwa etc.). Osoby wyrażające przeciwne poglądy od twoich
spotykają się ze społecznym stygmatem (-10 do testów społecznych), chyba, że ktoś spróbuje skontrować twoją
opinię używając tej samej zdolności.
Zwykle po około miesiącu sytuacja wraca do normy. Jednak, jeśli trwale podtrzymujesz swoje działania
i zgromadzisz minimum 10 udanych testów (między każdym musi być przynajmniej 1 tydzień odstępu czasu)
jesteś w stanie trwale zmienić zwyczaje danego społeczeństwa. Zmiany nie mogą być duże. Możesz
spowodować, że rycerze będą preferować topory zamiast mieczy, jednak nie obalić feudalizm (choć możesz go
stopniowo osłabić). Każda porażka odbiera Ci jeden uzbierany sukces. Każda krytyczna porażka: dwa.
Legendarna zdolność (...):
Wymagania: 5p
Opis: Jesteś prawdziwym mistrzem jednej, bardzo wyspecjalizowanej umiejętności. Ludzie opowiadają o niej
legendy. Wybierz dowolną, inną zdolność. Każdorazowo, gdy jej używasz otrzymujesz premię +10 do
ewentualnego testu. Kumuluje się ona z ewentualnymi innymi premiami dawanymi przez tą Zdolność.
Możesz wybrać Legendarna zdolność wiele razy, każdorazowo jednak musi ona dotyczyć innej
zdolności…
Lekkie pióro
Wymagania: 5p
Opis: Posiadasz niezwykłą zdolność formułowania słów na papierze. Za każdym razem, gdy zamiast mówić
posługujesz się formą pisaną (np. tworzysz list lub powieść) otrzymujesz premię +10 do testów Wdzięku i
Charyzmy.
Łamanie ludzi
Wymagania: 5p
Opis: Budzisz lęk. Bardzo wyraźny i łatwo odczuwalny lęk. Nikt też nie chce wzbudzić twojego gniewu i nikt
nie próbuje ci się przeciwstawić. Ilekroć komuś się to nie uda, nie próbuje już więcej. Za każdym razem, gdy
komuś nie powiedzie się test Obrony Społecznej przed tobą zaczyna odczuwać strach. Wszystkie następne testy
Obrony społecznej podejmowane przez tą osobę wykonywane są z modyfikatorem -10.
Łamanie morale
Koszt: 5
Opis: Potrafisz robić straszne rzeczy, które sprawiają, że ludzie boją się ciebie i twoich sługów. Dokonując
aktów okrucieństwa (egzekucji jeńców i zakładników, pokazowych popisów siły etc. musisz zaproponować
jakieś działania, które wykonujesz ty lub twoi ludzie ludzie) możesz sprawić, że wrogowie będą zwyczajnie
obawiać się będą ci przeciwstawić. Każda tego typu akcja zmniejsza Morale przeciwnika o 1 stopień.
W trakcie wojny każda tura, w której twoja armia wygrywa wystarczy, by zmniejszyć morale wroga o
1, jeśli wykonasz test Charyzmy.
Jeśli grasz na skali Organizacji lub Prowincji wygranie bitwy jest wystarczającym czynem, by złamać
morale. Morale spada podówczas o 1 stopień niżej, niż wynikałoby ze zwykłych reguł.
Łowca zombie
Koszt: 5
Opis: Niektóre istoty bywają niezbyt bystre. Co za tym idzie: ich zachowanie łatwo jest przewidzieć i
wykorzystać przeciwko nim. Każdorazowo, gdy napotykasz istotę o inteligencji Automatycznej możesz
wykonać test Spostrzegawczości lub Mądrości (zależnie, którą cechę masz wyższą). Jeśli ci się on powiedzie
Mistrz Gry musi zdradzić ci następną akcję, jaką podejmie ta istota.
Magia krwi
Koszt: 5
Opis: Krew to życie. Życie to moc. Potrafisz czerpać magię z sił witalnych. Przelewając krew swoją lub innej
istoty zyskujesz dodatkowe Punkty czarów. Ich ilość zależy od tego, czyją krew pobierasz. Jeśli swoją lub
swojego krewnego: otrzymujesz 4 punkty czarów za każdy utracony Punkt Ran. Jeśli innej istoty inteligentnej: 2

p. czarów, za każdy p. ran. Jeśli przelewasz krew zwierzęcia: 1 p. czarów za każdy Punkt Ran. Przelewając krew
istot magicznych (potworów, magicznych bestii etc.) podwajasz efekt.
Istota, której krwi używasz musi godzić się na rytuał, lub zostać do niego odpowiednio przygotowana.
Nie możesz w ten sposób użyć np. krwi wroga, którego zaciąłeś swym mieczem w walce.
Magia krwi nie jest koniecznie zła, jednak większość istot uważa ją za niebezpieczne narzędzie
ciemności. Częściowo mają rację.
Majster:
Koszt: 5
Opis: Jako osoba doświadczona i potrafiąca pokierować ludźmi jesteś doskonałym nadzorcą robót. Pracujący
pod twoją komendą (maksymalnie 1 na każde 5 twoich punktów Charyzmy) mogą korzystać ze wszystkich
twoich zdolności Profesja, Rzemiosło oraz Mistrzostw w tych zdolnościach.
Malarz snu i wizji
Wymagania: 5p
Opis: Kluczową kwestią w kierowaniu grupami ludzi jest sprawienie, by zrozumiały, że ich działanie ma sens i
prawdopodobnie przyniesie im korzyści. Walenie młotkiem w kamienie może nie wydawać się zbyt mądrym
zajęciem, w odróżnieniu od wydobycia materiału na budowę drogi, która posłuży przyszłym pokoleniom.
Potrafisz nadać sens nawet z pozoru najbardziej przyziemnym zajęciom motywując tym samym wykonujące je
osoby. Wykonaj test Charyzmy. Otrzymują one premię +10 do pracy nad realizacją tego projektu.
Mediator
Koszt: 5
Opis: Cóż… Potrafisz być pośrednikiem w sporach, posiadasz też niezwykłą umiejętność ich rozwiązywania.
Każdorazowo, gdy próbujesz uspokoić rozgniewanych lub zwaśnionych ludzi, powstrzymać walkę lub
rozwiązać spór otrzymujesz premię +10 do testów Wdzięku i Charyzmy.
Metalurgia
Koszt: 5
Opis: Opanowałeś doskonale sztukę pracy z metalem. Każdorazowo, gdy wykonujesz test związany z obróbką
metalu otrzymujesz premię +10 do danego rzutu.
Metodyczność:
Wymagania: 5p
Opis: W odróżnieniu od zwykłych rabusiów ty jesteś skrupulatny i systematyczny. Przeszukując miejsce, w
którym się znajdujesz przeglądasz każdy zakamarek. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów
przeszukiwania, niezależnie, czy szukasz grzybów, ukrytych skarbów, pułapek, tajnych przejść czy czegoś
dowolnie innego.
Mieszanie eliksirów:
Wymagania: 5p, Alchemia
Opis: Potrafisz połączyć ze sobą dwa eliksiry (lecz nie więcej), by mieściły się w jednej fiolce. Oszczędza to
czas na ich picie i miejsce w ekwipunku. Oba eliksiry muszą być dawkowane w dokładnie ten sam sposób. Gdy
je zażywasz natychmiast na ciebie działają.
Eliksiry nie mogą mieć przeciwstawnego działania (np. trucizna i odtrutka). Jeśli takie mają
natychmiast dochodzi do wybuchu zadającego 4k6 ran wszystkim istotom w promieniu 1 metra.
Mistrz alchemik
Wymagania: 5p, Alchemia
Opis: Długa wprawa w przygotowywaniu eliksirów sprawia, że rzadko zdarza ci się popełniać głupie błędy, tak
częste u mniej doświadczonych adeptów tego fachu. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów
przygotowywania eliksirów i innych wykorzystań zdolności Alchemia.
Mistrz ceremonii
Koszt: 5, Etykieta
Opis: Znasz się cna ceremoniach dworskich oraz ich organizowaniu. Otrzymujesz dodatkową, kumulatywną
premię +10 zawsze, gdy otrzymujesz też premię ze zdolności Etykieta. Wszelkie testy przygotowania rożnego
rodzaju ceremonii wykonujesz z modyfikatorem +10. Jeśli w ich efekcie otrzymujesz modyfikatory do zdolności
społecznych ponownie są one zwiększone o 10.

Mistrz manipulator
Koszt: 5, Manipulacja emocjonalna
Opis: Po mistrzowsku potrafisz robić z ludzi marionetki. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów
związanych z użyciem zdolności Manipulacja emocjonalna.
Mistrzowski cios
Koszt: 5
Opis: Potrafisz skupić cały swój kunszt szermierczy w jednym, wspaniałym i niszczycielskim ataku. Możesz
poświęcić dowolną ilość ataków, jakie posiadasz w tej turze, by wzmocnić jeden, jaki planujesz wykonać. Jeśli
cios dojdzie do celu zadajesz dodatkowe 2k6 punktów ran za każdy tak spożytkowany atak.
Mobilność
Koszt: 5
Opis: Poruszasz się bardzo szybko, sprawniej, niż inni ludzie. W każdej turze zasięg twojego ruchu zwiększa się
o 1 metr. Podczas biegu poruszasz się dalej o 4 metry.
Mól książkowy
Wymagania: 5p
Opis: Jesteś doskonałym czytelnikiem i lepiej radzisz sobie z przyswajaniem treści pisanej, niż typowy
człowiek. Jeśli posiłkujesz się książką lub biblioteką do zdobywania wiedzy otrzymujesz premię +10 do
ewentualnego testu Mądrości.
Mroczny mistyk
Koszt: 5, Rzucanie Czarów
Opis: Całe swe życie poświęciłeś na studiowaniu sekretów rzeczy złych, mrocznych, tajemniczych i
nieprzyjemnych. Otrzymujesz premię +10 do Mistyki. Jednakże ma to cenę. Rzucenie każdego zaklęcia
przekraczającego normalnie dostępną ci Trudność powoduje otrzymanie 1 dodatkowego punktu nadużycia. Kara
ta rozciąga się także na inne zdolności zwiększające Mistykę.
Mroczna wiedza
Koszt: 5, Wiedza: Potwory lub podobna
Opis: Znasz doskonale możliwości i ograniczenia wszelaki plugawych istot wyplutych przez siły ciemności.
Otrzymujesz premię +10 do walki z Potworami, Ożywieńcami, Demonami i Istotami Mroku
Na chwałę króla:
Koszt: 5
Opis: Jesteś osobą wielką (lub budzącą lęk) i przemawiającą do wyobraźni. Sam fakt, że ludzie pracują pod
twoją komendą sprawia, że bardziej przykładają się do swoich zadań. Wszyscy twoi poddani potrzebują o 10%
mniej czasu, niż zwykle na wykonywanie powierzonych im zadań.
Nacjonalizm:
Koszt: 5
Opis: Być może nie jesteś nietolerancyjnym rasistą, ale na pewno uważasz, że każdy gatunek powinien żyć na
swoim miejscu. I na pewno nie znajduje się ono w twojej prowincji. Każda, obca rasa, która pojawia się w
Organizacji, Armii lub w twojej Prowincji wywołuje o 1 większą karę do Nastawienia, Morale i Dyscypliny, niż
normalnie. Oczywiście utrudnia ci to w pewnym stopniu pracę.
Z drugiej strony: jeśli najdzie cię wroga armia, to istnieją większe szanse, że twoi poddani się przeciwko niej
zbuntują.
Na papierze dobrze wyglądało
Koszt: 5, Rzemiosło lub Profesja
Opis: Możesz, wykonując test Mądrości przygotować projekt jakiegoś urządzenia. Osobie, która będzie go
wykonywać ukończy go w najmniejszym możliwym czasie, jeśli tylko posiada konieczne do tego zdolności.
Pierwszy tak zaprojektowany przedmiot zawsze jest Dobrej jakości. Później jednak staranność wykonania spada,
Sam jednak z całą pewnością nie zdołasz nigdy dokonać tego wyczynu. Umiejętność projektowania to
nie to samo, co zdolności manualne.
Narzucenie przywództwa:
Wymagania: 5p, przynajmniej jedna, inna zdolność oparta na przywództwie.

Opis: Posiadasz bardzo silną charyzmę, jesteś zdolny praktycznie zapanować nad całą grupą ludzi, a inni
automatycznie poddają się sile twojej osobowości. Rozmawiając z jakąś grupą wykonaj test Charyzmy. Jeśli ci
się on powiedzie automatycznie stajesz się jej przywódcą. Inni jej członkowie słuchają cię i wypełniają twoje
rozkazy i polecenia. Nie możesz im jednak nakazać czegoś, co jest bardzo niezgodne z ich światopoglądem oraz
typowym zachowaniem. Grupa uczciwych mieszczan może np. głosować na ciebie lub towarzyszyć ci w trakcie
wyprawy do ratuszu. Jednak nie będzie na twój rozkaz walczyć czy rabować. Oczywiście grupa bandytów nie
będzie miała nic przeciwko.
Nie możesz objąć przywództwa nad grupą, która ma już swojego prowodyra, chyba, że go wcześniej
zdyskredytujesz lub usuniesz w inny sposób.
Natarcie na czele:
Koszt: 5
Opis: Zasłynąłeś tym, że jedziesz w pierwszej linii, wiodąc natarcie. Twoi żołnierze, zainspirowani twoją
odwagą idą za tobą w najgorszą gęstwę przeciwników. Ilekroć walczysz na pierwszej linii w trakcie bitwy wróg
dodaje 2 do swojego rzutu na poniesione straty.
Natchnięcie lojalności:
Koszt: 5, Przywództwo
Opis: Potrafisz sprawić, by ludzie uwierzyli, że warto być wobec ciebie lojalnym. Krótka rozmowa, kilka chwil
dialogu i parę dobrze dobranych słów sprawia, że każdy przez chwilę gotów jest oddać za Ciebie życie. Wykonaj
test Charyzmy. Jeśli ci się powiedzie jedna osoba musi przez następne 15 minut zachować do ciebie lojalność i
posłuszeństwo. Nie ucieka przed strachem, nie przyjmuje łapówki, nie zdradza cię etc.
Jeśli jednak ponownie zajdą okoliczności, w trakcie których postać będzie zmuszona porzucić wierność
tobie (np. ktoś ponownie nie zda testu Opanowania w kontakcie z wywołującym strach potworem lub ponownie
usłyszy przekonujące argumenty strony przeciwnej) zdolność przestaje działać.
Nie możesz użyć tej zdolności wobec osób, które nie mają powodów, by dotrzymywać ci wierności.
Ponownie nie pozwala ona wymuszać lojalności na postaciach znajdujących się pod wpływem kontrolującej
zachowanie magii.
Nauczyciel:
Koszt: 5
Opis: Jesteś uzdolnionym pedagogiem i choć oczywiście nie musisz używać tej zdolności do pracy z dziećmi,
wiedza, że potrafisz wbić wiedzę w głowę każdego ancymona jest dla ciebie bardzo pomocna. Szkolenie armii i
agentów podejmowane w twoich prowincjach lub organizacjach jest krótsze o 10%.
Nienaganny wygląd
Wymagania: 5p
Opis: Wyglądasz… po prostu dobrze. Dbasz o strój, o to, by był modny i pasował do okoliczności. Golisz się i
pilnujesz, by twoje włosy były utrzymane w porządku. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów Wdzięku
opartych na wyglądzie.
Niewinny uśmiech
Koszt: 5
Opis: Potrafisz grać niewiniątko i to bardzo skutecznie. W każdej chwili możesz spróbować sprawiać wrażenie
osoby kruchej i bezbronnej. Jednak kosztuje to cię bardzo dużo gry aktorskiej oraz fizycznego i psychicznego
wysiłku. Wydając 1 punkt Wyczerpania możesz zmniejszyć o 10 jeden negatywne modyfikatory społeczne
wynikające z rzucanych na ciebie oskarżeń lub negatywnego nastawienia innych istot.
Niewyczuwalna trucizna
Wymagania: 5p, Trucicielstwo
Opis: Posiadasz zdolność tworzenia trucizn tak, by stały się znacznie mniej wyczuwalne pod względem smaku i
zapachu (co jest trudne, zważywszy na fakt, że wiele z nich ma bardzo wyraźne i charakterystyczne smaki oraz
aromaty). Wykrycie ich za pomocą tych dwóch zmysłów jest trudniejsze o -10.
Niewzruszony
Koszt: 5
Opis: Cóż… Niewiele rzeczy robi na Tobie wrażenie. W szczególności nie robią go żadne ckliwe, emocjonalne
bujdy. Otrzymujesz premię +10 do wszelkich testów obrony, jeśli ktoś próbuje wywołać u ciebie jakąś emocję.
Testy społeczne mające ten cel są wobec ciebie trudniejsze o 10.

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.
Nowe trendy:
Wymagania: 5p, Etykieta
Opis: Jesteś zwolennikiem nowych trendów w zachowaniu i etykiecie. Większość innych dworzan traktuje cię w
prawdzie jako nieszkodliwego ekscentryka, jednak najczęściej zwyczajnie ignorują twoje odchyły. W efekcie
możesz popełnić dowolną niezręczność towarzyską, nie wywołując skandalu. Większość ludzi uznaje bowiem,
że po prostu nie rozumie twojego wyrafinowania. Każdorazowo, gdy takową popełniasz musisz wykonać test
Wdzięku +10. Jeśli ci się on powiedzie twoje słowa lub zachowanie nie wywołują żadnego, negatywnego (dla
ciebie) efektu, nawet jeśli kogoś jawnie nazwiesz głupkiem i obrazisz jego matkę.
Nurkowanie
Koszt: 5
Opis: Jesteś dobrym nurkiem, przyzwyczajonym do prac pod wodą. Zanurzając się pod jej powierzchnię możesz
spędzić w niej o 20% więcej czasu, niż zwykli ludzie. Dodatkowo otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów
wykonywanych pod powierzchnią wody.
Obchodzenie się z ogniem
Koszt: 5
Opis: Nauczyłeś się bardzo dobrze obchodzić z ogniem i kontrolować jego rozprzestrzenianie się. Szansa, że
podpalisz coś, na czym ci nie zależało jest praktycznie zerowa. Dodatkowo wzniecony przez Ciebie pożar zadaje
dodatkowe 1k6 obrażeń więcej i od razu może być o 1 stopień większy (jeśli sobie tego życzysz).
Obrona
Koszt: 5
Opis: Jeśli tego chcesz potrafisz stworzyć doskonałą obronę pozbawioną najmniejszej luki. Zawsze, gdy
wykonujesz manewr Pełnej Obrony możesz prze zrucić nieudany rzut obronny. Wynik drugiego rzutu musisz
zaakceptować.
Zdolność ta nie kumuluje się z żadną inną zdolnością lub mocą dającą ci dodatkowe przerzuty.
Odbieranie odwagi
Koszt: 5, Zastraszanie
Opis: Samą swą obecnością budzisz strach, a ludziom miękną nogi w twojej obecności. Wszystkie testy
Opanowania mające chronić przed wywoływanym przez ciebie strachem są trudniejsze o 10.
Odnajdywanie ważnych osób
Koszt: 5
Opis: Potrafisz, kierując się czy to intuicją, plotką, czy wiedzą odnaleźć najważniejsze osobistości danej
populacji, nawet jeśli akurat to miejsce odwiedzasz pierwszy raz. Od razu będziesz wiedział, gdzie mieszka
lokalny kowal, czarownik, kapłan czy lekarz, kto jest wodzem barbarzyńców, królem elfów lub burmistrzem
albo kto jest lokalnym szefem półświatka.
Nie znaczy to oczywiście jeszcze, że osoby te będą chciały się z tobą widzieć.
Oko do szczegółów
Koszt: 5
Opis: Nie masz większych problemów z postrzeganiem szczegółów i niewielkich elementów. Otrzymujesz
premię +10 do Spostrzegawczości za każdym razem, gdy takie są istotne (np. podczas przeszukiwania
pomieszczeń).
Oko Hefajstosa
Wymagania: 5p
Opis: Magia nie jest zjawiskiem uchwytnym, jednak, jeśli ktoś posiada talent, żywy umysł i bystry wzrok potrafi
określić, czy dany przedmiot jest magiczny. Wykonując test mądrości możesz określić czy oglądany przez ciebie
przedmiot, stanowiący dzieło ludzkie (więc nie zwierzę, roślina, zjawisko, minerał etc.) posiada magiczną moc.
Wykonując test -30 potrafisz określić jedną z jego właściwości magicznych.

Okręcenie wokół palca:
Koszt: 5, Uwodzenie
Opis: Kilka czułych słów, parę pocałunków i może coś więcej, a już twój rozmówca staje się marionetką w
twoich rękach. Zdolności tej możesz użyć jedynie wobec osób, wobec których użyłeś wcześniej skutecznie
Uwodzenia. Spędź z taką osobą przynajmniej godzinę i wykonaj test Wdzięku. Stają się one twoimi, niemal
dosłownymi niewolnikami. Osoby takie nigdy jawnie ci się nie sprzeciwią. To znaczy: nigdy jawnie nie
powiedzą czegoś, co mogłoby sprawić, że poczujesz się urażony ich słowami.
Oczywiście nadal mogą działać w sposób, który ci się nie podoba, jednak niejawnie. Nie masz też
możliwości nakazania im czegoś.
Opóźnienie trucizny
Wymagania: 5p, Trucicielstwo
Opis: Potrafisz tak przygotować truciznę, by ta zadziałała z opóźnieniem. Daje ci to znaczącą przewagę…
Przede wszystkim odsuwa od ciebie podejrzenia o ewentualne sprawstwo morderstwa. Dowolna przygotowana
przez ciebie trucizna może zacząć działać dopiero po 24 godzinach od jej użycia… Jeśli chcesz możesz
zrezygnować z tej cechy i sprawić by działała normalnie. Jednak wyboru musisz dokonać już w chwili
przygotowywania substancji.
Tak czy siak wszystkie inne efekty trucizny pozostają bez zmian.
Orędownik tolerancji
Koszt: 5
Opis: Jesteś orędownikiem tolerancji, współżycia międzygatunkowego oraz wzajemnej harmonii różnych ras.
Co więcej: potrafisz te ideały wcielić w życie, częściowo dzięki starannemu odsiewaniu plew. Kary za do
Nastawienia i Morale wynikające z obecności w twojej armii, prowincji lub organizacji istot odmiennych rasowo
są niższe o 1 stopień.
Organizacja pracy
Koszt: 5
Opis: To niesamowite, ile ludzie tracą czasu przez złą organizację pracy. Ty potrafisz tak ją zaplanować, by
wszystko odbywało się dużo sprawniej. Czas pracy (zarówno twój, jak i grup, którym przewodzisz) skraca się o
10%.
Ostrouchy zwiadowca:
Wymagania: 5p
Opis: Twój zmysł słuchu służy ci znacznie lepiej, niż innym ludziom. Zastępuje ci niemal wzrok. Wsłuchując
się dokładnie w otoczenie (test Spostrzegawczości) możesz poznać dokładną liczbę otaczających cię istot. Nie
musisz ich widzieć, ale wystarczy ci, że słyszysz ich oddech, ruchy i słowa. Wykonując test zdobywasz
następujące informacje: liczba otaczających cię istot, ich lokalizacja, gatunek i uzbrojenie. Istoty nie mogą
znajdować się dalej, niż 20 metrów od ciebie, chyba, że zachowują się bardzo głośno. Informacje te pozwalają ci
zdobywać wiedzę np. o strażnikach znajdujących się w pomieszczeniu, do którego dopiero masz zamiar wejść.
Ostrze satyry
Wymagania: 5p, Sztuka
Opis: Wyśmianie kogoś jest stosunkowo łatwe. Ty potrafisz jednak uczynić z tego prawdziwą sztukę. Możesz
skomponować utwór satyryczny i posłać go w świat. Każdy, kto zetknie się z prawidłowo wykonanym utworem
jest rozbawiony przekazaną weń opowieścią. Jeśli zetknie się z ofiarą tego utworu, ta ofiara otrzymuje karę -10
do wszystkich testów społecznych wobec słuchacza. Moc utworu znika po kilku dniach lub tygodniach.
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).
Oswojony z nadprzyrodzonym:
Wymagania: 5p
Opis: Napatrzyłeś się już w swoim życiu na rzeczy niezwykłe, nadludzkie, nadprzyrodzone, magiczne, a nawet
niewypowiedziane i nie zrobiły one na tobie większego wrażenia. Nie musisz testować Opanowania na widok

żadnego zjawiska tylko dlatego, że jest niezwykłe. Każdorazowo, gdy testujesz Opanowanie by przełamać strach
przed niezwykłym zjawiskiem, stworzeniem lub magią otrzymujesz premię +10.
Patron (...)
Koszt: 5
Opis: Wykorzystujesz zasoby swojej prowincji celem gromadzenia na swoim dworze i ułatwienia życia
przedstawicieli jednej z grup społecznych. Oczywiście nie robisz tego bezinteresownie, wymagasz za to pracy na
twoją rzecz i szeregu usług. Wybierz jedną z grup Agentów: Artystów, Rzemieślników, Uczonych,
Czarowników, Kapłanów, Kupców lub Przestępców. Przedstawiciele tej grupy zwiększają w twoich rękach
efektywność o 10%.
Możesz wybrać tą zdolność wielokrotnie. Za każdym razem musi ona jednak dotykać innej grupy
agentów.
Patronat:
Koszt: 10p.
Opis: Posiadasz silne oparcie na dworze lub otoczeniu kogoś znacznie potężniejszego od twojej osoby. Musisz
określić dokładnie, kto ci patronuje. Cieszysz się jej dużym uznaniem i możesz korzystać z części jej zasobów.
Na początku sesji wybierz jedną z następujących zalet: Dziedzictwo (5), Mecenas (3p), Prawdziwy przyjaciel
(4p), Sojusznik (4p.), Status (5p), Bogaty (5p), Poczet (5p) lub Posiadłość (5p). Od tej chwili twoja postać
traktowana jest, jakby posiadała tą zaletę. Raz na sesji możesz dokonać zmiany tej zalety na inną.
Powierzone ci środki mają pewien cel. Konkretnie: służyć mają zwiększeniu wpływów twojego
patrona. Ich nieroztropne lub bezsensowne używanie do własnych celów może wzbudzić jego gniew lub
niezadowolenie.
Pielęgnacja roślin
Koszt: 5p.
Opis: Potrafisz pielęgnować rośliny. Posadzona przez ciebie w doniczce żyć będzie tak długo, aż ci się nie
znudzi. Efekt ten dotyczy też roślin i ziół magicznych. Te pozostają świeże na wieki wieków, chyba, że zechcesz
je spożytkować. Jeśli chcesz możesz je też skłonić do natychmiastowego wydania kwiatów i owoców. Jednak po
jednym razie roślina natychmiast obumiera.
Pilot
Koszt: 5
Opis: Posiadasz doskonałe wręcz rozeznanie w warunkach panujących na morzach. Dzięki dużemu
doświadczeniu orientujesz się w zmianach pogody, prądów morskich czy też wreszcie głębokości dna.
Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów Mądrości i Spostrzegawczości związanych z morzem.
Dodatkowo otrzymujesz premię +10 do testów dowodzenia statkiem mającym pomóc Ci uniknąć
niebezpieczeństw związanych z żeglugą.
Plotka
Wymagania: 5p
Opis: Kilka słów szepniętych tu i tam, jeśli trafią do właściwych uszu i na właściwy grunt potrafią dosłownie
zrujnować komuś życie. Ty natomiast potrafisz je rozsiać. Stworzenie i rozpuszczenie wiarygodnej plotki
zajmuje ci zwykle cały dzień i wymaga udanego testu Charyzmy. Jeśli się on powiedzie, po mieście roznosi się
plotka, którą wymyśliłeś lub rozpuściłeś. Ludzie w nią wierzą, lub przynajmniej biorą pod uwagę budując swoje
sondy.
Plotka może mieć dowolny charakter. Najczęstsze to: posądzenie o przestępstwa lub zbrodnie, udział w
spiskach i romansach, zdradach małżeńskich, posiadanie nieprawego potomstwa oraz mniej lub bardziej
kontrowersyjne praktyki seksualne (homoseksualizm, sodomia, kazirodztwo etc.).
Pobudzenie ciemnej strony:
Koszt: 15
Opis: Jedno, drugie, czasem trzecie, jadowite słowo wystarczy, by każdy zapałał nienawiścią do wskazanego mu
celu lub stracił jakikolwiek dla niego szacunek. Spędzając godzinę na rozmowie, w trakcie której sączysz
swojemu celowi w uszy swe toksyczne słowa możesz dodać mu jedną z następujących wad: Nieczuły, Okrutny,
Zawistny, Bluźnierca, Nietolerancyjny.
Pochwała:
Wymagania: 5p

Opis: Z jakiegoś powodu cieszysz się szacunkiem, a twoje słowa mają duże znaczenie na słuchaczach.
Każdorazowo, gdy kogoś chwalisz za jakiś czyn osoba ta czuje się podbudowana i podniesiona na duchu.
Następnym razem, gdy próbować będzie dokonać podobnej czynności otrzymuje modyfikator +10 do testów,
jakie będzie wykonywał. Modyfikator znika po godzinie. W wypadku Agentów: po pierwszym teście
Skuteczności.
Podżeganie nienawiści:
Wymagania: Podburzenie tłumu, 5p
Opis: Jadowite insynuacje i złośliwe słowa sprawiają, że potrafisz wywołać i co więcej: ukierunkować gniew w
innych ludziach. W wyniku twoich działań tłum nie tylko wpada w gniew. Jest w stanie mordować. Jeśli uda ci
się wykonać test twoi słuchacze gotowi są iść na wskazane cele, grabić ich domy i zabijać mieszkańców.
Poetycki język:
Wymagania: 5p
Opis: Potrafisz posługiwać się niezwykle barwnym językiem poetyckich metafor i porównań dodającym wiele
uroku twojej osobie. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów Wdzięku, podczas których kluczowe są
twoje umiejętności werbalne.
Poganiacz Ogrów
Wymagania: 5p.
Opis: Ogry i trolle to istoty silne i wytrzymałe, dzięki czemu są wspaniałymi robotnikami. Jednakże istoty te
jednocześnie są zbyt głupie, by samemu te zalety spożytkować. Jednak pod wodzą kogoś zdolnego i
inteligentnego, a przy tym budzącego postrach i wyposażonego w solidny drąg osiągnąć mogą wiele. Każda
jednostka Populacji jednej z tych dwóch ras żyjąca w twojej prowincji produkuje jedną jednostkę Produkcji
więcej, niż wynikałoby to z normalnych zasad.
Poganiacz niewolników
Koszt: 5
Opis: Kilka godzin pracy z użyciem narzędzi tortur, pejcza i rozgrzanego do czerwoności pogrzebacza i jesteś w
stanie każdego człowieka zmienić we wrak. Otrzymuje on wadę Smak Bicza, jednak nie dostaje za nią żadnych,
dodatkowych punktów.
Oczywiście nikt z własnej woli nie pozwoli ci się torturować…
Pokazowa egzekucja
Koszt: 5, Zastraszanie
Opis: Każdorazowo, gdy publicznie wymierzasz wyrok otrzymujesz potężną premię do zastraszania. Każdy, kto
widział twój czyn obawia się, że jego też może coś takie spotkać. Wszyscy świadkowie wydarzenia
automatycznie czują przed tobą strach. Mogą go jednak przełamać testując Opanowanie. Aura strachu utrzymuje
się 1 dzień, jeśli egzekucja nie była śmiertelna. Jeśli kogoś pozbawiłeś w jej trakcie życia trwa przez miesiąc.
Pokerowa twarz
Koszt: 5
Opis: Twoja twarz nie wyraża żadnych emocji. Potrafisz bardzo dobrze kontrolować mimikę. Jakiekolwiek
próby odczytania twoich uczuć, emocji i zamiarów są więc znacznie trudniejsze. Korzystające z nich osoby
otrzymują karę -10 do podejmowanych prób.
Populizm:
Wymagania: 5p
Opis: Twoje działania nie są może zbyt mądre czy politycznie poprawne, ale spotykają się z szeroką aprobatą
rzesz społeczeństwa. Każdorazowo, gdy podejmiesz, zakończoną sukcesem akcję związaną z zarządzaniem
prowincją lub dowodzeniem wojskiem możesz spróbować wykonać test Charyzmy -20. Jeśli się on powiedzie:
możesz podnieść Morale lub Nastawienie do twojej osoby o 1 stopień. Każdorazowo, gdy wykonujesz akcję,
która zakończyłaby się zmniejszeniem któregoś z tych dwóch czynników możesz wykonać identyczny test.
Morale i Nastawienie do ciebie spadają, ale efekt jest o 1 stopień niższy, niż wynikałoby to ze zwykłych reguł.
Poruszające dzieło:
Wymagania: 5p, Sztuka (...)
Opis: Nikt nie jest w stanie przejść obojętnie wobec twojej twórczości. Napisanie takiego utworu wymaga testu
Wdzięku - 20. Każdorazowo, gdy ktoś skutecznie odtwarza napisany przez ciebie utwór (możesz robić to także

ty sam) z sukcesem wywołuje on u słuchaczy określone przez ciebie uczucie np. uwielbienie, smutek, gniew…
Możesz wykorzystywać tą umiejętność jako narzędzie sztuki… Lub manipulacji.
Praca zespołowa
Koszt: 5
Opis: Posiadasz duże umiejętności pracy z innymi ludźmi. Każdorazowo, gdy współpracujesz z kimś podczas
wykonywania jakieś zadania, niezależnie, czy razem kopiecie dół, czy też podchodzicie potwora na polowaniu
obaj otrzymujecie premię +10 do testu.
Prawdziwy profesjonalista (...):
Wymagania: 5p, Przynajmniej jedna zdolność Profesja lub Rzemiosło, przynajmniej jedno Mistrzostwo.
Opis: Jesteś doskonałym specjalistą i świetnym robotnikiem. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów
wszystkich zdolności Rzemiosło i Profesja.
Prywatne sekrety:
Koszt: 5
Opis: Twoja postać jest wścibską plotkarą. Pomijając etyczny aspekt tego zjawiska czerpie ona z tego faktu
pewne korzyści. Mianowicie: wie doskonale kto z kim, kiedy i o jakiej porze. Potrafi też doskonale wyczuć
osoby zawikłane w miłosne trójkąty, czworokąty, ośmiościany i sześcioboki. Po 30 minutach dialogu możesz
wykonać test Spostrzegawczości, jeśli ci się powiedzie jesteś w stanie powiedzieć, czy rozmówca posiada jedną
z następujących wad; Prawdziwa miłość, Rozpustny, Utracona miłość. Jednak nie jesteś w stanie powiedzieć,
kogo dotyczą i jak silne są te Wady.
Przebijająca szarża
Koszt: 5, Szarża
Opis: W momencie, gdy wykonujesz manewr szarży wszystkie ataki, jakie wykonasz do początku swojej
następnej tury otrzymują premię wynikającą ze zdolności Szarża i Druzgocąca szarża.
Przesadzanie roślin
Koszt: 5p.
Opis: Wykonując test Zręczności lub Mądrości (w zależności od tego, która statystyka jest wyższa) możesz
wyjąc roślinę z ziemi wraz z całym systemem korzeniowym, a następnie umieścić ją w doniczce. Tak
przesadzona roślina pozostanie żywa przez miesiąc, chyba, że korzystasz ze zdolności Pielęgnacja Roślin. Nie
kwitnie i nie owocuje, chyba, że poddana odpowiedniej magii.
Jeśli przesadzasz zioło magiczne test wykonywany jest z modyfikatorem:
- 10: zioło pospolite
- 20: zioło rzadkie
- 30: zioło b. rzadkie
- 40: zioło legendarne
Przeszukiwanie
Koszt: 5
Opis: Metodyczność i dokładność… Oto cechy najlepszych złodziei i detektywów. Tylko one pozwalają znaleźć
ukryte skarby, tajne przejścia oraz niewidoczne dowody zbrodni i schowane narzędzia przestępstw. Otrzymujesz
premię +10 do wszystkich testów Spostrzegawczości podczas przeszukiwania terenu.
Przymuszenie do pracy
Koszt: 5, Zastraszanie
Opis: Cóż… Nie zdarza ci się, żeby ktoś nie zgodził się wykonywać twoich poleceń. Bijąc i krzycząc potrafisz
każdego zmusić do wykonywania twoich poleceń. Wykonaj test Charyzmy (w oparciu o zastraszanie). Jeśli ci
się powiedzie wszyscy słuchacze rzucają swoje dotychczasowe zajęcia i realizują twoje nakazy.
Każdy tak przymuszony do pracy wykonuje ją korzystając z pełni swoich sił, nikt się nie leni i nie
symuluje. Za bardzo się ciebie boją. Tak przymuszonym osobom nie musisz płacić.
Jeśli nie posiadasz przewagi nad swymi rozmówcami ci nie muszą okazać się ci posłuszni. Lepiej więc
nie korzystaj z niej wobec uzbrojonych osób.
Przywileje (...)
Koszt: 5

Opis: Miałeś w swojej karierze kilka bohaterskich czynów, wyświadczyłeś też kilka przysług władcy (choć
równie dobrze mógł to zrobić np. któryś z członków twojej rodziny). Dzięki temu możesz korzystać z jednego z
przywilejów (opisanych w cenniku pod koniec tej książki) za darmo.
Zdolność tą możesz wybrać wielokrotnie, za każdym razem dla innego przywileju.
Rapeling:
Koszt: 5
Opis: Czyli umiejętność szybkiego, bezpiecznego opuszczania się na linie. Możesz, w ciągu jednej tury zjechać
w dół na dowolną odległość, jednocześnie nie doznając żadnych obrażeń.
Rasowa duma:
Koszt: 5
Opis: Jesteś dumny ze swej rasy i masz do tego powody. Możliwość robienia coś w towarzystwie swoich
ziomków sprawia natomiast, że rozpiera cię zadowolenie. Otrzymujesz premię +10 do każdej akcji, pod
warunkiem, że wykonujesz ją w towarzystwie innych członków swojego gatunku.
Reputacja
Koszt: 5
Opis: Posiadasz bardzo dobrą reputację. Jesteś uważany za potężnego maga, zdolnego wojownika,
utalentowanego artystę lub jakąkolwiek inną, cieszącą się dobrą sławą osobę. Zawsze, gdy próbujesz poprawić
swoje stosunki z innymi ludźmi otrzymujesz premię +10. Są przekonani, że jesteś godny ich zaufania.
Respekt
Koszt: 5
Opis: Cieszysz się dużym szacunkiem wśród ludzi i zwykle jest ci udzielany głos. Jeśli chcesz rozmawiać
wykonaj test Charyzmy. Jeśli ci się powiedzie ludzie pozwolą ci przemówić, zrobią też przerwę, by cię
wysłuchać, niezależnie od okoliczności. Jednak przekonanie ich do twoich słów to zupełnie inna para kaloszy.
Dzięki tej zdolności jednak masz szansę to zrobić.
Rola:
Koszt: 5
Opis: Przywykłeś do pełnienia pewnej roli w społeczeństwie. Cieszy cię ona i dobrze się czujesz ją wypełniając.
Wybierz jedną rolę (np. sędzia, władca, nadworny gwardzista, żebrak etc.) lub na polu walki (np. obrońca
słabszych postaci, główny napastnik etc.). Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów związanych z jej
wypełnianiem.
Rozbrajające spojrzenie
Koszt: 5, Zastraszanie
Opis: Budzisz lęk, grozę i przerażenie. Mało kto ma odwagę podnieść na ciebie rękę. Wystarczy jedno twoje
słowo, a ludzie rezygnują z walki z tobą. Nie uciekają ale zwyczajnie rezygnują z walki, odkładają broń i
odchodzą. Wykonaj test Charyzmy. Twoi przeciwnicy sami odkładają broń zniechęceni jedynie twoją
przerażającą miną. W odróżnieniu od innych zdolności społecznych tym wypadku twoi przeciwnicy nie muszą
rozumieć twojej mowy. Zdolność ta działa tylko na istoty z inteligencją Ludzką lub Niemal ludzką oraz czujące
lęk. Oczywiście twoje ofiary mogą bronić się testem Opanowania.
Zdolność ta nie działa gdy ty atakujesz inne istoty. Wówczas nie bardzo mają inny wybór, niż się
bronić. Nie możesz zastraszyć też więcej istot niż 1 na każde 20 p. Charyzmy twojej drużyny.
Rozdrażnienie zwierzęcia
Koszt: 5
Opis: Posiadasz niezwykłą zdolność denerwowania zwierząt. Wykonując test Charyzmy możesz je po prostu
rozwścieczyć. Rozdrażnione zwierze atakuje najbliższą istotę. Także przedstawiciela swojego gatunku, swojego
pana, jeźdźca etc. Lepiej postaraj się, byś to ty nie był ową, najbliższą istotą.
Rozkazywanie
Koszt: 5
Opis: Potrafisz wydawać rozkazy tak, by ludzie cię posłuchali. Zawsze, gdy wydajesz polecenia osobom
formalnie od Ciebie zależnym otrzymujesz premię +10 do testów Charyzmy.
Rozkochanie

Koszt: 15
Opis: Kilka, kilkanaście chwil rozmowy, nieśmiały ruch ręką, delikatne muśnięcie i prowokacyjny uśmiech, a
już serce każdego mężczyzny (lub kobiety, jeśli sam jesteś mężczyzną) należy do ciebie. Spędzając godzinę
czasu na rozmowie sam na sam z dowolnym przedstawicielem płci przeciwnej możesz dodać mu jedną z
poniższych wad: Prawdziwa miłość, Rozpustny (2), Utracona miłość, Przymus (kobiety). Ofiara nie otrzymuje
żadnych, dodatkowych punktów za te wady.
Równać szyk!
Koszt: 5
Opis: Potrafisz utrzymać szyk wojska w każdych okolicznościach. Nawet, jeśli twoi żołnierze giną tysiącami,
utrzymują pozycje.
Możesz na turę zwiększyć o jeden stopień status swej Armii w walce (z Przegrywającej na Walczącą i z
Walczącej na Wygrywającą). W efekcie zadajesz przeciwnikowi większe straty. Jednak za cenę bardzo dużych
strat po swojej stronie. Nie dość, że otrzymujesz je takie, jak normalnie na twoim poprzednim Statusie, to na
skutek twoich manewrów liczba zabitych żołnierzy jest zwiększana x 2.
Rujnowanie reputacji:
Wymagania: 5p
Opis: Reputację buduje się całe życie, a stracić można ją w jedną chwilę… A raczej: w godzinę. Spędzając ją
sam na sam z ofiarą potrafisz całkowicie zrujnować mu dobrą opinię. Po upływie tego czasu i udanym teście
Charyzmy lub Wdzięku ofiara zyskuje wadę Zła Sława w wyniku skandalu, który wywołałeś (nawet, jeśli nie
robiliście nic złego, a tylko np. graliście w szachy). Po kilku dniach skandal na szczęście jednak cichnie i wada
znika.
Rządy terroru:
Koszt: 5, Zastraszanie lub Tortury.
Opis: Utrzymujesz na swych ziemiach i w swoich armiach autorytet dzięki strachowi. Każdy, kto wykracza
przeciwko twojemu prawu, obojętnie, czy jest ono sprawiedliwe, czy nie. Potrzebujesz 10% mniej personelu
celem utrzymania kolejnych stopni Dyscypliny.
Seksualny kontrakt:
Koszt: 5, Uwodzenie
Opis: Poetycko to ujmując: ty i inna osoba (albo kilka osób) dzielicie ze sobą alkowę. Przynajmniej jedno z was
jest z tego zadowolone, choć niekoniecznie ty. Przynajmniej jedno z was (choć niekoniecznie twoi partnerzy)
czerpie z tego znaczne korzyści.
Spędzając minimum 3 godziny na uwodzeniu kogoś możesz sprawić, by postać tą wypełniło pożądanie
wobec ciebie. Osoba ta… wszyscy chyba rozumiemy czego chce. Zrobi wszystko, co tylko nie będzie godziło w
jej prywatny system etyczny za choćby obietnicę spędzenia z tobą nocy. Wykonując test Wdzięku -20 możesz
zachęcić ją do złamani swojego systemu etycznego. Wykonując test -40: w nawet bardzo poważnym stopniu np.
do zamordowania kogoś.
Sędzia charakterów
Koszt: 5
Opis: Napotykając inną postać możesz spróbować ocenić jej charakter. Wykonaj test Spostrzegawczości lub
Charyzmy (zależnie, którą cechę masz wyższą). Jeśli ci się powiedzie rzut, Mistrz Gry musi opisać ci charakter
danej osoby.
Siła wiedzy
Koszt: 5,
Opis: Wiesz dużo o jakiegoś rodzaju istotach. Między innymi, gdzie znajdują się żywotne organy i gdzie należy
celować, by zabić. Otrzymujesz premię +10 do ataku na każdego przeciwnika, co do którego dysponujesz
zdolnością Wiedza np. Wiedza: Zwierzęta, Wiedza: Nieumarli.
Wiedza: Natura traktowana jest na potrzeby tej zdolności jak Wiedza: Zwierzęta, Wiedza: Anatomia
natomiast jak Wiedza: Humanoidy.
Skakanie po dachach
Koszt: 5, Wspinaczka po dachach
Opis: Posiadłeś bardzo dużą wprawę w poruszaniu się po szczytach budynków. Otrzymujesz dodatkową premię
+10 do wszelkich testów Wspinaczki w terenie zurbanizowanym oraz taką samą premię do testów skoków

wykonywanych z jednego budynku na drugi. Nie działa ona jednak w dziczy, w górach etc. To jednak trochę
inne warunki rządzące się własnymi prawami.
Skorumpowana magia
Koszt: 5
Opis: Twoja magia nie jest dobra. Uczciwie mówiąc być może nie jest ona zła, ale na pewno niezbyt moralna.
Jeśli rzucasz zaklęcie w celu, który jest samolubny (tzn. przynosi korzyść tylko tobie) lub kogoś krzywdzi twoja
Mistyka traktowana jest jakby była o 10p. większa, a sam czar kosztuje 1 p. czar mniej (nie mniej, niż 1).
Jeśli czar może przysłużyć się komuś poza tobą lub rzucasz giz altruistycznych pobudek otrzymujesz
karę -10 do Mistyki. Zaklęcia są też o 1 p. czarów droższe.
Smak strachu:
Wymagania: 5p, Zastraszanie
Opis: Budzisz strach jak nikt inny. Nie tylko potrafisz używać siły do przerażania zarówno wrogów, jak i
zwykłych ludzi czy wymuszania zeznań, ale jeszcze dodatkowo nad nimi się pastwisz. Jesteś niebezpieczny i
nieprzewidywalny. Każda postać, która raz padła ofiarą twojego z Zastraszania nie przestaje się ciebie bać tylko
dlatego, że zniknąłeś. Następnym razem, gdy będziesz próbował ją przestraszyć otrzymujesz premię +10 do
Charyzmy lub ta ofiara otrzymuje karę -10 do Opanowania, zależnie od okoliczności.
Specjalna trucizna (...)
Wymagania: 5p. Trucicielstwo
Opis: Wybierz jedną truciznę (np. Arszenik, Cyjanek, Jad kobry etc.). Jest to twoja ulubiona trucizna, o której
zastosowaniach wiesz wszystko. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów związanych z jej użyciem.
Wykrycie jej lub przygotowanie antidotum, gdy jej używasz jest trudniejsze o -10.
Spirytyzm
Wymagania: 5p.
Opis: Spirytyzm jest sztuką przywoływania duchów, jednak w odróżnieniu od nekromancji magii jest w nim
niewiele. Adept tej sztuki, tworząc odpowiednie warunki i używając szeregu środków, z których niektóre
posiadają szczątkową moc, a inne są tylko zabobonem próbuje wywołać ducha. Jeśli mu się powiedzie przybywa
jakiś zmarły. Posiadając przedmiot należący do kogoś za życia oraz wykonując test z modyfikatorem -20 może
próbować przywołać określoną osobę.
Duchy przybywają o własnych siłach, każdorazowe użycie tego rytuału mąci jednak ich spokój.
Użytkownik tej zdolności nie ma jednak nad nimi żadnej władzy, a pozyskanie ich do współpracy zależy tylko
od jego siły przekonywania. Zasadniczo umarli mają jednak świat żywych w poważaniu, skłonienie ich do
jakiegokolwiek działania odbywa się więc z modyfikatorem -20. Nadal mogą kłamać i przemilczać tematy
niewygodne, a w wielu wypadkach także atakować i szkodzić przywołującego.
Jeśli test wywołania się nie udał oznacza to, że ten konkretny duch nie jest zainteresowany odwiedzania
świata żywych. Przez najbliższy rok nie da się go wywołać ponownie.
Jeśli test zakończy się niepowodzeniem krytycznym znaczy to, że zamiast wywoływanego ducha
przybyła inna, nieprzyjazna lub agresywna istota.
Spokój
Koszt: 5
Opis: Jesteś typem osoby bardzo spokojnej i opanowanej. Każda próba wywołania u ciebie gniewu, jak i innej,
silnej i niekontrolowanej emocji jest trudniejsza o 10.
Jeśli chcesz kupić tą umiejętność nie możesz posiadać żadnej zdolności opartej o gniew (np. Szał
Bojowy, Berserkerski Atak). Od tej pory nie możesz też kupować ich w przyszłości.
Sprawna administracja
Koszt: 5
Opis: Jesteś niezwykle sprawnym administratorem. Bez większego problemu radzisz sobie z większością
biurokratycznych problemów. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów Zarządza posiadłościami,
prowincjami, organizacjami i innymi rzeczami, którymi można zarządzać.
Sprawniejsze pływanie
Koszt: 5
Opis: Jesteś zdolnym pływakiem potrafiącym z dużą szybkością pokonywać przeszkody wodne. Ilekroć pływasz
twoja prędkość poruszania się zwiększa się o 25% (zaokrąglane w górę).

Sprytny finansista:
Koszt: 5
Opis: Potrafisz sobie doskonale radzić z finansami. wyczuwać nadchodzące kryzysy, krachy czy pęknięcia
baniek spekulacyjnych. Każdorazowo, gdy korzystasz z papierów wartościowych (opisanych w dziale z
przedmiotami) możesz zmienić wynik ich losowania o 2 w dowolną stronę.
Sprzedaż impulsywna:
Wymagania: 5p
Opis: Potrafisz skłonić swojego rozmówcę do zakupu po prostu tłumacząc mu, że oferowany przez ciebie towar
jest rzeczą niezwykłą i wartą uwagi. Twój nabywca ma duże szanse kupić coś, bo po prostu będzie wydawało
mu się, że warto. Co więcej: potrafisz skusić na swój produkt każdego.
Jeśli prowadzisz oprócz tego całkowicie uczciwą sprzedaż twój rozmówca traci wszystkie premie
społeczne wynikające z działania innych jego zdolności, zalet czy okoliczności powstrzymujących go od
wmanipulowania się w zakup. Jeśli powiedzie ci się test Charyzmy po prostu pójdzie za głosem serca, wyjmie
pieniądze i zakupi to, co mu oferujesz.
Klient musi być zdolny sfinalizować natychmiast transakcję, by ta zdolność zadziałała.
Stanowisko roślin:
Wymagania: 5p, Zielarstwo
Opis: Znasz miejsce występowania jakiejś, niezwykłej rośliny. Potrafisz tam też bez większego trudu dotrzeć.
Wybierz jedno, magiczne zioło (za wyjątkiem najrzadszych np. Owocu Życia). Znasz miejsce, gdzie rosną.
Jednorazowo możesz nazbierać w nim 1k6+1 sztuk tej rośliny. Zioła odrastają po 2 tygodniach.
Zdolność tą możesz wybrać wiele razy. Za każdym zyskujesz dostęp do innego stanowiska roślin
(niekoniecznie tego samego gatunku).
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 niższą
(tylko wynikający z noszenia zbroi lub naturalny, a nie magiczny) niż w rzeczywistości.
Stworzenie potrzeby posiadania:
Wymagania: 5p
Opis:Rozmawiając o swoim towarze i zachwalając jego zalety jesteś w stanie tak pokierować rozmową, by
sprawić, iż twój rozmówca przekonany będzie, iż bez jednego z twoich przedmiotów nie jest w stanie żyć.
Otrzymujesz premię +10 do testów Charyzmy mających na celu nakłonienie kogoś do zakupu jakiegoś
przedmiotu.
Dodatkowa zaleta pochodząca z tej umiejętności jest taka, że ewentualny kupiec jest w stanie ponieść
znacznie większe koszty (pod warunkiem, że nie będzie musiał dodatkowo płacić), by zdobyć ten przedmiot.
Możesz zażądać więc rozlicznych, choć niekoniecznie ważnych przysług lub dokładnie umówić warunki
(miejsce, czas etc.) sprzedaży. Dodatkowe warunki są tym większe, im rzadszy i cenniejszy przedmiot
sprzedajesz po atrakcyjniejszej cenie. Przykładowo: oferując władcy piękny miecz możesz skłonić go, by wysłał
jednego ze swych zaufanych ludzi samemu udał się na miejsce sprzedaży. Jeśli oręż jest magiczny możesz
zaproponować mu, by np. wysłał zbrojną eskortę celem jego przewiezienia lub też, by wyświadczył ci jakąś
przysługę w zamian za wspaniałą możliwość odsprzedania go.
Zdolność ta daje ci oczywiście niespotykane możliwości manipulowania swoimi klientami. Niektórzy
oszuści wykorzystują ją celem wabienia swoich klientów podstępem w ustronne miejsca, w których wraz ze
wspólnikami dokonują rabunku.
By zdolność działała musisz oferować coś, co twojemu rozmówcy wyda się cenne. Nie masz też
gwarancji, że dokona on zakupu akurat u ciebie. By taki mieć musisz oferować coś niezwykle cennego lub
unikalnego.
Styl budownictwa:
Wymagania: 5p, Rzemiosło: Budownictwo
Opis: Jesteś wyszkolonym murarzem zdolnym wznosić budynki należące do jakiegoś, konkretnego stylu,
charakteryzujące się pewnymi, wspólnymi cechami wyglądu. Posiada to niewielki wpływ na ich funkcjonalność
mechaniczną, jednak jest decydujące dla ich właściwości estetycznych.
Stworzenie grupy nacisku

Wymagania: 15p
Opis: Masz liczne znajomości i z łatwością potrafisz zgromadzić grupę ludzi gotową poprzeć każdą idee: w tym
wprowadzenia nowego podatku, wypowiedzenia wojny, ochrony smoków lub zakazu połowu wielorybów.
Grupa składa się zawsze z osób naprawdę popierających twoją idee. Po prostu docierasz do ludzi, którzy
faktycznie w nią wierzą lub w których interesie ona jest.
Grupa nie podejmie za ciebie walki. Jednak jest w stanie udzielić ci każdego, nie niosącego
bezpośredniego ryzyka poparcia, zwłaszcza organizowania protestów, rozdawania ulotek czy wysyłania petycji.
Jest też na tyle liczna i wpływowa, by władcy musieli się z nią liczyć.
Zorganizowanie grupy, która cię poprze zajmuje ci około doby i wymaga testu Charyzmy.
Syfon
Koszt: 5, Magia krwi
Opis: Potrafisz nie tylko używać krwi do czarów. Jesteś też kimś w rodzaju czarodziejskiego wampira. Możesz
używać do zaklęć także krwi wrogów. By jej użyć ci muszą zostać zranieni za pomocą broni (lub gołymi
rękoma), a nie zaklęciami i znajdować się nie dalej niż 3 metry od ciebie. Każde zadanie w ten sposób 5 P. Ran
równe jest 1 p. czarów.
Tak zyskane p. czarów musisz spożytkować do końca twojej tury.
Szantaż emocjonalny:
Wymagania: 5p, Wykucie więzi emocjonalnej lub Manipulacja Emocjonalna
Opis: Twojej ofierze bardzo mocno zależy na tobie i twoich uczuciach. Możesz to wykorzystać dla siebie.
Każdorazowo, gdy dajesz do zrozumienia, że jakieś postępowanie rani ciebie i twoje serce otrzymujesz premię
+10 do wszystkich testów mających skłonić ofiarę do zaniechania tych działań. Jeśli wiąże cię z tą ofiarą Więź
Emocjonalna ta musi wykonać test Opanowania, by świadomie zrobić coś, co zrani twoje serce. Co więcej:
widząc działania, które mogą wywołać twoje niezadowolenie osoby takie natychmiast reagują (ponownie: by się
powstrzymać muszą wykonać test Opanowania) zgodnie ze swoją naturą. Większość ludzi próbuje mediacji, ci,
którzy czują się na siłach: groźby lub sięgają po broń, jeśli ta zawiedzie.
Szkolenie laboratoryjne:
Wymagania: 5p
Opis: Potrafisz pracować i poruszać się w laboratorium. Za każdym razem, gdy przyjdzie ci wykonywać
jakąkolwiek czynność w takim środowisku otrzymujesz premię +10. Kumuluje się ona z premiami
gwarantowanymi przez odpowiednie Posiadłości.
Sztuczki karciane:
Koszt: 5p.
Opis: Gry karciane, tak jak wszystko mają swoje wewnętrzne zasady, taktyki i strategie. Ich znajomość pozwala
z łatwością wygrywać. Otrzymujesz premię +20 do testów Szczęścia podczas gier hazardowych, tak długo, jak
długo grasz z osobą, która nie ma tej Zdolności.
Sztuczny tłum
Wymagania: 5p
Opis: Kilka twoich słów i gestów wystarczy, by w okolicy zaczął zbierać się tłum. Ludzie zasadniczo
przyciągnięci są dziwnym zachowaniem, nagłym krzykiem, hałasem, wezwaniem o pomoc. Członkowie
zbiegowiska zasadniczo zachowują się po swojemu. Krążą, plączą się pod nogami, zasłaniają widoczność,
blokują ewentualny pościg i pozwalają ci się w tłum wtopić.
By zwołać tłum musisz wykonać test Charyzmy. Zdolność nie działa w miejscach, w których nie ma
przynajmniej kilku, postronnych ludzi.
Szybki rejs
Koszt: 5
Opis: Ciężka praca i dobrze zorganizowana załoga oraz doskonała znajomość wiatrów i prądów morskich
sprawiają, że jesteś w stanie podróżować szybciej od innych kapitanów. Twój statek porusza się o 10% szybciej,
niż wynikałoby to ze zwykłych reguł.
Śledztwo
Koszt: 5
Opis: Posiadasz niezwykła wprawę w gromadzeniu i znajdowaniu dowodów oraz w rozmawianiu ze świadkami.
Nawet pozornie nic nieznaczące ślady w twoim umyśle układają się w większą układankę. Otrzymujesz premię

+10 do Spostrzegawczości każdorazowo, gdy poszukujesz dowodów przestępstwa oraz +10 do Charyzmy, gdy
próbujesz uzyskać zeznania od jego świadków lub innych osób pomocnych w śledztwie.
Śliczny uśmiech
Koszt: 5
Opis: Odpowiednia mimika, ustawienie się w dobrej pozycji, ładne ciuchy i trochę szminki, a z brzydkiej
gąsienicy zmieniasz się w pięknego motyla. Oczywiście nie jest to łatwe, wymaga doskonałego panowania nad
sobą i co za tym idzie powoduje zmęczenie. Wydając 1 punkt Wyczerpania możesz dodać modyfikator +10 do
jednego testu opartego o Wdzięku.
Śmiercionośna taktyka
Koszt: 5
Opis: Dla ciebie na polu walki liczy się tylko jedna rzecz: porządny rozlew krwi. Jeśli krew należy do wroga to
stanowi to dodatkowy bonus. Twoi przeciwnicy dodają 2 do wyników rzutów na poniesione straty.
Taktyka walki z Nieśmiertelnymi
Koszt: 5
Opis: Nieśmiertelni i inne istoty nadprzyrodzone to kłopotliwi przeciwnicy. Jednak istnieją metody
wyprowadzenia ich w pole lub unieszkodliwienia nawet bez magicznej broni. Znasz je, a być może część z nich
być może nawet samemu opracowałeś. Ilekroć twoja armia walczy z istotami niewrażliwymi na zwykłą broń
zadaje im normalne straty. Istoty takie jednak nie giną. Są jedynie traktowane jako ranne.
Talent animistyczny
Koszt: 5
Opis: Posiadasz wielki dar rozumienia zwierząt. Z tej przyczyny twoje magiczne moce łatwiej docierają właśnie
do tych istot. Za każdym razem, gdy rzucasz zaklęcie, którego celem jest zwierzę otrzymujesz premię +10 do
ewentualnego porównania Siły Woli.
Trening w marszu
Koszt: 5
Opis: Potrafisz ćwiczyć i musztrować swoich ludzi w dowolnej chwili. Twoi podwładni (żołnierze i agenci) nie
muszą odbywać treningów, mogą być poddawani szkoleniom w dowolnej chwili, także w czasie wykonywania
zwykłych zadań. Jednak czas takiego treningu jest dwukrotnie dłuższy.
Trenowanie zwierząt
Koszt: 5, Tresura
Opis: Posiadasz niezwykły talent do pracy ze zwierzętami. Poświęcając tydzień na ich trening i wykonując test
Charyzmy możesz sprawić, że będą jeszcze wspanialszymi przedstawicielami swojego gatunku, niż dotychczas.
Zwierzę, które ćwiczyłeś otrzymuje po tygodniu jedną z następujących premii:
- jedną, dodatkową Zdolność
- jedną, dodatkową Sztuczkę
- jedną, dodatkową Zaletę.
Premie te mogą przekraczać normalne maksymalne limity dla przedstawicieli tego gatunku. Jednak
jedno zwierzę może otrzymać od ciebie tylko jedną, dodatkową premię za każde 10 p. twojej Charyzmy.
Ćwiczenia wymagają ciągłego powtarzania. Jeśli tego nie robisz po miesiącu zwierze zapomina o
treningu. Tak samo dzieje się, jeśli je komuś oddasz lub sprzedasz.
Ukochany dyktator
Koszt: 5
Opis: Jesteś niewątpliwie władcą niezbyt przyjemnym, a być może nawet okrutnym, jednak lud cię kocha.
Powody tego mogą być różne: propaganda, populizm, pewność, że dzięki twoim rządom żelaznej ręki w kraju
panuje bezpieczeństwo i możliwy jest stabilny rozwój… Możesz mordować własnych poddanych nawet
hurtowo. Nie powoduje to jednak spadku Morale.
Ukrycie trucizny
Wymagania: 5p, Trucicielstwo
Opis: Potrafisz nie tylko doskonale przygotowywać trucizny, ale też w niezauważony sposób je podawać. Testy
spostrzegawczości wykonywane w celu sprawdzenia, czy jakiś, zatruty przez ciebie przedmiot jest

niebezpieczny są trudniejsze o 10. Dotyczy to wszelkich testów, łącznie z wypatrzeniem czy np. klinga twojego
miecza nie jest pokryta jakąś podejrzaną substancją.
Ulepszona efektywność przedmiotu (...)
Koszt: 5, Wieź z przedmiotem
Opis: Wybierz jeden przedmiot. Nie musi być to przedmiot magiczny (choć może). Duże konstrukcje, w rodzaju
pojazdów, okrętów lub budowli też wliczają się w ten limit. Zdolność tą możesz wybrać jedynie dla przedmiotu,
z którym masz już Więź. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów związanych z jego użyciem. Premie z
obydwu zdolności kumulują się.
Premia nie przenosi się, jeśli korzystasz z dowolnego innego, nawet jeśli jest on idealną kopią
poprzedniego. Dotyczy tylko tego jednego, wyjątkowego artefaktu.
Ulubiony teren (...):
Wymagania: 5p
Opis: Jesteś mistrzem sztuki przetrwania na jednym, wybranym przez siebie terenie np. bagnach, w lesie, na
morzu… Znasz jego faunę i florę, wiesz, gdzie można znaleźć wodę i żywność, jakie występują w nim warunki
pogodowe etc. Wszystkie testy związane ze sztuką przetrwania na tym obszarze wykonujesz z modyfikatorem
+10. Premia ta dotyczy przede wszystkim: ukrywania się w danym terenie, poszukiwania w nim zwierząt,
wyszukiwania zagrożeń i wrogów, tropienia zwierząt i pokonywania naturalnych przeszkód występujących w
nim (np. wspinaczka w górach, walka ze sztormem na morzu).
Zdolność tą wybrać możesz wielokrotnie, każdorazowo decydując się na inny typ terenu (miasta, step,
las, góry, bagna etc.) lub krainę geograficzną (np. Trajton, Wallatar).
Umysł biznesmena
Koszt: 5
Opis: Potrafisz myśleć jak prawdziwy człowiek interesu i każdy swój ruch przeliczasz na pieniądz. Otrzymujesz
premię +5 do testów Zarządzania posiadłościami, prowincjami, organizacjami etc. oraz +5 do wszystkich testów
społecznych związanych z handlem, sprzedażą, negocjowaniem cen etc.
Unik okrętu
Koszt: 5
Opis: Potrafisz (całkiem dosłownie) unikać zagrożeń. Dowodzony przez Ciebie statek otrzymuje premię +10
każdorazowo, gdy wykonuje Unik lub inną obronę przed atakiem innego okrętu lub morskiego stworzenia.
Uniwersytecka wiedza
Wymagania: 5p, minimum jedna zdolność Wiedza
Opis: Jesteś bardzo dokładnie wykształconym specjalistą od jakiejś dziedziny. Posiadasz gruntowną, książkową
wiedzę. Jeśli testujesz Mądrość w dziedzinie, w której posiadasz zdolność Wiedza otrzymujesz dodatkowy,
kumulatywny modyfikator +10.
Uspokojenie potwora:
Koszt: 5, Uspokojenie zwierzęcia
Opis: Zdolność działa jak Uspokojenie Zwierzęcia, ale obejmuje też potwory, magiczne bestie i stwory mroku.
Klaryfikacja zasad: tej zdolności, jak i Uspokojenia Zwierzęcia możesz użyć, by przekonać stworzenie, by
przestało cię atakować. Jest to trudniejsze o 20. Jeśli ci się powiedzie, a stwór wykona test Opanowania nie
dochodzi do walki, a potwór odchodzi. Jeśli jednak ty, lub któryś z twoich sprzymierzeńców wykona jakąś
czynność, która mogłaby go sprowokować do ataku (np. zaczniesz rzucać w niego kamieniami lub spróbujesz
głaskać) natychmiast rzuca się do ataku.
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.
Utopienie w negocjacjach:
Koszt: 5
Opis: Posiadasz niezwykły dar przedłużania każdej rozmowy. Przyglądasz się każdemu szczegółowi, poddajesz
pod głosowanie każdy podpunkt, skrupulatnie przestrzegasz procedury. Wykonując test Charyzmy możesz
przedłużyć dowolną rozmowę do godziny czasu. Po tym czasie test możesz ponawiać.
Jeśli używasz tej zdolności podczas gry w skalach Posiadłości, Wojny, Organizacji lub Prowincji
wydłużasz oficjalne negocjacje o dobę.

Zdolności tej możesz używać dopóki któryś z testów nie zakończy się niepowodzeniem.
Uznany artysta:
Wymagania: Rzemiosło i Mistrzostwo (w tym samym Rzemiośle) lub Sztuka, 5p
Opis: Jesteś cenionym artystom, którego dzieła spotykają się być może nie z uwielbieniem, ale na pewno
szacunkiem. Są na tym świecie ludzie, którzy kupiliby je choćby po to, żeby je tylko mieć… Sprzedajesz owoce
pracy swoich rąk o 10% drożej, niż wynikałoby to z ich normalnej wartości. Zdolność ta kumuluje się z innymi,
o podobnym działaniu.
Używanie sił i słabości
Koszt: 5
Opis: Potrafisz bardzo skutecznie manipulować ludźmi i mówić im dokładnie to, co chcieliby od ciebie
usłyszeć. Za każdym razem, gdy twój rozmówca ma przyznane jakiegoś rodzaju, ujemne lub dodatnie
modyfikatory ze względu na zastosowanie innych umiejętności (np. Pochwała, Wzór etc.) otrzymujesz premię
równą połowie tych modyfikatorów (zaokrąglaną w dół) do wszystkich testów społecznych wobec tej osoby.
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.
Waga zadania
Koszt: 5
Opis: Potrafisz inspirować swoich podwładnych do wykonywania bohaterskich czynów oraz pełnej poświęcenia
pracy. Wszyscy twoi Agenci otrzymują premię +10% do wykonywanych akcji, jeśli działają pod twoimi
rozkazami.
Ważenie antidotów
Wymagania: 5p.
Opis: Obserwując objawy i ewentualnie badając próbki trucizny możesz spróbować wykorzystać swą fachową
wiedzę w celu przygotowania odtrutki lub przynajmniej skutecznej terapii przeciwko jadowi. Działalność taka
wymaga 1 godziny pracy, dostępu do specjalistycznego laboratorium i składników o wartości 5 sztuk złota + 1
sztuka złota za każdy Poziom Jakości trucizny oraz wykonania testu Mądrości (-10 za każdy Poziom Jakości
trucizny). Jeśli ci się powiedzie, a pacjent cały czas żyje podane antidotum usuwa z jego ciała truciznę.
Zdolność ta nie działa na niektóre, bardzo egzotyczne trucizny oraz wszystkie toksyny, które da się
wyleczyć jedynie magią.
Ważny klient:
Wymagania: 5p, Wycena i Targowanie się
Opis: Jesteś uważany za ważnego klienta, kluczowego dla funkcjonowania danego punktu sprzedaży,
kupującego zawsze dużo lub rokującego spore nadzieje w przyszłości. Za każdym razem, gdy transakcja, w
której coś kupujesz nie idzie po twojej myśli i np. musisz czekać na dostawę towaru lub załatwienie formalności
otrzymujesz zniżkę o wartości 10% ceny danego towaru.
Wędrowny alchemik:
Koszt: 5, Alchemia
Opis: Przygotowanie mikstur i eliksirów niekoniecznie wymaga wyrafinowanego sprzętu. Oczywiście taki jest
bardzo pomocny, jednak znaczną część jego da się zaimprowizować zawartością zwykłej kuchni… Nie
potrzebujesz laboratorium alchemicznego, by warzyć mikstury. Jednak zawsze, gdy przygotowujesz je bez
odpowiedniego sprzętu otrzymujesz karę -10 do wszystkich testów.
Wiarygodne kłamstwo:
Wymagania: 5p
Opis: Potrafisz nadać swoim słowom pozorów prawdziwości, lub też sprawić, że ludzie chcą ci wierzyć.
Każdorazowo, gdy kłamiesz otrzymujesz premię +10 do testów mających przekonać ludzi, iż mówisz prawdę.
Wiedza myśliwego
Wymagania: 5p.
Opis: Jesteś zaznajomiony ze wszystkimi stworzeniami lasu, wielokrotnie na nie polowałeś i wiesz, jak je
zabijać. Otrzymujesz premię +10 do ataku i obrony, w chwili, gdy walczysz ze zwykłym zwierzęciem lub

potworem będącym odpowiednikami zwykłych zwierząt (np. gigantyczny szczur, burzowy wilk, piekielny ogar
lecz nie bazyliszek czy gryf).
Wiedzenie pogoni
Koszt: 5
Opis: Potrafisz poruszać się po lesie i w trudnym terenie. Umiesz też przekazać tę wiedzę innym, tak, by nie
spowalniali cię i nie popełniali głupich błędów. Jeśli ścigasz kogoś, zawsze utrzymujesz tempo marszu co
najmniej równe jego tempu przemieszczania się.
Wiedźma (...)
Koszt: 5, profesja Wiedźma
Opis: Twoja moc jest bardzo mocno związana z okolicą, w której żyjesz. Przesiąka cię potęga lasów i gór,
roślin, drzew i zwierząt, źródeł i jezior. Wybierz jakiś typ terenu. Ilekroć się na nim znajdujesz otrzymujesz
premię +10 do Mistyki i dodatkowe 10 p. czarów.
Możesz wybrać tą zdolność wiele razy, za każdym jednak dla innego typu terenu.
Wiesz, kim jestem?
Wymagania: 5p
Opis: Cóż… Jesteś osobą cieszącą się bardzo dużą sławą i natychmiast identyfikowaną. Każdorazowo, gdy
rzucisz „wiesz, kim jestem?” ludzie zaczynają się zastanawiać, nad tym i rozpoznają cię. Jeśli faktycznie jest
osobą ważną, sławną, lub posiadającą duże osiągnięcia skłania ich to do przemyślenia swojego zachowania
względem twojej osoby. Wykonaj test Charyzmy. Ludzie natychmiast zaczynają zachowywać się z szacunkiem,
na jaki twoim zdaniem zasługujesz.
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.
Więź z przedmiotem (…):
Koszt: 5p.
Opis: Posiadasz niezwykle silną więź emocjonalną z pewnym przedmiotem, którego często używasz. Istnieje
ona zarówno na poziomie metafizycznym, jak i praktycznym: od częstego wykorzystywania wytarł się on tak
bardzo, że doskonale leży ci w rękach. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów związanych z użyciem
tego jednego, konkretnego przedmiotu.
Premia nie przenosi się, jeśli korzystasz z dowolnego innego, nawet jeśli jest on idealną kopią
poprzedniego. Dotyczy tylko tego jednego, wyjątkowego artefaktu.
Zdolność tą możesz wybrać dla dowolnego przedmiotu. Nie musi być on magiczny.
Klaryfikacja zasad: zdolność ta może być wybrana dla dowolnego przedmiotu. Duże konstrukcje, w rodzaju
okrętów wojennych, statków wiosłowych, zamków, pojazdów etc. na potrzeby tej zdolności traktowane są jak
każdy inny przedmiot.
Wilk morski
Koszt: 5
Opis: Jesteś doświadczonym żeglarzem, który nieraz już wąchał proch na morzu i spotkał się z każdym w
zasadzie, morskim niebezpieczeństwem. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów dowodzenia i
kierowania statkiem oraz związanych z wykonywaniem każdej czynności mającej posłużyć do zachowania jego
sprawności. Dodatkowo otrzymujesz premię +2 do rzutów w tabeli bitew, jeśli toczą się one na morzu.
Władca ciemności:
Koszt: 5
Opis: Jesteś złym władcą. Wszyscy o tym wiedzą i każdy akceptuje ten fakt. Ci, którzy go nie akceptowali już
dawno zgnili w lochach lub opuścili twoje ziemię. Otaczasz się kreaturami ciemności. Nie robi to już zbyt
dużego wrażenia na twoich ludziach. Demony, potwory oraz nieumarli powodują o połowę niższy spadek
Morale i Dyscypliny w twojej prowincji, niż normalnie.
Władcza osobowość:

Koszt: 5, Rzucanie Czarów
Opis: Posiadasz potężną, władczą osobowość, która łatwo dominuje słabsze byty. Otrzymujesz 10 dodatkowych
punktów kontroli na potrzeby władania przyzwanymi istotami.
Władza nad ciałem
Koszt: 5
Opis: Posiadasz doskonałą władzę nad swoim ciałem. Potrafisz wyginać je pod niemal dowolnym kontem,
ściskać, naprężać i rozciągać w sposób niemożliwy dla zwykłych ludzi. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich
testów związanych z wykonywaniem manewrów akrobatycznych, przeciskaniem się przez niewielkie otwory i
innymi czynnościami wymagającymi dużej kontroli nad własnym organizmem.
Wspinaczka po dachach
Koszt: 5
Opis: Tak się składa, że dużo czasu spędzasz poruszając się po dachach. Być może jesteś dekarzem, być morze
kominiarzem, a być może złodziejem. W każdym razie: potrafisz poruszać się w tym środowisku bez większych
problemów. Poruszając się po dachach, lub po innych konstrukcjach na dużych wysokościach nie ryzykujesz
upadku. Otrzymujesz też premię +10 do wszystkich testów Wspinaczki w środowisku zurbanizowanym.
Wstrzymywanie oddechu
Koszt: 5
Opis: Potrafisz wstrzymać na długi czas swój oddech i obywać się bez powietrza. Naprawdę długi czas.
Wytrzymujesz bez oddechu przez 4 minuty (a nie, jak większość ludzi, przez 2), dodatkowo możesz w tym
czasie wykonywać męczące i skomplikowane akcje.
Zdolność ta zwykle nie jest przydatna. W chwili, gdy wstrzymujesz oddech możesz jednak zejść pod
wodę lub wytrzymać krótkie podtopienie. Nie działają też na ciebie trucizny oddechowe i część gazów trujących.
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 (zaokrąglane w
dół) Punktami Wyczerpania. Każde zaklęcie musi kosztować minimum jeden punkt czarów.
Wyciszenie wydarzenia
Wymagania: 5p
Opis: Cóż… To, że coś się stało nie znaczy jeszcze, że ludzie będą o tym mówić. Potrafisz idealnie wyciszyć
wydarzenie, tak by nie wzbudziły niczyjego wydarzenia i wydawały się mało ważne. Jeśli popełnisz jakiś czyn
możesz wykonać test Charyzmy: nikt nie będzie o nim mówił. Oczywiście nie powstrzyma to innych
konsekwencji. O wydarzeniu nikt nie mówi (i przez to nie pogarsza ono twojej reputacji, lub też nie poprawia
opinii twoich wrogów), jednak miało ono miejsce. Jeśli więc np. kogoś zamordowałeś: to najprawdopodobniej
ktoś znajdzie zwłoki i będzie się starał odnaleźć sprawcę…
Wyczucie upodobań:
Wymagania: 5p
Opis: Potrafisz dosłownie „wyczuć” upodobania swojego rozmówcy określając, jakie rzeczy trafiają w jego
gust, a jakie nie. Robisz to wykonując test Mądrości, Charyzmy lub Spostrzegawczości (zależnie od tego, która
cecha jest dla ciebie najwygodniejsza). Pozwala ci to na uniknięcie ewentualnych nieporozumień. Z drugiej
strony: możesz wywrzeć lepsze wrażenie na swoim rozmówcy. Oferując np. błękitną suknię kobiecie, która lubi
ten kolor masz większą szansę sprzedania jej. Podobnie, jak ubierając się w taką wywrzesz prawdopodobnie
lepsze wrażenie. Za każdym razem, gdy wykorzystujesz tak zdobytą wiedzę otrzymujesz premię +10 do
Charyzmy lub Wdzięku.
Wyjątkowa atrakcyjność:
Koszt: 5
Opis: Jest w tobie coś, co sprawia, że jesteś uważana za osobę wyjątkowo piękną (jeśli jesteś kobietą) lub
przystojną (jeśli jesteś facetem). Otrzymujesz premię +10 do testów Wdzięku opartych na wyglądzie fizycznym.
Wykucie więzi emocjonalnej
Wymagania: 5p

Opis: Potrafisz budzić ludzką sympatię i powodować, że zaczyna im na tobie zależeć. By wykorzystać tą
umiejętność musisz spędzić z dowolnym osobnikiem przynajmniej godzinę na rozmowie i wymianie zdań, w
trakcie której stajecie się sobie bliżsi. Wykonaj test Wdzięku. Od tego momentu łączy was więź emocjonalna.
Osoba ta żywi do ciebie pewne, ciepłe uczucia i zależy jej na tobie. Ofiara od tej pory otacza cię opiekuńczymi
skrzydłami. Zależy jej, byś był bezpieczny i szczęśliwy. Użyje też wszelkich, zgodnych ze swoim charakterem
środków, by ci to zapewnić (tzn. zakochany w tobie poeta raczej nie stanie za ciebie do walki ze smokiem, ale
rycerz już tak).
W zamian ofiara oczekuje, że będziesz ową więź podtrzymywać. Jeśli nie robisz tego minimum raz w
ciągu miesiąca: ta pryska.
Zdolność działa też na zwierzęta. Często jest wykorzystywana przez treserów, by nawiązać kontakt z
oswajanymi zwierzętami.
Wyrobiony styl
Wymagania: 5p
Opis: Piszesz dużo, dzięki czemu udało ci się uzyskać charakterystyczny i dojrzały styl wypowiedzi.
Każdorazowo, gdy posługujesz się pisemną formą wypowiedzi otrzymujesz premię +10 do testów Wdzięku i
Charyzmy.
Wyspecjalizowana umiejętność: (...)
Wymagania: 5p
Opis: Zdolność tą możesz wybrać w chwili, gdy w żadnym podręczniku nie ma Zdolności odpowiadającej
twoim potrzebom, lub w momencie, gdy chcesz wykorzystać jakąś, inną Zdolność (np. Uniki przed strzałami,
Wspinaczka po drzewach, Pływanie w basenie lub Wbijanie Gwoździ, Wiosłowanie, Rzemiosło: Kowalstwo
artystyczne) etc. na zawężonym polu, za to z lepszym efektem. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów
umiejętności na tym, wąskim polu. Premia kumuluje się oczywiście z wcześniejszymi.
Zdolność tą możesz wybrać wielokrotnie, za każdym razem jednak musi odnosić się do innej
specjalizacji.
Wytrawny uczony
Koszt: 5
Opis: Zgłębiłeś wiele dziedzin wiedzy. I w odróżnieniu od wielu innych osób potrafisz dostrzegać między nimi
analogie. Otrzymujesz premię +1 do każdego testu, w którym otrzymujże premię ze zdolności Wiedza za każdą
tego typu zdolność jaką posiadasz. Premie te kumulują się.
Wytrwały uczony
Wymagania: 5p
Opis: W odróżnieniu od swoich kolegów – uczonych nie boisz się tracić czasu na pracę w bibliotece i
długotrwałe studia. Każdorazowo, gdy spędzisz dobę wertując książki o jakiejś dziedzinie (np. technikach
unikania ciosów, kuciu mieczy, przyrządzaniu eliksiru siły, otwierania zamków w drzwiach, poszukiwaniu wody
na pustyni) przez następny tydzień otrzymujesz premię +10 do związanych z nią testami. Po tym czasie wiedza
w twojej głowie ulega częściowemu zatarciu, chyba, że ją odświeżysz.
Dłuższe studia nad tą samą dziedziną nie wpływają na wysokość premii.
Wzmocnienie eliksirów
Wymagania: 5p, Alchemia
Opis: Twoje eliksiry posiadają silniejsze działanie. Każdorazowo, gdy ktoś rzuca kostką by określić efekt
którejś z twoich alchemicznych mikstur może zamiast wyrzuconej liczby zarządzić wynik równy połowie oczek,
jakie można na niej otrzymać. Przykładowo: jeśli rzucasz 1k6 i wypadnie 1 lub 2 możesz zastąpić ten wynik
połową maksymalnej liczby oczek dostępnej na 1k6 czyli wynikiem 3.
Wzór
Koszt: 5
Opis: Inni ludzie traktują cię jako swoisty wzór i starają się naśladować. Każdorazowo, gdy uczestniczysz w
jakiejś akcji z grupą osób i powiedzie ci się jakiś test towarzyszące ci postacie otrzymują modyfikator +10 do
tego samego testu.
Jeśli w grupie jest więcej, niż jedna osoba ze zdolnością Wzór premie do pojedynczego testu nie
kumulują się.
Wzrok dworzanina
Koszt: 5

Opis: Potrafisz oceniać ludzi i ich znaczenie. Nie dajesz się też łatwo zmylić pozorom. Każdorazowo
rozmawiając z kimś możesz wykonać test Spostrzegawczości lub Mądrości, by określić, jak jest ważny, oraz na
jakim polu ma znaczenie (np. nieistotny wojskowy, wpływowy arystokrata, główny służący etc.).
Zaawansowany czarownik
Koszt: 5
Opis: Jesteś mistrzem magicznej wiedzy. Bez większego trudu przenikasz najgłębsze, magiczne sekrety.
Otrzymujesz premię +10 do testów Mistyki.
Zadowolony klient
Wymagania: 5p
Opis: Klienci są zadowoleni z twoich usług, a co za tym idzie: chętnie wracają i co więcej cieszą się na twój
widok. Każdorazowo, gdy sprzedasz coś swojemu klientowi otrzymujesz premię +10 do przyszłych testów
społecznych wobec niego. Klient chętnie powita cię z powrotem, w nadziei na równie udaną transakcję.
Oczywiście zdolność ta nie działa, jeśli oszukasz lub wykiwasz swojego klienta.
Zaginione tradycje magiczne
Koszt: 5
Opis: Znasz kilka, zapomnianych lub rzadko praktykowanych technik używanych podczas rzucania czarów.
Bardzo możliwe, że jesteś ostatnią lub jedną z ostatnich osób zdolną z nich korzystać. Ich znajomość jednak w
bardzo skuteczny sposób wpływa na twoje rozumienie magii. Dzięki tym niezwykłym rytom twoje zaklęcia są
znacznie potężniejsze.
Możesz przedłużyć o 1 lub więcej atak czas rzucania każdego zaklęcia, pod warunkiem, że mierzony
jest on w atakach. Jego koszt w Punktach Czarów spada o 1. Zdolność ta ma dwa ograniczenia. Żadne zaklęcie
nie może być rzucane więcej, niż dwa razy dłużej, niż normalnie. Ponadto koszt żadnego czaru nie może spaść
poniżej 1 Punktu Czarów.
Zakazana wiedza (...)
Koszt: 5
Opis: Posiadasz dostęp do jednej z najgłębszych tajemnic świata gry. Czyni cię to jedną z najlepiej
poinformowanych osób w całej Laruzji. Wiesz o czymś, co jest tajemnicą. Znasz np. miejsce ukrycia świętego
Grala lub innego tajemniczego przedmiotu, wiesz gdzie rośnie drzewo życia .etc. Gdy kupujesz tą zdolność
wybierz jedną tajemnicę kontynentu. Znasz rozwiązanie tej zagadki.
Zarządzanie
Koszt: 5
Opis: Jesteś doświadczonym zarządcą i potrafisz kierować interesem oraz grupami ludzi. Otrzymujesz premię
+10 do wszystkich testów zarządzania Prowincjami, Organizacjami, Posiadłościami i innymi obiektami.
Zasadzka:
Wymagania: 5p
Opis: Potrafisz urządzać zasadzki, niż ktokolwiek inny. Otrzymujesz premię +10 atakując przeciwnika z
zaskoczenia, niezależnie, czy w walce indywidualnej, czy też prowadząc wojska do niespodziewanego ataku.
Zasianie wewnętrznych waśni
Koszt: 5
Opis: Masz talent do paraliżowania działań organizacji. Kilka słów szeptem do jednego pracownika, kilka słów
do innego, drobny kabelek do szefa i już wszyscy chodzą jak podminowani trwoniąc czas na wzajemne
oskarżenia.
By użyć tej zdolności musisz spędzić przynajmniej godzinę na rozmowie z przynajmniej jednym
przedstawicielem dowolnej organizacji i wykonać test Charyzmy lub Wdzięku. W szeregach tej organizacji
wybucha waśń kompetencyjna, która destabilizuje jej działania. Przez tydzień organizacja ta nie może podjąć
żadnych działań wymierzonych przeciwko tobie. Po prostu jej członkowie za bardzo pochłonięci są
wewnętrznymi sporami.
Paraliż dotyczy tylko struktur decyzyjnych. Pojedyncze osoby nadal mogą jednak działać na własną
rękę.
Zasianie złych manier
Koszt: 5

Opis: Stanowisz demoralizujący przykład dla innych osób. Sprawiasz, że ludzie w twoim otoczeniu zaczynają
zachowywać się źle, porzucają zdrowe nawyki, oddając się zamiast tego mało wyrafinowanym rozrywkom.
Wykonaj test Charyzmy lub Wdzięku. Jeśli ci się powiedzie twoja ofiara traci na 24 godziny wszystkie premie
ze zdolności i zalet opartych na dobrym wychowaniu (np. Nienaganny Wygląd, Etykieta). Otrzymujesz też
premię +10 do prób przekonania ich do wszelkich, niezdrowych lub nieeleganckich zachowań, wliczając w to
rozpustę, zażywanie narkotyków i inne, szkodliwe praktyki.
Zastraszanie poddanych
Wymagania: 5p, Zastraszanie lub Wiesz, kim jestem?
Opis: Bicz, żelazo i okrutne kary sprawiły, że twoi poddani dosłownie drżą ze strachu przed tobą. Wykonują
twoje polecenia, gdyż wiedzą, że muszą. Każdorazowo, gdy ktoś, kto podlega twojej osobie próbuje ci się
przeciwstawić ewentualny test Obrony Społecznej wykonuje z modyfikatorem -10.
Zatruwanie
Wymagania: 5p, Trucicielstwo
Opis: Każdy przedmiot w twoich rękach może zmienić się w śmiertelnie niebezpieczną, toksyczną pułapkę.
Możesz zatruć dowolny obiekt. Dotykowy kontakt z nim oznacza natychmiastowe zatrucie. Trucizna, którą go
powlekłeś nie musi być substancją dotykową. W takich okolicznościach ofiary otrzymują premię +20 do
ewentualnych rzutów na Wytrzymałość.
Zawoalowany przekaz:
Wymagania: 5p, Sztuka (...)
Opis: Sztuka, niezależnie, czy to malarstwo, muzyka, poezja czy literatura wykorzystuje język symboli i
metafor. Odwołując się do niego możesz w swoim utworze zawrzeć dowolny, ukryty przekaz: począwszy od
listu miłosnego, przez satyrę polityczną, po dokładny plan zamachu stanu. Czytelnik, wykonując test Mądrości,
Wdzięku lub Spostrzegawczości może odkryć, o czym jest prawdziwy przekaz, tak samo, jeśli wie, co czyta…
Wykonując dodatkowe podbicia możesz przyporządkować modyfikator -10 za każde podbicie dla osób
niepowołanych, które czytają dany utwór.
Zawstydzenie:
Wymagania: 5p
Opis: Z jakiegoś powodu cieszysz się szacunkiem, a twoje słowa mają duże znaczenie dla słuchaczy.
Każdorazowo, gdy kogoś ganisz czuje on się tą reprymendą dotknięty. Wykonaj test Charyzmy lub Wdzięku.
Jeśli ci się on powiedzie, twój rozmówca przyjął do wiadomości twoje słowa. Następnym razem, gdy będzie
próbował dokonać tego samego grzeszku będzie musiał wykonać test Opanowania. Jeśli mu się nie powiedzie,
zrezygnuje z zamiaru. Jeśli test się uda: zdolność przestaje działać. Tak czy siak podczas wszystkich działań
związanych z wykonywaniem zakazanej czynności otrzymuje karę – 10.
Zdolny zarządca
Koszt: 5
Opis: Jesteś urodzonym zarządcą. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testów Zarządza posiadłościami,
prowincjami, organizacjami i innymi rzeczami, którymi można zarządzać.
Złodziejskie oczka
Koszt: 5
Opis: Na pierwszy rzut oka potrafisz odkryć, co najbardziej opłaca się ukryć. Automatycznie wiesz, który
przedmiot w pomieszczeniu jest najbardziej wartościowy (choć nie znaczy to, że najłatwiejszy do spieniężenia).
Aby użyć tej zdolności musisz widzieć przedmiot. Umiejętność ta nie pozwala ci więc na automatyczne
odkrywanie ukrytych skarbów.
Zły
Koszt: 5, Zastraszanie
Opis: Jesteś zły. Jesteś naprawdę paskudny. Sama twoja obecność budzi lęk, a ludzie milkną w miejscach, w
których się znajdujesz. Jednocześnie budzisz też swoisty respekt. Nikt bowiem nie śmie ci się sprzeciwić.
Możesz używać swoich modyfikatorów społecznych z Zastraszania (i podobnych zdolności) w trakcie testów
Charyzmy opartych na przywództwie. Kumulują się one ze zwykłymi premiami do testów przywództwa.
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.
Zmiana uczuć:
Koszt: 5, Manipulacja Emocjonalna
Opis: Potrafisz naprawdę dobrze manipulować emocjami innych osób. Godzina rozmowy i wykonanie testu
Manipulacji Emocjonalnej, a twój rozmówca zapomina o jednym, starym uczuciu i zastępuje je nowym, bardzo
podobnym. Możesz np. sprawić, że twój rozmówca znienawidzi kochaną do tej pory osobę, lub odwrotnie,
pokocha nienawidzoną.
Mistrz Gry ma prawo przyznać ci karny modyfikator do testu, zależnie od siły uczucia, jakie twój
rozmówca żywi do obiektu swoich uczuć bardzo mocne uczucie. Przekonanie kogoś, by wybaczył np. twojemu
mocodawcy to, że ten wymordował mu całą rodzinę będzie bardzo trudne i może się skończyć dla ciebie
nieprzyjemnie.
Zmysł rynku
Koszt: 5
Opis: Cóż, potrafisz bardzo dobrze przewidzieć zachowanie rynku i dostosować do tego zachowanie
prowadzonego przez siebie interesu. Otrzymujesz premię +5 do testów Zarządzania posiadłościami,
prowincjami, organizacjami etc. oraz +5 do wszystkich testów społecznych związanych z handlem, sprzedażą,
negocjowaniem cen etc.
Znalezienie powiązań
Koszt: 5
Opis: Znajomość zwyczajów, osób i ich zachowań, pewien wrodzony instynkt oraz zwyczajna orientacja w
środowisku sprawiają, że potrafisz orientować się w międzyludzkich powiązaniach. Rozmawiając z jakąś osobą
możesz wykonać test Spostrzegawczości lub Mądrości. Jeśli zakończy się on sukcesem dowiadujesz się, z jakimi
jeszcze ludźmi powiązania ma ta osoba. Nie znasz ich natury (np. matka, pracodawca, przyjaciel, wróg), ani siły.
Znając potrzeby:
Wymagania: 5p
Opis: Potrafisz dosłownie „wyczuć” potrzeby swoich klientów, nawet, jeśli nie są jawne. Robisz to wykonując
test Mądrości lub Spostrzegawczości (zależnie od tego, która cecha jest dla ciebie najwygodniejsza). Wykonując
udany rzut dowiadujesz się, czego on potrzebuje lub pragnie, nawet, jeśli to nie jest potrzeba jawna. Często
bowiem klienci nie tylko nie wiedzą, co jest im potrzebne, lecz nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Dzięki
chwili rozmowy ty jesteś w stanie to z nich wydobyć.
Jeśli posiadasz ten przedmiot osoba, która go potrzebuje najpewniej od ciebie go kupi. Jeśli ma dużą
wartość: być może da się nim przekuć. Na pewno też polubi cię, jeśli jej go sprezentujesz.
Znajomość półświatka
Koszt: 5
Opis: Posiadasz niezwykłą wiedzę na temat półświatka, jego przedstawicieli i powiązań. Jesteś w stanie
zidentyfikować większość znaków gangów, znasz zwyczaje rządzące światem mafii oraz wiesz, gdzie spotkać
jego przedstawicieli i kupić nielegalne towary. Otrzymujesz premię +10 do wszelkich testów Wiedzy,
Spostrzegawczości i Charyzmy związanych z przestępcami.
Znajomość terytorium
Koszt: 5
Opis: Znasz podlegające ci tereny, jak własną kieszeń. Doskonale wiesz, w jakich miejscach znajdują się
wszystkie, najważniejsze lokacje i posiadłości. W dowolnym momencie możesz określić dowolną lokację, do
której chciałbyś trafić. Wykonaj test Mądrości lub Spostrzegawczości (zależnie, która cecha jest wyższa), by ją
znaleźć. Test wykonujesz z modyfikatorem zależnym od rzadkości obiektu, który chcesz odnaleźć. Trudność
testu wygląda następująco:
+10, 20 lub nawet 30 – miejsca znane, charakterystyczne lub sławne np. duże miasto, zamek książęcy, jedna z
gór, wieża najsławniejszego z okolicznych czarnoksiężników etc.
+ 0 – miejsce pospolite, łatwo dostępne i niesprecyzowane np. Schronienie przed deszczem, źródło wody pitnej,
osada ludzka lub miejsce ustronne

- 10 – miejsce nieco bardziej skonkretyzowane np. Najbliższa karczma, najbliższa chata wiedźmy, najbliższa
pracownia medyka, najbliższy kowal.
- 20 – miejsce bardzo nietypowe (np. ruiny zamku, wioska elfów, jaskinia) lub bardzo skonkretyzowanie, o
którym wiesz niewiele (np. wioska Polesie, jar Połamszkitki, Uroczysko Upiorów).
- 30 – miejsca ukryte, tajne lub zaginione np. zagubiona wśród bagien wyspa, na której można schronić się przed
wrogami.
O czasie dotarcia w dane miejsce decyduje Mistrz Gry.
Znajomość żerowisk
Wymagania: 5p, Tropienie lub Zdobywanie żywności lub Wiedza: Natura
Opis: Znasz doskonale zwyczaje dzikich zwierząt, potrafisz więc określić, w jakim miejscu szukają pokarmu,
budują kryjówki, gdzie chodzą do wodopoju lub wychowują swoje młode i gdzie generalnie można spotkać
przedstawicieli tego gatunku. Zdolność ta działa na Zwierzęta, Magiczne Bestie, Stwory Mroku i Potwory.
Wykonując test Mądrości lub Spostrzegawczości (wybór Gracza) możesz spróbować odnaleźć takie miejsce (i w
efekcie np. zapolować na coś).
Jeśli szukasz istoty nadprzyrodzonej test wykonujesz z modyfikatorem – 10. Dodatkowo skuteczność
testu zależy od tego, jak częsty jest gatunek, którego szukasz. Modyfikatory wynoszą: Bardzo częsty: -0, Częsty
– 10, Pospolity: -20, Rzadki: -30, Bardzo rzadki: -40, Unikalny: -50. Jeśli rzut się nie udał nie oznacza to, że
dane stworzenie w tym terenie nie występuje. Po prostu nie znasz w nim żadnego miejsca, które według twojego
wyobrażenia byłoby dlań optymalne.
By określić odległość, jaka dzieli cię od miejsca występowania rzuć 1k10:
1 – 1 godzina drogi
2 – 2 godziny drogi
3 – 4 godziny drogi
4 – 16 godzin (cały dzień) drogi
5 – 2 doby drogi
6 – 4 doby drogi
7 – tydzień drogi
8 – dwa tygodnie drogi
9 i 10 – ponad miesiąc drogi
Jeśli szukasz stworzenia nadprzyrodzonego automatycznie czytasz wynik o jeden punkt w tabeli niżej.
Jeśli poszukujesz istoty Częstej: również czytasz o 1 miejsce niżej, pospolitej: 2 miejsca niżej, rzadkiej: 3
miejsca niżej, bardzo rzadkiej: 4 miejsca niżej, unikalnej: 5 miejsc niżej. Obie te reguły kumulują się.
Jeśli próbujesz znaleźć zwierze, które w danym miejscu nie ma prawa występować (np. wieloryba na
pustyni) również jesteś je w stanie znaleźć. Wówczas jednak odległość należy uzupełnić o czas drogi potrzebny
do dotarcia do jego siedlisk (w tym wypadku: do najbliższego oceanu).
Znalezienie kozła ofiarnego
Koszt: 5
Opis: Potrafisz, jak nikt inny zrzucić winę na inną osobę. Jeśli jesteś o coś oskarżany możesz wskazać innego
człowieka i wykonać test Charyzmy. Od tego momentu on jest winny wydarzeniu i na nim zbiera się całe odium
otoczenia. Warunek jest jednak taki, że w wydarzeniu o które jesteś oskarżany musiała brać udział przynajmniej
jedna, inna osoba, która była współodpowiedzialna za porażkę. Jeśli działałeś sam: zdolność nie funkcjonuje.
Jednakże inną osobą mogą być np. żołnierze wroga, którzy przeszkodzili ci w realizacji planu.
Znawca obyczajów
Koszt: 5
Opis: Z łatwością przychodzi ci poznanie zwyczajów ludzi, z którymi się spotykasz. Wystarczy, że spędzisz w
czyimś towarzystwie kilka godzin (i wykonasz test Spostrzegawczości), a już potrafisz rozgryźć jego
zachowanie. Od tej pory w każdej chwili możesz wykonać test Mądrości by określić zwyczajowe zachowanie tej
postaci (np. X o 17 pije herbatę, Y co tydzień wyjeżdża na polowanie, Z minimum dwa razy dziennie odwiedza
świątynię etc.) i co za tym idzie jej prawdopodobne zajęcie w danej chwili, położenie i być może towarzystwo.
Zniżka:
Wymagania: 5p, Wycena i Targowanie się
Opis: Masz dostęp do wytwórców i bez większego problemu nabywasz towary poza głównymi kanałami
dystrybucji. Możesz nabywać je po cenach hurtowych tzn. po koszcie 50% ich wartości rynkowej. Umiejętność
ta jednak nie pozwala Ci nabywać żadnego przedmiotu z poza głównych list, przedmiotów unikatowych i
magicznych oraz wreszcie jakości wyższej, niż zwykła. Musisz też poczekać trochę czasu, nim przedmioty trafią
w twoje ręce. Zwykle zdarza się to po tygodniu od zgłoszenia zapotrzebowania.

Żmijowy język:
Wymagania: 5p
Opis: Twoje przewrotne słowa zdają się dosłownie siać zło. Za każdym razem, gdy próbujesz przedstawić jakieś
wydarzenie w złym świetle lub przekonać kogoś, do zdrady lub innego, złego czynu otrzymujesz premię +10 do
testów społecznych.

Appendix 2: Nowe Zalety:
- Nie jest konieczne, by książę posiadał zalety, lecz jest bardzo potrzebne, aby wydawało się, że je posiada.
Śmiem nawet powiedzieć, że gdy je ma i stale zachowuje – przynoszą one szkody, gdy zaś tylko wydaje się, że je
ma – przynoszą pożytek.
Niccolo Machiavelli
Bycie osobą ważną i wpływową, choćby nawet w skali jednej wsi otwiera wiele dróg, których
wędrowni śmiałkowie, nawet najbardziej wpływowi zapewne nigdy nie otrzymają. W poniższym rozdziale
znaleźć możesz Zalety, które mogą pomóc Ci w oddaniu korzyści, jakie twoja postać czerpie ze swojego statusu
społecznego i stanu posiadania.
Adoratorzy
Koszt: 3, 6 lub 9p, tylko kobiety
Opis: Jesteś piękną (lub bogatą lub mądrą lub masz szczęście) kobietą, o której rękę ubiegają się liczni
adoratorzy. Zaleta ta działa jak zaleta Przyjaciel, z tym, że ludzie ci są gotowi zabijać się o twoje względy. Z
drugiej strony jednak musisz je im udzielać, gdyż w innych okolicznościach mogą stracić swoje zainteresowanie
twoją osobą. Adoratorzy aktywnie zabiegają o twoje łaski, obsypują cię kwiatami i innymi, drobnymi
przedmiotami. Oczekują też, że kiedyś wybierzesz jednego z nich.
Wraz z Mistrzem Gry opracuj ich tożsamości i osobowości. Zasadniczo możesz jednak czuć, że masz
wolną rękę.
Atrakcja
Koszt: 4p.
Opis: Posiadasz coś… Jakiś konkretny, materialny przedmiot, który przyciąga uwagę do twojej osoby, towarów,
straganu czy sklepu. Ludzie przychodzą tylko po to, by na to popatrzeć, a oprócz tego jeszcze kupują. Atrakcją
może być wszystko: tresowana małpka, artefakt magiczny, kukiełki, które w święta umieszczasz na wystawie.
Otrzymujesz premię +10, jeśli próbujesz zarobić swoimi umiejętnościami na życie. Jeśli posiadasz Posiadłość i
starasz się dzięki niej czerpać dochody otrzymujesz premię +2 do rzutów na losowanie dochodu.
Duży biust
Koszt: 3p, tylko kobieta.
Opis: Masz biust duży i jędrny, nawet mimo faktu, że w Laruzji jeszcze nie wymyślono silikonu. Stanowi on
marzenie każdego erotomana. Otrzymujesz premię +10 do wszystkich testach opartych na Wdzięku
wykonywanych wobec mężczyzn.
Korespondencja:
Koszt: 1-5p.
Opis: Utrzymujesz bogatą i ożywioną korespondencję z jakimś człowiekiem (to, że jesteś niepiśmienny nie musi
stanowić dla ciebie przeszkody, wielu Laruzyjczyków dyktuje swoje listy). Być może jest to partner w
interesach, dawny nauczyciel, wpływowy uczony promujący twoje prace lub inna znana osoba. Za każdy punkt
wydany na tą zdolność otrzymujesz jednego przyjaciela korespondencyjnego. Możesz go wybrać z tej samej
listy, co ze zdolności Znajomości. Są to ludzie wpływowi. Może nawet bardzo wpływowi. Dopuszczalni są więc
władcy czy najpotężniejsi magowie tego świata.
Zasadniczo, mimo, że bardzo się lubicie dzieli was potężna bariera geograficzna. Przez to twój
przyjaciel nie może ci bezpośrednio pomagać. Jednak może wysłać ci paczkę, pisać w twoim imieniu lub
mediować wobec innych osób lub też np. opisywać ci sytuację w miejscu, w którym się znajduje. Możesz mu też
wreszcie skarżyć się na swoją sytuację materialną, choć nie zawsze zgodzi ci się dopomóc.
Królewska krew:
Koszt: 10p. Tylko Rycerz, Paladyn, Dworzanin lub Elfi Lord

Opis: W twoich żyłach płynie królewska krew, oczywiście odpowiednio rozcieńczona. Nie zmienia to faktu, że
masz pewne prawa do tronu (najpewniej jesteś w okoli tysięcznego miejsca), co jednak sprawia, że jesteś osobą
wpływową i znaczącą. W końcu może zdarzyć się, że zechcesz poskarżyć się swojemu kuzynowi…
Otrzymujesz premię +10 w testach społecznych w stosunku do osób ze szlachty. Dodatkowo zawsze
jesteś mile (co nie znaczy, że ciepło witany lub oczekiwany) widziany na dworze. Możesz też prosić swego
kuzyna o ograniczone wsparcie. Zapewne nie zgodzi się wysłać armii, by wsparła kogoś tak niewiele
znaczącego, jak ty. Jednak zawsze będziesz mieć konia, odpowiednie ubranie, miecz i środki na wyżywienie,
byś nie przynosił wstydu rodzinie.
Mieszkaniec metropolii:
Koszt: 3p. Kupiec, Rzemieślnik, Złodziej -1
Opis: Wychowałeś się w dużym, ludnym mieście. Spędziłeś w nim niemal całe życie. Bardzo możliwe, że nigdy
w dzieciństwie nie widziałeś zielonej trawy, czy krowy. Przez to nie za bardzo rozumiesz „wsioków”, a tzw.
ludzi lasu w ogóle nie potrafisz pojąć. Za to lepiej rozumiesz się z miastowymi. Otrzymujesz premię +10 do
skradania i ukrywania się w mieście, wszelkich testów odnajdywania ważniejszych osobistości, czy kontaktów z
ludźmi występującymi tylko w miastach (członkami dzielnicowych gangów, strażą miejską, politykami,
przestępcami), za to karę -10 analogicznych testach na terenach wiejskich i dzikich.
Następca:
Koszt: 10p.
Opis: Miałeś szczęście urodzić się w bogatej i wpływowej rodzinie. Co więcej: jako pierworodny i dziedzic
fortuny. To, jakie stanowisko odziedziczyłeś ustal ze swoim Mistrzem Gry, w zależnie od jego wizji kampanii,
twojej wizji postaci, oraz skali gry, na której gracie. Zasadniczo jednak w grę wchodzą: duże fortuny, tytuły
szlacheckie, wioski i miasta. Możesz być każdym: od syna zamożnego chłopa, po następcę tronu. Nie jest
powiedziane, że odziedziczysz swoje bogactwo kiedykolwiek w trakcie gry.
Jednak nawet potencjalne bogactwo sprawia, że jesteś osobą szanowaną i wpływową. Raz, że twój
zamożny ojciec wciąż żyje i może ci pomóc. Dwa, że gdy umrze, ty zajmiesz jego miejsce. I będziesz miał
środki, by wywrzeć swój gniew na tych, którzy cię urazili.
Oportunista:
Koszt: 3p.
Opis: Posiadasz niezwykły dar znajdowania okazji w biznesie. Dzięki temu zawsze potrafisz coś zdobyć taniej,
niż inni. Wszystkie towary i przedmioty kupujesz w znacznie niższej cenie, płacąc za nie o 10% mniej, niż
zwykle.
Partner biznesowy:
Koszt: 3p. Kupiec, Rzemieślnik -1.
Opis: Działalność gospodarcza, którą prowadzisz nie jest jednoosobowa. Posiadasz wspólnika, który pomaga ci
prowadzić interes. Ma to zarówno wady, jak i zalety. Zawsze, gdy płacisz za utrzymanie posiadłości lub
usiłujesz nabyć duże ilości towaru celem ich późniejszej sprzedaży uiszczasz tylko połowę należności. Resztę
reguluje twój partner. Otrzymujesz jednak tylko połowę zysków z posiadłości i późniejszej sprzedaży towaru
(choć i ewentualne straty masz niższe).
Starożytna linia krwi:
Koszt: 3p.
Opis: Pochodzisz ze starożytnego, choć prawdopodobnie mocno już podupadłego rodu. Twoi przodkowie
słynęli z wielkich dokonań, ty pragniesz im dorównać. Zaleta ta funkcjonuje, jak zaleta Sława, jednak jedynie
wobec ludzi dysponującymi zdolnościami Wiedza: Heraldyka, Wiedza: Historia lub podobnymi. Dodatkowo
dzięki swej determinacji otrzymujesz premię +5 do testów Siły Woli.
Syn księcia:
Koszt: 15p. tylko Rycerz, Paladyn, Dworzanin lub Elfi Lord
Opis: Jesteś bezpośrednim potomkiem bardzo wpływowego arystokraty, prawdopodobnie księcia lub króla. Jak
łatwo zgadnąć: czyni cię to postacią w świecie gry. Nawet pomimo faktu, że najpewniej nie jesteś najstarszy.
Jednak twój ojciec zrobi dla ciebie wiele. W zasadzie możesz prosić go o niemal dowolną pomoc, wliczając to
każdy przedmiot (jakość podstawowa), pokrycie części wydatków, pomoc wojskową, mediacje dyplomatyczne,
własną dziedzinę etc. Nie ma gwarancji, że pomoc zostanie ci udzielona w taki sposób, w jaki byś tego pragną,
lecz przynajmniej twoje najbardziej prozaiczne (rumak, kilku służących, utrzymanie na wysokim poziomie, broń
etc.) są najczęściej zaspokajane.

Drugą korzyścią jaką czerpiesz z tej zalety jest fakt, że twój rodzić interesuje się twoim losem i będzie
bardzo niezadowolony, jeśli spotka cię jakaś krzywda. Tak więc możesz liczyć na pomoc w razie trudnej
sytuacji finansowej, odbicie lub wykupienie z więzienia, albo zemstę, jeśli zostaniesz zabity.
Wierzyciele:
Koszt: 3, 6, 9 lub 12 p. Kupiec -1
Opis: Kilka osób jest ci coś winnych. Prawdopodobnie są to pieniądze, choć niekoniecznie muszą to być dobra
materialne. W każdej chwili możesz zażądać spłaty tych długów. Jako, że są one poważne: oznacza to, że
możesz żądać każdego ich dobytku. Oczywiście: jeśli zabierzesz wszystko tracisz tą zaletę…
Za 3 punkty twoim dłużnikiem są osoby niezbyt wpływowe: drobni kupcy, rzemieślnicy, zamożni
chłopi. 6 to niezbyt zamożni rycerze, kapłani, niezbyt potężni czarownicy. 9: to osoby bardzo zamożni rycerze,
sołtysi wiosek, burmistrzowie małych miast etc. Ewentualnie, zamiast tego możesz mieć po prostu więcej, niż
jednego dłużnika.
Wpływy
Koszt: 2 do 10p.
Opis: Posiadasz znajomych lub sprzymierzeńców w różnych miejscach. Wybierz ich z listy dawanej przez
zdolność Znajomości wydając 2 punkty za każdego. Osoby te są twoimi bardzo oddanymi i wiernymi
sojusznikami. Każdy z nich jest gotów reprezentować twoją sprawę. Poproszony o to będzie to robił. Oczywiście
twoi sojusznicy nie są na tyle ważni, by np. wysłać ci na pomoc armię. Jednak mogą np. umożliwić ci wzięcie
korzystnego kredytu, sprawić, by wojsko ominęło twoją rodzinę podczas werbunku lub by poborca podatkowy
przestał odwiedzać twoje gospodarstwo.
Wykształcenie wojskowe:
Koszt: 3p.
Opis: Cóż, być może jeszcze nie uczestniczyłeś w bitwie, jednak odebrałeś dokładne i solidne wykształcenie w
dziedzinie wojskowości. Jesteś więc: przynajmniej na papierze kompetentnym strategiem i dobrym materiałem
na wojskowego. Otrzymujesz premię +2 do wszystkich rzutów decydujących o wyniku bitew. Oraz tyle samo do
losowania wyników w tabeli bitew.
Znajomości:
Koszt: 1 do 10p.
Opis: Znasz wiele wpływowych osób. Przy czym kluczowym słowem jest „znasz”. Nie są ci nic winne, nie
muszą cię wspierać, jednak identyfikują cię po imieniu, wiesz, gdzie mieszkają i czasem rozmawiacie z dużą
przyjemnością. Jeśli znajdziesz się w kłopotach, to istnieje szansa, że zdołasz uprosić u nich pomoc. Zależy to
już jednak wyłącznie od twoich własnych umiejętności interpersonalnych.
Za każdy punkt wydany na tą zdolność możesz wybrać jednego znajomego. Znajomi mogą pochodzić z
następujących grup: Uczeni, Urzędnicy królewscy, Kapłani, Czarownicy, Kupcy, Oficerowie wojskowi,
Przestępcy, Artyści oraz Arystokraci. Każdy z nich jest osobą dość wpływową w danym środowisku i potężną.
Określ jej imię oraz funkcje.
Masz też do nich łatwy i nieograniczony dostęp.
Znany członek rodziny:
Koszt: 4, 8
Opis: Posiadasz bardzo wpływowego krewnego, piastującego bardzo wysokie stanowisko. Osoba ta w prawdzie
nie ma wiele czasu dla rodziny przywalona swoimi licznymi obowiązkami, jednak od czasu do czasu jest w
stanie jej w jakiś sposób pomóc. Raz na 3 miesiące możesz zwrócić się do niej o ratunek. Z całą pewnością
postara się go udzielić na wszelkie, dostępne sposoby. Zjawi się też osobiście na twoją prośbę. Jaką formę one
przybiorą zależy od stopnia tej zalety:
4p. – Twój krewny jest osobą wpływową na lokalną skalę: bogaty wujkiem z obcego kraju
podsyłającym pieniądze, przeorem lokalnego zakonu, członkiem lokalnej gildii, niższym oficerem, ważnym
służącym (np. zarządcą dworu) u ważnego szlachcica.
8p. – Twój krewny to osoba bardzo wpływowa, mogąca udzielić ci wsparcia w starciu z większością
przeciwników: ważny dowódca wojskowy, burmistrz dużego miasta, zamożny kupiec, arcykapłan szanowanej
świątyni, potężny arcymag lub silna istota nadprzyrodzona.
Klaryfikacja zasad:
Cześć zalet z Podręcznika Podstawowego i innych dodatków pomyślana została przed stworzeniem
dodatku Czas Królów. W związku z tym istnieje konieczność przekształcenia ich na nowe reguły. Oto one:

Azyl:
Koszt: 1, 2, 4, 6, 8, 10p
Opis: Znasz miejsce, w którym w razie czego możesz się bezpiecznie ukryć licząc na ochronę. Może to być
wszystko – od domu rodzinnego poczynając po siedzibę zamożnego przyjaciela lub protektora.
Otrzymujesz jedną posiadłość o wartości:
1 – 25 jp.
2 – 50-60jp.
4 – 100-150jp.
6 – 500-600jp.
8 – 1000 – 1500jp
10 – 5000 – 8000jp
Nie ponosisz kosztu utrzymania żadnego z tych obiektów. Jest to twoje dziedzictwo rodzinne i jesteś silnie
przywiązany emocjonalnie do tego obiektu. Nie możesz więc go sprzedasz. Jeśli stracisz tą posiadłość twoja
postać nie zdobywa Punktów Doświadczenia do momentu, aż ją odzyskasz.
Bogaty:
Koszt: różny
Opis: W jakiś sposób wpadła ci w ręce znaczna suma pieniędzy. Za każdy punkt przeznaczony na tę zaletę
otrzymujesz 5jp o wartości zależnej od Skali Gry, na której grasz.

Appendix 3: Nowe Wady:
Bogactwo i wpływy to nie tylko przywileje. To także obowiązki wobec poddanych, społeczeństwa czy
pracowników. Oraz często nieliche kłopoty, zwłaszcza, że zazdrośni, okrutni czy też tylko chciwi ludzie
zapewne będą tylko czekać, by wykorzystać twoją osobę. W tej części podręcznika znaleźć możesz garść Wad,
które posłużyć mogą do wzbogacenia tła twojej postaci.
Kwestionowana uczciwość:
Koszt: 2, 4, 6 lub 8p.
Opis: Krążą opowieści o tym, że nie jesteś zwykłym uczciwym człowiekiem. Ba! Uważany jesteś za złodzieja.
Niekoniecznie słusznie. Jednak odstrasza to od ciebie klientów i może wywołać wiele problemów. Powaga tej
sytuacji zależy w duże mierze od tego, jak trafne są oskarżenia.
2p. – oskarżenia dotyczą plotek. Jesteś oskarżany o kradzież, przestępstwo lub zdradę, której nigdy się
nie dopuściłeś.
4p. – oskarżenia dotyczą faktów. Są one już dawno za tobą, jednak niestety nadal nosisz konsekwencje
swych czynów. Mało prawdopodobne, by ktoś kiedyś zaufał ci w podobnej sytuacji.
6p. – oskarżenie nie tylko dotyczy faktów, ale też bardzo poważnej sytuacji. Nikt nie będzie robił z tobą
interesów, zwłaszcza ryzykownych, jeśli tylko będzie mógł wybrać kogoś innego.
8p. – oskarżenie dotyczy faktów i niesie bardzo poważne konsekwencje. Interesuje się tobą wywiad,
potężny władca lub możny czarownik. Większość ludzi na myśl o interesach z tobą wpada w panikę.
Niedyskretny:
Koszt: 4p.
Opis: Jesteś osobą niedyskretną, nie potrafiącą utrzymać tajemnicy, a przy tym totalną samochwałą. Zawsze,
gdy ktoś cię pyta o jakiś sekret na pewno go wypaplesz, choćby dla samej przyjemności opowiedzenia o tym.
Nie nadajesz się przez to do jakichkolwiek akcji związanych z wywiadem, przestępczością czy w inny sposób
wymagających dyskrecji. Zawsze, gdy jesteś pytany o coś, co powinieneś trzymać w tajemnicy musisz wykonać
test Opanowania. Jeśli ci się nie powiedzie, zdradzasz ów sekret.
Oustider:
Koszt: 4p.
Opis: Prawo, organizacja, umowy kupieckie: masz to wszystko gdzieś. Niestety wszyscy doskonale sobie z tego
zdają sprawę. Każdorazowo, gdy łamiesz w interesach prawo (np. sprzedajesz kradziony lub czarnorynkowy
towar, łamiesz monopol lub ustalenia gangu albo gildii) automatycznie jesteś wykrywany. Zmusza cię to albo do
naprawdę uczciwego życia, albo nauczenia się naprawdę szybkich ucieczek.
Pracownik kompanii
Koszt: 4p.

Opis: Nic, co wydaje się do ciebie należeć takie nie jest. Zamiast tego należy do kompanii kupieckiej, dla której
pracujesz. Ty natomiast jesteś wynagradzany prowizjami. Wszystkie twoje dochody na sesjach (wliczając w to
łup) należą do Kompanii. Musisz oddawać ich 50% swoim pracodawcom.
Przełożeni
Koszt: 4p. 8p.
Opis: W odróżnieniu od reszty drużyny nie jesteś wolnym strzelcem. Masz nad sobą grupę ludzi, którzy wydają
ci polecenia. Żądają też składania raportów oraz wykonywania jakichś zadań. To uciążliwe… I kłopotliwe.
Powaga tej wady zależny od tego, ile punktów kosztowała.
-4p. – Przełożeni wymagają od ciebie stałych raportów oraz realizacji zadań, które są czasochłonne i
uciążliwe oraz niecierpiące zwłoki. Nie bardzo rozumieją też, dlaczego poświęcasz czas i karierę, żeby polować
na smoki.
- 8p. – Przełożeni wymagają od ciebie realizacji zadań, które są niebezpieczne zarówno dla Ciebie jak i
dla drużyny. Sabotaż, szpiegostwo, morderstwa, przewożenie tajnych informacji… Każde z tych zadań może
narazić zarówno ciebie, jak i osoby z twojego otoczenia na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Każdorazowo, gdy nie posłuchasz swoich przełożonych otrzymujesz na końcu sesji jedynie 50%
należnego ci doświadczenia.
Smak bicza
Koszt: 4p. postać nie może należeć do profesji Wojownika, Rycerza lub Paladyna
Opis: Jesteś ofiarą przemocy. Torturowano cię, więziono, głodzono, bito. W efekcie twój charakter został
całkowicie złamany, a wola oporu zdruzgotana. Każdorazowo, gdy dochodzi do jakiejkolwiek sytuacji, w której
ktoś stosuje groźbę użycia siły jako argument automatycznie mu ulegasz. Nie stawiasz też żadnego oporu. Po
prostu poddajesz się i robisz, co ci karzą. Twoi towarzysze raczej nie mogą liczyć na wsparcie twojej osoby w
walce.
Nadal możesz brać udział w walkach, ale jedynie z istotami, które nie mówią.
Ścisłe więzy rodzinne
Koszt: 3p.
Opis: Rodzina to dla twojej postaci rzecz najważniejsza. Tęsknisz za nią i nie możesz wyobrazić sobie życia bez
sporego stadka babć, cioć, kuzynów, kuzynek i siostrzeńców. Nie ma też możliwości, żebyś się od nich uwolnił.
Określ swoją rodzinę, jej najważniejsze postacie oraz przekonania. Postacie te mają prawo weta w każdej
sytuacji. Jeśli dowiedzą się, że robisz coś, niezgodnego ze światopoglądem rodziny (ten nie musi być od razu
bardzo konserwatywny, mało kto lubi patrzeć, jak ich syn np. zabija… Lub odwrotnie, jak uchyla się od udziału
w rodzinnym interesie, jeśli należysz do rodziny przestępczej) i dojdzie to do uszu twojej rodziny, to popadasz w
niełaskę. Otrzymujesz za taką sesję jedynie 50% doświadczenia.
Oczywiście nie musisz wszystkiego mówić mamie czy tacie.
Wygnaniec
Koszt: 4p.
Opis: Tak naprawdę jesteś członkiem rodziny królewskiej (książęcej, w najgorszym razie hrabiowskiej). Jednak,
gdy byłeś mały źli ludzie zmusili cię do opuszczenia twych ziem. Wychowywałeś się zapewne na wsi, podając
za zwykłego chłopa. Szanse, byś odzyskał swój majątek są niewielkie (choć to wspaniały pomysł na przygodę).
Co gorsza: jeśli postawisz nogę na rodzinnej ziemi prawdopodobnie niemal natychmiast zostaniesz
rozpoznany… I zginiesz.
Wróg publiczny:
Koszt: 3p.
Opis: Każdy, kogo spotykasz przyznaje, że jesteś miłym, przyjaznym i wykształconym facetem. Masz żonę,
dzieci i przyjaciół. Jednak w życiu publicznym zmieniasz się w znienawidzonego potwora. Jest w tobie, twoim
zachowaniu i podejściu do ludzi coś, co sprawia, że całe zbiorowości cię nie cierpią. Być może chodzi o jakieś
czyny z przeszłości, niewyparzony język lub coś w tym rodzaju. Otrzymujesz karę -10 do wszystkich testów
społecznych zawsze, gdy próbujesz porozumieć się z większą grupą ludzi: występować na scenie, negocjować z
tłumem, dowodzić wojskiem czy rozmawiać z przedstawicielami jakiejś organizacji.
Zakładnik:
Koszt: 4p, 8p, 12p.
Opis: Jesteś zakładnikiem. W Laruzji zakładnicy są niestety stałym elementem polityki. Dzieci możnych,
dworskich oficjeli, przywódców rebelii czy choćby burmistrzów miast o separatystycznych tendencjach (albo w
ogóle burmistrzów, jeśli władca jest paranoikiem) częstokroć są takimi ogłaszane. Zwykle żyją one na dworze

osoby, która zażądała zakładnika traktowane z szacunkiem, jak dowolny inny dworzanin. Mają też pewną
swobodę poruszania się. Nie zmienia to faktu, że stanowią gwarant dotrzymania umów: traktatów pokojowych,
przymierzy czy paktów o nieagresji. Jeśli te zostaną złamane zwykle zakładników spotyka śmierć. Tak więc:
żyjesz stale uzależniony od tego, co zrobi osoba, z którą zawarto traktat. Ilość otrzymanych punktów zależy od
powagi sytuacji:
- 4p. sprawa jest niezbyt istotna, ryzyko złamania przez twojego mocodawcę układu jest niewielkie.
- 8p. sprawa jest dość istotna, co gorsza osoba, która cię przetrzymuje nie ufa ci. Masz bardzo
ograniczoną swobodę poruszania się. Nie możesz opuszczać opuszczać dworu bez straży. Jednak jeśli ktoś ci
towarzyszy możesz to zrobić.
- 12p. sprawa jest bardzo poważna i zapewne skończy się twoją śmiercią. Na dworze jesteś praktycznie
więźniem, nie masz prawa do swobody ruchu nawet w jego obrębie. Możesz zapomnieć o jego opuszczeniu.
Porozum się z Mistrzem Gry na jakich zasadach możesz brać udział w przygodach.
Zamaskowany spiskowiec
Koszt: 4p. 8p.
Opis: Należysz do spisku. Sam zdecyduj jaki to spisek: dworska koteria? Grupa dysydentów? Dopiero rodząca
się, chłopska rebelia przeciwko okrutnemu panu? To nieistotne. Gra w którą gracie jest jednak bardzo
niebezpieczna. Jeśli wyjdzie na jaw na pewno zostaniesz uwięziony, torturowany, by zmusić cię do wydania
twoich sojuszników i ostatecznie stracony.
Jeśli wybrałeś wariant za 8 punktów spisek, do którego należysz został już wykryty i rozbity. Ty, cudem
uszedłeś z życiem. Istnieje jednak wielkie ryzyko, że władze wiedzą o twojej tożsamości.
Zła krew
Koszt: 4p.
Opis: W twoich żyłach płynie krew kogoś bardzo złego… Być może jesteś potomkiem potężnej i wrogiej istoty
nadprzyrodzonej. Być może tyrana, czarnoksiężnika, zdrajcy lub zbrodniarza. Niekoniecznie wszyscy muszą o
tym wiedzieć, ale na co dzień spotykasz się z jego ofiarami. Ludzie ci nie odnoszą się do ciebie przyjaźnie.
Ciągle ciąży na tobie piętno zbrodni twojego przodka. Wielu chciałoby wywrzeć za nie zemstę.

Appendix 4: Nowe Moce:
W podręczniku tym wymieniono kilka mocy, które nie pojawiły się we wcześniejszych dodatkach. Ich
opis można znaleźć w tym podrozdziale. Dodatkowo dodałem w nim także klaryfikację do zasad dla kilku
wcześniej istniejących, które teraz zyskują nowe zastosowania.
Prawdziwie niewinny (moc potężna)
Posiadasz nieskalany niczym, czysty jak łza charakter. Nie oznacza to, że musisz być od razu świętym.
Oznacza to najpewniej, że jesteś zwykłym, bogobojnym, uczciwym i ciężko pracującym człowiekiem, który
jednak nie waha się wyciągnąć do innych pomocnej dłoni, gdy ta jest potrzebna. Jednak dzięki temu cieszysz się
łaską bogów.
Demony, Nieumarli i Istoty Mroku czują się nieprzyjemnie w twoim towarzystwie. Jednocześnie
zostawiają cię w spokoju, widząc, że siły zła nie mają do ciebie przystępu. Nie będą cię atakować, chyba, że sam
dasz im do tego powód, lub zmusi je do tego jakaś inna siła.
Osoby posiadające tą Moc mogą wybrać tylko te Profesje dla swojej postaci: Kupiec, Rzemieślnik,
Kapłan, Uczony.
Prorocze sny (moc słaba)
Od czasu do czasu śni Ci się przyszłość. Wizję nawiedzają cię jedynie w nocy, dotyczą przyszłości,
przeszłości lub teraźniejszości, czasem są bardzo wyraźne, czasem jedynie symboliczne. Zawsze są jednak
pomocne, choć zagadkowe.
Trzy razy na sesji możesz zażądać od Mistrza Gry zesłania wizji, gdy twoja postać będzie spać. Muszą
one ujawniać jakieś, przydatne szczegóły lub nieść ułatwienie.
Wróżby i Jasnowidzenie: Nowe zastosowania:
Zdolność Wróżby, moc Jasnowidz oraz czary o podobnym działaniu mogą zostać użyte do
przewidywania następnej tury. Jeśli powiedzie się rzut na ich skuteczność pozwalają przewidzieć sytuację, jaka
będzie miała miejsce w następnym sezonie. W tym celu Mistrz Gry powinien skorzystać z tabeli losowego
generowania wydarzeń już teraz i po prostu powiedzieć, jaki wypadł wynik.

Appendix 5: Nowe Przedmioty:

Władcy, wpływowi kupcy i inne, ważne osoby posługują się często przedmiotami i pojęciami, o których
zwykli ludzie mają nikłą wodzę. Nie chodzi tu bynajmniej o przedmioty zbytku, luksusowe dobra, czy wygodne
i piękne szaty. To także tytuły, przywileje, udziały… Wielu zwykłych ludzi nie jest nawet w stanie zrozumieć,
czym są te rzeczy i jaką mają wartość. Prości poddani często uznają je za mrzonki szlachty lub chytre sztuczki
kupców nie mające wpływu na zwykłe, uczciwe życie. W tym rozdziale umieściłem pewną ilość przedmiotów,
które mogą okazać się przydatne dla władców i ułatwić im życie.

Dostępność przedmiotów (zmiana zasad):
Jak łatwo zgadnąć nie wszystkie przedmioty są tak samo łatwo dostępne w handlu. Niektóre bardziej
wyspecjalizowane, potężniejsze, rzadziej spotykane czy zwyczajnie cenniejsze towary trudniej jest kupić niż
inne. Trudno w końcu oczekiwać, by np. jedwabne szaty były dostępne na rynku w każdej wiejskiej osadzie.
Zasadniczo według podstawowych zasad systemu problem ten ilustruje głównie cena przedmiotów.
Niestety jednak na wyższych skalach gry, gdy gracze mają do swojej dyspozycji miliony sztuk złota
Mistrz Gry może uznać, że dostępność przedmiotów jest zbyt duża. Wówczas należy posłużyć się następnymi
zasadami dostępności.
Żeby nabyć dowolny przedmiot gracze muszą wykonać test Charyzmy. Zasadniczo trudność dostępu do
niego zależy od kilku rzeczy. Są to:
1) Jakość przedmiotu:
Zasadniczo niemagiczne przedmioty normalnej i kiepskiej jakości kupowane są automatycznie, chyba,
że nabywca planuje kupić je w liczbie większej niż 100 x Skala Gry. Nabycie przedmiotów wyższej jakości
wymaga już jednak odpowiednich testów. Tak więc:
- Niskiej jakości: +10
- Dobrej jakości: -10
- Wysokiej jakości: -20
- Niezwykłej jakości: -30
- Legendarnej jakości: -40
- Nadludzkiej jakości: -50
- przedmiot jest magiczny: -10 (dodatkowo)
- przedmiot jest z listy rozszerzonej: -10 (dodatkowo)
2) Trudność dostępu:
- Wioska: +20
- Grud + 10
- Miasteczko +0
- Małe miasto -10
- Duże miasto -20
- U specjalistów -30
Kary są kumulatywne.
Każdorazowo, gdy nie powiedzie się test okazuje się, że dany przedmiot jest w tej chwili niedostępny
na rynku. Rzut ponowić można dopiero w następnym sezonie.
Przeklęte przedmioty:
W niektórych sytuacjach zdarzyć się może, że część twoich przedmiotów zostanie Przeklęta. Klątwy
mogą mieć różne efekty. Zasadniczo złośliwy Mistrz Gry ma jak najbardziej prawo wymyślać dowolne, zależnie
od sytuacji, własnej pomysłowości czy potrzeb scenariusza. Jeśli jednak nie zachodzi taka konieczność
sugerowałbym następne założenie: używanie przeklętego przedmiotu powoduje karę -20 do wszystkich
podejmowanych z jego pomocą testów. Tzn. miecz utrudnia fechtunek, tarcza czy zbroja obronę przed ciosami,
młotek: wbijanie gwoździ, pieniądze: przynoszą pecha w transakcjach handlowych.
Zamiast tego Mistrz Gry może też, raz na sesje zażądać przerzucenia jednego, udanego rzutu, tak długo,
jak długo postać ma przy sobie przeklęty przedmiot.
Przeklęci Agenci otrzymują karę -20 do wszystkich testów swojej skuteczności. Kara ta przenosi się też
na misje, przy których tacy współpracują.
Armia, w której są obecni przeklęci ludzie otrzymuje karę – 2 do rzutów na jego skuteczność bojową.
Jednak przeklęci muszą stanowić minimum 5% ludzi znajdujących się w oddziałach. W większości
społeczeństw plotki o ciążącej nad kimś klątwie wystarczą, by osoba taka została zwolniona ze służby
wojskowej.
Zarządzanie przeklętymi posiadłościami jest trudniejsze o -20. Dodatkowo ich dochód obliczany jest z
karą -4.
Trudność zdjęcia klątwy wynosi 1k100 +10 (chyba, ze Mistrz Gry ma lepszy pomysł). Jeśli posiadacz
przeklętego przedmiotu ma mniejszą Siłę Woli, niż wynosi moc klątwy jego myśli są przez ów artefakt

zdominowane. Dobrowolnie nie pozbędzie się go, będzie przekonany o jego niezwykłych właściwościach.
Zawsze też, mając do wyboru kilka innych przedmiotów wybierze przeklęty.
Opętane przedmioty:
Niektóre przedmioty zamieszkane są przez jaźnie różnych, potężnych i często potencjalnie wrogich
istot. Najczęściej są to dusze zmarłych lub demony, czasem inne typy nieśmiertelnych, zwykle rozgniewanych,
celowo zapieczętowanych w tych właśnie artefaktach. Część przedmiotów ma własnych mieszkańców, własne
dusze i własne intelekty. Niektóre z nich potrafią opętać innych ludzi.
By mogły z niej skorzystać ofiara musi dotknąć celu, a następnie wykonać przeciwko niemu test Siły
Woli. Jeśli mu się powiedzie wchodzi do umysłu istoty i zdobywa nad nią kontrolę.
Jeśli mu się nie powiedzie byt nie zostaje wpuszczony do umysłu, chyba, że opętywany się na to
zgodzi. Podówczas pozostaje w uśpieniu.
Opętująca istota może, jeśli tylko wygrała kolejne porównanie Siły Woli kierować dowolnie ruchami
stworzenia, które opętała, używać swych zdolności i rzucać czary za pośrednictwem nowego ciała. Otrzymuje
też zdolność Nieczułość. Tak kierowane ciało zdradza jednak wyraźnie widoczne symptomy sugerujące, że jest
zamieszkane przez obcą świadomość, takie jak zmiany w zachowaniu, głosie, wyglądzie (zwłaszcza oczu),
wrażliwość na choroby i wyczuwalna, nadprzyrodzona aura.
Opętany może próbować odzyskać kontrolę nad swym ciałem dokonując pojedynku Siły Woli. Może na
taki zdecydować się raz na 15 minut.
Opętujący – jeśli pozostaje w uśpieniu – pozwala kierować właścicielowi ruchami własnego ciała. W
każdej chwili może jednak podjąć następujące akcje:
- spróbować zdobyć kontrolę nad ciałem (co wymaga testu Siły Woli)
- spróbować pomóc kontrolowanej istocie. Istota ta otrzymuje wówczas premię +10 do dowolnego testu,
może używać Zdolności, Czarów i Mocy bytu, który nosi w umyśle. Akcja ta możliwa jest jedynie, gdy
byt kontroluje ciało, lub jego nosiciel zgodzi się na to. W tym drugim wypadku otrzymuje karę –
1(kumulatywną) do każdego następnego pojedynku Woli ze swym pasożytem.
- ukarać swego nosiciela po prostu sprawiając ból jego ciału i posuwając się do samookaleczenia. Jest to
możliwe jedynie wtedy, gdy byt kontroluje ciało.
Zabicie ciała opętanego oznacza jego śmierć, lecz pozostaje bez wpływu na zamieszkującego je,
duchowego pasożyta. Stwór zostaje wówczas natychmiast wyrzucony z powłoki, przybierając postać, w której
może oddziaływać na fizyczny świat, co potrafi być bardzo przykrą niespodzianką.
Przedmiot, który nie zdołał nikogo opętać nadal pozostaje aktywny. Jego mieszkaniec wedle woli może
używać wszystkich swoich mocy. Dodatkowo przedmiot taki może zmienić swoje położenie o metr raz dziennie
oraz stawiać dowolną ilość razy opór swojemu użytkownikowi dodając lub odejmując 20 od wszystkich testów
wykonywanych za jego pomocą czynności.
Przywileje:
Przywileje są typem praw występujących w niektórych, wyżej rozwiniętych społecznościach.
Zasadniczo są to specjalne uprawnienia i zezwolenia udzielane przez władców swoim najwierniejszym
poddanym. Zwykle mają one formę zrzeczenia się na rzecz obdarowanej osoby części uprawnień i kompetencji
władcy. Częstokroć pozwalają też na korzystanie z jego dobytku, posiadanych sług czy nawet przedmiotów
należących do jego poddanych. W niektórych momentach zezwalają nawet na zajmowanie prywatnego czasu
władcy lub wykonywania działań w innych warunkach nielegalnych.
Wiele przywilejów bardzo poważnie ingeruje w system administracji, funkcjonowanie jej gospodarki
lub wręcz życie dworzan albo nawet samego władcy. Rzadko więc wydawane są lekką ręką.
Handel przywilejami:
Wbrew pozorom: handel przywilejami jest rzeczą zbyt pospolitą. W wypadku niektórych przywilejów
władcy odsprzedają je chętnie, gdyż uważają, że jest to dobry sposób na wzbogacenie skarbca. Inne natomiast
udzielane są przez ich urzędników, namiestników czy inne wpływowe osoby. Tak więc zakup ich jest jak
najbardziej możliwy. Są jednak i takie, które wystawiane są jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Do tego
typu przywilejów należą: dyspensy, zezwolenia działalności, listy kaperskie czy tytuły królewskich przyjaciół.
Prawie nigdy się nimi nie handluje.
Przywileje mogą zostać sprzedane tylko przez władcę lub wyznaczonego urzędnika, choć może je
nabyć każdy. Nie jest jednak możliwe ich odsprzedanie (choć często są dziedziczne), gdyż wystawiane są na
osobę.
Większość przywilejów wystawiana jest nieodpłatnie, za dokonane dla władcy zasługi.
Ceny:

Ceny przywilejów pełnią jedynie rolę orientacyjną. Tak naprawdę mało który z nich jest łatwo
dostępny. Najczęściej, nawet mimo korupcji udzielający ich zwracają pilną uwagę na to, kto je otrzymuje.
Nazwa:
Prawo
gościny

Trudność dostępu Cena:
Opis:
Udzielić go może 50 jednostek Udzielając prawa gościny władca tak naprawdę zezwala na
tylko
faktyczny pieniędzy
korzystanie komuś, ze swoich, prywatnych posiadłości i dobytku.
władca
danego
Prawo takie udzielane jest najczęściej dla osób goszczących na
obszaru
dworze królewskim, zapewniając im zakwaterowanie, wyżywienie i
obsługę oraz pieniądze na drobne wydatki.
Równie często przyznawane jest ono osobom, których pracę władca
w jakiś sposób wspiera np. uczonym, czy artystom.
Działanie: Prawo gości pozwala na korzystanie z jednej posiadłości
danego Władcy. Może to być dowolna posiadłość. Osoba
korzystająca z tego przywileju otrzymuje wszystkie korzyści z jej
posiadania, lecz nie musi ponosić kosztów jej utrzymania (oraz
niczego nie zarabia).
Wydanie tego przywileju podnosi Koszt Utrzymania danej
posiadłości o 10%. Jak łatwo zgadnąć Władcy unikają więc
wydawania tego przywileju, chyba, że osobom bardzo dlań
zasłużonym.
Dla każdej posiadłości przywilej ten należy zdobyć oddzielnie.
Zwykle większość przysług władcy uważają za spłacone po
wystawieniu jednego przywileju. Jak łatwo zgadnąć przywilej ten
nie może zostać wydany dla Posiadłości, których dany władca nie
posiada.
Uwaga! Ten przywilej wymaga prywatnej łaski władcy. Nigdy nie
bywa przedmiotem handlu.
Prawo
Udzielić go może 50 sztuk złota Przywilej ten wydawany jest niekiedy dla ludzi, na których łatwości
przejazdu
tylko
faktyczny
podróży władcy zależy. W większości otrzymują go więc kurierzy i
władca
danego
posłowie, ale także delegacje z obcych dworów, czy też ludzie
obszaru
działający na polecenie możnego, realizujący dla niego różnego
rodzaju, ważne misje.
Działanie: Przywilej ten pozwala na znaczne przyśpieszenie
podróży. Korzystający z niego ma prawo otrzymać wyżywienie,
gościnę i konia w każdym miejscu należącym do władcy. Wszystkie
te rzeczy otrzymuje za darmo. Wszelkie rachunki regulowane są za
niego ze skarbca królewskiego lub w postaci zwolnień z płacenia
podatków, danin lub pańszczyzny. Często dużych.
Uwaga! To bardzo kosztowny przywilej. Zwykle więc nie jest
sprzedawany, gdyż nikomu się to nie opłaca. Przyznawany jest w
specjalnych okolicznościach, gdy wymaga tego sytuacja.
Prawo
Udzielić go może 200 sztuk złota Prawo to jest uznaniem wielkiego zaufania władcy. Pozwala ono na
sprawowania tylko
faktyczny
dociekanie sprawiedliwości w jego imieniu, stosowanie dowolnych,
śledztw
władca
danego
laruzyjskich środków prawnych (w tym pozwolenia na
obszaru
aresztowania, stosowanie przemocy bezpośredniej oraz wymuszanie
zeznań za pomocą tortur).
Inni słudzy władcy nie mają prawa interweniować w działania
śledczego. Straż miejska, żołnierze i inne służby mające za zadanie
egzekwować prawo w danej prowincji są zobowiązane do pomocy
śledczemu.
Uwaga! Prawo to nigdy nie jest przedmiotem handlu. Udzielenie
jego jest wielkim wyrazem uznania władcy. Zwykle przydzielane
jest osobom cieszącym się bardzo dobrą opinią (np. znanych
obrońców sprawiedliwości) na pojedyncze działania (np. tropienie
czarownic lub wampirów, zwalczanie górskich rozbójników etc.)
oraz okresy czasowe.
Nakaz
Udzielić go może 200 sztuk złota Zasadniczo przywilej ten zawiera polecenie pomocy skierowane do
pomocy
tylko
faktyczny
wszystkich sług i poddanych danego władcy. Mają oni obowiązek
władca
danego
wesprzeć w każdy, dostępny sposób cieszącą się tym przywilejem
obszaru
osobę.

Większy
nakaz
pomocy

Udzielić go może 1000
tylko
faktyczny złota
władca
danego
obszaru

sztuk

Prawo
otwartych
drzwi

Udzielić go może 200 sztuk złota
tylko
faktyczny
władca
danego
obszaru

Większe
prawo
otwartych
drzwi

Udzielić go może 2000
tylko
faktyczny złota
władca
danego
obszaru

Dyspensa

Udzielić go może 200 sztuk złota
tylko
lokalny
arcykapłan

Większa
dyspensa

Udzielić go może 2000
tylko arcykapłan złota
ważnej świątyni

Prawo
prowadzenia

Udzielić go może 200 sztuk złota
tylko
faktyczny

sztuk

sztuk

Polecenie pomocy dotyczy tylko spraw prostych, załatwienia
różnego rodzaju rzeczy czy rozwiązania problemów. Nie wymaga
jednak narażania swojego majątku lub życia albo porzucania zadań,
które normalnie wykonują poddani.
Tak naprawdę w wielu momentach przywilej ten funkcjonuje na
zasadzie dobrowolności.
Działa podobnie jak powyższy, przy czym poddanym nie wolno jej
otwarcie odmówić. Jeśli tak zrobią popełniają przestępstwo.
Osoby wykorzystujące ten przywilej mogą wymagać działań
narażających ludzkie życie, żądać pomocy wojskowej, materialnej
oraz odrywać ludzi od pracy. Odmówienie jej jest ciężkim
przestępstwem.
Uwaga! Ponownie jest to bardzo potężny i kłopotliwy przywilej.
Naraża administrację i wojsko księcia na bardzo poważne straty.
Przyznawany jest więc praktycznie tylko najbardziej zaufanym
ludziom księcia w sytuacjach wyjątkowych. Praktycznie nie da się
tego przywileju nabyć w żaden sposób.
Przywilej ten gwarantuje wstęp do posiadłości władcy. Osoba go
posiadająca może, nienagabywana przez strażników czy ochronę
wkroczyć do dowolnego miejsca, a następnie je opuścić. Ma też
prawo wolnego wstępu do wszystkich pałacy i innych lokali władcy.
Nie ma jednak prawa do poruszania się po terenie zamkniętym dla
zwykłych ludzi i pilnie strzeżonym np. z powodów bezpieczeństwa.
Uwaga! Przywilej ten należy do częściej nadawanych, otrzymuje go
między innymi wielu dostawców czy służących. Stosunkowo łatwo
też kogoś przekupić, by zgodził się wystawić konieczne do cieszenia
się nim dokumenty.
Jednakże z powodów bezpieczeństwa nadal obrót nim jest
ograniczany, a odpowiednie służby interesują się każdym,
pragnącym go zdobyć.
Korzystająca z tego przywileju osoba ma prawo wejść do każdego
miejsca na terytorium udzielającego go władcy. Do listy tej zaliczają
się także wszystkie miejsca tajne i pilnie strzeżone.
Odmówienie jej tego prawa jest ciężkim przestępstwem.
Uwaga! Przywilej ten niesie za sobą bardzo ciężkie zagrożenie dla
bezpieczeństwa całej prowincji. Zwykle udzielany jest tylko
najważniejszym doradcą i współpracownikom władcy.
W zasadzie nie jest to przywilej, tylko raczej swego rodzaju
rozgrzeszenie. Mogąca się nią wylegitymować osoba jest
rozgrzeszona z jakiegoś rodzaju, lekkich grzechów religijnych. Nie
ponosi też żadnych kar za jej złamanie, w świetle prawa
kanonicznego. Nie ma to jednak przełożenia na prawo świeckie.
Lekka dyspensa pozwala na np. jedzenie zakazanych pokarmów w
okresie postów, zawarcie małżeństwa przed oficjalnym końcem
okresu żałoby, czy np. przeprowadzanie sekcji zwłok.
Uwaga! Lekka dyspensa należy do najczęściej wystawianych
przywilejów. Przez większość arcykapłanów jest praktycznie
sprzedawana.
Większa dyspensa działa, jak zwykła Dyspensa. Różnica polega na
tym, że rozgrzesza z ciężkich grzechów, tak, jak: kult ciemnych sił,
kradzież, uprawianie magii nekromantycznej, akt rebelii, złamanie
poważnej przysięgi czy morderstwo.
Uwaga! Instytucja Ciężkiej Dyspensy budzi bardzo silne
kontrowersje i krytykowana nawet przez samych duchownych. W
szeregach łowców czarownic działa kilka wampirów oraz
nekromantów legitymujących się nią. Kilka razy była też używana
jako narzędzie polityczne. Poza tego typu przypadkami nie jest
jednak wykorzystywana.
Niekiedy nazywane też żywym dowodem korupcji. Osoba
posiadająca ten przywilej ma prawo trudnić się niektórymi,

działalności

Prawo
wglądu
księgi

władca
obszaru

danego

Udzielić go może 2000
w tylko
faktyczny złota
władca
danego
obszaru

sztuk

Królewska
przyjaźń

Udzielić go może 3000
tylko
faktyczny złota
władca
danego
obszaru

sztuk

List kaperski

Udzielić go może 200 sztuk złota
tylko
faktyczny
władca
danego
obszaru

Tytuł
szlachecki

Udzielić go może 200 jednostek
tylko
faktyczny pieniędzy
władca
danego
obszaru

Prawo
ściągania
podatków

Udzielić go może Patrz opis
tylko
faktyczny
władca
danego
obszaru

ściganymi przez prawo czynnościami np. stosować magię
nekromantyczną, sprzedawać kradzione rzeczy, trudnić się
hazardem, obrotem opium lub prowadzić domy publiczne, polować
w królewskich lasach, łamać monopole i inne regulacje władcy.
Mało prawdopodobne jest jednak, by prawo wydało zezwolenie na
przemyt, kradzież lub morderstwa. Dodatkowo jest to zezwolenie
świeckie i nie ma wpływu na decyzje władz religijnych.
Uwaga! Mniej lub bardziej oficjalnie przywilej ten jest wydawany
relatywnie często, niemal każdemu, kto ma jakieś, bliższe układy z
władzą.
Osoba posiadająca ten przywilej ma prawo wglądu w każdą
dokumentacje każdego przedsięwzięcia mającego miejsce na
ziemiach wystawiającego przywilej władcy. Może zapoznawać się
więc z księgami rachunkowymi kupców, czy dokumentacją
urzędników.
Uwaga! Wbrew pozorom jest to bardzo potężna zdolność,
praktycznie pozwalająca na kontrolę każdego działającego w
prowincji przedsiębiorstwa. Jej wydanie bez uzasadnionego powodu
powoduje obniżenie Nastawienia wszystkich organizacji i Morale
poddanych o 1k3-1 stopnie.
Osoba o tej zdolności uważana jest za przyjaciela władcy i jego
zaufanego towarzysza. Może w każdej chwili zażądać widzenia się z
nim i z całą pewnością takie otrzyma. Nie ma też problemów z
umówieniem audiencji.
Uwaga! Przywilej ten pozwala na bardzo dużą ingerencję w
prywatność władcy. Tak więc ci udzielają go jedynie osobą, które
naprawdę cenią (lub lubią). Nie da się go w żaden sposób kupić.
List kaperski to po prostu zezwolenie na piractwo… Wydawany jest
kapitanom statków, najczęściej w trakcie wojny. Oficjalnie
stwierdza, że dana osoba działa na służbie władcy. W zamian za
nabycie Listu Kaperskiego pirat ma prawo do napadania statków
pływających pod banderą wroga i grabienia jego ziem. Nikt też nie
uważa go za pirata, a łupy może sprzedawać po normalnych, a nie
zaniżonych cenach.
Uwaga! List ten należy do jednych z nielicznych, dostępnych w
wolnym handlu.
Osoba wykupująca ten tytuł zostaje automatycznie pasowana na
rycerza. Otrzymuje wszelkie korzyści płynące z należenia do stanu
(ale nie profesji) rycerskiego i od tej pory jest szlachcicem.
Zwykle nobilitacja przyznawana jest za wielkie czyny i ważne
zasługi. Nadmierne jej wykorzystywanie budzi sprzeciw zarówno
samej szlachty, jak i społeczeństwa.
Każdorazowo, gdy władca sprzedaje tytuł szlachecki musi wykonać
test Mądrości (jako Zarządzania). Jeśli się on nie powiedzie Morale i
Dyscyplina w Prowincji spadają o 1 stopień.
Prawo takie sprzedawane jest dość często przez władców
niepotrafiących samodzielnie uporać się ze ściąganiem podatków.
Zwykle otrzymują je kupcy (zwykle działający na zasadach
podobnych do zorganizowanej przestępczości), którzy samodzielnie
próbują ściągnąć daniny.
W zamian władca otrzymuje jedynie jakąś część należności,
umówionej podczas transakcji. Zwykle wynosi ona 1k100 procent
zwykłego podatku.
Poborcy tego typu zwykle działają bardzo brutalnie, praktycznie
grabiąc mienie podatników, puszczając z dymem obejścia tych,
którzy się opierają i sprzedając w niewolę tych, którzy są niezdolni
zapłacić. Stosują przy tym zasadę odpowiedzialności zbiorowej.
Jeśli np. gdzieś natrafią na zorganizowany opór, to zwykle po prostu
zdzierają więcej gdzieś indziej. Zwykle po ich przejściu zostają
tylko ruiny i ludzie pozbawieni jakichkolwiek środków do życia.

Prawo
rekwizycji

Udzielić go może
tylko
faktyczny
władca
danego
obszaru

Monopol
królewski

Udzielić go może
tylko
faktyczny
władca
danego
obszaru

Władca może sprzedać ten przywilej dla każdej Jednostki Ludności
w prowincji osobno. Jest to jedna z nielicznych metod ściągnięcia
podatków z Buntowników czy Biednych.
1000
sztuk Przywilej ten pozwala posiadaczowi zagarnąć każdy, dostępny
złota
przedmiot na swój użytek. Odmówienie mu tego jest ciężkim
przestępstwem. Wszystkie straty poniesione z tego powodu
regulowane są z nadwyżką przez skarbników władcy.
Uwaga! Prawo to z jednej strony naraża skarbiec na bardzo duże
wydatki, wywołuje też niezadowolenie wśród ludności. Udzielane
jest rzadko, głównie wysokim dowódcom wojskowym. Korzystanie
z niego w warunkach innych, niż niebezpieczeństwa publicznego
jest także zakazane.
Patrz opis
Osoba, która otrzymała ten przywilej jest jedyną osobą posiadającą
prawo do sprzedaży pewnego, ściśle określonego towaru na
ziemiach władcy. W efekcie jej zyski rosną o 10%.
Jednakże taka decyzja powoduje jednocześnie niezadowolenie
mieszkańców, zwłaszcza lokalnych wytwórców i sprzedawców.
Każdorazowo przyznając przywilej władca musi wykonać test
Mądrości, inaczej Nastawienie i Morale obniżą się o 1k3 stopnie.
Jeśli monopol dotyczy jakichś, ważnych dla gospodarki i
poszukiwanych towarów (drewno, zboże, konie etc.). Morale i
Nastawienie bez rzutów obniża się o 1k6 stopni.

Mimo to przywileje tego typu są dość często nadawane. Zwykle ich
koszt jest równowartością 1000 jednostek danego towaru.
Prawo składu Udzielić go może 1000 jednostek Prawo składu jest kontrowersyjną regulacją handlową. Powoduje, że
tylko
faktyczny pieniędzy
kupcy przejeżdżający przez jakieś miasto mają obowiązek
władca
danego
zatrzymać się w nim przez określony okres czasu i wyłożyć do
obszaru
sprzedaży wszystkie, posiadane przez siebie towary.
Zasadniczo Prawo Składu ma dwa sposoby działania. Dzięki niemu
każda jednostka Dróg i Rzek w danej prowincji generuje o 1
jednostkę Dochodów więcej.
Jednakże Nastawienie do takiej prowincji spada o 1k4 stopnie.
Uwaga! Prawo składu dość często nadawane jest miastom.
Nieodłącznie prowadzi to do konfliktów. Niektórzy władcy stosują
je więc jako narzędzie polityki „dziel i rządź”.
Przywileje – lista rozszerzona:
Nazwa:
Trudność dostępu Cena:
Przyjęcie do Udzielone może 500 sztuk złota
szczepu
być na skutek
aklamacji
większości
członków
plemienia
„Ochrona”

Przestępcza
nietykalność

Opis:
Wielkie zasługi, bohaterskie czyny czy innego rodzaju dokonania i
przysługi wyświadczone barbarzyńcom lub innym, niezbyt
rozwiniętym ludom sprawiają, że jesteś przez jedno z ich plemion
traktowany, jako swój. Masz identyczne prawa i obowiązki, jak
pozostali członkowie plemienia. Nikt też nie ma ci za złe tego, że
pochodzisz z innego ludu… Nawet, jeśli jesteś orkiem w szczepie
ludzi, czy człowiekiem w szczepie orków…
U
bandyckich 20 sztuk złota / „Przywilej” ten to po prostu protekcja wymuszana niekiedy przez
przywódców
kwartał
przestępców: obojętnie miejskie gangi czy leśnych zbójów.
Pieniądze uiszczone samozwańczemu panu dzielnicy czy też szlaku
w zamian za to, że łaskawie cię nie napadnie.
Z drugiej strony: na jego terytorium faktycznie gwarantują
bezpieczeństwo.
U
bandyckich 200
sztuk Ten „przywilej” to rodzaj ubezpieczenia czasem wydawanego przez
przywódców
złota / kwartał gangi bandytów. Oznacza ono ni mniej ni więcej, że dany gang
nigdy nie weźmie zlecenia na osobę, która wykupiła tą usługę.
Zabezpiecza to przed kradzieżami, napadami, rozbojami czy
próbami zamachów.
Tak naprawdę jednak ubezpieczenie to nie zawsze się sprawdza.
Niestety bandyci i złodzieje nie należą do osób znanych z
uczciwości. Nie słyną też z przestrzegania nawet własnych reguł.

Można jednak założyć, że tak długo, jak długo nikt nie przelicytuje
oferty faktycznie przestępcza nietykalność działa.
Przywilej ten łatwo wykupić, jeśli tylko ma się odpowiednie
kontakty i wie, z kim należy rozmawiać.
Listy:
W świecie bez środków masowego przekazu, a nawet poczty listy mają inne znaczenie, niż w naszym
świecie. W chwili, gdy nie nie ma możliwości natychmiastowego kontaktu słowo pisane nabiera innej wartości.
Listy przenoszone są zwykle przez gońców. Czasem wręcza się je podróżnikom podróżującym akurat w tym
samym kierunku, w którym zmierza przesyłka. Także osoby podróżujące z jakimiś, ważnymi zadaniami
zabierają ze sobą listy potwierdzające ich tożsamość oraz zawierające szczegółowe informacje na temat ich
zadania. Listy takie noszą zwykle podpis jakiejś, ważnej osobistości, ważnego kapłana lub szlachcica, który
pozwala rozpoznać ich autentyczność. Są też oznakowane szeregiem pieczęci, które również dodają im
znaczenia.
Listy tego typu często padają celem oszustwa, dlatego też nieraz stosuje się przemyślne metody ich
zabezpieczania.
Ceny:
Ceny ponownie pełnią jedynie rolę orientacyjną. Zwykle listy pisane są od ręki, jeśli zajdzie taka
potrzeba. Niekiedy, gdy ktoś potrzebuje akurat jakiegoś dokumentu, a ma dobre kontakty z lokalnym władcom
jest w stanie wynegocjować niektóre z nich, za drobną przysługę. Czasem też wydawane są przez urzędników za
łapówki. Jest to jednak przypadek bardzo rzadki.
Nazwa:
List żelazny

Trudność dostępu Cena:
Udzielić go może 100 sztuk złota
tylko
znaczący
władca

Opis:
List żelazny jest rodzajem gwarancji nietykalności… Zwykle
składa się on z szeregu mniej lub bardziej zawoalowanych gróźb,
które władca wygłasza pod adresem osób, które zechciałyby
skrzywdzić posiadacza tego listu.
List żelazny teoretycznie gwarantuje bezpieczeństwo, także
osobom, które są przestępcami, lub poszukiwane są za inne
zbrodnie. Osoby takie nie mogą być aresztowane lub zgładzone
przez stróżów prawa. Pogwałcenie zasad listu jest doskonałym
pretekstem do wojny i zwykle traktowane jest jako jej
wypowiedzenie.
Jak łatwo zgadnąć listy żelazne zapewniają przywileje tylko w
prowincjach, którym dany władca może faktycznie zagrozić, lub
które próbują utrzymać z nim dobre stosunki.
Listem jakiegoś książątka nikt nie będzie się przejmował, prócz
jego sąsiadów. Listy królewskie gwarantują względne
bezpieczeństwo na obszarze większości Laruzji.
200 sztuk złota Immunitet dyplomatyczny to forma protekcji, jaką otrzymują
posłowie i członkowie poselstw. Osoby te są nietykalne i oba
państwa, zarówno to, do którego zostali wysłani jak i to, z
którego przybywają zgadzają się przestrzegać tych praw.
Immunitety nie zawsze są przestrzegane, jednak Laruzyjczycy
radzą sobie z tym problemem dzięki instytucji zakładników.
Dzięki niej, jeśli poseł zostanie zamordowany jest zwykle na kim
go pomścić.
Osoby objęte tym przywilejem są nietykalne. Nie można im
zrobić żadnej krzywdy i aresztować. Także ich korespondencja,
wszystkie przedmioty oraz miejsce zamieszkania są nietykalne i
nikt nie ma prawa ich rewidować. Wreszcie: nie podlegają
lokalnemu prawu, nawet jeśli oskarżone są o najcięższe zbrodnie.
100 sztuk złota To kolejna forma listu żelaznego. Tym razem dotyczy jednak
ziem władcy, który ją wystawia. Osoby nią objęte mogą wejść na
jego terytorium bez obawy o karę lub aresztowanie.
Gwarancja taka wystawiana jest zwykle jedynie przestępcom, w
chwili, gdy są przydatni. Kilku władców tym sposobem rekrutuje
nekromantów czy wampiry.
30 sztuk złota List polecający składa się dwóch części. Pierwsza stanowi

Immunitet

Udzielić go może
tylko
znaczący
władca

Gwarancja
nietykalności

Udzielić go może
tylko
znaczący
władca

List polecający

Udzielić go może

tylko
władca

Świadectwo
mocy

znaczący

Jego
udzielenie
wymaga poparcia
minimum
3
wpływowych
osób cieszących
się dobrą opinią

Weksel płatniczy Wystawić
go
może wyłącznie
wpływowy kupiec

rysopis i potwierdzenie tożsamości osoby, którą przedstawia.
Druga to natomiast to przedstawienie referencji oraz prośba o
pomoc oraz często polecenie danej osoby.
Zasadniczo taki list ma dwa cele. Pierwszy to identyfikacja danej
osoby i zaświadczenie o jej dobrej reputacji. Drugi to otwarcie
wrót do domostw kupców czy szlachty. Wiadomo: cieszący się
dobrą opinią handlarz łatwiej otrzyma kredyt, a polecany przez
bogatego księcia rzemieślnik ma większe szanse otrzymać
intratne zlecenie.
20 sztuk złota Świadectwo mocy jest rodzajem listu uwierzytelniającego.
Podpisane jest imionami i nazwiskami wpływowych i cieszących
się dobrą opinią osób, potwierdzającymi, że posługujący się nim
osobnik w ich obecności posłużył się siłami nadprzyrodzonymi.
Zwykle zawiera też krótką relację z omawianego wydarzenia.
Rola świadectwa mocy polega zwykle na upewnieniu jego
czytelników, że mają do czynienia z prawdziwym magiem, a nie
kolejnym szarlatanem.
Faktycznie jednak wiele znajdujących się w obiegu dokumentów
tego typu jest fałszywych lub też zawiera nadmiernie
przekoloryzowane twierdzenia i opinie.
różna
Weksel płatniczy jest formą listu. Jego wystawca, podpisując się
imieniem i nazwiskiem prosi innego kupca o wypłacenie jakieś,
określonej kwoty pieniędzy, obiecując ich zwrot. Weksle tego
typu przekazywane są między kupcami, aż do momentu, aż ktoś
faktycznie je pokryje.
Zasadniczo ich wartość zależy od wielu czynników, jak opinia
wystawcy czy też koszt, jaki odbiorca musi ponieść, by odebrać
weksel.
Jeśli osoba posługująca się wekslem pozostaje w tym samym
księstwie, co wystawca: ma szanse otrzymać 90% kwoty, na
którą wystawiony jest papier. Jeśli znajduje się w tym samym
królestwie: 80%. Jeśli znajduje się w ościennym królestwie: 70%.
Jeśli jest dalej: 60%. Jeśli opuści kontynent prawdopodobnie
weksel przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie.
Zasadniczo weksle zdobyć łatwo. Wystarczy udać się do kupca i
wpłacić do jego skarbony odpowiednią sumę, by otrzymać
weksel na równorzędną sumę.
różna
List zawierający instrukcje to polecenie wykonania pewnych
zadań w różnym zakresie. Skierowany może być zarówno do
osoby się nim posługującej, jak i do adresata. Zwykle zawarte w
nim instrukcje stanowią bezpośrednie rozkazy, a ich
zignorowanie może prowadzić do bardzo przykrych skutków.
Jednak to, w jakim stopniu zostaną wzięte pod uwagę zależy od
autorytetu władcy (przeliczanego wprost na zdane testy
charyzmy), który je wydał. Wielu możnych stosuje zasadę, że
wszelkie instrukcje są w zasadzie wyłącznie ogólnymi
wskazówkami.
30 do 100 List tego typu przedstawia rysopis, imię i pseudonim
sztuk złota
poszukiwanego przestępcy. Nakazuje też jego schwytanie.
Zwykle opisuje też procedurę, jaka ma miejsce po tym facie.

Instrukcja

Od przełożonego
osoby, do której
jest skierowana

Nakaz
aresztowania

Od
osoby
pełniącej funkcje
władcy na jakimś
obszarze
Patrz opis
30 do 100 Pieczęć czystości wystawić może jedynie komisja złożona z
sztuk złota
szanowanego kapłana, czarownika cieszącego się dobrą opinią i
uznanego bakałarza. Stwierdza ona, że legitymująca się nią osoba
nie jest adeptem ciemności, ani żadnego rodzaju plugawym
stworem. Jeśli legitymujący się jest stworem ciemności, to
pieczęć zwykle stwierdza, że nie jest groźny i stanowi istotę
nawróconą i usankcjonowaną przez którąś ze świątyń.
Pieczęcie chronią przed większością prześladowań związaną z
religią, rasą lub zdolnościami nadprzyrodzonymi. Rzadko jednak

Pieczęcie
czystości

wystawiane są dla istot, które faktycznie mogą stanowić
zagrożenie dla ludzi.
Pieczęcie muszą być odnawiane co pięć lat.
Poświadczenie
U
świadka 10 sztuk złota List ten to najczęściej jakiegoś rodzaju relacja z wydarzeń.
prawdomównośc jakiegoś
Potwierdza on lub zaprzecza relacji innej osoby. Posiada on wagę
i
wydarzenia
dowodu w procesach sądowych zależną od stopnia urodzenia i
wiarygodności osoby, która go wystawiła.
Zaproszenie
Od
uprawionej 0 do 10 sztuk List tego typu zaprasza okaziciela (często wymienionego z
osoby
złota
imienia i nazwiska) w jakieś miejsce. Zwykle oferuje pokrycie
jego wydatków (w granicach rozsądku i gościnności), wikt,
opierunek i miejsce do zamieszkania. Zaproszenia mogą być
różne, począwszy od wystawionych na krótkie wizyty i
wydarzenia, po takie, które proszą o stawienie się na długie
tygodnie, oferując wielodniowe okresy rozrywki.
Niezależnie od okoliczności zignorowanie zaproszenia bez dobrej
przyczyny uważane jest za wielki dyshonor.
Przepustki
Od uprawnionej 0 do 10 sztuk Przepustki to dokumenty stwierdzające, że posługująca się nimi
osoby
złota
osoba ma prawo wchodzić na teren zastrzeżony. Przepustki mogą
więc pozwalać (w zależności od tego, w jakim celu zostały
wystawione) na wejście do strzeżonych obozów, tajnych
placówek wojskowych czy nawet podróż za linie wroga bez
zaczepiania przez patrole nieprzyjaciela.
To jedne z najbardziej wartościowych dokumentów.
List
U znaczącej osoby 5 sztuk złota
List tego typu zawiera rysopis jakiejś osoby jej imię, nazwisko i
ostrzegawczy
używane pseudonimy oraz szereg ostrzeń demaskujących ją jako
szpiega, przestępcę lub oszusta.
Rozsyłane są często przez piśmienne osoby do innych osób,
zwłaszcza wpływowych jako ostrzeżenie przed osobami
niebezpiecznymi i niegodnymi zaufania.
Usługi:
Nazwa:
Trudność dostępu Cena:
Wpisanie usługi W
większości 1 sztuka złota
do ksiąg
miast

Opis:
To opłata za wpisanie transakcji
świątyni, mieście lub zamku
wydarzeń. Umieszczane są w
nadania ziemskie i transakcje
zapomnieniu i by istniała
potwierdzenia.

do ksiąg. Księgi istnieją w każdej
i służą zapisywaniu donośnych
nich także wszelkiego rodzaju
handlowe po to, by nie uległy
możliwość ich obiektywnego

Obecność transakcji w księgach jest trudnym do podważenia
dowodem sądowym.
Przysięga przy W
większości 1 sztuka złota Kapłani w wielu społecznościach posiadają status osób świętych i
kapłanie
świątyń
wiarygodnych. Złożona przed nimi przysięga (nawet, jeśli nie
została związana magią) uznawana jest za trwalszą, a jej zerwanie
za obrazę bogów. Dlatego też noszące ją osoby mogą oczekiwać na
poważne kary. Dodatkowo słowo takiego kapłana jest bardzo
wiarygodne w razie ewentualnego procesu.
Przysięgi takie jednak bardzo mocno zależą od pamięci ludzkiej. Są
więc stosowane zwykle w zastępstwie wpisu do ksiąg, gdy te nie są
dostępne, lub jako środek uzupełniający.
Niektóre rasy np. zwierzoludzie i orkowie posiadają instytucję tzw.
bajarzy, których celem jest właśnie pamiętanie o tego typu
zapomnianych przez innych, często długowiecznych przysięgach.
Umówienie
W
siedzibie 5 do 30 sztuk Wpływowe osoby na dworze są w stanie umówić ci spotkanie
audiencji
większości
złota
twarzą w twarz z władcą. Cena spotkania zależy od znaczenia
twojej osoby, wagi sprawy oraz zainteresowania, jaką żywi nią
władca.
Czas większości władców jest cenny. Nadużywanie spotkań zwykle
więc wywołuje ich gniew i spotkać może się z okrutną karą.

Środki transportu
Nazwa:
Kareta

Trudność dostępu Cena:
W
dużych 100 sztuk złota
miastach,
na
zamówienie

Wóz

Wioska

15 sztuk złota

Wóz cygański

Gród

30 sztuk złota

Sanie

Wioska

15 sztuk złota

Psi zaprzęg

Gród

10 sztuk złota

Lekki rydwan

Miasteczko

15 sztuk złota

Hulajgród

Miasteczko

50 sztuk złota

Opis:
Luksusowy pojazd, wymyślony (jak głosi plotka) przez
podróżujące za dnia wampiry. Potrafi pomieścić do 4 osób oraz
dwoje służących jadących wewnątrz. Pokonuje około 20
kilometrów dziennie. Zapewnia prywatność i spokój. Praktycznie
nie nadaje się do podróży nieutwardzonymi drogami, dlatego
trudno nim poruszać się poza miastami.
Nie jest zbyt popularny nawet wśród arystokracji.
Typowy, chłopski wóz używany też przez kupców i handlarzy.
Mieści około 1 łaszta (czyli pół tony) ładunku i pozwala na
przejechanie około 20 kilometrów w ciągu dnia.
Zamiast ładunku może nim jechać około 8 ludzi, lecz nie jest to
wygodna podróż.
To wóz podobny do chłopskiego, z tym, że zadaszony. Posiada
ocieplone ściany i nasmołowane burty, dzięki czemu chroni
ładunek przed zalaniem lub zamoczeniem. Wóz tego typu pełni
funkcję małego, jednoizbowego mieszkania. Używany jest przez
wędrowców w charakterze mobilnego domostwa. Większość
czynności niezbędnych do podtrzymania życia np. gotowanie
posiłków odbywa się jednak na zewnątrz.
Wóz porusza się w tempie 20 kilometrów dziennie. Pomieścić
może do 8 osób, przy czym zapewnia względne wygody jedynie
czterem.
Konstrukcyjnie są bardzo podobne do chłopskich wozów, z tym, że
zamiast kół ma płozy. Chłopi w zimniejszych obszarach po prostu
na zimę przerabiają swe wozy, by łatwiej się poruszać. Sanie,
ciągnięte przez parę koni są w stanie przewieźć do 1 łaszta ładunku
(lub 8 ściśniętych osób). Poruszają się z prędkością do 20
kilometrów dziennie, jeśli mają pod dostatkiem śniegu.
Nieobładowane sanie mogą podróżować z prędkością do 50
kilometrów dziennie.
To niewielkie sanie przeznaczone do krótkich, lecz szybkich
podróży. Mogą transportować kierowcę oraz pasażera lub do 50
kilogramów dodatkowego ładunku. Ciągnięte przez 4 do 6 psów
pociągowych sanie są w stanie pokonać dystans do 50 kilometrów
dziennie.
To niewielki wóz o dwóch kołach zaprzęgnięty w jednego lub dwa
konie. Czasem używany jest przez Haugów i inne dzikie ludy,
niekiedy też przez szlachtę wysokich i czarnych elfów. W innych
okolicach jest rzadko stosowany. Przydatność bojowa lekkiego
rydwanu jest jednak niewielka. Może on jednak transportować
jednak (prócz kierowcy) transportować jednego pasażera oraz
osobisty ekwipunek jadących.
Pod nazwą „hulajgrodu” rozumie się wszelkiego rodzaju mobilne
fortyfikacje. W tym wypadku jest to niewielki kasztel na kołach
wozu. Jego ściany są dość grube, wykonane z solidnych,
drzewnych bali i obite pancernymi płytami ze spiżu lub miedzi.
Posiadają jedynie wąskie otwory strzelnicze w sam raz do
prowadzenia ostrzału. Pojazdów takich używa się do transportu
cennych towarów (najczęściej skrzyń ze złotem) lub cennych osób.
Hulajgród musi być ciągnięty przez minimum 8 koni, pokonuje
dziennie zaledwie 10 kilometrów i ma trudności z jazdą po trudnym
terenie czy poruszaniem się pod górę.

Udziały i papiery wartościowe:
Nazwa:
Udziały

Trudność dostępu
U

Cena:
Dowolna

Opis:
„Udziały”

nazywane

też

czasem

„akcjami”

są

gnomim

zainteresowanego
kupca

Kredyt

U
zainteresowanego
kupca,
Towar nielegalny

Ubezpieczenie

W lokalnej gildii

wynalazkiem, który jednak bardzo rozpowszechnił się wzdłuż
miast Złotej Rzeki, na Srebrnych Wyspach i na Wallatarskiej
Północy. Oraz w wielu innych regionach świata.
Zasadniczo udziały pojawiły się w momencie, gdy grupy kupców,
zamiast ze sobą konkurować zaczęły łączyć siły. Grupa, nawet
średniozamożnych mieszczan, płacąc stosunkowo niewielkie sumy
może pokusić się o sfinansowanie przedsięwzięcia np. wyprawy
statku lub budowy dużego obiektu, na który normalnie nie byłoby
ich stać. Następnie zyski z danego przedsięwzięcia (lub poniesione
straty) były dzielone między wszystkich udziałowców w zależności
od tego, jakie dochody zdołali uzyskać. Bardzo wpłynęło to na
rozwój gospodarczy tych regionów.
Mechanika: Zasadniczo kupując udziały wydajesz dowolną sumę
pieniędzy. Możesz zdecydować się na ich trzy pyty: inwestycje
Niskiego ryzyka, średniego ryzyka i wysokiego ryzyka. Co sezon
ich wartość zmienia się. Zmiana wartości obliczana jest według
następującego schematu:
Niskiego ryzyka: 1k20-10%
Umiarkowanego ryzyka: 2k20-20%
Wysokiego ryzyka: 1k100-50%
Jeśli wartość udziałów spadnie do zera oznacza to, że projekt
zbankrutował lub skończył się w inny, nieprzyjemny sposób (np.
wysłany statek zatonął z całym ładunkiem).
Różne
Lichwa jako taka jest uważana przez wyznawców Tyra i Thailona
za nielegalną i przez to tępiona. Jednak bez pożyczek pieniężnych
jakiekolwiek interesy nie byłyby możliwe, tak więc nadal proceder
jest popularny. Zasadniczo kredyty mogą być zarówno brane, jak i
udzielane. Ich oprocentowanie jest różne.
Mechanika brania pożyczek:
Zasadniczo możesz uzyskać dowolną niemal pożyczkę, pod
warunkiem, że możliwe jest zastawienie pod nią jakiegoś
przedmiotu o wartości minimum równej pożyczanym pieniądzom.
Zwykle procent, jakiego żąda Lichwiarz wynosi 10% pożyczonej
sumy na miesiąc. Jeśli pożyczka dotyczy ryzykownego
przedsięwzięcia lub brana jest przez osobę niezbyt pewną (np.
awanturnika) oprocentowanie wynosi 20% na miesiąc (tak, stawki
w Laruzji są bandyckie).
Jeśli ktoś nie dysponuje odpowiednim zastawem nie może wziąć
kolejnej pożyczki.
Procenty naliczane są do momentu całkowitej spłaty kredytu, lub
chwili, w której ten przekroczy wartość rynkową majątku
kredytobiorcy, jego osoby i jego rodziny na lokalnym targu
niewolników. Właśnie z powodu tego typu praktyk lichwa w
Laruzji uważana jest za praktykę skrajnie szkodliwą.
5%
wartości Ubezpieczenie to kolejny, gnomi wynalazek. W tym przypadku
ubezpieczonego jednak chodzi głównie o pokrycie szkód wynikających z jakiegoś
przedmiotu
/ rodzaju transakcji. Ubezpieczenie można wziąć na życie (wówczas
sezon
warte jest 100 sztuk złota) lub jakiś przedmiot. Jeśli ulegnie on
zniszczeniu lub utracie otrzymujemy jego pełną wartość.
Musimy jednak co sezon odprowadzać określoną sumę do szkatuły
kupca, który je wykupił. Zwykle jest to 5% wartości
ubezpieczonego przedmiotu na kwartał. Jeśli istnieje duże ryzyko
jego zniszczenia suma ta może nawet wzrosnąć do 10 lub 20%.

Niewolnicy:
Nazwa:
Niewolnicy
duża liczba

Trudność dostępu
– U specjalistów

Cena:
Opis:
1250 jednostek Trzeba pamiętać, że niewolnictwo w Laruzji już zamiera, handel
pieniężnych / ludźmi jest już rzadkością. Na rynkach znajdują się jednak wciąż

jedna
jednostka
ludności

Niewolnik,
U specjalistów
wyspecjalizowany

Skazaniec

U specjalistów

duże ilości jeńców wojennych. Zwykle są oni osiedlani na
ziemiach różnych feudałów jako chłopi i poddawani asymilacji.
Gdy to już nastąpi otrzymują wolny status.
Niewolnicy zawsze traktowani są jako Biedni. W prowincji, w
której są ich jednostki Morale nigdy nie może przekroczyć 8.
Jeśli niewolnicy należą do tej samej rasy (choć niekoniecznie
grupy etnicznej) co ich panowie po upływie 5 lat (20 sezonów)
uznać można, że ulegli asymilacji i stanowią już zwykłą ludność.
100 jednostek Tego typu niewolnik to jakiegoś rodzaju specjalista (np. kowal,
pieniężnych / rzemieślnik, artysta) lub osoba specjalnie przeszkolona do
jeden agent
wykonywania jakiegoś rodzaju zadań (np. kurtyzana, pisarz,
muzyk). To najczęściej jeńcy lub osoby sprzedane za długi, a
czasem po prostu zwykli niewolnicy wyedukowani do różnych
zadań.
Niewolnicy tego typu mogą być stosowani jako Agenci. W
odróżnieniu od tych ostatnich nie pobierają żołdu. Jednak Morale
w organizacji, którą tworzą niewolnicy nie może być nigdy
wyższe, niż 8. Wszelkie próby namówienia do zdrady
niewolników są też łatwiejsze o +20.
20 sztuk złota / Skazańcy, zwłaszcza ci skazani na okrutne i bolesne kary mają
sztuka
specjalną wartość dla Laruzyjskich władców. Wielokrotnie zdarza
się, że w zamian za darowanie wyroku zlecane są im trudne lub
samobójcze zadania, których nikt inny nie miałby odwagi się
podjąć. Zwykle kończą się dla nich śmiercią jednak często jest to
lżejsza śmierć, niż w innym wypadku.
Nikt więc nie nadaje się tak dobrze np. do próby rozbrojenia
ładunku wybuchowego, zaniesienia go do placówki wroga lub
dostarczenia wiadomości plemieniu orków, niż właśnie skazaniec.
Jako, że kary dla skazańców zawsze można zwiększyć na
okrutniejsze i bardziej bolesne zwykle ci z chęcią zgadzają się na
wykonywanie poleconych zadań. Tym bardziej, że w wypadku
sukcesu otrzymają upragnioną wolność.
Część co bardziej przewidujących władców pilnuje, by zawsze
mieć na podorędziu 4 albo 5 zdesperowanych więźniów.

Księgi:
Nazwa:
Księgi uczone

Trudność dostępu
U specjalistów

Cena:
40 sz.z

Plany i projekty

U specjalistów

40 sz.z

Mapy i atlasy

U specjalistów

40 sz.z

U specjalistów

1 sz.s

Gołębie:
Gołąb pocztowy

Opis:
Księga tego typu traktuje o jednej, specyficznej dziedzinie Wiedzy
lub jednym, specyficznym zagadnieniu (np. jakimś rodzaju
potwora, jakimś miejscu, biografii człowieka etc.). Ta pierwsza
zapewnia premię +10 do testów Mądrości związanych z tą
dziedziną wiedzy. Druga: +20 lecz tylko w wypadku
pojedynczego zagadnienia.
Laruzyjskie plany i projekty zwykle są dość dalekie od
dokładności. Zapewniają jednak premię +20 do wszelkich prób
przeszukiwania, szukania tajnych przejść i pułapek w miejscach,
który rozkład korytarzy przedstawiają.
Mapy w Laruzji nie są zbyt dokładne. Jednak mniej – więcej
oddają ukształtowanie geograficzne. Dzięki nim podróżnicy mogą
więc podróżować po przedstawionym nań terenie z prędkością o
10% większą, niż normalnie. Po prostu mniej czasu tracą na
błądzenie.

Gołąb pocztowy to niezwykły ptak posiadający zdolność
odnajdywania kierunków i zawsze wracający do swego gniazda.
By do niego dotrzeć potrafi pokonać nawet kilkadziesiąt tysięcy
kilometrów dziennie przelatując dystans nawet 800km.

Klatka na gołębie

U specjalistów

1 sz.s

Karma dla gołębi

U specjalistów

1 sz.m

Pamiętać należy, że gołębie nie kierują się do konkretnej osoby,
tylko do gołębnika, w którym mają swoje miasta.
Gołąb może przenieść wiadomość liczącą do 100 słów zapisaną na
małej karteczce.
To klatka na gołębie. Waży około pół kilograma. Może w niej
bezpiecznie zmieścić się do 5 ptaków.
Specjalna mieszanina ziarna niezbędna do utrzymania ptaków w
dobrym zdrowiu. Dawka wystarcza na 30 dni karmienia 1 ptaka.
Paczka waży około 2 kilogramów.

Chaotyt i manatyt:
Chaotyt i manatyt to dwa typy czarodziejskiego minerału bardzo często poszukiwane przez
czarowników. Według wielu obie substancje stanowią czystą esencję magiczną w materialnej formie.
Prawdopodobnie chaotyt nie jest oddzielną substancją, tylko odmianą samego manatytu, jednak w postaci
czynnej. Korzystanie z niego może być niebezpieczne.
Manatyt
U specjalistów
1 sz.z / grudka Manatyt to kolorowy (spotyka się różne kolory)
kryształ. Jarzy się niewyraźnym, widocznym w
ciemności światłem.
Czarownik biorąc go do ręki i koncentrując się może
pozyskać z niego 1k10 p. czarów.
Chaotyt

U specjalistów

Trutka na szczury:
Trutka na szczury Miasteczko

5 sz.s / grudka

Chaotyt wygląda jak manatyt, przy czym jego kolory
co jakiś czas się zmieniają, a światło pulsuje i gaśnie
nieregularnie. Jego efekty są identyczne, przy czym
następne użycie po skorzystaniu z jego mocy
traktowane jest tak, jakby miało miejsce w strefie
dzikiej magii.
Duże ilości chaotytu szkodliwe dla zdrowia, mogą też
wywoływać mutacje i spontaniczne efekty magiczne.

1 sz.z / duża
ilość

To szary proszek na bazie arszeniku. Należy go
wymieszać z przynętą. Po rozłożeniu likwiduje wadę
Zaszczurzony z jednej posiadłości na okres jednego
sezonu.
Uwaga! Rozkładanie trutki w miejscu, w którym
występują skrzaty jest bardzo złym pomysłem.

Appendix 6: Statki i okręty:
Uwaga!!!
Zasady dotyczące statków znaleźć możesz także w podręczniku Wojna Totalna. Umieszczono tam w
szczególności mechanikę walki za ich pomocą. Jeśli szukasz opisów broni okrętowej i zasad walki na morzu
powinieneś zajrzeć do tamtego podręcznika. W tym rozdziale natomiast znajdziesz wyłącznie informacje o
jednostkach cywilnych, przeznaczonych do handlu i podróży morskich.
Mimo, że szkutnictwo nie jest sztuką szczególnie rozwiniętą w Laruzji, stosunkowo niedawno też
wynaleziono kompas, a większość marynarzy nadal woli podróżować nie tracąc linii brzegowej z zasięgu
wzroku lub ufając gwiazdom, a nie busoli, to żeglarstwo jest nader cenione. Statki stanowią bowiem najszybszą i
najskuteczniejszą metodę transportu. Pojedynczy okręt jest w stanie, mając stosunkowo niewielką załogę
przewieźć nawet kilkaset ton ładunku, co jest niewykonalne za pomocą wozów czy koni bez ponoszenia
gigantycznych nakładów na samą paszę i obsługę karawan. Jednocześnie poruszają się niezwykle szybko,
pokonując nawet kilkaset kilometrów dziennie. Częstokroć więc podróż między dwoma, oddalonymi od siebie
portami jest szybsza, niż podróż między tym samym portem, a najbliższym miastem.
Jednocześnie podróże morskie są też znacznie niebezpieczniejsze. Żeglarze są niestety zdani na łaskę i
niełaskę żywiołów, walczą z morzem oraz z powietrzem: zmiennym, często niezbyt łaskawym wiatrem jak i
sztormami czy burzami. Wiele jednostek nie wraca przepadając bez wieści lub zagnanych na nieznane brzegi
mórz. Inne docierają do celu opóźnione, z niekompletną załogą, z której część pochłonęło morze. Oczywiście są
też i takie okręty, które dopływają do celu bezpiecznie, po łatwym rejsie.

Z punktu widzenia władcy statki są szczególnie ważne. Pozwalają mu sprowadzać lub dostarczać w
wymagające tego miejsca duże ilości materiałów: zboża, pieniędzy, materiałów budowlanych. Umożliwiają też
łatwy i szybki transport zwierząt oraz przede wszystkim ludzi. Dzięki nim, nawet małym czajkom
przystosowanym do podróży śródlądowych ich agenci zawsze mogą dotrzeć do celu, a wojsko ma szanse trafić
na pole bitwy przed armiami przeciwnika odnosząc dzięki temu zwycięstwo.
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 zamożniejszych osób 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 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 tylicą 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. 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 i 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 wyposażony jest w 3 lub 4 kasztele i tak dużo innej broni,
że potrafiłby zatopić dowolny, mniejszy okręt. 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. które 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
drakkary. 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
jeźdźców 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 drugą stronę 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
Tratwa (mała):
Tratwa to po prostu zbite lub związane ze sobą bale drewna, które, dzięki naturalnej wyporności unoszą
się na powierzchni wody. Jest to stanowczo najłatwiej osiągalny środek pływający, często więc jest używany
przez mniej lub bardziej zorganizowane grupy do poruszania się po wodzie. Tratwy niestety mają trudności z
płynięciem pod prąd bywają niestabilne i stanowczo nie nadają się do poruszania po akwenach morskich.
Znacznie lepiej sprawdzają się natomiast na rzekach czy jeziorach.
Mała tratwa to pojazd wykonany z pni kilku drzew, nadaje się do przeprawiania przez rzekę dla grupy
kilku osób lub spławu nawet kilkaset kilometrów wraz z prądem. Jest w niewielkim stopniu sterowna.
Tratwy bardzo rzadko trafiają do sprzedaży. Częściej po prostu są wykonywane przez ich
użytkowników.
Cechy:
Załoga: 1 do 5 osób
Ładunek: 10 osób lub 0,5 tony
Cena: brak
Trudność wykonania: 0
Siła: 20 P. Ran: 30 ZR: 10 Szyb: 10. 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: 10 Pancerz: 5
Tratwa (duża):
Tego typu tratwa to powiązane ze sobą pnie wielu drzew. Jest znacznie większa i wyborniejsza od
zwykłych pojazdów tego typu, jednak znacznie trudniejsza w sterowaniu. Tego typu tratwy to domena flisaków.
Ludzie tacy zajmują się spławem ściętych drzew oraz handlem. Pnie wiązane są właśnie w tratwy, a następnie
kierowane ku morzu. Flisacy dodatkowo często ładują nań rożnego rodzaju inny ładunek, którym handlują na
wybrzeżu. Do domostw wracają natomiast albo mniejszymi łodziami, które holują zwykle za tratwami, albo
piechotą.
Cechy:
Załoga: 5 osób
Ładunek: 20 osób lub 2 tony ładunku
Cena: 0 do 10 sztuk złota (wartość sprzedaży: 50 sztuk złota)
Trudność wykonania: 0
Siła: 20 P. Ran: 50 ZR: 10 Szyb: 10. 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: 10 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.
- Spostrzegawczość, 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.
Żegluga dalekomorska (zasady):
Nawigacja:
Większość laruzyjskich statków porusza się po wodach przybrzeżnych lub śródlądowych, nie
spuszczając lądu z oczu. Ten sposób podróży ma wady: przy brzegu łatwiej niż na pełnym morzu wpaść na skały
lub mielizny, silny prąd lub wzburzone fale mogą cisnąć okręt na ląd. Ma też zalety: statek tak poruszający się
nie ma problemów z nawigacją, wystarczy, by płynął wzdłuż lądu. Jeśli oddali się od niego o więcej niż 40
kilometrów ląd znika z oczu, a załoga znajduje się na bezkresie otwartego morza, gdzie nie ma żadnych punktów
orientacyjnych. Zdana jest wyłącznie na gwiazdy i przyrządy nawigacyjne.
W takich momentach załoga musi wybrać dwie postacie: nawigatora i sternika. Nawigator określa
pozycję statku i wyznacza kurs. Robi to wykonując test Spostrzegawczości, Mądrości lub Profesji: Żeglarstwo
(zależnie od wyboru Gracza). Jeśli ten się powiedzie udaje mu się określić pozycję statku i wyznaczyć poprawny
kurs. Jeśli nawigator znajduje się na akwenie, którego nie zna lub panują złe warunki pogodowe może otrzymać
modyfikator ujemny – 20 do testu.
Następnie Sternik wykonuje test Charyzmy, Zręczności lub Profesji: Żeglarstwo (zależy od wyboru
Gracza) celem utrzymania statku na kursie.
Oba testy wykonywane są raz dziennie.
Jeśli któryś z tych dwóch testów nie powiedzie się statek zbacza z kursu. Rzuć 1k8, by określić, w
jakim kierunku: 1: północ, 2: północny wschód, 3: wschód, 4: południowy wschód, 5: południe, 6: południowy
zachód, 7: zachód, 8: północny zachód. Statek płynie w tamtą stronę aż do napotkania lądu lub wykonania
udanego testu Nawigacji co pozwala ustalić, że zboczyliśmy z kursu i wykonać jego korektę.
Przeszkody:
Zasadniczo, mimo, że morze wydaje się często puste napotkać nań można różnego rodzaju przeszkody,
które nie tylko mogą zaszkodzić statkowi, ale też doprowadzić do jego zniszczenia. Najprostszym sposobem
poradzenia sobie z nimi jest ich ominięcie. Wymaga to testu Zarządzania (w oparciu o Charyzmę lub Mądrości,
wybór Testującego) lub Profesji: Żeglarstwo (również wybór testującego). Jeśli ten się powiedzie przeszkody
udaje się uniknąć.
Trudność testu zależy od rodzaju przeszkody:
- 0: widoczna, jednak niezbyt groźna i nieruchoma przeszkoda np. oznaczona na mapach lub
wystająca nad wodę skała, mielizna etc.
- 10: trudna do zauważenia, lub niebezpieczna przeszkoda: podwodna skała lub rafa, niewidoczna
mielizna
- 20: niebezpieczna przeszkoda np. skała lub rafa, na którą statek jest znoszony przez zdradliwy prąd
morski, dryfujący wrak
- 30: duża, szczególnie niebezpieczna lub ruchoma przeszkoda. Ten poziom trudności testu
zarezerwowany jest dla próby ucieczki przed zauważoną w porę sztormem, obcym statkiem, potworem, trąbą
wodną czy potężnym, wciągającym okręt wirem wodnym.
Jeśli statek zderzy się z przeszkodą musi wykonać test Wytrzymałości. Jeśli ten się nie powiedzie
kadłub zostaje przebity i jednostka zaczyna tonąć. Cały czas oczywiście można próbować załatać lukę.
Wpadnięcie na mieliznę niesie inne skutki. Tego typu okręt nie tonie, jednak zostaje zatrzymany na
mieliźnie. Można go próbować uwolnić. Wymaga to wykonanie testu Profesji: Żeglarstwo. Test ten może być
ponawiany raz na 8 godzin.
Pogoda:
Tym, co jest najważniejsze dla żeglugi na morzu jest niestety pogoda. Zła pogoda może doprowadzić do
katastrofy i zatonięcia okrętu. Jej poprawa: znacznie przyśpieszyć podróż. Zasadniczo najlepsza pogoda jest w
lecie. Znacząca pogarsza się jednak dopiero na przełomie października i listopada, by wrócić do normy wraz z
końcem marca.
Pogoda określana jest za pomocą następującej tabeli:
Rzuć 1k6:
1:
Bardzo
sprzyjająca

Opis fabularny:
Statkowi towarzyszą silne, korzystne
wichry, niebo jest czyste, a morze

Opis mechaniczny:
Okręt (jeśli jest żaglowcem) porusza się o 20%
szybciej, niż wynikałoby to ze zwykłych zasad.

2: Korzystna

3: Normalna

4: Niesprzyjająca

5: Zła

6: Bardzo zła

spokojne. Nic nie stoi na przeszkodzie
rejsowi.
Morze jest dość spokojne, wiele lekka
bryza, statek tnie niewysokie fale bez
większych problemów poruszając się do
przodu z dużą szybkością.
Wieje niezbyt mocny wiatr, fale chłoszczą
burty statku, jednak nie są (na szczęście)
zbyt wysokie. Statek brnie przed siebie
utrzymując stałą prędkość.
Wiatr jest słaby i często zmienia kierunki,
ewentualnie wieje w przeciwnym kierunku
zmuszając statek do ciągłej walki z nim.
Potężne bałwany uderzają raz po raz o
kadłub.
Wiatr jest bardzo słaby i niemal nie wieje.
Ewentualnie wieje bardzo mocno, jednak
w przeciwną stronę, niż jest to konieczne.
Statek zmuszony jest do walki z pogodą i
gigantycznymi, miotającymi nim falami.
Panuje cisza, podnosi się mgła lub
rozpoczyna sztorm.

Inne statki płyną o 10% szybciej, niż wynikałoby to
ze zwykłych zasad.
Okręt (pod warunkiem, że jest żaglowcem) porusza
się o 10% szybciej, niż wynikałoby to ze zwykłych
zasad.
Brak.

Statek (o ile jest żaglowcem) brnie przed siebie z
najwyższym trudem. Porusza się o 10% wolniej, niż
wynikałoby to ze zwykłych zasad.
Statek porusza się o 10% wolniej, niż wynikałoby to
ze zwykłych zasad. Jeśli jest żaglowcem: porusza się
o 20% wolniej.
Podnosi się mgła, zaczyna się cisza lub sztorm (wybór
Mistrza Gry).

Zasadniczo na początku rejsu Mistrz Gry rzuca 1k6 w tabeli, by określić wyjściową pogodę. Ta zmienia
się co tydzień. W celu ustalenia zmian należy wykonać kolejny rzut 1k6. Jeśli wypadną oczka parzyste: pogoda
poprawia się o 1 stopień, jeśli nieparzyste: psuje się o 1 stopień. Efekty Bardzo Złej pogody są różne i zależą od
okoliczności. Tak więc:
Cisza: statek, jeśli jest żaglowcem nie porusza się (ewentualnie jest znoszony przez prąd morski). Jeśli
posiada wiosła może nadal się poruszać, jednak płynie jedynie z połową prędkości.
Mgła: statek może poruszać się normalnie, uwzględniając jednak to, że niczego nie widać. Wszystkie
testy Nawigacji i Omijania Przeszkód wykonywane są z karą -20 punktów.
Sztorm: Sztorm nadchodzi w przeciągu 1 dnia od wykrycia go. Daje to szansę na przygotowanie statku,
a w wypadku małej jednostki: wyciągnięcia go na ląd. Statki znajdujące się przy brzegu mogą też próbować
zakotwiczyć w osłoniętej zatoce.
Podczas sztormu statek porusza się ze swoją normalną prędkością, jednak w żaden sposób nie jest
możliwe sterowanie nim w którąkolwiek stronę. Dryfuje więc cały czas miotany falami i jest znoszony z kursu.
Za każdy dzień spędzony w sztormie statek otrzymuje 1k20 ran nie zatrzymywanych przez żaden
pancerz. Jego naprawa nie jest możliwa, dopóki morze nie uspokoi się. Jeśli to nie nastąpi: okręt najpewniej
tonie.
Dodatkowo co 8 godzin statek musi wykonać test Zręczności. Jeśli ten zakończy się krytyczną porażką
morze zmywa za burtę jednego człowieka. Jeśli na pokładzie nie ma innych ludzi, niż Postacie Graczy i
kluczowi BN-i Mistrz Gry może zaprzestać testów Zręczności.
Ulepszenia dla statków:
Zasadniczo każdy statek może dysponować dowolną ilością ulepszeń. Jednak jedno ulepszenie nie
może być wybrane więcej, niż raz. Ulepszenia kupuje się, jak zwykle przedmioty. Lista dostępnych
przedmiotów podana jest poniżej oraz na stronie 118 dodatku Wojna Totalna w rozdziale Broń Okrętowa.
Mistrzowskie stery:
Ster naszego statku został lepiej i staranniej wykonany, niż w wypadku innych jednostek pływających. Dzięki
temu jednostka łatwiej utrzymuje kurs i jest zwrotniejsza. Okręt dysponujący tym ulepszeniem otrzymuje premię
+20 do wszystkich testów Zręczności oraz do testów omijania przeszkód.
Mistrzowskie Miasto:
stery
Kajuty pasażerskie

60sz.z / sztuka

Brak

Większość laruzyjskich statków nie ma kajut pasażerskich, lub ma ich niewiele, przeznaczonych dla specjalnych
gości. Pasażerowie są brani na pokłady chętnie i w dużych ilościach, jednak – jeśli nie płacą odpowiednio dobrze
– oczekuje się, że poradzą sobie śpiąc w ładowni lub na górnym pokładzie. Tak samo zresztą robią zwykli
marynarze. W tej jednostce natomiast zwykłą przestrzeń ładowni zagospodarowano jako przestrzeń dla
pasażerów. Pozwala to zabrać 2 razy więcej osób, niż normalnie, jednak jedynie połowę ładunku. Kajuty na tym
statku nie są szczególnie wysokiej jakości. Po wyrzuceniu zeń hamaków mogą więc służyć jako stajnie i
pozwalają zabrać 2x tyle zwierząt, co zwykle.
Kajuty
pasażerskie

Miasto:

30sz.z / sztuka

Brak

Dobre kajuty pasażerskie
Ta jednostka wyposażona jest w kajuty, które w mniejszym stopniu przypominają stajnie, a w większym pokoje
średniej jakości karczmy. Nadal są niewygodne, jednak pozwalają spędzić rejs w warunkach, które nie urągają
ludzkiej godności. W Laruzji zaledwie kilka okrętów, przeznaczonych jako jednostki wycieczkowe dla szlachty i
niższych szczeblem dworzan dysponuje tego typu ulepszeniami. Zwykle więc jednocześnie na pokładzie
znajduje się spora ilość fachowej służby mającej uprzyjemnić rejs.
Osoby odpoczywające w luksusowych kajutach podczas odpoczynku rzucają 2 razy na odzyskiwanie
zdrowia i Punktów Czarów, a następnie wybierają lepszy wynik.
Dobre kajuty Miasto:
70sz.z / sztuka Brak
pasażerskie
Luksusowe kajuty
Na tym statku umieszczono wszystko, co może przydać się cieszącemu się życiem arystokracie, wliczając w to
kolekcję dobrych win, miękkie łoża oraz dużą liczbę służby, w tym na pewno kucharza i jednego lub dwóch
muzyków. Kajuty takie przystosowane są do goszczenia zaledwie kilku osób, za to w najlepszych możliwych
warunkach. Posiadają takie wyłącznie wycieczkowe statki władców i możnych.
Osoby odpoczywające w luksusowych kajutach podczas odpoczynku rzucają 2 razy na odzyskiwanie
zdrowia i Punktów Czarów, a następnie wybierają lepszy wynik. Dodaje też premię +4 do ewentualnego rzutu.
Luksusowe
Miasto:
200
sz.z
/ Brak
kajuty.
sztuka
Dodatkowy rząd wioseł
Okręt tego typu posiada dodatkowy rząd wioseł, dzięki któremu może poruszać się znacznie szybciej. Bardzo
możliwe, że jednostka ta jest zbudowana w sposób nietypowy, jako coś pośredniego między żaglowcem, a
statkiem wiosłowym. Statek z tą modyfikacją porusza się o 10% szybciej, niż wynikałoby to z jego klasy.
Dodatkowy
Miasto:
50 sz.z / sztuka Brak
rząd wioseł
Ukryta lina holownicza
Okręt wyposażony jest w ukrytą linę, którą ciągnie za sobą pod powierzchnią wody. Może być do niej
przyczepiony ładunek (jednak nie żywy ładunek), który w ten sposób jest niewidoczny. Bardzo dokładna
inspekcja może wykryć obecność takiej liny, jednak odpowiedni blef lub łapówka zapewne zmniejszą jej
dokładność. Lini takie wykorzystywane są do przewozu kontrabandy i przemytu.
Lina może ciągnąć ładunek równy 10% zawartości ładowni. Gdy jest opuszczona statek wykonuje
jednak wszelkie manewry z karą -10 do testów.
Ukryta lina Miasto:
10 sz.z / sztuka Brak
holownicza
Jedwabne żagle
Żagle statku zostały wykonane z jedwabiu, materiału lżejszego i wytrzymalszego, niż większość
wykorzystywanych w Laruzji, jednak jednocześnie potwornie wręcz drogiego. Jedynie kilka jednostek na
kontynencie może pochwalić się takim zbytkiem, jednak jest on wart swej ceny. Statek wykorzystujący
jedwabne żagle porusza się o 10% szybciej, niż wskazywałyby to zwykłe zasady. Otrzymuje też premię +20 do
szybkości.
Jedwabne
Miasto:
2000 sz.z / Brak
żagle
sztuka

Wzmocniony kadłub
Kadłub tego okrętu został wykonany ze szlachetniejszego drewna wyposażonego w dodatkowe żebra i liczne
przypory. Okręt jest więc odporniejszy na wszelkiego rodzaju formy obrażeń i zniszczeń. Statek taki otrzymuje
dodatkowe 10% Punktów Ran i premię +20 do testów Wytrzymałości.
Jedwabne
Miasto:
500
sz.z
/ Brak
żagle
sztuka
Ozdoby:
Twój statek wyposażony został w zestaw ozdób i elementów, które w prawdzie nie czynią go użyteczniejszym,
ale sprawiają, że jego wygląd nabiera efektywności i uroku. Wraz z nimi oczywiście jego właściciel oraz kapitan
zyskują w oczach gapiów jako osoby pełne stylu, lub po prostu groźne i niebezpieczne. W zależności od
okoliczności ozdoby mogą przybrać różne postacie, począwszy od stosunkowo prostych malowideł i rzeźb
mających przynieść szczęście, po zdobienia ze złota, srebra i kości słoniowej.
W zależności od swego rodzaju ozdoby zapewniają premię +10 (jeśli są proste) lub +20 (jeśli są bardzo
bogate) do testów społecznych opartych na wywieraniu dobrego wrażenia. Jeśli ozdoby mają na celu wywołanie
grozy (jak wszelkiego rodzaju smocze głowy, baranie czaszki, czarne żagle etc.) premia przyznawana jest do
Zastraszania. Premia obowiązuje tylko na morzu
Ozdoby
Miasto:
200 sz.z
Do kategorii tej zalicza się wszelkiego rodzaju malowidła i rzeźby
proste
zdobiące statek, a wykonane z pospolitych surowców, jak niezbyt
cenne metale, drewno (w tym drewno szlachetne), skóra czy kość.
Ozdoby
Miasto:
500
sz.z
/ Do kategorii tej zalicza się wszelkie zdobienia wykonane z rzadkich
bogate
sztuka
i cennych substancji, jak srebro, kość słoniowa, złoto czy cenne
kamienie.
Skrytki
Wewnątrz kadłuba okrętu znajduje się wiele starannie zamaskowanej i niewidocznej na pierwszy rzut oka
przestrzeni ładownej. Można w niej umieścić wiele różnego rodzaju kontrabandę. Jeśli okręt nie będzie bardzo
skrupulatnie przeszukiwany istnieje nadzieja, że dany towar nie zostanie znaleziony. Przechowywać tak można
zarówno towary, ludzi, jak i zwierzęta.
W skrytkach nie może się znajdować więcej, niż 20% zwykłej zawartości ładowni.
Skrytki
Miasto:
300 sz.z
Brak
Dodatkowe ładownie
Statek jest nieco większy, niż zwykli przedstawiciele jego rodzaju, dzięki czemu może zabierać większe ilości
ładunku. Pod jego pokładem znaleźć się może o 20% więcej frachtu i pasażerów, niż wynika to z normalnych
zasad.
Dodatkowe
Miasto:
200 sz.z
Brak
ładownie
Smukły kadłub:
Dzięki smukłemu kadłubowi statek nie tylko zyskuje piękną linię, ale też zdolność pokonywania wąskich
przesmyków (+10 do testów ominięcia przeszkody) oraz szybkość, gdyż bez większych problemów tnie fale.
Jednostka otrzymuje premię +10 do testów Zręczności, Szybkości i Wdzięku.
Smukły
Miasto:
600 sz.z
Brak
kadłub
Płytkie zanurzenie:
Statek ten został tak skonstruowany, że zanurza się w wodzie płycej, niż inne jednostki. Dzięki temu rzadziej
zdarza się, by utknął na mieliźnie, z większą łatwością też podchodzi do brzegu. Statek taki otrzymuje premię
+10 do testów unikania mielizn oraz +20 testów zejścia z mielizny. Dodatkowo, podchodząc do mielizny
wykonaj test Spostrzegawczości lub Profesji: Żeglarstwo +20. Jeśli ci się on powiedzie jesteś w stanie określić,
którędy twoja jednostka może ową mieliznę przepłynąć, bez narażania się na wpadnięcie nań, jak robią to inne
statki. Jednak płytkie zanurzenie to mniejsza stabilność jednostki. Ta otrzymuje karę -10 do testów Zręczności.
Dodatkowo otrzymuje podwójne obrażenia podczas każdego sztormu.
Płytkie
Miasto:
400 sz.z
Brak
zanurzenie
Sprzęt nawigacyjny:

Sprzęt nawigacyjny jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie powinny zostać zabrane na pokład. Pełen komplet
sprzętu (wliczają się w to nie tylko busole, kompasy, sekstansy, ale też mapy morskie, lądowe i mapy nieba) jest
bardzo drogi, ale też przydatny. Jego właściciel otrzymuje premię +20 do wszystkich testów Nawigacji (+5 za
każdy punkt uzyskany dzięki jakości przedmiotu).
Sprzęt
Miasto:
100 sz.z
Brak
nawigacyjny
Statki a ich Jakość:
Statki, podobnie jak inne przedmioty mogą otrzymywać premię za większą jakość wykonania.
Otrzymane za nią punkty można wydawać na: Zdobienia oraz na dodatkowe cechy. Za każdy, spożytkowany w
ten drugi sposób punkt okręt otrzymuje 10 dodatkowych punktów do jednej ze swoich Cech lub zwiększa o 10%
swą maksymalną liczbę Punktów Ran.

Appendix 7: Nowy magiczny przedmiot:
Czarodziejski termos (jakość: wysoka)
„Termos” to sprytny, gnomi wynalazek mający postać niewielkiej, metalowej butelki. Mimo, że nie jest
magiczny posiada nadprzyrodzoną zdolność zachowywania ciepłymi wlanych weń płynów. Nikt nie wie, za
pomocą jakich czarów uzyskano tą właściwość. Gnomy twierdzą, że jest ona naturalna i wynika z dobrego
poznania praw fizyki. Większość ludzkich magów uważa jednak, że mają do czynienia z przedmiotem
wykonanym z nieznanego, magicznego minerału, lub, że aura artefaktu została zamaskowana jakimś, sprytnym
zaklęciem.
Ten termos, prawdopodobnie jako jeden z nielicznych został zaczarowany. Rzucone na niego zaklęcie
sprawia, że moc wody magicznych źródeł nie wygasa.
Opis: W przedmiocie tym można przechowywać do 8 dawek wody z magicznego źródła. Jej moc pozostaje
żywa przez rok i jeden dzień. Jeśli przez ten okres nie zostanie zużyta wyczerpuje się.
Jednocześnie w termosie przechowywana może być woda z tylko jednego, czarodziejskiego źródła.
Jeśli zostanie dodany doń płyn z innego (nawet, jeśli posiada ono takie same właściwości) termos eksploduje jak
kula ognista. Domieszanie zwykłej, niemagicznej wody eksplozja nie następuje, jednak magiczny płyn traci
swoje właściwości.

Appendix 8: Dary natury:
Mieszkańcy Laruzji, nawet, jeśli przyszli na świat w murach miast mają znacznie bliższy kontakt z
przyrodą, niż współcześni mieszkańcy Ziemi. Większa część budulca, żywności czy wykorzystywanych w
codziennym życiu surowców, z jakimi mają do czynienia pochodzi z przyrody, w szczególności z lasów. Ich
pozyskiwanie pozwala zaspokoić głód, odziać się ciepło, ogrzać przy ogniu czy zwieść chaty.
Zwykle dary natury zaczynają pojawiać się wczesnym latem, lecz pomijając niewielkie ilości ziół o
leczniczym lub kulinarnym zastosowaniu, grzybów, jagód i innych owoców nie korzysta się z nich aż do
początku jesieni. Większość mężczyzn i kobiet jest w tym okresie zbyt zajęta pracą na roli, by trwonić czas na
zbieranie mniej szlachetnych roślin. Jednak, gdy zboża zostaną ścięte i wymłócone, a niemal wszystkie kwiaty
przekwitną wszyscy tłumnie ruszają do lasów. Zbiera się pozostałe jeszcze na krzewach jagody, zioła, owoce, a
przede wszystkim orzechy, głównie leszczyny, ale też włoskie i piniowe, nasiona sosny (cenną przyprawę), buki,
żołędzie, a w cieplejszych regionach także kasztany jadalne. Zbiera się też pszczeli wosk i miód.
Im bliżej zimy, tym chętniej wyrusza się też na polowania. Te zaczynają się już latem, gdy pisklęta
dzikiego ptactwa obrosną pierzem i zaczynają żerować na polach obsianych zbożem. Prawdziwe łowy zaczynają
się jednak już jesienią, by trwać do zimy. W ciepłych miesiącach poluje się głównie na zwierzynę płochą, sarny i
jelenie oraz oczywiście niedźwiedzie, które przesypiają zimę… W chłodne miesiące poluje się natomiast
głównie na dziki, ale też listy i wilki, czyli zwierzęta zagrażające zwierzynie domowej. Laruzyjczycy tępienie
groźnych drapieżników uważają za cnotę i sposób na uczynienie lasów bezpieczniejszymi oraz płodniejszymi.
Nie w pełni mają rację. Łowy takie stanowią też jednocześnie ekscytującą rozrywkę. Przeciwko potworom i
innym nieczystym stworom wyprawiają się natomiast zawsze, gdy tylko te pojawią się w pobliżu domostw. W
okresie tym poluje się też na kuny, sobole, łasice, gronostaje, bobry i inne zwierzęta futerkowe. Ich futro jest
wtedy szczególnie gęste i lepiej chroni przed zimnem.
Zima także jest momentem intensywnego korzystania z darów natury. Zbiera się w pierwszej kolejności
chrust przeznaczony na opał. Ścina się też drzewa celem uzyskania z nich później budulca. Czasem z pod śniegu
udaje się pozyskać też żywność, głównie wszelkiego rodzaju korzonki. Jednak, jeśli nie ma takiej konieczności
nie robi się tego. Po te zasoby sięga się wyłącznie w okresach głodu.

Najmniej korzysta się z darów przyrody na wiosnę. Mimo rozkwitu roślinności bardzo niewiele z nich,
prócz pędów roślin nadaje się do jedzenia. Na zwierzęta, jeśli nie ma takiej potrzeby również się nie poluje.
Większość z nich ma młode. Laruzyjczycy starają się ich więc nie zabijać, częściowo z szacunku dla życia,
częściowo z pragmatyzmu, by później móc zapolować na liczniejszą zwierzynę. Za to przez cały rok łowi się
ryby.
Poza łowami na zwierzynę płochą i stworzenia powszechnie uznawane za szkodniki tylko szlachetnie
urodzeni mogą polować. Jednak łowy organizowane są z wielką pompą i często biorą w nich udział liczni
naganiacze rekrutowani właśnie z chłopstwa. W zamian za pomoc szlachetnie urodzeni obdarowują ich częścią
zwierzyny.
Trudność pozyskania zasobów:
Celem pozyskiwania zasobów należy wykonać test Mądrości lub Spostrzegawczości (wybór
testującego) oraz poświęcić 8 godzin na pracę. Po upływie tych 8 godzin test można ponowić.
Woda pitna:
Najbardziej potrzebnym zasobem jest woda pitna. Człowiek bez niej jest w stanie przeżyć bardzo
krótko. W normalnych warunkach umiera bowiem już w ciągu zaledwie siedmiu dni bez wody. Jeśli temperatura
jest wysoka zgon następuje już po około dobie.
W Laruzji wody jest dość dużo, jednak nie zawsze nadaje się ona do picia. Jeśli test poszukiwania
zakończy się sukcesem, jednak od porażki nie będzie dzieliło go więcej, niż 10p. należy uznać, że znaleziona
woda nie nadaje się do spożycia. Pijące ją osoby muszą wykonać test Wytrzymałości inaczej zachorują.
Teren
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Las
+10
+0
+10
+30 (można stopić śnieg)
Bagna
-20 (woda bagienna -20
-20
+30
nie jest zdatna do
picia)
Łąki
+0
-10
+0
+30
Step
-10
-20
-10
+30
Pustynia
-20
-30
-20
-20
Wybrzeże
-10 (woda morska -20
-10
+30
jest niezdatna do
picia)
Góry (piętro skał)
+0
-10
-10
+30
Lodowe pustkowia
+30
+30
+30
+30
Żywność:
Zasadniczo blisko jedna trzecia roślin rosnących w Laruzji nadaje się do jedzenia. Zwierząt jadalnych
jest jeszcze więcej. Faktycznie jednak większość roślin, tak dzikich, jak i uprawnych wymaga specjalnego
przygotowania, nim będzie zdatna do spożycia. Nie wszyscy potrafią je też na pierwszy rzut oka rozpoznać (i nie
zawsze są smaczne). Polowanie natomiast jest trudne, a łowienie ryb wymaga specjalnych narzędzi,
umiejętności i dostępu do wody.
Jeśli żywności poszukuje osoba nie posiadająca zdolności Zdobywanie Żywności test wykonywany
jest z modyfikatorem ujemnym -20.
Udany test oznacza znalezienie żywności wystarczającej na przeżycie 7 dni dla jednej osoby.
Posiadanie narzędzi w rodzaju wędek, łuków, oszczepów, wnyk lub zwierząt jak sokoły lub psy
myśliwskie zapewnia premię +10 do testów Zdobywania Żywności.
Teren
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Las
-10
+10
+20
-20
Bagna
-20
+0
+10
-30
Łąki
-20
+0
+10
-30
Step
-30
-10
+0
-40
Pustynia
-40
-20
-10
-50
Wybrzeże
+10
+20
+30
+10
Góry (piętro skał)
-40
-20
-10
-50
Lodowe pustkowia
-40
-10
-20
-50
Opał:

Brak ciepła jest jeszcze bardziej zabójczy, niż brak wody. Mróz jest w stanie zabić w ciągu kilku godzin
grubo ubranego mężczyznę, a kilku minut: osobę nieosłoniętą. Znalezienie opału częstokroć nie jest więc nie
tylko kwestią wygody, ale też absolutnie krytyczną dla przetrwania koniecznością.
Zasadniczo udany test oznacza, że udało się zgromadzić opał konieczny do spędzenia przy ogniu 7 dni.
Na terenach leśnych każdy jest w stanie bez większych problemów zgromadzić drewno w wystarczających
ilościach, by przeżyć jedną noc.
Posiadanie narzędzia w rodzaju siekiery zapewnia premię +10 do testów poszukiwania chrustu.
Teren
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Las
+20
+30
+40
+20
Bagna
+20
+30
+40
+20
Łąki
+10
+10
+20
-10
Step
+0
+0
+10
-20
Pustynia
-30
-30
-30
-30
Wybrzeże
+0
+0
+10
-20
Góry (piętro skał)
-30
-30
-30
-30
Lodowe pustkowia
-30
-30
-30
-30
Budulec:
Nie każde drzewo nadaje się do tego, by zbudować
deski czy belki, nawet w lesie może być więc kłopotliwe.
Teren
Wiosna
Lato
Las
+20
+20
Bagna
+10
+10
Łąki
+0
+0
Step
-20
-20
Pustynia
-40
-40
Wybrzeże
-20
-20
Góry (piętro skał)
-40
-40
Lodowe pustkowia
-40
-40

zeń dom. Znalezienie odpowiedniego drewna na
Jesień
+20
+10
+0
-20
-40
-20
-40
-40

Zima
+40
+20
+0
-20
-40
-20
-40
-40

Skóry:
Chodzi tu o skóry zwierząt futerkowych i im podobnych. Jeśli poszukująca ich osoba nie ma zdolności
Łowiectwo otrzymuje karę -20 do testów. Udany test oznacza zdobycie 2k10 skórek gronostajowych (lub
podobnych), każda o wartości 1 sztuki srebra.
Teren
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Las
+10
+10
+10
+20
Bagna
+10
+10
+10
+20
Łąki
+0
+0
+0
+10
Step
-10
-10
-10
+0
Pustynia
-20
-20
-20
-20
Wybrzeże
-20
-20
-20
-20
Góry (piętro skał)
-20
-20
-20
-20
Lodowe pustkowia
-20
-20
-20
-20
Miód, wosk
Oba produkty pochodzą od pszczół. Pozyskiwane są przez bartników. Udany test oznacza pozyskanie
1k6 kilogramów miodu i wosku.
Teren
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Las
-20
+10
+20
-20
Bagna
-20
+10
+20
-20
Łąki
-30
+0
+10
-30
Step
-40
-10
+0
-40
Pustynia
-50
-20
-10
-50
Wybrzeże
-30
+0
+10
-30
Góry (piętro skał)
-50
-20
-10
-50
Lodowe pustkowia
-50
-50
-50
-50

Appendix 9: Królowie wśród ludzi, nędzarze wśród bogów:
W dawnych, zapomnianych już nawet w Laruzji czasach królowie byli tymi samymi osobami, co
kapłani, a kapłani: co czarownicy. Kapłani w tamtym okresie stanowili raczej urzędników, niż duchownych,
których zadanie polegało na kontaktach z niebem. Utrzymywali określony stan świętości, by móc lepiej
reprezentować swe plemię przed siłami nadprzyrodzonymi. Z czasem jednak rola ta zmalała. Władcy wyznaczyli
własnych urzędników, którzy w ich imieniu zajęli się łagodzeniem niebios. Za to sami skupili się na
prowadzeniu wojen, rozsądzaniu konfliktów, gromadzeniem skarbów i innymi, ziemskimi sprawami
niezbędnymi, by królestwo funkcjonowało.
Czasem zdarza się jednak, że władcy mają jakąś sprawę do nieśmiertelnych bóstw, lub, że bóstwa mają
jakąś sprawę do władców.
W takich sytuacjach obydwie strony korzystają z pośredników: kapłanów i (rzadziej) czarowników.
Zasadniczo możliwe są też i zwykłe modlitwy. Jednakże bogowie, mimo, że słyszą wszystko, co dzieje się na
ziemi rzadko zwracają uwagę na głosy śmiertelników, nawet ich wiernych sług. Są one bowiem dla ich uszu jak
brzęk much lub komarów, którym nie zwykli się troskać. Jedynie, gdy wzywa ich nadprzyrodzony zew skłonni
są przyjść z pomocą śmiertelnikom.
Wzywanie pomocy istot nadprzyrodzonych (mechanika):
Zasadniczo, by sprowadzić na pomoc bóstwo konieczna jest jego obecność w tym świecie. By to zrobić
władca (lub dowolna inna istota, nieśmiertelni nie czują dla królów szacunku większego, niż dla zwykłych ludzi)
musi albo stanąć przed jego obliczem, czy to spotkawszy go przypadkiem, czy to odwiedziwszy miejsce, o
którym wiadomo, że jeden z nieśmiertelnych w nim żyje, czy też zwyczajnie zawezwawszy go dzięki mocy
zaklęć nadwornych kapłanów i czarowników. Jeśli nie zmusi on istoty do służby, dzięki niezwykle potężnym
zaklęciom czy przerażającym rytuałom może spróbować dobić z nią targu za sprawą własnej przebiegłości.
Zasadniczo z punktu widzenia mechaniki tego typu akcja wymaga testu Charyzmy, nie zmienionego
jednak o żadne modyfikatory, za wyjątkiem tych dawanych przez magię i cechy specjalne dające premię
związaną z Nieśmiertelnymi. Śmiertelnik otrzymuje karę w zależności od tego, przed jaką kategorią istoty staje.
O ile bowiem byty służebne zwykle traktują się jako równe z ludźmi (czyli z ich punktu widzenia boleśnie
ułomne), tak potężniejsze traktują śmiertelników z góry. Modyfikatory kształtują się więc w następujący sposób:
Typ istoty:
Modyfikator:
Nieśmiertelny Służebny
+0
Pomniejszy nieśmiertelny
-10
Wyższy nieśmiertelny
-20
Nieśmiertelny książę
-30
Niższe bóstwo
-40
Wyższe bóstwo
-50
Drugim czynnikiem, który decyduje o skuteczności mediacji u bóstwa jest rzecz, której się od niego
żąda. Bogowie bardzo rzadko lubią, gdy zawraca się im głowę, a tym bardziej nie lubią, jeśli nieśmiertelni
czynią sobie z nich maszynki do spełniania życzeń. Im trudniejsze żądanie, tym większy modyfikator ujemny.
Wynik wygląda w następujący sposób:
Typ prośby
Modyfikator karny:
Nauka zaklęcia do 35 p. Trudności
+0
Nauka zaklęcia do 50 p. Trudności
-10
Nauka zaklęcia do 75 p. Trudności
-20
Nauka zaklęcia do 100 p. Trudności
-30
Nauka zaklęcia do 150 p. Trudności
-40
Nauka zaklęcia do 200 p. Trudności lub więcej
-50
Jednorazowe użycie Mocy, Zdolności lub Zaklęcia do +10
35 p. Trudności
Jednorazowe użycie Zaklęcia do 50 p. Trudności
+0
Jednorazowe użycie Zaklęcia do 75 p. Trudności
-10
Jednorazowe użycie Zaklęcia do 100 p. Trudności
-20
Jednorazowe użycie Zaklęcia do 150 p. Trudności
-30
Jednorazowe użycie Zaklęcia do 200 p. Trudności lub -40
więcej
Dar: przedmiot zwykłej jakości lub drobny przedmiot -10
magiczny (eliksir lub zioło)
Dar: przedmiot Dobrej jakości (w tym magiczny)
-20
Dar: przedmiot Wysokiej jakości (w tym magiczny)
-30

Dar: przedmiot Niezwykłej jakości (w tym magiczny) -40
Dar: przedmiot Legendarnej jakości (w tym -50
magiczny)
Dar: przedmiot Nadludzkiej jakości (w tym magiczny) - 60
Wykonanie jednego zadanie nie trwającego dłużej, niż -20
godzin
Wykonanie jednego zadania nie trwającego dłużej niż -30
dobę
Roczna służba
-40
Dożywotnia służba
-50
Obdarzenie Mocom lub Zdolnością Zarezerwowaną -60
(tylko Bohaterowie Niezależni)
Punkty
Doświadczenia
(tylko
Bohaterowie -10 za każde 500
Niezależni)
Podniesienie Cech (tylko Bohaterowie Niezależni)
-1 za każdy punkt
Zdolności, Zalety lub Cechy Organizmu
-10 za każdy punkt Wiedzy
Uniknięcie gniewu* (mniejszego)
-20
Uniknięcie gniewu* (umiarkowanego)
-30
Uniknięcie gniewu* (bardzo ważnego)
-40
Uniknięcie gniewu* (śmiertelnego)
-50
* Gniew boży jest zjawiskiem, który należy wyjaśnić. Większość bóstw i innych istot nieśmiertelnych ludzie i
ich sprawy nie obchodzą wiele. Wbrew temu, co mówią kapłani morderstwa, kradzieże, rozpusta etc. tak długo,
jak długo nie są w jakiś szczególny sposób ohydne, nie zostały popełnione w taki sposób, że obraził bóstwa, lub,
że zaburzył naturalny porządek rzeczy niewiele ich obchodzą. Gniew wywołują jednak wszelkie zjawiska, które
naruszyły naturalny porządek, obraziły bóstwa lub w jakiś sposób zakłóciły ich plany. Tak naprawdę nawet
mordy na kapłanach lub grabienie świątyń niewiele obchodzi bogów. Mają wiele sług, a prymitywne konstrukcje
małpoludów mają dla nich nieduże znaczenie. Tak więc:
- Mniejszy gniew: wywołać może: zabicie ważnego z punktu widzenia boga kapłana (Mist, Mag i Sił. Wol
sumarycznie minimum 120), jego śmiertelnego czempiona lub świętego zwierzęcia. Świętokradztwo, w wyniku
którego skradziony został ważny z punktu widzenia (tzn. Magiczny, przynajmniej Wysokiej jakości) przedmiot.
Obraźliwe słowa wypowiedziane w bezpośredniej obecności służącego mu nieśmiertelnego lub uczyniony w niej
wulgarny
gest.
- Umiarkowane przewinienie: zabicie ważnego sługi (mniejszego nieśmiertelnego lub potężnego potwora)
bóstwa, świętokradztwo w wyniku którego zginął magiczny przedmiot Niezwykłej jakości, uszkodzenie
ważnego dla bóstwa Miejsca Mocy, obraźliwy gest lub słowo lub gest pod adresem bóstwa uczyniony w jego
obecności.
- Ciężkie przewinienie: zabicie naprawdę ważnego (wyższy nieśmiertelny lub bardzo potężny potwór) sługi
bóstwa, świętokradztwo w wyniku którego skradziono magiczny przedmiot Legendarnej jakości, poważne
uszkodzenie ważnego dla bóstwa miejsca mocy, niedotrzymanie przysięgi złożonej w obecności bóstwa lub też
popełnienie w jego obecności zbrodni.
- Śmiertelny gniew: zabicie bezpośredniego potomka nieśmiertelnego, zgładzenie boga (niezależnie od
zapatrywań na niego, jakie miał dany nieśmiertelny), zniszczenie ważnego miejsca mocy, świętokradztwo, w
wyniku którego zginął przedmiot Nadludzkiej jakości, fizyczny zamach na tego nieśmiertelnego.
Co zaś się tyczy świątyń: jak łatwo zgadnąć niektóre z nich to tylko miejsca kultu, które śmiertelnicy
wznieśli dla własnej wygody, by deszcz nie padał nań, gdy wielbią swe bóstwa. Inne zaś to potężne miejsca
mocy, z których duchowi władcy ziemi czerpią cząstkę swej potęgi. Te pierwsze (jeśli nie żywią doń
szczególnego sentymentu) bogów niewiele obchodzą. Te drugie: są dla nich oczkiem w głowie.
Wyniki testu mogą zostać zwiększone na skutek działań kapłanów i oferowanych bóstwu darów.
Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że bóstwa w niewielkim stopniu przykładają znaczenie do przedmiotów
materialnych skupiając się raczej na dobrach duchowych, lub przynajmniej magicznych. Dary przeznaczone dla
bóstw mogą wyglądać w następujący sposób:
Ofiara:
Modyfikator dodatni:
Ofiara o wartości 10 sztuk złota (bóstwa preferują +10
raczej ofiary ze zwierząt, niż z pieniędzy, jednak wiele
zależy od okoliczności, ufundowanie naprawy
świątyni też może być ofiarą)
Ofiara o wartości 100 sztuk złota
+20

Ofiara o wartości 1000 sztuk złota lub więcej
Poświęcenie bóstwo człowieka (bądź to w formie
krwawej ofiary, czego wielu nieśmiertelnych nie
toleruje, bądź poprzez oddanie go na służbę jako
kapłana)

Wzniesienie świątyni i wzięcie na siebie kosztu jej
utrzymania
Oddanie bóstwu magicznego lub naprawdę
niezwykłego przedmiotu
Otrzymanie wady

Zaprzedanie duszy

+30
+10 za człowieka (jeśli oddawani są na służbę oczekuje się, że
władca weźmie na siebie koszt ich utrzymania).
Jeśli ofiara składana jest z bluźniercy, lub jakiegoś rodzaju
wroga danego Nieśmiertelnego premia wynosi +20.
Raczej nie zaleca się, by Bohaterowie Graczy składali krwawe
ofiary. Zarezerwuj tą zdolność raczej dla Bohaterów
Niezależnych.
+30
+10 za Stopień Jakości powyżej zwykłego
+10 za 1 punkt.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że (za wyjątkiem demonów)
bóstw i nieśmiertelnych nie bawi zsyłanie na śmiertelników
plag. Zwykle więc tego typu Wady wynikają z jakiegoś rodzaju
zadań lub przysiąg wymuszonych na śmiertelnych przez wyższe
byty. Zwykle związane są one z naturą bóstwa, służą do
krzewienia jego ideałów w świecie lub realizacji jego misji.
Przykładowo Thailon, bóg prawości może nakazać
śmiertelnikowi nie kłamać.
Wskazywałbym jako właściwy następujący zestaw Wad:
Ascetyczny, Zaprzysięgły Wróg (wrogowie bóstwa),
Zobowiązanie.
W wypadku części bóstw także: Kiepski Kłamca, Litościwy,
Dobre Serce, Pacyfizm.
W wypadku religii stawiających na samoumartwienia lub
rytualne samookaleczenia także: Brak Kończyny i Trwała Rana.
Uwaga!!! Punkty z tak otrzymanych Wad wraz z punktami z
Wad otrzymanych podczas tworzenia postaci nie mogą
przekroczyć 20. Jeśli tak się dzieje bóstwo po prostu uznaje, że
jesteś zbyt zajęty, kaleki lub słabego charakteru, by udźwignąć
zadania, jakie planuje Ci zlecić.
+50, tylko demony

Jeśli test Charyzmy powiedzie się, Nieśmiertelny zgadza się spełnić probiery śmiertelnika. W
przeciwnym razie: przyjmuje wszystkie, złożone mu ofiary i odchodzi z drwiącym śmiechem. Niepowodzenie
krytyczne oznacza, że dodatkowo rzuca klątwę na Śmiertelnika, który ośmielił się zakłócać mu spokój.
Podczas tego typu targów należy mieć na uwadze jeden szczegół. Otóż: nie każdy Nieśmiertelny jest w
stanie wykonać wszystkie wymienione tu zlecenia. Pakty ze Sługą lub Pomniejszym Bytem prawdopodobnie nie
pozwolą zrealizować nic, prócz najdrobniejszych zleceń.
Pakt z Diabłem?
Tak , powyższa mechanika może odpowiadać za ewentualne pakty z diabłami (oraz szeregiem innych
istot). Faktycznie można za jej pomocą nabyć takie cechy, jak bogactwo, uroda, magiczna moc, powodzenie u
kobiet, a być może też władza i szereg innych cech.
Znajdź element mechaniki (Zdolność, Zaletę, Moc, Cechę organizmu, Zaklęcie etc.), który najbardziej
pasuje do twoich potrzeb. Następnie stwórz wokół tego odpowiednią fabułę. Zauważ, że jak najbardziej możesz
otrzymać też potęgę… W formie Punktów Doświadczenia na ten przykład. Co zaś się tyczy bogactwa: raczej nie
licz na worki ze złotem. Jednak np. pojedynczy Kamień Szlachetny legendarnej jakości wystarczy, by uczynić
twoją postać bogatą!
Raczej nie zalecałbym, by Postacie Graczy zawierały pakty z demonami. Koniec końców jesteście
jednak Bohaterami, może niekoniecznie pozytywnymi, ale pewnie chcielibyście, by dało się z wami
przynajmniej sympatyzować. Demoniczny Pakt wam w tym nie pomoże.

Appendix 10: Magiczne strefy

Niektóre regiony Laruzji stanowią arenę działania pierwotnych, magicznych sił. Nie ukształtowała ich
wola ani ludzi, ani nieśmiertelnych, ani żadnych innych, magicznych istot, po prostu istnieją. Są to raczej prądy
mocy, niż typowe zaklęcia. Wszystkie te miejsca różnią się prawami natury od innych obszarów kontynentu i
często są unikane przez zwykłych ludzi, którzy boją się ich i unikają. Do najczęstszych miejsc tego typu należą:
Strefa martwej magii
W strefach martwej magii czary nie działają. Magiczne eliksiry stają się dziwnymi płynami o
nieprzyjemnym smaku, czarodziejskie przedmioty zwykłym złomem, zaklęcia bełkotem, a niezwykle bestie
chorują. Żaden artefakt, eliksir, moc lub zaklęcie rzucane w strefie lub na istotę znajdującą się w strefie nie
działa. Każdy czar działający na istotę wchodzącą do strefy natychmiast pryska. Uaktywnia się on jednak z
powrotem w chwili, gdy te opuszczają strefę (chyba, że w międzyczasie skończy się jego Czas Działania).
Jedyny wyjątek stanowią zaklęcia i efekty wywołujące przemianę. Istoty pod ich działaniem są uwięzione w
nowych ciałach tak długo, aż nie opuszczą strefy martwej magii.
Wszystkie istoty, których życie podtrzymuje magia (czyli głównie nieumarli lub konstrukty, wyjątek
stanowią wampiry) natychmiast giną. Ożywają jednak z powrotem, jeśli zostaną wyniesione poza jej obręb.
Wszystkie istoty duchowe (tzn. nieśmiertelni i eteryczni nieumarli) zostają natychmiast przeniesieni na
płaszczyznę duchową i tracą jakąkolwiek możliwość oddziaływania na płaszczyznę materialną. Materializują się
z powrotem, gdy opuszczą sferę.
Choroba sfer martwej magii: Wszystkie istoty, których ciała bardzo odbiegają od ziemskich wzorców (wlicza
się w to także powiększone wersje zwykłych stworzeń) podtrzymują swe istnienie dzięki magii. W sferach
pozbawionych jej przepływu ich anatomia nie funkcjonuje.
Każdego dnia istoty takie przebywając w strefie dłużej niż tydzień muszą wykonać test Wytrzymałości.
Jeśli im się nie powiedzie zaczynają chorować. Otrzymują modyfikator -10 do Siły, Wytrzymałości, Zręczności,
Szybkości i Wytrzymałości. Każdego dnia pozostawania w strefie otrzymują dodatkową karę -5 (kumulatywną).
Jeśli któraś z ich statystyk spadnie do zera otępiałe zapadają w letarg. Gdy wytrzymałość spadnie do zera:
umierają.
Po opuszczeniu strefy wracają do zdrowia w tempie 5p. na dobę.
Strefa aktywnej magii
Strefy aktywnej magii to miejsca, w których magiczne prądy są wzburzone, a sama magia niechętna
ludziom. Opływa wszystko wokół powoli wpływając na jego wzrost i rozwój. Strefy aktywnej magii rozpoznać
można już z daleka. Roślinność jest niezwykła, czasem składa się z rzadkich, endemicznych gatunków, a czasem
z dziwacznych, magicznych roślin. Drzewa fioletowe, kryształowe, mówiące, nieumarłe, z twarzami: to
wszystko można spotkać w takich okolicach. Zwykle jednak obszary takie bardziej przypominają krainę baśni,
niż miejsce z koszmaru.
Aktywna magia zwykle nie wpływa na pozbawione inteligencji stworzenia oraz rośliny. Także
magiczne istoty, zwłaszcza potwory i magiczne bestie nie odczuwają jej skutków. Pozostałe stworzenia,
zwłaszcza inteligentne, które nieopatrznym słowem lub gestem mogą wzbudzić jej moce.
Każdy dzień spędzony w strefie aktywnej magii generuje 1 punkt nadużycia. Czarownicy naliczają je
jako nadużycie od czarów. Pozostałe postacie jako od przedmiotów magicznych (patrz. Magiczne Skarby
Laruzji).
Strefa silnej magii
W strefie silnej magii działanie wszelkich czarów jest silniejsze, niż w innych warunkach.
Każdorazowo, gdy losowana jest długość lub efekt siły zaklęcia, magicznego przedmiotu lub innego przejawu
czarów rzucający może zastąpić wynik, jaki wypadł na każdej kostce połową maksymalnych oczek, jakie może
wyrzucić. Rzucający zaklęcia wymagające porównań Siły Woli otrzymują premię +10.
Wydawać by się mogło, że obszary te stanowią idealne miejsce zamieszkania dla czarowników.
Faktycznie jest inaczej. W strefach silnej magii bardzo chętnie osiedlają się wszelkiego rodzaju magiczne istoty.
Dla wielu z nich czarownik wyglądać może smacznie.
Strefa wrogiej magii
W strefach wrogiej magii działają bardzo silne, niekontrolowane moce magiczne oddziałujące na każdą
wchodzącą do nich istotę. Ich rodzaj zależy od samej strefy i jej natury. Zasadniczo jednak pozostawanie w nich
jest niebezpieczny.
Efekty magii pojawiają się co 24 godziny od chwili wejścia do strefy. Początkowo odpierane są rzutem
obronnym przeciwko Sile Woli 0. Jednak z każdą dobą, gdy przebywająca w strefie istota jedząc, pijąc lokalną
wodę i oddychając lokalnym powietrzem przesiąka ich magią odparcie jest trudniejsze o 10 (kumulatywnie).
Udane testy Odporności Na Magie (powodowane przez zaletę Odporność na magię, podobne moce i
zdolności, magiczne eliksiry czy artefakty) negują przyrost kumulatywnego modyfikatora.

W chwili, gdy Siła Woli strefy przerośnie Siłę Woli odwiedzającego ten znajduje się pod działaniem
efektu mocy strefy. Te zależą od jej rodzaju. Każda strefa posiada odmienne efekty. Na swoje potrzeby
mistrzowie gry mogą posłużyć się tą tabelą:
Rzuć 1k10
1 - Polimorfia
2 - Zmiana w kamień
3 - Dominacja (pod kontrolą miejsca, zdominowane istoty chcą w pierwszej kolejności usunąć wszelkich
intruzów z miejsca mocy)
4 - Tańcz! (permanentne)
5 - Wieczny sen
6 - Strach (dopóki ofiara nie opuści obszaru)
7 - Senny koszmar (do momentu opuszczenia miejsca mocy)
8 - Kuszące iluzje
9 - Nawiedzony teren (każda istota inteligenta, która zginęła w tym miejscu powraca następnej nocy do życia
jako Duch)
10- Miejsce spacerującej śmierci (każda istota, która zginęła w tym miejscu powraca następnej nocy do życia
jako Zombie)
Strefa dzikiej magii
Czary ogólnie są niepewną i chwiejną materią, która często przynosi więcej szkód niż pożytku. W
strefach dzikiej magii zasada ta jest dwójnasób prawdziwa. Każde użycie czarów w nich może zagrozić życiu i
zdrowiu osoby, która korzysta z magii (zaklęć, mocy, ziół i eliksirów) w tego typu miejscu.
Za każdym razem, gdy ktoś korzysta z magii w takim miejscu należy wykonać rzut w poniższej tabeli:
Rzuć 1k100
1-80% - magia działa normalnie
81-100% - pojawia się dziki efekt.
Aby ustalić Dziki Efekt rzuć kolejnym 1k100.
1-20 - czar działa normalnie, ale wycentrowuje się na najbliższym wrogu
21-30 - czar działa normalnie, ale wycentrowuje się na najbliższej osobie
31-40 - czar działa normalnie, ale wycentrowuje się na rzucającym
41 - 95 wyczarowany przez maga efekt zastępowany jest przez inne zaklęcie. Jest to:
41 - Lot
42 - Furia wiatrów
43 - Leć do nieba
44 - Płonące ciało
45 - Ściana ognia
46 - Kula ognia
47 - Deszcz kamieni
48 - Strefa bezruchu
49 - Zamrożenie
50 - Błyskawica
51 - Niewidzialność
52 - Oślepiający błysk
53 - Polimorfia
54 - Zamiana w kamień
55 - Banicja
56 - Rozproszenie magii
57 - Tańcz!
58 - Uśpienie
59 - Widmowy wąż
60 - Ciemność
61 - Kuszące iluzje
62 - Iluzja zapomnienia
63 - Kamienna klątwa
64 - Groteskowy wygląd
65 - Miażdżąca sfera
66 - Wezwanie stada kruków
67 - Odbicie bólu
68 - Żądza krwi
69 - Przeklęta zbroja

70 - Strefa czystego powietrza
71 - Demoniczny portal
72 - Wiatr strażniczy
73 - Ziemia w szlam
74 - Wezwanie błyskawic
75 - Moc kameleona
76 - Siedem oczu
77 - Splątanie roślinnością
78 - Dusząca winorośl
79 - Przebudzenie drzewa (na najbliższe drzewo, jest przyjazne wobec rzucającego)
80 - Przebudzenie drzewa (na najbliższe drzewo, jest wrogie wobec rzucającego)
80 - Deszcz żab
81 - Rój owadów
82 - Atak emocjonalny
83 - Hiperregeneracja
84 - Wywołanie deszczu
85 - Mgła
86 - Burza śniegowa
87 - Święta siła
88 - Siła herosa
89 - Bilokacja
90 - Błogosławieństwo
91 - Pokój
92 - Leczenie ciężkich ran
93 - Jątrzenie ran
94 - Lwie serce
95 - 100: Rzuć dwa razy.

Appendix 11: Zasady nadużycia dla Prowincji
Używanie potężnych zaklęć nie pozostaje bez wpływu na nadprzyrodzoną aurę Prowincji, w których
coś takiego ma miejsce. Przeciwnie, każdy czar, nawet najmniejszy wywołuje echo w nadprzyrodzonym świecie,
często poruszając moce znacznie potężniejsze, niż mogłoby się wydawać.
Jednostki Nadużycia gromadzone są tak samo, jak zwykłe Punkty Nadużycia. Każdy efekt, który
wygeneruje 10 x Skala Gry punktów Nadużycia produkuje 1 jednostkę nadużycia.
Działa to także w drugą stronę: każda, wygenerowana Jednostka Nadużycia oznacza jeden jego punkt
dla Władcy i wszystkich związanych z nim osób.
Tradycyjnie istnieje 1% (kumulatywny) na wygenerowanie 1 jednostki Nadużycia za każdym razem,
gdy czarownik rzuca Zaklęcie Globalne.
Za każdym razem, gdy Rzucający zgromadzi pierwszą Jednostkę Nadużycia Mistrz Gry powinien
wykonać rzut 1k100 i wybrać jeden z poniższych, negatywnych efektów z tabeli:
1-25
Przerwanie zaklęcia:
Koszt: 3
Efekt: jedno z rzucanych przez czarownika zaklęć globalnych, mimo wpłacenia przezeń jego kosztów w
jednostkach magii. nie powoduje żadnego efektu.
26-35
Inny efekt:
Koszt: 6
Efekt: rzucone przez czarownika zaklęcie powoduje inny efekt (wybrany przez Mistrza Gry dowolnie z listy
zaklęć) niż powinno.
36-40
Odwrócenie celu:
Koszt: 9
Efekt: Celem rzucającego staje się inna prowincja lub posiadłość, niż początkowo zakładał. Zasadniczo zaklęcia
negatywne zwykle rzucane są na jego własność, a pozytywne na własność jego przeciwników

41-50
Nadzwyczajne fenomeny:
Koszt: 4
Efekt: W efekcie rzucenia zaklęcia w całej prowincji dają się wyczuć potężne i dziwaczne fenomeny. Niektóre z
nich mogą być szkodliwe, inne po prostu dziwaczne. Do tej kategorii zaliczyć należy wszelkie anomalie i nagłe
załamania pogodowe, wystąpienia znaków, omeny i wizje, a także takie przypadki, jak deszcze żab, masowe
narodziny dwugłowych cieląt i inne nieszczęścia.
Zasadniczo wieśniacy wiedzą czyja to wina i nie podoba im się to. Morale w Prowincji spada o 1
stopień.
51-60
Utrata kontroli:
Koszt: tyle ile wymaga p. kontroli istoty, którą zrywa się z czarnoksięskiej uwięzi.
Efekt: mag traci władzę nad jednym z kontrolowanych przez siebie Agentów: Potworów. Odzyskuje ona swą
wolną wolę. Golemy i inne automaty wpadają w szał i atakują każdą zbliżającą się doń istotę. Pozostałe
stworzenia postępują zgodnie ze swoja naturą.
61-70:
Rozchwianie magii
Koszt: 20
Efekt: Na skutek czarów użytych przez rzucającego magia na obszarze, w którym się znajduje zostaje poważnie
rozchwiana. Jedno z pół prowincji traktowane jest tak, jakby było obszarem Dzikiej Magii. Aura na nim
stabilizuje się po upływie 1k4 sezonów, jeśli przez ten czas w prowincji nie zostanie rzucony ani jeden Czar
Globalny.
71-75:
Pozbawienie magii:
Koszt: 10
Efekt: czarownik na 1k6 godzin traci zdolność rzucania czarów. Dodatkowo do końca następnego sezonu nie
otrzymuje żadnych Jednostek Magii oprócz tych generowanych przez Agentów: Czarowników.
76-85:
Osłabienie magii:
Koszt:7
Efekt: do końca sezonu wszystkie zaklęcia globalne rzucane przez czarownika są dwukrotnie droższe.
86-90:
Zabicie magii
Koszt: 20
Efekt: Na skutek potężnego, magicznego zaburzenia aura w prowincji została bardzo skutecznie zachwiana.
Jedno jej pole staje się Strefą Martwej Magii. Jeśli przez 1k4 sezony nikt nie rzuci na prowincję żadnego czaru
globalnego aura w tym miejscu wraca do normy.
91-98:
Magiczne zaburzenie
Koszt: 6
Efekt: Czarownik przypadkowo zaburzył magię swoimi poczynaniami. Przez okres jednego sezonu każde
rzucone przez niego zaklęcie jest automatycznie wyczuwane przez każdą, inną istotę posiadającą zdolność
rzucania czarów. Dodatkowo automatycznie zna ona kierunek, w jakim znajduje się dany czarownik.
99:
Bogowie się gniewają:
Koszt: 30
Efekt: Ekscesy mające miejsce w Prowincji przyciągają uwagę potężnych istot nadprzyrodzonych i innych sił.
Najprawdopodobniej są to bóstwa lub inni, potężni nieśmiertelni. Ci dają znać o swoim niezadowoleniu. W
Prowincji dochodzi do wielkiej klęski żywiołowej (trzęsienia ziemi, powodzi, huraganu etc.). Wszystkie,
znajdujące się w niej konstrukcje spadają o 1 poziom jakości. Posiadłości niskiej jakości są niszczone. Morale
spada o 1k4-1 stopni
00:

Gniew bogów
Koszt: 40
Efekt: Bogowie wpadają w prawdziwą wściekłość i wysyłają jednego ze swych posłańców. Przed rzucającym
materializuje się jeden Nieśmiertelny, dowolnie wybranego przez Mistrza Gry rodzaju. Nie odejdzie, zanim nie
wybije mu wszystkich zębów i nie skopie go po nerkach.

