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Mag
Mówisz o magii zaklęć, o formułach 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 
Prawdziwi magowie zbywają takie opowieści
wzruszeniem ramion. Wiedzą bowiem, że 
zaklęcia są jak akordy muzyki: stare, utarte 
melodie się sprawdzają, ale prawdziwy 
artysta potrafi zaimprowizować utwór na 
poczekaniu. Taka właśnie jest magia Woli. 
Maga Woli nie ograniczają formułki, nie 
używa „zaklęć”, czy ksiąg ze spisanymi 
zaklęciami. Nie modli się do swoich bogów z 
prośbami o przekazanie czarów. Każdą rotę 
(swoisty odpowiednik zaklęcia) wymyśla na 
poczekaniu, kształtując rzeczywistość 
zgodnie ze swoimi zachciankami. Zaklinacz 
może nie znać jakiegoś czaru, kapłan może 
nie mieć go przygotowanego, zaś prawdziwy 
mag może osiągnąć wszystko.

Przygody: Magowie Woli szukają przygód 
przede wszystkim, by zwiększyć swoje 
możliwości i wymyślać nowe roty. Często 
pragną też ukazać światu potęgę swojej magii, 
będąc przekonanymi o swojej wyższości nad 
magią Formuł.

Charakterystyka: Magia Woli przewyższa 
tradycyjną (znaną z Podręcznika Gracza) 
magię Formuł wszechstronnością i 
elastycznością. Nie jest to magia 
wtajemniczeń, ani objawień czy też psionika. 
To moc kształtowania rzeczywistości siłą 
swojej Woli, i jako taka jest mniej 
ograniczona. Gdy czarodziej zapisze czar 
błyskawicy w księdze, mag wzruszy 
ramionami. Taki czarodziej będzie wiedział, 
jak atakować wrogów strumieniem 
elektryczności... ale nie będzie mógł 
atakować ich strumieniem kwasu, kulą 
błyskawic czy zmienić ich w ropuchy 
spojrzeniem. Oczywiście, czarodziej w końcu 
pozna specjalne techniki, nowe czary czy 
zdolności, które mu to umożliwią... ale mag 
wie, że takie sztuczki tkwią już wewnątrz 
jego umysłu.

Magowie często zorganizowani są w tak 
zwanych Tradycjach, zależnych od kultury 
czy poglądów na magię. Jedna Tradycja może 
składać się z magów ognia, inna z magów 
ziemi, zaś w kompletnie innym kraju 

magowie dzielić się mogą na czarnych, 
białych, srebrnych, niebieskich i czerwonych. 
Tacy magowie specjalizują się w innych 
dziedzinach Woli, jednak zazwyczaj nie 
ogranicza to ich wszechstronności.
Przykładowy podział na sześć Tradycji 
przedstawiono w drugiej części artykułu.

Charakter: Magowie mogą mieć każdy 
charakter. Choć Chaos kusi ich wielością 
możliwości, to jednak długotrwałe studia 
magii wymagają dyscypliny i samozaparcia.

Religia: Choć magowie często gardzą magią 
objawień, to jednak od czasu do czasu 
skłaniają się ku religii. Co ciekawe, rzadko 
skłaniają się ku bogom magii danego 
panteonu, podejrzewając ich o sprzyjanie 
wyłącznie czarodziejom. Jeśli mag będzie 
czcił jakieś bóstwo, będzie to raczej bóg 
wiedzy, czasem też bóstwo szansy i ryzyka.

Pochodzenie: Magowie często terminują u 
innych magów, gdy tylko odkryją swój talent. 
Czasem, omyłkowo, przystępują do szkolenia 
u czarodziejów, zaklinaczy czy 
przedstawicieli innych klas. Zależnie od tego, 
jak szybko odkryją prawdziwą naturę swojego 
daru, mogą być nastawieni do magów Formuł 
bardziej lub mniej przyjaźnie.

Rasy: Najwięcej magów zdarza się pośród 
ludzi. Wielu mędrców uważa, że jest to 
wynikiem ludzkiej zdolności adaptacji, jednak 
nie oznacza to, że magia Woli może objawić 
się wśród innych ras. Elfy wolą pewną i 
szybką drogę czarodziejstwa, niezbyt 
szanując magię Woli. Gnomy za to podchodzą 
do ścieżki maga z pewnymi obawami, jednak 
ich wrodzony spryt, umiłowanie wiedzy i 
dystans do świata pozwala im osiągnąć wiele 
na tej ścieżce. Członkowie innych 
tradycyjnych ras zostają magami nieco 
rzadziej, niż na przykład czarodziejami czy 
zaklinaczami. Wśród dzikich humanoidów 
magami często zostają przedstawiciele ras nie 
mających związków z żadną inną klasą 
magiczną.

Inne klasy: Niechęć magów do czarodziejów 
jest odwzajemniona. Ci pierwsi widzą tych 
drugich jako wiecznie zagrzebanych w 
księgach, uwiązanych do swoich formułek i 
„podejrzanego śmiecia” (komponentów 
materialnych). Ci drudzy nie znoszą magów 
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za nieformalność dyscypliny, i przypominają, 
że potęga czarodzieja jest znacznie większa 
niż moce każdego maga, a magiczne formuły 
rzuca się łatwiej, i łatwiej przywiązuje do 
przedmiotów magicznych. Magowie traktują 
zaklinaczy nieco lepiej, jednak z pewną dozą 
protekcjonalizmu, twierdząc, że przywiązanie 
do formułek ogranicza ich moc. Szanują 
jednak to, że rzucają więcej czarów niż oni 
kiedykolwiek będą mogli. Nie najlepiej 
traktują kapłanów i paladynów, twierdząc że 
do magii nie potrzeba służby jakimś potęgom. 
Cenią wojowników i łotrzyków za ich 
specjalistyczne umiejętności, a bardów i 
druidów za połączenie magii i wielu innych 
zdolności.

Rola: Cechą unikatową maga jest możliwość 
wykorzystania swoich zdolności w każdej 
sytuacji. Tam, gdzie kapłan czy czarodziej a 
zwłaszcza zaklinacz będą musieli przeczekać 
dzień, mag po prostu ułoży zaimprowizowaną 
rotę. Roty magów są nieco mniej przydatne 
na polu bitwy niż klasyczne czary bojowe, 
jednak można je zastosować do każdej 

sytuacji poza nim.

Informacje o regułach gry.

Charakter: Dowolny, lub zależny od 
tradycji.

Kość Wytrzymałości: k4.

Umiejętności klasowe

Oto umiejętności klasowe maga (i atrybut 
kluczowy dla każdej z nich): Czarostwo (Int), 
Koncentracja (Bd), Odcyfrowywanie 
zapisków (Int), Rzemiosło (Int), Wiedza 
(wszystkie umiejętności traktowane 
pojedynczo) (Int), Zawód (Rzt). Lista 
umiejętności klasowych może być 
zmodyfikowana przez wybór tradycji.
Liczba punktów umiejętności na każdym 

poziomie: 4+modyfikator z Intelektu.

Liczba punktów umiejętności na 

pierwszym poziomie: (4+modyfikator z 

Intelektu)x4.

Poziom Bazowa premia do 
ataku

Wytrwałość Refleks Wola Specjalne Punkty 
magii

1 +0 +0 +0 +2 Czary, tradycje. 15

2 +1 +0 +0 +3 atut premiowy, zdolności 
magiczne

30

3 +1 +1 +1 +3 45

4 +2 +1 +1 +4 atut premiowy 60

5 +2 +1 +1 +4 75

6 +3 +2 +2 +5 atut premiowy 90

7 +3 +2 +2 +5 105

8 +4 +2 +2 +6 atut premiowy 120

9 +4 +3 +3 +6 135

10 +5 +3 +3 +7 atut premiowy 150

11 +5 +3 +3 +7 165

12 +6/+1 +4 +4 +8 atut premiowy 180

13 +6/+1 +4 +4 +8 195

14 +7/+2 +4 +4 +9 atut premiowy 210

15 +7/+2 +5 +5 +9 225

16 +8/+3 +5 +5 +10 atut premiowy 240

17 +8/+3 +5 +5 +10 255

18 +9/+4 +6 +6 +11 atut premiowy 270

19 +9/+4 +6 +6 +11 285

20 +10/+5 +6 +6 +12 atut premiowy 300

Biegłości w broni i pancerzu: Mag biegle 
posługuje się drągiem, strzałkami, procą i 

sztyletem. Nie jest biegły w użyciu żadnego 
pancerza, choć pancerz nie ogranicza jego 
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zdolności czarowania.

Magia: Magia maga nie jest magią 
wtajemniczeń ani objawień. Magia taka jest 
zmianą rzeczywistości samym wysiłkiem 
woli. Nie rzucają „czarów”, ani nie muszą 
kłaniać się potęgom. Magia magów jest Wolą, 
Myślą i Słowem. Dla prostoty jednak, 
wszystkie efekty stworzone przez maga noszą 
nazwę rot, lub zaklęć improwizowanych. Tam 
gdzie czarodziej będzie rzucał czar, mag 
będzie splatał rotę.
Magowie tworzą „zaklęcia” czy też, jak wolą  
„roty” czarów na poczekaniu. Moc maga jest 
w zasadzie ograniczona tylko jego stopniem 
zaawansowania. Od poziomu w tej klasie 
zależy ilość jego punktów magii, których 
może użyć na dzień, oraz jego zdolność 
ignorowania wyczerpania (patrz niżej).
Przespana noc (osiem godzin odpoczynku) 
całkowicie przywraca wszystkie punkty 
mocy. Na potrzeby gry przyjmij że, punkty 
magii odnawiają się w tempie 10% ogólnej 
ich liczby za godzinę odpoczynku. W tym 
czasie mag nie może podejmować żadnej 
fizycznie męczącej aktywności (jak walka).

Roty: Prawdziwa magia, Wola, Myśl Słowo, 
magia magów to nie formułki i 
zapamiętywanie mocy. To naginanie świata 
do swej Woli. Magowie nie siadają rankiem 
do ksiąg ani nie modlą się o łaski bogów. 
Myślą, mówią i działają.
Z drugiej strony jednak istnieją sprawdzone i 
stałe sposoby władania mocami tego świata. 
Choć magowie nie muszą ich używać, to 
jednak istnieją stare, dobre i sprawdzone 
efekty, zwane „rotami”. Rota nie jest, jak 
zaklęcie magii Formuł, jednorazowym 
efektem magicznym, traconym po rzuceniu. 
To po prostu opracowany przed wiekami 
sposób wykorzystania Woli. Rotę 
wypróbowano setki razy, stąd jest łatwiejsza 
do rzucenia niż improwizowane zaklęcie. 
Ponieważ rotę mag zna i wyszkolił się w jej 
użyciu, przy rzucaniu rot mag zyskuje premię 
+5 do testu Czarostwa. Jeżeli jednak ją w 
jakiś sposób modyfikuje, nie uzyskuje tej 
premii.

Roty można poznać na jeden z trzech 
sposobów:

 Wybór atutu Nowa rota – opisanego w 
drugiej części artykułu.

 Nauka od innego maga – trwa to 
godzinę na 15 punktów minimalnego 
kosztu roty, i kosztuje zazwyczaj 100 
sz na 15 punktów magii.

 Nauka do Tradycji – mag należący do 
konkretnej Tradycji może nauczyć się 
pewnych rot za darmo.

Punkty magii: Punkty magii to miara 
zdolności i mocy maga. Wykorzystując te 
punkty, mag tworzy dowolne efekty 
magiczne. Do wartości podanej w tabeli 1-1: 
Mag dodaj też wrodzony potencjał: poziom 
maga w tej klasie × jego modyfikator z 
Intelektu. Zatem mag 4. poziomu o Intelekcie 
17 ma 72 punkty magii, a 12. Poziomu o 
intelekcie 20: 240 (180 za 12. poziom + 12×5 
(mod z Intelektu).
Splatając improwizowane zaklęcie, Punkty 
magii mag przydziela do odpowiednich 
kategorii. Na przykład, im więcej punktów 
przeznaczy na kategorię Trwania, tym dłużej 
rota będzie działać. Zaklęcie zwiększające 
czyjąś Siłę wymagać będzie poświęcenia 
punktów na Usprawnienie, zaś czar 
wzywający nową istotę na Wyczarowanie.
Oczywiście, czar może wykorzystywać wiele 
różnych kategorii. Wykorzystując Obrażenia i 
Kontrolowanie, możesz stworzyć rotę, która
sprawi, że zraniony przeciwnik ucieknie. 
Możesz też dwukrotnie wykorzystać Ochronę, 
by uchronić się tak przed ogniem, jak i przed 
zimnem. Kategorie można też odwracać, 
chyba że takie odwrócenie jest już objęte inną 
kategorią: Możesz użyć Leczenia, by 
wywołać chorobę, lecz już nie możesz zadać 
w taki sposób obrażeń.
Każde zaklęcie posiada swój koszt w 
punktach magii. Każde zaklęcie też posiada 
trzy podstawowe kategorie: Obszaru, Zasięgu 
i Trwania. Aby jednak zaklęcie odniosło 
skutek, mag przeznaczyć musi swoje punkty 
na inne kategorie.

Aby stworzyć improwizowane zaklęcie, 
przede wszystkim musisz określić, co chcesz 
osiągnąć. Następnie przeanalizuj opisy 
kategorii poniżej, i dopasuj odpowiednie 
współczynniki do zaklęcia. Ogranicza cię 
tylko twoja moc (liczba punktów magii) oraz 
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twoje zdolności magiczne (by rzucić czar, 
wykonać musisz test Czarostwa). Pamiętaj, że 
każde zaklęcie posiadać musi kategorie 
Trwania, Obszaru i Zasięgu. Zsumuj 
wszystkie koszty w punktach mocy – jest to 
ogólny koszt czaru.
Przykład: Amiranda, pierwszopoziomowa 
magini mająca 18 punktów mocy, chce 
otworzyć zamknięte drzwi. Obszar w tym 
wypadku jest równy 1, drzwi są Średnim 
celem. Zasięg wynosi 2, ponieważ Amiranda 
dotyka drzwi. Czar działa natychmiast, 
Trwanie więc wynosi 0.
Za zgodą MG, Amiranda ustala, że 
wykorzysta tutaj kategorię Nowa moc. 
Decyduje, że koszt tej mocy wynosi 10 
punktów, zmienia bowiem na krótki czas 
podstawową własność zamka. Takie proste 
zaklęcie kosztuje 13 punktów mocy. Po 
rzuceniu, spowoduje u Amirandy 2 punkty 
wyczerpania.

ST testu Czarostwa wymaganego do jego 
udanego rzucenia to koszt czaru +
wyczerpanie maga. Jeżeli mag nie decyduje 
się na użycie odpowiednich kategorii, jest to 
akcja całorundowa, prowokująca okazyjne 
ataki. Może rzucać czar dłużej, ułatwiając w 
ten sposób jego rzucenie, lub szybciej, co jest 
trudniejsze i bardziej męczące (zobacz 
Metamagia, poniżej). Test Czarostwa 
wykonuje się zawsze pod koniec akcji 
rzucenia czaru. Możesz wziąć w tym teście 10 
(chyba że korzystasz z opcjonalnej reguły 
krytycznych porażek, patrz częśc II). Jeśli 
czar jest rotą (czarem wymyślonym już 
dawno, lub przynajmniej parę razy 
wypróbowanym), mag zyskuje premię +5 do 
tego testu. Tradycje mogą zapewnić 
odpowiednią premię do rzucania zaklęć 
pasujących do stylu. Kumuluje się ona z 
premią do rzucenia rot.

Magia wymaga:
Woli – mag musi móc myśleć logicznie, nie 
może splatać rot będąc nieprzytomny.
Oczarowany czy zauroczony mag może 
splatać roty normalnie.
Słów – mag musi być zdolny do mowy, chyba 
że używa Metamagii.
Gestów – mag musi mieć swobodę ruchów, 
lub używać Metamagii.

Jeśli test Czarostwa i ewentualny test 
Koncentracji się powiódł, czar zostaje 
rzucony. Mag traci odpowiednią ilość 
punktów magii i odnosi wyczerpanie (patrz 
niżej). Nieudany test Czarostwa nie powoduje 
utraty punktów magii.
Przykład: Po rzuceniu powyższego czaru, 
Amiranda będzie mieć już tylko 5 punktów 
mocy, zaś ST rzucenia każdego następnego 
zaklęcia zwiększy się o 2.

Wyczerpanie: Magia męczy. Za 
wszechstronność trzeba zapłacić. Od kosztu 
zaklęcia odejmij 10 oraz poziom w klasie 
maga. Uzyskana liczba to koszt wyczerpania 
czaru (w skrócie, jego wyczerpanie). Każdy 
czar, który powoduje wyczerpanie, dodaje tę
liczbę do ST rzucenia wszystkich czarów tego 
dnia. Po rzuceniu, na przykład, trzech czarów 
o wyczerpaniu 5, ST rzucenia każdego 
następnego czaru zwiększy się o 15.
Zatem łatwiej jest magom rzucić jednego dnia 
dużą liczbę zaklęć o słabej mocy, niż kilka 
potężnych zaklęć. Wyczerpanie sprawia też, 
że mag może pod koniec dnia nie być 
zdolnym do rzucenia nawet najsłabszego 
zaklęcia.
Wyczerpanie jest zmęczeniem duszy. Nie 
można go wyleczyć magią Woli, jedynym 
sposobem na pozbycie się wyczerpania jest 
odpoczynek. Osiem godzin snu całkowicie je 
likwiduje. By ułatwić częściowe 
odzyskiwanie sprawności, przyjmij że każda 
godzina snu, cichego odpoczynku czy 
medytacji zmniejsza liczbę punktów 
wyczerpania o 10%.

Grupowe czarowanie: Magowie mogą 
splatać swoje moce. Aby odprawić rytuał 
magiczny, kilku magów musi wybrać spośród 
swej grupy przywódcę. Każdy mag musi 
przeznaczyć co najmniej 5 punktów mocy na 
rzucenie czaru. Gdy czar zostaje rzucany, 
wszyscy czarownicy muszą wykonać test 
Czarostwa, tak, jakby samodzielnie rzucali 
zaklęcie – za każdego członka grupy zyskują 
wtedy premię +2 do tego testu. Jeśli wszyscy 
magowie ten test zdadzą, zaklęcie działa 
normalnie. Rozdzielają dowolnie koszt czaru 
w punktach magii między siebie, jednak 
każdy ponosi normalny koszt wyczerpania. 
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Tylko przywódca może wykorzystać 
posiadane przez siebie atuty modyfikujące 
koszt czy efekty czaru.

Kontrczarowanie: Magowie Woli mogą w 
specyficzny sposób kontrować zaklęcia 
innych magów Woli. Działa to bardzo 
podobnie do zwykłego kontrczarowania, 
jednak, oczywiście, magowie nie rzucają 
kontrczaru. W zamian poświęcają punkty 
mocy. Każdy wydany Punkt mocy zwiększa 
ST rzucenia czaru przez przeciwnika o +1. 
Takie kontrowanie nie powoduje ataków 
okazyjnych ani wyczerpania. Jest to akcja 
standardowa, związana z oczekiwaniem.

Poziom czarującego i Odporność na Czary:
Na potrzeby określania poziomu czarującego 
przy przełamywaniu odporności na czary, 
przyjmij, że poziom czarującego maga równy 
jest 0. Magowie  mogą zwiększać ten poziom 
poświęcając punkty mocy, zobacz 
„Metamagia” poniżej.

Rzuty obronne: Każdy czar maga pozwala 
na rzut obronny. ST rzutu obronnego wynosi 
10+modyfikator z Intelektu maga. Metamagia 
może zwiększyć tę wartość, tak jak niektóre 
atuty. Rodzaj rzutu obronnego na czar zależy 
od jego efektu.
Zaklęcia wpływające na umysł (Iluzje i 
Kontrola, acz nie tylko) zazwyczaj odpierane 
są Wolą. Udany rzut z reguły oznacza, że czar 
nie ma żadnego efektu, choć może osłabić np. 
efekty strachu.
Czary, których efektów można uniknąć na 
przykład odskakując, odpierane są Refleksem. 
Jeżeli zaklęcie działa na większy obszar, 
Refleks neguje połowę. Jeśli czar działa tylko 
na jedną istotę, Refleks neguje czar 
całkowicie.
Czar, który działa na ciało ofiary, 
transformuje czy osłabia ją w jakiś sposób, 
odpierany jest Wytrwałością. Jeśli czar 
duplikuje na przykład chorobę, Wytrwałość 
odpiera ją tak jak każdą inną zarazę.

Tradycja (zasada opcjonalna): W 
niektórych kulturach, magowie dzielą się na 
tzw. Tradycje magii. Zależnie od poglądu 
kultury, w której żyją, na magię, tworzą oni 
odrębne zakony, grupy czy kręgi magów. Na 

przykład mieszkańcy pewnego narodu 
mędrców i alchemików wyznają pogląd, że 
świat stworzony jest z czterech żywiołów. 
Zatem magowie pochodzący z tej kultury
dzielić się mogą na Iskry, Wichury, Fale i 
Skały. Każda z grup związana będzie z 
poszczególnym żywiołem, i każda będzie 
dysponowała odpowiednimi przewagami 
rzucając czary z nim związane. Od wyboru 
tradycji zależą znane roty, umiejętności 
klasowe, oraz premie przy rzucaniu 
odpowiednich czarów. Niektóre podziały na 
tradycje mogą też ograniczać dostęp do 
korzystania z mocy. Przykładowy podział na 
Tradycje znajduje się w kolejnej części tego 
artykułu.

Tradycje mają dwojakie zadanie: ograniczyć 
nieco wszechstronność maga, oraz zapewnić 
pewien smaczek przy odgrywaniu postaci. 
Jeśli ci nie odpowiadają, zrezygnuj z nich.

Zdolności magiczne: Mag od drugiego 
poziomu potrafi już kontrolować swoje 
zdolności i rzucać czary szybciej i wydajniej. 
Może przeznaczyć punkty magii, by ułatwić 
sobie testy Koncentracji lub Czarostwa przy 
czarowaniu. Każdy wydany punkt magii
zapewnia mu premię +1 do testu. Punkty 
wydane w ten sposób nie zwiększają jego 
wyczerpania, nie należą też do żadnej 
konkretnej kategorii – są po prostu 
wykorzystane na dany dzień. Należy je jednak 
poświęcić niezależnie od tego, czy czar został 
rzucony czy nie. Użycie tej zdolności nie 
wymaga akcji: jest to po prostu normalna 
część rzucenia czaru. Nie można w ten sposób 
wspierać testów przy rzucaniu czarów 
Formuł, lub używania Koncentracji czy 
Czarostwa dla innych celów niż rzucanie 
czarów.

Premiowy atut: Mag wybiera jeden atut. 
Może być to jeden z nowych atutów 
przeznaczonych specjalnie dla magów 
opisanych w tym artykule, lub dowolny atut, 
którego wymagania spełnia. Pamiętaj, że 
ponieważ mag nie przygotowuje czarów ani 
w zasadzie nie czaruje tak, jak to opisano w 
PG, nie może brać atutów metamagicznych. 
Nie może także wybierać atutów tworzenia 
przedmiotów, tworzy on bowiem te 
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przedmioty korzystając z permanentnego
utrwalania swoich zdolności magicznych. 
Jako że nie korzysta ze szkół magii, nie 
wybiera też atutów zależnych od tego 
podziału (czyli np. Skupienie na Czarze). 
Wybór konkretnych atutów może zależeć też 
od Tradycji maga.

Kategorie mocy

Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych 
kategorii mocy. Pamiętaj o jednej 
podstawowej zasadzie: To tylko wskazówki, 
nie zasady. Zważywszy na wszechstronność 
magów, na ich moc i możliwości, niemal na 
pewno będziesz musiał improwizować. Jeśli 
w trakcie gry pojawi się sytuacja nie zawarta 
w poniższych tabelach, spróbuj dopasować ją 
do już podanych. Jeśli na liście nie ma mocy 
przechodzenia przez ściany, możesz 
wykorzystać moc zmiany fizycznych 
właściwości, albo teleportacji na krótki 
zasięg. Bądź kreatywny i uczciwy.

Każda moc ma swój koszt w punktach. Im 
więcej punktów przeznaczysz na czar, tym 
jest on potężniejszy. Wiele efektów ma 

określony koszt – musisz przeznaczyć 10 
punktów na Leczenie, by wyleczyć chorobę. 
Inne mają koszt regulowany: każda kostka 
Obrażeń kosztuje 1 punkt mocy.
Możesz łączyć ze sobą w dowolny sposób 
efekty czarów, chyba że w jakiś sposób się 
nakładają, lub taki efekt jest określony. 
Innymi słowy, by rzucić zaklęcie na odległość 
60 metrów nie płacisz dwukrotnie dwa razy 
za zasięg 30 metrów (2x6): płacisz koszt 
rzucenia czaru na odległość do 150 metrów 
(15). Nie możesz też np. wydłużyć czasu 
rzucania zaklęcia do 3 dni, by uzyskać 
modyfikator -21. Wyjątek stanowi zasięg 
teleportacji, patrz poniżej.

Każdy czar wymaga trzech podstawowych 
kategorii: Obszaru, Zasięgu, Trwania. Bez 
tych trzech podstawowych kategorii, zaklęcie 
nie zadziała. W teorii, mógłbyś stworzyć czar 
wykorzystujący jedynie te 3 kategorie, jednak 
po prostu przemieszczałby on magiczną 
energię. W świecie gry wywołałby co 
najwyżej delikatne magiczne lśnienie. Warto 
zwrócić uwagę, że Zasięg czaru może przyjąć 
dwie postacie – może być magią współczulną 
lub wyrażoną w odległości od maga do celu.

Obszar

Ta kategoria określa obszar działania czaru, lub liczbę kontrolowanych istot.

Koszt Efekt
0 Czar działa tylko na ciebie. Czar nie wymaga 

celu (magia poznania). Czar tworzy lub 
przywołuje cel.

+1 Ściana o boku 1,5 metra, gruba na 2,5 
centymetra.

+2 Każdy dodatkowy cel poza pierwszym.
+2 Linia o długości 6 metrów.
+3 Sześcian o boku 3 metry.
1 Jeden cel o średnim lub mniejszym rozmiarze.
3 Kula o promieniu 1,5 metra lub 3-metrowy 

stożek.
6 Kula o promieniu 3 metrów lub 6-metrowy 

stożek.
11 Kula o promieniu 6 metrów lub 12-metrowy 

stożek.
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25 Kula o promieniu 15 metrów lub 30-metrowy 
stożek.

50 Kula o promieniu 60 metrów lub 120-metrowy 
stożek.

80 Kula o promieniu 120 metrów lub 240-metrowy 
stożek.

Zasięg

Zasięg czaru może mieć dwie formy,
wzajemnie się wykluczające. Magia 
współczulna opiera się na związkach między 
obiektami, a rzeczami przez nie 
reprezentowanymi. Możesz za jej pomocą 
rzucić czar na burmistrza, nawet jeśli go nie 
widzisz, ale znasz jego prawdziwe imię. 
Możesz też rzucić czar na goblina oddalonego 
o 33 metry.

Magia współczulna wymaga odpowiedniej 
więzi z celem czaru, na przykład znajomości 
jego imienia czy posiadania jego własności. 
Niektóre czary, jak wróżenie czy teleportacja,
wymagają wręcz użycia magii współczulnej. 

Oczywiście, możesz teleportować się na drugi 
koniec pokoju, jednak z reguły nie widzisz 
miejsca, do którego zmierzasz.
Warto pamiętać, że używając magii 
współczulnej mag musi się skupiać. Jest przez 
cały okres rzucania czaru nieprzygotowany. 
Co więcej, magię współczulną można wyczuć 
tak, jakby korzystała ona z magicznych 
czujników, zaś więź działa w obie strony. Jeśli 
rzucasz czar na innego maga, może on 
wyczuć tą więź i rzucić czar na ciebie. 
Oczywiście, jeśli cię nie zna, ponosi koszt 20 
punktów (w pewnym sensie właśnie cię 
spotkał).

Koszt magii 
współczulnej

Więź

5 Intymna więź: Możesz posiadać część ciała ofiary (krew, włosy, 
paznokcie), lub znaczący element miejsca – cegłę z budynku, jakiś 
mebel z pokoju. Możesz też znać cel bardzo dobrze: to członek twojej 
rodziny, twój bliski przyjaciel, ulubione zwierzę, czy miejsce które 
często odwiedzasz, jak ulubiona tawerna czy dom rodzinny.

10 Mocna więź: Możesz posiadać obiekt związany z ofiarą: jej ulubioną 
broń, czy nawet jej matkę. Ewentualnie znasz cel dość dobrze: to 
znajomy z pracy, przyjaciel ze szkoły, lub charakterystyczny 
przedmiot jak twoja ulubiona broń, czytana często książka.

10 Dokładny opis: W światach o wysokiej technice może być to zdjęcie 
wysokiej jakości. W światach fantasy to doskonałej jakości portret czy 
rzeźba.

15 Znajomy: Osoba, którą poznałeś przelotnie, którą na przykład raz ci 
przedstawiono, czy kowal, do którego czasem zaglądasz.

15 Odległa więź: Przedmiot trzymany kiedyś przez cel, czy użyty 
przezeń raz, jak wystrzelona strzała.

20 Raz widziany: Widziałeś cel raz, lub bardzo pobieżnie. Mijana czasem 
tawerna, raz trzymany w dłoni miecz.

25 Znany z opisu: Możesz opisać dość szczegółowo cel, lub po prostu 
znać jego prawdziwe imię. Imię określane jest tutaj jako używane 
określenie; może to być imię nadane podczas jakiejś ceremonii 
religijnej, ale też po prostu dość szeroko używany przydomek. Nie 
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może być to wymyślony naprędce pseudonim.
+10 Cel jest szeroko znany. Wszyscy znają imię króla, dzięki temu posiada 

on quasimagiczną ochronę (obecny jest w jakimś stopniu wszędzie). 
Wieża Archonów jest symbolem Czarnego Grodu, więc jej magiczne 
istnienie zakłócają jej podobizny. Jeśli z celem łączy cię intymna 
więź, możesz zignorować tą karę.

Zasięg mierzony w metrach:

Koszt Efekt
1 Działa tylko na ciebie (zasięg osobisty)
2 Zasieg dotyku. Jeśli czar ma mieć negatywny efekt, zaklęcie to jest efektywnie czarem 

dotykowym, i stosują się do niego wszystkie odpowiednie zasady.
2 Jesteś centrum działania czaru (lub punktem rozpoczęcia stożka czy punktem startowym 

linii).
3 9 metrów (bliski zasięg)
6 30 metrów (średni zasięg)
15 150 metrów (daleki zasięg)
25 1,5 kilometra (niezwykły zasięg)
50 Wszędzie na świecie.
80 Wszędzie na innych planach.

Czas trwania (Trwanie)

Koszt Efekt
-1 Musisz koncentrować się na zaklęciu, by działało. Możesz dodać normalny koszt 

Trwania, by czar działał po zakończeniu koncentracji.
-1 Czar zadziała, gdy jego podmiot wykona określoną przez ciebie akcję: otworzy drzwi, 

wypowie słowo rozkazu, wejdzie do pokoju. Dodaj ten modyfikator do normalnego 
czasu trwania. Czas trwania rozpoczyna się w momencie rzucenia i zakończy się po 
upływie określonego czasu trwania, niezależnie od tego czy ktoś czar uaktywnił czy nie.

0 Działanie natychmiastowe
0 Jednorazowy efekt stosujący się do tej lub następnej tury (na przykład czar zapewniający 

ci premię do następnego rzutu obronnego).
1 Jedna runda
3 Jedna minuta
6 10 minut
9 Jedna godzina
12 Jeden dzień. Zaklęcia tworzące żywność muszą działać co najmniej 1 dzień, w 

przeciwnym razie nie będą miały wyraźnych odżywczych skutków.
50 Trwały czas działania. Czary takie nie działają w strefach antymagii, mogą też zostać 

rozproszone.

Wyczarowywanie

Ta kategoria obejmuje natychmiastowe tworzenie obiektów lub stworzeń. Obiekty są 
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tworzone od podstaw, i są gotowe do użycia. 
Wyczarowane przedmioty są z reguły proste. 
Czasem (decyzja MG) wymagany jest 
odpowiedni test Rzemiosła by stworzyć 
konkretny, wyrafinowany rodzaj obiektu. 

Wyczarowane stworzenia to swego rodzaju 
magiczne „lalki”, czy też ożywione 
przedmioty. Możesz też obdarzyć życiem już 
istniejący przedmiot, czy też ludzkie ciało. Te 
stworzenia mogą mieć nawet pewną dozę 
inteligencji (a przynajmniej jej namiastki),
jednak są w całości pod twoją kontrolą. O ile 
nie dodasz kategorii Kontroli do rzucanego 
czaru, sługi będą wypełniały tylko te rozkazy,  
które wypowiesz.
Wszystkie takie stwory korzystają ze 
statystyk Sługi (patrz dalej). Słudzy 
występują w kilku rodzajach, mogą wyglądać 
na konstrukty, nieumarłych, rośliny lub 
żywiołaki. Niezależnie jednak od rodzaju, 
mają takie same statystyki. Podstawowy 
wygląd Sługi to ogólnie humanoidalna lub
zwierzokształtna (do wyboru) istota o średnim 
lub dużym rozmiarze. Czasem przypomina 
wygląd maga – krasnoludzcy magowie tworzą 
niskie, krępe Sługi, zaś orkowi wielkie i 
postawne. Możesz użyć Iluzji czy Nowej 
mocy by dowolnie zmieniać jego wygląd, 
jednak bez takiej mocy każdy test 

Spostrzegawczości o ST 10 ujawni, że sługa 
nie jest człowiekiem czy zwierzęciem. Sługa 
może wyglądać na człowieka z delikatnymi, 
baśniowymi skrzydłami, demona z piekieł, 
czy roślinne wynaturzenie, jednak niezależnie 
od wyglądu jest na potrzeby mechaniki 
uznawany za humanoida lub zwierzę. Nie jest 
istotą wezwaną, nie można go więc odesłać. 
W przeciwieństwie do innych istot tego typu, 
ma normalne słabości istoty żywej, chyba że 
mag użyje odpowiedniego szablonu, co 
zwiększy koszt stworzenia Sługi.
Szablon taki nie jest szablonem z Księgi 
Potworów, jest raczej dostosowaniem Sługi 
do pragnień maga, czasem zależnych od 
Tradycji. Jeśli chcesz wyczarować Sługę z 
ogniska, powstanie istota podobna do 
żywiołaka ognia. Jeśli ożywisz martwy 
szkielet, otrzymasz... cóż, nieumarłego, nie da 
się jednak go odegnać czy kontrolować.
Możesz użyć magii, by zmienić wygląd 
stworzenia, obdarzyć go odpowiednimi 
cechami, czy ogólnie je ulepszyć. Takie 
zaklęcia możesz rzucić wraz z 
Wyczarowaniem stworzenia, lub też 
oddzielnie.
Słudzy są stworzeniami magicznymi. Muszą 
oddychać i krwawią, ale nie muszą na 
przykład jeść czy spać.

Pomniejszy sługa: SW 2; Średnie zwierzę/humanoid; KW 3k8+3, pw 16; Ini +2; Sz 9m.; KP 
15, dotykowy 12, nieprzyg 13; BPA +2; Zwa +4; Atak +5 wręcz (1k6+3, ugryzienie lub 
walnięcie); MRO Wytrw +4, Ref +5, Wo+2; S 15, Zr 15, Bd 13, Int 3, Rzt 8, Cha 3.
Umiejętności i atuty: Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +4; Skupienie na broni 
(ugryzienie lub walnięcie).

Typowy sługa: SW 4; Średnie zwierzę/humanoid; KW 6k8+24, pw 51; Ini +3; Sz 9m.; KP 
18, dotykowy 13, nieprzyg 15; BPA +4; Zwa +7; Atak +8 wręcz (1k8+3, ugryzienie lub 
walnięcie); MRO Wytrw +8, Ref +8, Wo+3; S 17, Zr 17, Bd 17, Int 3, Rzt 12, Cha 3.
Umiejętności i atuty: Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +6; Skupienie na broni 
(ugryzienie lub walnięcie),Potężny atak, Twardość.

Potężniejszy sługa: SW 7; Duże zwierzę/humanoid; KW 10k8+60, pw 105; Ini +2; Sz 9m.; 
KP 18, dotykowy 11, nieprzyg 16; BPA +7 Zwa +16; Atak +12 wręcz (2k6+3, ugryzienie lub 
walnięcie); Front/Zasięg: 3 metry/3 metry; SC: Widzenie w ciemności 18 metrów; MRO 
Wytrw +12, Ref +9, Wo+4; S 21, Zr 15, Bd 21, Int 3, Rzt 12, Cha 3.
Umiejętności i atuty: Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +8; Skupienie na broni 
(ugryzienie lub walnięcie), Potężny atak, Twardość, Zmysł walki.

Doskonalszy sługa: SW 10; Duże zwierzę/humanoid; KW 14k8+98, pw 161; Ini +2; Sz 
9m.; KP 20, dotykowy 11, nieprzyg 18; BPA +10 Zwa +120; Atak +16 wręcz (2k8+9, 
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ugryzienie lub walnięcie); Front/Zasięg: 3 metry/3 metry; SC: Widzenie w ciemności 18 
metrów; MRO Wytrw +15, Ref +11, Wo+5; S 23, Zr 15, Bd 23, Int 3, Rzt 12, Cha 3.
Umiejętności i atuty: Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +8; Skupienie na broni 
(ugryzienie lub walnięcie), Potężny atak, Twardość, Zmysł walki, Rozszczepienie.

Szablony sług

Do statystyk sługi możesz zastosować 
specyficzny szablon, zależnie od twojej 
tradycji, czy też od materiału z którego
tworzysz sługę. Pamiętaj, że to tak naprawdę 
dekoracja, zapewniająca też specyficzne 
moce. Zależnie od stylu magii sługa z 
szablonem przybysza będzie mógł wyglądać 
jak zgrabny sukub, skrzydlaty anioł czy diabeł 
z widłami. Typ sługi nie zmienia się, nadal ma 
takie same statystyki.
Na sługę nałożyć możesz kilka szablonów, 
choć nie mogą być oczywiście sprzeczne –
nie może być równocześnie zombie i 
szkieletem, ale może być żywiołakiem ognia i 
ziemi (żywiołakiem magmy?). Jeśli nałożysz 
nań szablon 'nieszkodliwy', inne szablony 
modyfikują tylko wygląd. Nieszkodliwy 
demon po prostu wygląda na demona, ale nie 
ma odporności na kwas... W zasadzie to tylko 
dekoracja, dobra do straszenia dzieci.
Nieszkodliwy: Nieszkodliwy sługa nie może 
wyrządzić nikomu bezpośredniej szkody -
zaatakować czy rzucić kamieniem. Może
jednak na przykład pociągnąć za dźwignię 
uruchamiającą pułapkę. Zaatakowany, nie 
odpowie na atak.
Przybysz: Niepodatny na trucizny. 
Odporność 10 na trzy wybrane rodzaje 
energii. Premia +4 do rzutów na obrażenia. 

Premia +2 do rzutów obronnych. Widzi w 
ciemności.
Szkielet: Niepodatności szkieletu z księgi 
potworów. RO 5/obuchowe. Widzi w 
ciemności.
Zombie: Niepodatności zombie z księgi 
potworów. +10 pw. RO 5/cięte. Może 
wykonać tylko akcję ruchu lub ataku. Widzi 
w ciemności.
Żywiołak powietrza: Niepodatny na truciznę 
i zimno. Atak zadaje dodatkowo +1k6 
obrażeń od zimna. Widzi w ciemnościach (18 
metrów). Porusza się latając (doskonała 
zwrotność), a prędkość rośnie o 6 metrów.
Żywiołak ziemi: Niepodatny na trucizny i 
kwas. Premia +5 do KP. Doskonalsza Bycza 
Szarża. Kara -6 metrów do prędkości. Widzi 
w ciemnościach.
Żywiołak ognia: Niepodatny na trucizny i 
ogień. Atak zadaje dodatkowo +1k6 obrażeń 
od ognia. Atak naturalną bronią lub bez broni 
zadaje atakującemu 1k6 obrażeń od ognia. 
Premia +3 metry do prędkości. Podwójne 
obrażenia od zimna. Widzi w ciemnościach.
Żywiołak wody: Niepodatny na truciznę i 
elektryczność. Premia +5 do KP. Widzi w 
ciemności. Prędkość pływania równa 
prędkości bazowej+6 metrów.

Wyczarowywanie

Na potrzeby rzutów obronnych, traktuj efekty 
wyczarowywania jak szkołę przywoływania 
lub nekromancji. Nie możesz w ten sposób 
naprawdę przywołać stworzenia z innego 

planu. Do takiej magii wykorzystać musisz 
kategorie teleportacji i wysokiego 
modyfikatora Zasięgu. 

Koszt Efekt
-5 Nieszkodliwy szablon sługi.
-2 Posiadasz źródło sługi: zwierzęcy czy ludzki szkielet dla szkieletu, zbiornik wodny dla 

żywiołaka wody itp.
+1 Żywność i woda na jeden dzień. Musisz użyć odpowiedniej wartości Trwania, by 

zapewnić jedzeniu odpowiednią wartość odżywczą, w przeciwnym razie będzie miało 
jedynie odpowiedni smak.

+1 Na sześcian o boku 1,5 metra wody, drewna, kamienia czy metalu. Tworząc ściany 
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używaj raczej Obszaru.
+5 Na szablon sługi.
2 Tworzenie cienia czy mgły zapewniającej 20% ukrycia.
8 Drewniany przedmiot.
10 Pomniejszy sługa
10 Tworzenie głębokiego cienia czy gęstej mgły zapewniającej 50% ukrycia.
12 Kamienny przedmiot
15 Metalowy przedmiot.
25 Typowy sługa
40 Potężniejszy sługa
80 Doskonalszy sługa

Kontrolowanie

Kontrolowanie stworzeń oznacza władanie 
umysłami i emocjami. Wszystkie są efektami 
wpływającymi na umysł. Określniki podane 
w nawiasach kwadratowych stosuje się tak, 

jak przy magii Formuł. Na potrzeby 
odporności na szkoły magii, traktuj efekty 
kontrolowania jak szkołę oczarowania.

Koszt Efekt
1 Cel nie jest wrogi i nie atakuje. Nie jest nieprzygotowany. Atak na wroga niszczy 

zaklęcie [przymus].
3 Cel jest wstrząśnięty [strach].
5 Cel jest przerażony [strach].
6 Rozproszenie efektów strachu. Zaklęcie o długim czasie trwania uodparnia podmiot na 

strach.
7 Cel jest skulony [strach].
7 Cel jest oszołomiony. Z każdą rundą może ponowić rzut obronny. [przymus]
7 Wywołanie dowolnej emocji w podmiocie. Wywołanie dziwnych, nietypowych emocji 

(radość na pogrzebie) może wywołać podejrzenia. [przymus] 
8 Cel jest zauroczony i uważa cię za przyjaciela [urok].
10 Cel jest bezradny, na przykład sparaliżowany. Z każdą rundą może ponowić rzut obronny 

[przymus].
10 Cel zasypia. Obudzić go można tylko podejmując akcję standardową, lub raniąc go. 

[przymus]
10 Sugestia – działa to bardzo podobnie do czaru. Sugestię (ograniczoną do zdania lub 

dwóch) musisz wyrazić w taki sposób, by zaproponowana akcja wydawała się rozsądna. 
Jeśli poprosisz, by istota zrobiła coś, co zagraża jej zdrowiu, automatycznie zanegujesz 
efekt zaklęcia.
Sugerowaną czynność istota może wykonywać przez cały czas działania zaklęcia. Jeśli 
jednak da się ją zakończyć szybciej, działanie czaru dobiega końca, gdy podmiot spełni 
twoją prośbę. Masz też prawo ustalić konkretne warunki, których spełnienie uaktywni 
sugestię. Jeżeli jednak dane okoliczności nie zajdą przez czas działania czaru, podmiot 
nie wykona zleconej czynności.
Bardzo rozsądna sugestia może sprawić, że rzut obronny podlega karze (w wysokości –1 
lub –2). [przymus].

10 Rozproszenie wszystkich efektów przymusu. Zaklęcie o długim czasie trwania uodparnia 
podmiot na takie efekty.
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12 Zniewolenie celu. Cel nie może oprzeć się twoim rozkazom, chyba że są sprzeczne z 
jego naturą (większość dobrych istot nie będzie chciała nikogo zabić). Jeśli kontrolujesz 
cel bezpośrednio, rezygnując z własnych akcji, zmniejsz koszt o 2. Jeśli cel ma intelekt o 
wartości co najmniej 6, zwiększ koszt o 3. [przymus]

13 Rozkaz. Cel musi wykonywać opisaną akcję przez Czas Trwania. Nie mogą być to akcje 
samobójcze, ani w oczywisty sposób niemożliwe do wykonania. Nie musisz instruować 
celu, ofiara zaklęcia będzie sama rozwiązywać swoje problemy [przymus]

Ranienie

Te zaklęcia zadają obrażenia, nie tylko 
istotom żywym, ale też przedmiotom. Jeśli 
nie są zmodyfikowane, to obrażenia takie jak 
od broni: cięte, kłute lub obuchowe, do 
wyboru. Takie zaklęcie może być uderzeniem 
skompresowanego powietrza. Jeśli zaklęcie 

ma zadawać obrażenia od energii, dodaj do 
czaru tę kategorię.
Na potrzeby odpierania szkół magii, traktuj 
zaklęcia raniące jak wywoływania. Zaklęcia 
wampirze lub osłabiające traktuj jako 
nekromancję.

Koszt Efekt
+1 Za +1k6 punktów obrażeń.
+2 Za +1k6 punktów mocy utraconych przez innego maga.
+4 Za poziom komórki na czary utraconej przez czarownika Formuł.
+10 Za efekt trucizny (efekt początkowy i drugorzędny: 1k6 obrażeń do jednego z sześciu 

atrybutów) 
2 Wampiryzm: przekazujesz sobie lub innej osobie zadane punkty obrażeń, lub punkty

mocy. Nie możesz w ten sposób przekazywać komórek na czary.
10 Mdłości. Cel może wykonać tylko jedną akcję na rundę. To efekt trucizny. 

Poznanie

Zaklęcia poznania ujawniają informacje. Traktuj te efekty jako zaklęcia ze szkoły poznania.

Koszt Efekt
1 Ujawnia informacje widoczne na, podaje np. czy stworzenie jest zranione, czy jest to 

przybysz czy nieumarły itp.
3 Ujawnia informacje, do zbadania których niemagicznymi środkami należałoby się 

postarać (np. wykonując test umiejętności). Poznanie imienia osoby (zamiast testu 
Zbierania Informacji), znalezienie ukrytych drzwi, wykrycie miejsca pochodzenia danego 
przedmiotu.

4 Poznanie informacji o przyszłości: 1 godzina przyszłości.
5 Poznanie tajnej, ukrytej informacji: Wykrycie, kto jest prawdziwym panem szpiega, 

odkrycie właściwości magicznego przedmiotu, poznanie prawdziwych pragnień osoby.
5 Ukrycie celu przed magią poznania. 
10 Pytanie martwego. Wymaga zwłok. Możesz zadać jedno pytanie na rundę. Duch 

odpowiada zgodnie z wiedzą posiadaną za życia.
10 Poznanie przyszłości: 1 dzień.
15 Poznanie informacji spoza zwykłego świata. mag może spytać istotę pozaplanarną. Działa 

to podobnie do czarów typu kontakt z innym planem. Nie wykorzystuj efektu Zasięgu.
25 Poznanie przyszłości: 1 tydzień.
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Energia

Traktuj takie zaklęcia jak zaklęcia ze szkoły wywoływania.
Koszt Efekt
-1 Zaklęcie nie tworzy nowej energii, lecz wykorzystuje jej źródło, kierując na przykład 

ogień z ogniska w stronę przeciwnika.
1 Zaklęcie zadaje obrażenia od wybranego rodzaju energii (nie energii objawionej, 

pozytywnej czy negatywnej).

Usprawnianie

Takie zaklęcia wspomagają zdolności maga 
lub jego towarzyszy.
Premie te są kumulatywne, czyli premia +2 
do ataku kosztuje 3 punkty, +3 – 6 punktów
(3 za premię +3, 2 za premię +2, i +1 za 

premię +1). Zwiększenie prędkości o 6 
metrów kosztuje 10 punktów i tak dalej.
Traktuj takie zaklęcia jak efekty przemian lub 
oczarowania (przy modyfikowaniu testów 
umysłowych).

Koszt Efekt
+1 Za premię z usprawnienia +1 do testów ataku.
+1 Za premię z usprawnienia +1 do obrażeń.
+1 Za premię z usprawnienia +1 do twardości przedmiotu.
+1 Za premię z usprawnienia +1,5 metra do jednej z szybkości poruszania się 

stworzenia.
+1 Za premię z usprawnienia +1 do testów jednej umiejętności.
+2 Za premię z usprawnienia +1 do wartości atrybutu.
+2 Za karę -1 do wszystkich testów.
+2 Za premię +1 do wszystkich testów.

Leczenie

Te zaklęcia nie mogą odwrócić biegu natury. 
Jeżeli MG tak uzna, może ograniczyć 
wskrzeszanie zmarłych, lub uznać, że mag 
musi wtedy sięgnąć na inny plan. Zaklęcia 

leczenia maga nie ranią nieumarłych.
Traktuj te czary jak efekty przywoływania 
(leczenia), lub nekromancji, jeśli wywołuje 
choroby czy zarazy.

Koszt Efekt
-2 Czucie bólu. Zaklęcie zadaje magowi obrażenia równe ilości uleczonych pw.
+1 Za uleczone 1k6 obrażeń.
+2 Za 1 punkt obniżonego atrybutu.
+4 Za 1 punkt wysączonego atrybutu.
3 Uleczenie zmęczenia
6 Uleczenie wyczerpania (nie tego magicznego)
10 Uleczenie jednej choroby, trucizny, czy stanu, który jest uleczalny normalnymi 

metodami.
15 Usunięcie ślepoty lub głuchoty
15 Uleczenie choroby, trucizny czy stanu nadprzyrodzonego.
30 Wskrzeszanie zmarłych. MG może nałożyć rozmaite ograniczenia, podobnie zresztą jak 
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na całą kategorię Leczenia. Wskrzeszony ma 1 punkt życia i normalnie traci PD i 
poziom.

Iluzje

Ta kategoria działa podobnie do zaklęć ze 
szkoły iluzyjnej. Iluzje stworzone przez maga 
zawsze są grą światła, czasem wzbogaconą 

przez dotyk i zapach. Nie wpływają w żaden 
sposób na umysł.

Koszt Efekt
+1 Iluzja wydaje z siebie cichy odgłos.
+2 Iluzja wydaje z siebie dźwięk o głośności porównywalnej z mową.
+4 Iluzja wydaje charakterystyczny, bardzo głośny dźwięk, np. ryk smoka czy wycie wilka. 

Bez tych komponentów, iluzja jest bezgłośna. Nie można w ten sposób nikogo zranić. By 
to zrobić, dodaj kategorię Ranienia i Energii (dźwięk).

+1 Ciepło/zimno. Iluzja promieniuje ciepłem lub zimnem. Nie może to nikogo zranić,
jednak można w ten sposób przekonać niedowiarków o jej prawdziwości.

+1, 
+2

Zapach. Iluzja wydaje z siebie zapach lub smak. Jeden punkt magii zapewnia łagodny 
zapach, dwa – zapach charakterystyczny, bardzo mocny. Kategoria Ranienia może 
sprawić, że będzie powodować mdłości.

+3 Iluzja jednego obiektu lub istoty o najwyżej małym rozmiarze.
+6 Iluzja jednego obiektu lub istoty o najwyżej średnim rozmiarze.
+10 Iluzja jednego obiektu lub istoty o najwyżej dużym rozmiarze.
+20 Iluzja jednego obiektu lub istoty o najwyżej wielkim rozmiarze.
1 Maskuje użycie magii, działając podobnie do czaru fałszywej magicznej aury. Może 

ukryć właściwości magiczne jednego obiektu, lub nadać fałszywe właściwości 
zwykłemu przedmiotowi. Magiczne badanie tych przedmiotów pozwala na rzut na Wolę.

3 Programowana iluzja. Iluzja wykonuje jakieś akcje, które określasz rzucając czar.
10 Niewidzialność.
20 Doskonalsza niewidzialność: jesteś nadal niewidzialny, gdy zaatakujesz.

Metamagia

Ta bardzo szeroka kategoria obejmuje 
modyfikowanie innych kategorii. Może 
wpływać na samo rzucanie czaru lub na samą 

magię. Nie ma odpowiednika w szkołach 
magicznych. Efekt antymagii i rozproszenia 
magii jest efektem odrzucania.

Koszt Efekt
-7 Rzucenie czaru trwa jeden dzień. Musisz przez cały ten czas się koncentrować.
-3 Rzucenie czaru trwa jedną godzinę. Musisz przez cały ten czas się koncentrować.
-2 Rzucenie czaru trwa dziesięć minut. Musisz przez cały ten czas się koncentrować.
-1 Rzucenie czaru trwa jedną minutę. Musisz przez cały ten czas się koncentrować.
0 Normalnie rzucenie czaru trwa jedną rundę.
+1 Poziom czarującego. Normalnie, gdy zaklęcie nie wymaga testu poziomu czarującego, 

mag nie musi poświęcać punktów na tą kategorię. Używaj tej mocy przy Odporności na 
Czary i rozpraszaniu magii. mag może normalnie rozpraszać czary magii Formuł. Za 
zgodą MG, gracz odgrywający maga może poświęcić punkty na tą kategorię, nawet jeśli 
bohater nie wie, że cel zaklęcia jest odporny na magię.

+1 +1 do ST oparcia się zaklęciu. Każde zaklęcie maga pozwala na rzut obronny, niektóre 



15

jednak mają bardzo wysoko wyśrubowane wymagania.
+1 Niemęczące. Za każdy punkt przeznaczony na tą kategorię zmniejsz wyczerpanie 

rzucanego zaklęcia o 2.
+2* Zwiększ kości efektu (leczenia, obrażeń, trucizny itp.) o jeden stopień – z k6 do k8, 

następnie do k10 i k12 (maksimum). Jest to koszt kumulatywny: Zwiększenie kości do 
k8 kosztuje dwa punkty, do k10 – 6 (4+2), k12 – 12 (6+4+2) punktów.

1 Rzucenie czaru w akcji standardowej
2 Wyciszenie czaru: Podobnie jak odpowiedni atut.
2 Unieruchomienie czaru: podobnie jak odpowiedni atut.
4 Kontrolowanie. Zaklęcie działa tylko na określone cele w obszarze – tylko na przyjaciół, 

tylko na smoki itp.
5 Uwaga: Ta kategoria może nie pasować do wszystkich gier fantasy.

Potajemne czarowanie: Skutki zaklęcia da się racjonalnie wytłumaczyć. Czar zadający 
obrażenia może przyprawić ofiarę o atak serca, osoba latająca w pomieszczeniu może 
unosić się na drutach, wybuch ognisty może być spontanicznym samozapłonem... Co 
więcej, sekcja zwłok takiej osoby wykaże obecność cholesterolu itp. Oczywiście, 
niektóre efekty nie mogą być potajemne, jak człowiek zamieniający się w zwierzę.
Warto zauważyć, że jeśli mag nie używa wyciszonego i unieruchomionego zaklęcia 
(powyżej), osoby postronne widzą, jak wykonuje magiczne gesty i mówi dziwne słowa.

8 Czar przyspieszony: jak atut.
10 Rozproszenie magii.
12 Antymagia: Czar tworzy pole antymagii o określonym obszarze.

Ruch

Możesz użyć tej kategorii, by poruszać 
obiektami w trzech wymiarach. Warto 
zauważyć, że Nowa moc obejmuje lot, 

lewitację i teleportację. Używaj tych mocy 
zamiennie, zależy jaka kombinacja byłaby 
tańsza. Efekt ruchu jest efektem przemian.

Koszt Efekt
0 Przesuń ciężar do 2,5 kilograma z szybkością 6 metrów na 

rundę. 
+1 Za każde 5 kg wagi przedmiotu
+1 Za zwiększenie szybkości o 9 metrów.

Nowa moc

To taka szeroka kategoria, która generalnie 
pozwala na nadanie obiektowi nowej 
zdolności, zmieniając jego aspekty. To 
właśnie tutaj MG najwięcej się napracuje. 
Generalnie, są to efekty przemian, jednak nie 
jest to absolutną regułą. Teleportacja na 
przykład jest efektem przywołania.

W wypadku teleportacji korzystasz z Zasięgu 
dwa razy: raz, by określić zasięg teleportacji, i 
drugi, by określić zasięg od ciebie do celu 
(jeśli to nie ty sam się teleportujesz).

Przykład: Amiranda, magini siódmego 

poziomu, będąc złośliwą bestią, pragnie 
przenieść atakującego ją bandytę (koszt 
obszaru: 1) na środek oceanu. Zbój znajduje 
się o 12 metrów od dziewczyny (koszt: 6), zaś 
ocean jest bardzo daleko (koszt: 50). Czar 
działa natychmiast (0), i teleportuje średni cel 
(20). Amiranda podbija ST rzutu na Wolę o 5 
punktów i rzuca go w akcji standardowej (6). 
Zatem ogólny koszt czaru wynosi 83 punkty. 
Tyle też wyniesie ST rzucenia czaru, a 
wyczerpanie będzie warte 66 punktów. 
Amiranda wzdycha i wydaje wszystkie 
pozostałe punkty magii na poprawienie testu 
Czarostwa. Za styl trzeba płacić.
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Koszt Efekt
+4 Zmiana rozmiaru celu o jedną kategorię w górę lub w dół. Cel zyskuje odpowiednie 

premie do Siły, kary do KP, ataku i Zręczności i ogólnie wszelkie premie związane ze 
zmianą rozmiaru.

+4 Cel zyskuje jeden naturalny atak (ugryzienie lub szpony), zadający obrażenia 
odpowiednie do rozmiaru (kły celu rosną, szpony stają się ostrzejsze). Możesz 
wykorzystać tą moc wielokrotnie, by zapewnić ofierze kilka naturalnych ataków.

2 Przeciwnik ma 20% szansę nietrafienia przy atakowaniu celu i vice versa. Cel może być 
otoczony np. chmurą migoczących płomieni.

4 Cel zyskuje 20% ukrycia.
5 Widzenie w słabym świetle.
5 Telepatia. To komunikacja w obie strony wymagająca obopólnej zgody. Nie jest to 

czytanie w myślach, a rozmowa.
7 Widzenie w ciemnościach na 18 metrów.
7 Lewitacja w pionie z szybkością 6 metrów na rundę.
7 Cisza. Działa podobnie jak zaklęcie.
9 Latanie z szybkością 3 metrów na rundę, manewrowość słaba.
10 Rzucenie zaklęcia poza normalną kolejnością. Musi być to czar przyspieszony.
10 Prosta zmiana kształtu. Zmieniasz  kształt istoty, jednak nie zapewniasz jej żadnych 

nowych specjalnych zdolności poza może możliwościami ruchu (skrzydła pozwalają na 
latanie, płetwy na pływanie), i oddychaniem (zamiana płuc w skrzela i odwrotnie). 
Możesz zmienić cel tak, by przypominał inną osobę, jednak jest to tylko powierzchowne 
podobieństwo. Zapewnia to mimo wszystko premię +10 do testów Przebierania.

10 Cel zyskuje dodatkowy atak z najwyższą premią, może porusza się z niezwykłą 
prędkością, a może zyskuje nieziemską koordynację.

10 Wrogowie mają 50% szansę nietrafienia w cel i vice versa, być może cel wybucha 
rozbłyskami oślepiającego światła

10 Przerzuć dowolny rzut 1k20. Wymaga to natychmiastowego czasu trwania i 
przyspieszenia czaru. 

10 Zmiana przedmiotu w podobny materiał (ciało stałe, płyn, gaz; istota żywa, roślina, 
materia nieożywiona) lub zmiana jego właściwości (temperatura, przewodnictwo itp.)

10 Teleportacja malutkiego lub mniejszego celu.
12 Lot z szybkością 9 metrów na rundę, przeciętna zwrotność.
15 Teleportacja małego lub mniejszego celu.
18 Lot z szybkością 18 metrów na rundę, doskonała zwrotność.
18 Cel zyskuje szansę nietrafienia 50% ukrycia, na przykład otoczony jest rozmytymi 

kopiami.
20 Doskonalsza zmiennokształtność. Tak jak prosta zmiennokształtność, jednak zyskujesz 

też zmysły stworzenia (widzenie w słabym świetle czy węch) oraz naturalne ataki 
(trucizny itp.). Cel jest nie do odróżnienia od prawdziwej istoty.
Nie zyskujesz atrybutów nowej formy, użyj magii Usprawniania, by zyskać te premie, 
lub Ochrony by zyskać naturalny pancerz.

20 Blokuj teleportację dla obszaru lub celu (w obie strony).
20 Teleportacja średniego lub mniejszego celu.
40 Teleportacja dużego lub mniejszego celu.
80 Teleportacja wielkiego lub mniejszego celu.
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Ochrona

Ta kategoria pozwala ci na usprawnienie 
obrony celu, czy to jego KP czy rzutów 
obronnych. Podobnie jak przy usprawnieniu, 
koszt premii jest kumulatywny. Premia do 

Woli +1 kosztuje jeden punkt, premia do Woli 
+2 – trzy punkty (2 za premię +2 i 1 za 
premię +1), premia +3 – sześć punktów i tak 
dalej.

Koszt Efekt
+1 Za jeden punkt odporności na energię (wszystkie rodzaje), lub za pięć punktów ochrony 

przed jednym rodzajem energii. Kumulatywne.
+1 Za punkt premii do rzutu obronnego. Kumulatywne.
+1 Zwiększ koszt zasięgu magii współczulnej, kierowanej na cel o +5 za jeden punkt magii. 

Nie jest to magia współczulna, i koszt nie jest kumulatywny.
+1 Za punkt naturalnej premii do KP. Kumulatywne.
+2 Za punkt premii z odbicia do KP. Kumulatywne.
+5 Za punkt ogólnej Redukcji Obrażeń (np. RO 5/-). Kumulatywne.
10 Niepodatność na truciznę. Nie leczy to trucizny, ale zapobiega jej dalszemu działaniu 

przez czas trwania zaklęcia.
10 Aura ochronna, podobna do czaru sanktuarium. Istoty, które nie zdadzą testu Woli nie 

mogą zaatakować podmiotu czaru.

Tradycje, roty, nowe umiejętności i atuty.

Nowe umiejętności

Opcjonalnie, możesz zrezygnować z 
poniższej Wiedzy, uznając, że za wiedzę o 
magii Woli odpowiada Wiedza (tajemna).

Wiedza (magowie i tradycje)

(klasowa dla wszystkich klas, gdzie 
umiejętności Wiedzy są klasowe oraz dla 
kapłana i zaklinacza)

Podobnie jak inne umiejętności Wiedzy, ta 
umiejętność pozwala ci na wykorzystanie 
zdobytych informacji. Ta konkretna dziedzina 
obejmuje wiedzę o magach Woli, ich mocy i 
zdolnościach. Obejmuje też wiedzę o 

słynnych magach Woli, Sługach, i Tradycjach.
Synergia: 5 rang w tej umiejętności zapewnia 
premię do testów Czarostwa przy 
IDENTYFIKACJI czarów tworzonych magią 
Woli.
5 rang w Wiedzy (tajemnej) zapewnia premię 
+2 do testów Czarostwa także przy rzucaniu 
zaklęć Woli, i do wszystkich ich nowych 
zastosowań opisanych poniżej.

Czarostwo (Int)

Poniższa tabelka przedstawia nowe 
zastosowania tej umiejętności. Jeśli nie 
podano inaczej, może je wykorzystać każda 
wyszkolona w niej postać.

ST Czarostwo
0+koszt 
czaru+obecne 
wyczerpanie

Rzuć zaklęcie magii Woli, jeśli posiadasz punkty magii. Patrz część pierwsza.
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10 Wyróżnienie kategorii w rzucanym właśnie czarze Woli. Za każde 5 punktów 
powyżej bazowej ST rozpoznajesz jedną dodatkową kategorię , zaś za każde 10 
– poznajesz specyficzny efekt jednej z nich. Przykładowo, wynik testu 25 
może określić, że zaklęcie oparte jest na Iluzji, Kontroli i Ranieniu oraz 
określić, że Ranienie tutaj ma stworzyć mdłości. To, które kategorie 
rozpoznasz, określ losowo. Kategorie Obszaru, Zasięgu i Trwania nie liczą się 
jako kategorie na potrzeby tego testu. Nie musisz poświęcać akcji.

10+koszt czaru Po wykonaniu rzutu obronnego przeciwko czarowi Woli możesz rozpoznać 
wszystkie kategorie mocy zastosowane przy jego rzuceniu, lecz nie konkretne 
efekty. Jest to reakcja.

20 Rozpoznanie kategorii w działającym czarze Woli. Za każde 5 punktów 
powyżej bazowej ST rozpoznajesz jedną dodatkową kategorię , zaś za każde 10 
– poznajesz specyficzny efekt jednej z nich.

Koncentracja (Bd)

Gdy określasz ST testu Koncentracji przy magii Woli, określ efektywny poziom tego czaru dzieląc 
jego koszt przez 5 i zaokrąglając w dół.

Atuty

Jak już uprzednio zaznaczono, magowie nie 
korzystają z tradycyjnych zaklęć, nie mogą 
więc wybierać atutów metamagicznych. Nie 
mają też dostępu do atutów tworzenia 
przedmiotów, ani do atutów typu Mistrzostwo 
w czarach czy Skupienie na Czarze. Mogą 
wybrać na przykład atut Czarowanie w walce 
(działający dla nich normalnie), dowolny inny 
atut, którego wymagania spełniają, lub też 
jeden z poniższych nowych atutów. Atuty te 
dostępne są tylko dla magów Woli, z jednym 
wyjątkiem.

Odporność na magię współczulną
Jesteś wyjątkowo trudny do namierzenia 
magią Woli.
Korzyści: By rzucić na ciebie zaklęcie o 
Zasięgu magii współczulnej, mag poświęcić 
musi dodatkowe 10 punktów magii. 
Zwiększają one koszt czaru i jego 
wyczerpanie. Nie ponosisz tego kosztu, 
rzucając współczulne czary na siebie samego.
Specjalne: Atut ten można nabyć do pięciu 
razy. Jego efekty się kumulują.
Bohater nie musi być magiem, by wybrać ten 
atut.

Ulubiony cel czarów
Twoje zaklęcia są wyjątkowo skuteczne 

przeciwko jednemu rodzajowi istot.
Wymagania: 4. poziom maga Woli
Korzyści: Wybierz jeden typ lub podtyp istot, 
jak przy ustaleniu preferowanego wroga. 
Zyskujesz premię +2 do ST czarów rzucanych 
bezpośrednio na tego przeciwnika. 
Opcjonalnie możesz wybrać też ‘Magów 
Woli’.
Specjalne: Możesz wybierać ten atut 
kilkakrotnie, jego skutki się nie kumulują. Za 
każdym razem wybierasz nowego 
przeciwnika.

Magia Krwi
Poznałeś straszliwe tajemnice, i potrafisz 
odtąd wykorzystywać siły życiowe innych 
istot do splatania czarów.
Wymagania: Zły charakter, ósmy poziom 
maga Woli.
Korzyści: Możesz wykorzystywać krew do 
zasilania swoich czarów. Za każde pół litra 
świeżej krwi  istoty humanoidalnej 
zmniejszasz koszt rzucanego czaru o 5 
punktów. Nie możesz w ten sposób 
zmniejszyć kosztu czaru do mniej niż 3 
punktów, ani o więcej punktów niż wynosi 
twój poziom w klasie maga x 5. Krew innych 
stworzeń (zwierząt, potwornych humanoidów, 
gigantów, niektórych magicznych bestii i 
wynaturzeń) jest osiem razy słabsza (4 litry za 
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5 punktów). Smocza krew zaś jest dwa razy 
silniejsza. Pozostałe istoty nie mają krwi, lub 
nie można jej wykorzystać do celów 
magicznych – choć MG może wprowadzić 
wyjątki od tej reguły.
Możesz też wykorzystać magię krwi do 
mroczniejszych rytuałów. Musisz przez rundę 
upuszczać krew jednej, bezradnej istoty za pół 
litra wykorzystanej krwi, podwajając w ten 
sposób jej potencję. Zadajesz 6 punktów 
obrażeń istocie za pół litra krwi. Dla wygody, 
przyjmij że na potrzeby magiczne istota 
średniego rozmiaru ma pół litra krwi za każdy 
punkt Budowy, istota małego rozmiaru dwa 
razy mniej, malutkiego cztery razy mniej, i 
tak dalej. Istoty rozmiaru dużego mają dwa 
razy więcej krwi, wielkiego – cztery i tak 
dalej.
Każdy czar rzucony za pomocą magii krwi 
zdobywa określnik [zło].
Specjalne: MG może zarządzić, że krew 
niektórych stworzeń nadaje się wyjątkowo 
dobrze do pewnych celów. Krew lodowego 
giganta na przykład może okazać się dwa razy 
bardziej efektywna do zaklęć zadających 
obrażenia od zimna, a krew wilkołaka – do 
zaklęć wzbudzających szał.

Skupienie na kategorii
Jesteś wyjątkowo dobry w używaniu jednego 
rodzaju magii.
Korzyści: Wybierz jedną kategorię poza 
Obszarem, Trwaniem lub Zasięgiem. 
Splatając zaklęcie oparte na wybranej 
kategorii, zmniejszasz jego koszt o 2. Na 
przykład, splatając czar oparty na 
Wyczarowywaniu zmniejszasz jego koszt o 2 
punkty magii, tworząc kamienny przedmiot 
za 10 punktów zamiast za 12.
Specjalne: Możesz wybrać ten atut 
wielokrotnie, za każdym razem wybierając 
inną kategorię. Zmniejszony koszt czaru 
kumuluje się.
MG może uznać, że Skupienie na kategorii 
zastępuje Skupienie na czarze dla 
odpowiedniej szkoły magii, na potrzeby 
spełniania wymagań niektórych atutów i klas 
prestiżowych.

Skupienie na energii
Jesteś wyjątkowo dobry w używaniu jednego 
rodzaju energii: elektryczności, ognia, kwasu, 
zimna lub dźwięku.
Korzyści: Koszty Ranienia i Energii 
używające wybranej energii są zmniejszone o 
1. Możesz też bez dodatkowych kosztów 
dodawać „efekty specjalne” związane z 
wybraną energią do swoich innych zaklęć –
na przykład gdy używasz Ruchu by latać, 
unosisz się na ognistych skrzydłach. Czary 
kontroli umysłu mogą opierać się na niskich 
częstotliwościach dźwięku itp.
Specjalne: Możesz wybrać ten atut 
wielokrotnie, za każdym razem wybierając 
inną energię. Zmniejszony koszt czaru dla 
zaklęć opartych na różnych rodzajach energii 
kumuluje się.

Magiczne rezerwy
Twoje zasoby magii są wyjątkowo pojemne
Korzyści: Ilość twych punktów magii 
zwiększa się o 10%.
Specjalne: Możesz zdobyć ten atut wiele 
razy, za każdym razem zwiększając liczbę 
punktów magii o 10% bazowej ilości.

Aspekt Tradycji
Zjednoczyłeś się z duchem swojej tradycji:
Korzyści: Możesz na życzenie ukazać naturę 
magiczną bez poświęcania punktów mocy. 
Taka natura to swoiste „efekty specjalne” 
otaczające twoją postać: mag ognia może być 
otoczony przez ognistą poświatę, zaś oczy 
maga zwierząt mogą być podobne do kocich. 
Jest to tylko efekt specjalny,  i nigdy nie 
zapewnia prawdziwych zdolności magicznych 
– jednak pozwala na premię +2 do testów 
opartych na Charyzmie związanych z 
wpływaniem na osoby związane z twoją 
Tradycją.
Specjalne: Taki atut może być warunkiem 
wstępnym do wyboru niektórych atutów 
związanych z Tradycją.

Nowa rota
Odkryłeś nową rotę.
Korzyści: Stwórz jedno zaklęcie. Od teraz 
będziesz mógł je rzucać jako rotę, a także 
przekazać ją innym magom.
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Specjalne: Ten atut można wybierać 
wielokrotnie, za każdym razem tworząc nową 
rotę.
Dodatkowe: Istnieją tylko trzy sposoby 
poznawania nowych rot: za pomocą tego 
atutu, poprzez naukę od innych magów, oraz 
korzystając z pomocy Tradycji.

Szybkie czarowanie
Wyszkoliłeś się w szybkim rzucaniu czarów.
Wymagania: Ósmy poziom maga woli.
Korzyści: Zyskujesz premię +5 do testów 
Czarostwa przy rzucaniu przyspieszonych 
czarów. Nadal możesz rzucić tylko jedno 
takie zaklęcie na rundę.

Poleganie na rotach
Nie ufasz magii improwizowanej, woląc 
polegać na starych, sprawdzonych formułach.
Korzyści: Zyskujesz dodatkową premię +5 
do testów Czarostwa przy rzucaniu rot, jednak 
ponosisz karę -5 do tych testów przy splataniu 
improwizowanych zaklęć. Zyskujesz też 
jedną dodatkową rotę dzięki przynależności 
do Tradycji na pierwszym, dziesiątym, 
piętnastym i dwudziestym poziomie.

Władca sług
Wybierz jeden z szablonów tworzonych sług. 
Jesteś szczególnie biegły w ich tworzeniu. 
Korzyści: Możesz tworzyć takie sługi bez 
ponoszenia kosztów szablonu.
Specjalne: Atut ten możesz wybierać 
wielokrotnie, za każdym razem wybierając 
inny szablon.

Talizman
Twój talizman jest ośrodkiem skupienia 
twych zaklęć.
Korzyści: Wybierz jeden posiadany 
przedmiot  (specyficzny, nie może być to 
każdy nóż, ale nóż twojej babci już tak). 
Może być to wyłącznie nieduży przedmiot, 
którym możesz władać jedną ręką.
Zyskujesz premię +5 do testów Czarostwa, 
gdy posiadasz talizman, jednak ponosisz karę 
-5 gdy go utracisz. Rzucając czar, musisz w 
jakiś sposób wykorzystywać talizman –
machając różdżką, dotykając amuletu.

Kiedy utracisz talizman, możesz go 
odtworzyć dopiero po tygodniu.

Atuty mocy

Te atuty są nieco potężniejsze od opisanych 
powyżej. Nie tylko wymagają wydawania 
punktów magii, ale powodują też prawdziwe 
zmęczenie ciała, czyli zadają fizyczne 
obrażenia. Nigdy jednak nie spowodują 
wyczerpania. W przeciwieństwie do 
splatanych zaklęć, nie wymagają testu 
Czarostwa ani też testu Koncentracji. 
Magowie Woli mogą je kontrować i 
rozpraszać, podobnie mogą to robić klasyczni 
czarownicy rzucając rozproszenie magii.

Dotyk mocy
Nauczyłeś się, jak skupiać moc w swoim 
dotknięciu.
Wymagania: 4. poziom maga Woli
Korzyści: Możesz zadawać obrażenia od 
mocy atakiem dotykowym. Taki atak zadaje 
1k6 punktów obrażeń za każde dwa poziomy 
w klasie maga. Wykonujesz normalny atak 
dotykowy w akcji standardowej, a energia 
mocy rozprasza się natychmiast po 
wykonaniu ataku, niezależnie od tego, czy 
trafiłeś czy nie. Te obrażenia są obrażeniami 
od mocy, nie ulegają więc redukcji obrażeń i 
ranią stworzenia bezcielesne.
Koszt: 1 punkt magii i 1 pw za każde k6 
obrażeń.

Pocisk mocy
Potrafisz ranić wrogów na odległość 
magicznymi pociskami.
Wymagania: Dotyk mocy.
Korzyści: Możesz zadawać obrażenia od 
mocy atakiem dotykowym na dystans do 15 
metrów. Taki atak zadaje 1k6 punktów 
obrażeń za każde dwa poziomy w klasie 
maga. Wykonujesz normalny atak dotykowy 
na dystans w akcji standardowej. Te obrażenia 
są obrażeniami od mocy, nie ulegają więc 
redukcji obrażeń i ranią stworzenia 
bezcielesne.
Koszt: 2 punkty magii i 2 pw za każde k6 
obrażeń.
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Tarcza mocy
Możesz osłonić się magiczną tarczą.
Wymagania: Dotyk mocy
Korzyści: Na życzenie możesz zyskać premię 
z odbicia do KP równą twojemu poziomowi w 

klasie maga Woli. Taka premia trwa przez 
jedną rundę na poziom. Tarczę mocy 
uaktywniasz w darmowej akcji, jednak 
możesz to zrobić tylko w swojej turze.
Koszt: 2 punkty magii i 1k4 pw za punkt 
premii do KP.

Tradycje

Magiczne tradycje to grupy magów 
wyznające podobne idee i wartości. Tradycje 
mogą różnić się w zależności od kultury, rasy, 
kraju pochodzenia czy religii maga. Czasem 
są to szkoły magii, czasem filozofie. 
Członkowie jednej Tradycji mogą wierzyć, że 
magię zsyłają im duchy natury, zaś drugiej –
że cały świat jest snem bogów. Przynależność 
do takiej grupy pozwala magom na 
poznawanie nowych rot i opanowywanie 
specjalnych zdolności.

Przedstawiam tutaj przykładowy system 
Tradycji zwany magią barw. Opisowi każdej z 
nich towarzyszy przykładowa rota, lub atut 
związany z Tradycją. Tradycje generalnie 
uczą podanych tutaj rot każdego ze swoich 
adeptów, jak również paru innych. Jeżeli rota 
pasuje do stylu magii Tradycji, to 
prawdopodobnie znajduje się w jej 
bibliotekach.

Czerwona magia

Czerwień to barwa bohaterów, barwa radości, 
życia i krwi. Trudno się wobec tego zdziwić, 
że czerwoni magowie są pełni życia i 
niezwykle entuzjastycznie je przeżywają. 
Typowy czerwony mag nigdy nie może 
usiedzieć na miejscu, zawsze jest w ruchu, 
zawsze jest gotów do walki i wielkich 
czynów. Obronne zaklęcia nie są jego 
domeną, woli tkać czary, które potrafią zranić 
przeciwnika lub zwiększyć możliwości 
bojowe jego przyjaciół. Większość spośród 
czerwonych magów nie przepada za 
zaklęciami tworzącymi Sługi. 
Magia dla czerwonych magów to 
manifestacja jakiejś pierwotnej energii życia. 
Wszystko „żyje” na swój sposób, zaś magia 
jest wykorzystywaniem i kanalizowaniem tej 
energii.
Czerwoni magowie częściej mają charakter 
chaotyczny niż praworządny. Jednak są wśród 
nich zarówno dobrzy jak i źli bohaterowie, 
skłonni tak do leczenia jak i do wypaczania 
energii. Wielu złych czerwonych magów 
wybiera atut Magia Krwi.

Czerwoni magowie zyskują premię +3 do 
testów rzucenia wszystkich rot leczących lub 
usprawniających towarzyszy, jednak ponoszą 
karę -3 przy próbach Wyczarowywania.

Klasową umiejętnością dla nich jest 
Spostrzegawczość. Zyskują premię +2 do 
testów Koncentracji.

Aspekt tradycji oznacza u nich czerwoną aurę 
otaczającą ciało czy wyjątkowo donośne bicie 
serca.
Roty:

Wigor
Obszar: 3 metry (6)
Trwanie: 1 minuta (3)
Zasięg: Kula wyśrodkowana na magu (2)
Usprawnianie: +3 do testów ataku (6)
Usprawnianie: +3 do obrażeń (6)
Metamagia: Rzucane w akcji standardowej 
(1)
Metamagia: Działa tylko na przyjaciół (4)
Całkowity koszt: 28
Rzut obronny: Wytrwałość neguje.

Mag intonuje pieśń zachęcającą jego 
towarzyszy do walki. Zyskują oni 



22

natychmiast premię +3 do rzutów na atak i 
obrażenia.

Wszyscy za jednego
Obszar: Cztery osoby (7) (+2 za każdą 
dodatkową postać)
Trwanie: 1 minuta (3)
Zasięg: Bliski - 9m (3)
Leczenie/Ranienie: +1 za 1 punkt obrażeń 
Leczenie: Czucie bólu, specjalne (-1)
Nowy efekt: Specjalny (10)
Całkowity koszt: 22, + koszt ran
Rzut obronny: Wola neguje i całkowicie 
rozprasza

Czerwoni magowie wierzą w jedność 
wszelkiego życia i we wspólnotę wszystkich 
żywych istot. Mag może za pomocą tej roty 
sprawić, że pule pw czterech osób połączą się 
w jedną. Innymi słowy, gdy ktoś zada 
obrażenia jednej postaci, może ona je 
rozdzielić pomiędzy swoich towarzyszy. Rota 
działa jedną minutę, i przestaje działać, gdy 
któraś z postaci wykona udany rzut obronny 
na Wolę (nie musi wykonywać tego rzutu jeśli 
nie chce), lub gdy oddali się od innej na 
więcej niż 9 metrów.

Atut mocy

Potęga energii 
Potrafisz natychmiast odzyskać część 
utraconych sił życiowych. Niestety, ponosi to 
za sobą koszty.
Wymagania: Dotyk mocy, aspekt Tradycji 
(czerwoni magowie).
Korzyści: Na życzenie możesz skupić się w 
akcji całorundowej i odzyskać 1k3 pw na 
poziom maga Woli. Połowa ilości 
odzyskanych pw dodawana jest do twojego 
wyczerpania.

Pomarańczowa magia

Pomarańczowy to kolor związany z techniką, 
ogniami kuźni, intelektem i zdrowym 
rozsądkiem. Magowie tej barwy to często 
wynalazcy i odkrywcy. Są pragmatycznie 
nastawieni do życia i pragną ulepszać świat, a 

przynajmniej zmienić go swoimi odkryciami. 
Zachowują się rozsądnie, każdą sprawę 
muszą przeanalizować logicznie i rozważyć 
na kilka sposobów.
Magia dla magów pomarańczowych jest 
prawem natury i wielką Nauką. Często 
wybierają atut Talizman, w ten sposób 
korzystając z narzędzi czy dzieł specjalistów.
Raczej mają charakter praworządny niż 
chaotyczny. Nie mają specjalnych skłonności 
do dobra czy zła.

Mag pomarańczowy zyskuje premię +3 do 
testów splatania czaru wykorzystującego 
mechaniczne elementy, jednak ponosi karę -3 
przy rzucaniu czarów na istoty eteryczne czy 
pochodzące z innych planów.

Klasową umiejętnością jest dla nich 
Rzemiosło (jedno dowolne). Zyskują premię 
+2 do jednej wybranej dziedziny Wiedzy.

Aspekt tradycji może na krótką chwilę 
sprawić, że skóra maga zyska metaliczny 
odcień, oczy przypominać będą lustra czy 
głos zyska głęboką, głuchą barwę

Roty:

Regeneracja strukturalna
Obszar: 1 obiekt o średnim lub mniejszym 
rozmiarze (1)
Zasięg: Dotyk (2)
Trwanie: Natychmiast (0)
Nowy efekt: Naprawa, ograniczona (10)
Całkowity koszt: 13
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
(nieszkodliwy, przedmiot).
Mag rzucając to zaklęcie natychmiast 
przywraca dowolny, niemagiczny obiekt 
zawierający  metalowe części do stanu pełnej 
sprawności. Może w ten sposób naprawić 
złamany miecz czy uszkodzoną kuszę.

Pomiar wartości
Obszar: N/d (0)
Zasięg: Bliski, 30 metrów (6)
Trwanie: 1 godzina (9)
Poznanie: Skomplikowane informacje (3)
Ochrona: +3 do wszystkich rzutów 
obronnych (18)
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Całkowity koszt: 36
Rzut obronny: Wola neguje (mag)
Mag rzucając to zaklęcie poznaje parametry 
wszystkich działających sił w obszarze 
działania, poznając np. prędkość wystrzelonej 
strzały czy temperaturę ognia. Poza 
oczywistymi skutkami, mag orientuje się 
dobrze w sytuacji, co pozwala mu unikać 
szkodliwych efektów – otrzymuje premię +3 
do rzutów obronnych.

Atut

Miedziana skóra
Gdy ujawniasz prawdziwy aspekt tradycji, 
twoja skóra twardnieje i przybiera metaliczny 
odcień.
Wymagania: Aspekt Tradycji (pomarańczowi 
magowie).
Korzyści: Gdy uważasz aspektu swej 
Tradycji, zyskujesz premię +2 do naturalnego 
pancerza. Nie kumuluje się ona z żadnym 
innym naturalnym pancerzem.

Żółta magia

Harmonia i konflikt to słowa napędzające 
żółtych magów. To magia nie tyle ducha co 
słów, idei czy mistycznych wierzeń – i 
analizowania sprzeczności. Żółci magowie to 
filozofowie, przywódcy, dyplomaci – równie 
często godzący, co prowadzący do kłótni. 
Magowie o dobrym charakterze mogą 
doprowadzić do zgody między dwoma 
państwami, zaś ci źli – do wojny.
Magia dla żółtych magów jest potęgą 
osobowości, darem ducha i zdolnością 
przekonywania nawet nieożywionych 
obiektów do swojej racji.
Żółci magowie zyskują premię +3 do testów 
Czarostwa przy rzucaniu czarów 
wpływających na reakcje i umysły innych 
istot, jednak ponoszą karę -3 rzucając czary 
wpływające wyłącznie na przedmioty.

Ich umiejętnościami klasowymi dodatkowo są 
Dyplomacja i Zastraszanie.

Aspekt Tradycji oznaczał u nich będzie 

złotawą skórę, dźwięczny głos czy postawę 
pewną godności – a może wprost przeciwnie, 
gniewny głos i rozrost mięśni.

Roty

Zaprowadzenie harmonii
Obszar: Kula o promieniu 15 metrów (25)
Zasięg: Mag jest centrum obszaru (2)
Trwanie: 1 godzina (9)
Kontrolowanie: Zauroczenie (8)
Metamagia: +10 (co najmniej) do ST rzutu 
obronnego
Poznanie: Zrozumienie języka (2)
Całkowity koszt: 51+ew. Premia do ST
Rzut obronny: Wola neguje

To potężne zaklęcie wygasza we wszystkich 
istotach w promieniu 15 chęć walki. 
Zaczynają one traktować się nawzajem jak 
najlepsi przyjaciele, i nie będą chciały się 
wzajemnie atakować. Co więcej, jeżeli są 
zdolne do rozmowy, będą mogły się 
normalnie porozumiewać. Niestety, czar trwa 
tylko przez 1 godzinę.
(niektórzy żółci magowie uczą bardziej 
złośliwej wersji tej roty: działającej tylko na 
wrogów, co kosztuje dodatkowo 4 punkty).

Wir ostrzy
Obszar: ty (0)
Zasięg: dotyk, specjalny (2)
Czas trwania: do następnej akcji (0)
Ranienie: +5k8 obrażeń od broni (7)
Metamagia/Nowy Efekt: Czar 
przyspieszony, rzucony poza normalną 
kolejnością: (18)
Rzut obronny: Refleks neguje, specjalny.
Całkowity koszt: 27

Aby rzucić ten czar, musisz trzymać broń 
sieczną. Przywołujesz ducha konfliktu i 
agresji. Przez krótką chwilę przyspieszy on 
twoje ruchy, tak, że zamiast jednego ciosu 
zadasz ich sześć. Czar zwiększy obrażenia 
zadane w ataku tylko wtedy, jeśli będzie on 
udany. Jeśli trafisz, wróg może wykonać rzut 
obronny na Refleks – udany test oznacza że 
nie otrzyma w ogóle obrażeń, nieudany, że 
poza obrażeniami od broni otrzyma 
dodatkowo 5k8 obrażeń siecznych.
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Atut mocy

Znamię żółtej magii
Potrafisz naznaczyć daną osobę, wzmacniając 
jej więź ze sobą.
Wymagania: Dotyk mocy, Aspekt Tradycji 
(żółci magowie)
Korzyści: Wybierz jedną osobę. Jeśli 
poświęcisz 1 punkt magii na jej poziom, 
zyska ona premię +1 do rzutów obronnych, na 
atak i obrażenia za każde dwa twoje poziomy 
w klasie maga Woli.
Możesz naznaczyć tylko jedną osobę 
dziennie. Takie naznaczenie trwa tylko jeden 
dzień.
Koszt: 2 punkty magii i 1k3 pw za poziom 
naznaczonej osoby.

Zielona magia

Zieleń to także kolor życia, jednak nie tego 
zwierzęcego. Życia roślin, życia innych, 
dziwnych organizmów – także tych 
odpowiedzialnych za choroby. O ile czerwoni 
magowie ociekają witalnością i energią, o tyle 
magowie zieloni są skłonni do introspekcji i 
rozważań. Często bywają złośliwi i 
agresywni, ale przeważnie są bardzo 
cierpliwi. Mają raczej skłonności do zła niż 
do dobra, ale nic w tym rodzaju magii nie jest 
wewnętrznie złe.
Dla zielonych magów magia jest manipulacją 
siłami życia. O ile czerwoni magowie wierzą 
w chaotyczne, dzikie pole energii, o tyle 
zieloni wierzą w wielki, spokojny ocean 
magii, z którego mogą swobodnie czerpać.

Zieloni magowie zyskują premię +3 przy 
splataniu rot związanych z roślinnością, 
ponoszą karę -3 przy rzucaniu czarów na 
istoty żywe, inne niż oni sami.

Ich umiejętnością klasową jest Sztuka 
Przetrwania, zyskują też premię +2 do testów 
Wiedzy (natura).

Aspekt ich Tradycji oznaczać może dziwny, 
organiczny zapach, liściaste wzory na skórze 
czy włosy upodabniające się do mchu.

Roty

Uleczenie trucizny
Obszar: jedna istota (1)
Zasięg: dotyk (2)
Trwanie: Natychmiastowe
Leczenie: uleczenie trucizny (10)
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
(nieszkodliwy).
Koszt: 13

Tą rotę znają chyba wszyscy zieloni 
magowie. Usuwa ona z organizmu toksyny, 
natychmiast lecząc dowolną osobę z efektów 
zatrucia. Istnieje też jej wariant leczący 
magiczne trucizny (o efektach nadnaturalnych 
i czaropodobnych), kosztuje o 5 punktów 
więcej.

Śmiertelna zaraza
Obszar: Kula o promieniu 15 metrów (25)
Zasięg: Prawdziwe imię celu (25, 35 jeśli jest 
szeroko znany)
Czas działania: Natychmiastowy
Ranienie: Choroba, 3k8 obrażeń do Budowy 
(30)
Metamagia: Zwiększenie kości z k6 do k8 
(2)
Metamagia: Zwiększenie ST rzutu 
obronnego o +20 (20)
Rzut obronny: Wytrwałość neguje, choroba
Koszt: 102 (112)

Czar ten jest niezwykle potężnym zaklęciem, 
niemal zawsze odprawianym rytualnie, 
zsyłającym śmierć nie tylko na znanego z 
imienia wroga, ale też na praktycznie 
wszystkich w jego domu. Aby rzucić to 
zaklęcie, mag musi jedynie znać prawdziwe 
imię celu. Gdy mag skończy skupiać swą 
Wolę, na cel czaru spada niezwykle groźna 
zaraza. Natychmiast wykonać musi rzut 
obronny przeciwko chorobom (z efektem 
drugorzędnym), albo ulegnie zarazie 
zadającej 3k8 obrażenia w Budowę. Co 
więcej, wszystkie istoty w promieniu 15 
metrów od niego, również zapadają na tą 
samą chorobę. Plusem jest to, że nie przenosi 
się ona na nikogo (kosztuje to dodatkowo 10 
punktów zasięgu).
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Atut

Dotyk rozkładu
Twoje uderzenia mocy osłabiają przeciwnika.
Wymagania: Dotyk mocy, Aspekt Tradycji 
(Zieloni magowie).
Korzyści: Twoje atuty mocy (Dotyk mocy i 
Pocisk mocy) zadające obrażenia zmniejszają 
też Siłę uderzonego przeciwnika o 2 punkty 
(niekumulatywne).

Błękitna magia

Błękitni magowie twierdzą, że cały świat jest
tańcem duchów, snem bogów czy wizjami 
umysłu nieskończoności. Błękit jest bowiem 
kolorem duchów i mistyki. Choć każda 
tradycja ma własne, specyficzne wizje 
mistyczne, to właśnie błękitni magowie w 
nich celują. Spędzają całe dnie na 
medytacjach i poznawaniu własnej jaźni i 
woli duchów.
Dla magów błękitnych magia jest 
zadawaniem się z duchami, odprawianiem 
rytuałów i proszeniem ich o łaskę. Według 
nich to nie mag sam w sobie splata zaklęcia, 
jest on jedynie narzędziem istot z innych 
światów.

Błękitni magowie zyskują premię +3 przy 
rzucaniu czarów oddziałujących na 
przybyszów,  żywiołaki, nieumarłych, istoty 
baśniowe oraz wszystko związane z innymi 
planami, jednak ponoszą karę -3 przy 
splataniu zaklęć na obiekty związane z 
cywilizowanym otoczeniem (miastami, 
maszynerią). W niektórych wypadkach ta kara 
i premia mogą wzajemnie się znieść.

Ich umiejętnością klasową są Występy (jedna 
specjalizacja), zyskują premię +2 do testów 
Koncentracji.

Aspekt tradycji to na przykład mgliste 
światło, dziwne jęki otaczające maga, małe 
różki czy aureola…

Roty

Pytaj duchów
Obszar: Mag (0)
Zasięg: osobisty (1)
Trwanie: Natychmiastowe (0)
Poznanie: Jedno pytanie istoty pozaplanarnej 
(15), ograniczone (-1)
Rzut obronny: N.d.
Koszt: 15

To zaklęcie pozwala na zadanie jednego 
pytania pomniejszemu duchowi z innego 
planu. Może on odpowiedzieć na nie jedynie 
„tak” lub „nie”. 

Zjednoczenie żywiołów
Obszar: 1 cel (1)
Zasięg: Bliski; 9 metrów (3)
Trwanie: 1 minuta (3)
Wyczarowywanie: Potężniejszy sługa (40)
Wyczarowywanie: 4 szablony (20)
Rzut obronny: Nd.
Koszt: 67

To potężne zaklęcie jednoczy duchy czterech 
żywiołów zawarte w świecie, łącząc w sobie 
ogień, wodę, ziemię i powietrze. Stworzony 
potężniejszy sługa będzie przez minutę (10 
rund) wykonywał polecenia maga. Nałożone 
nań są 4 szablony, co zapewnia mu 
następujące statystyki:

Duch czterech żywiołów: SW 8; Duży 
humanoid; KW 10k8+60, pw 105; Ini +2; Sz  
12m.; KP 28, dotykowy 21, nieprzyg 26; BPA 
+7 Zwa +16; Atak +12 wręcz (2k6+3, 
walnięcie +1k6 ogień, +1k6 zimno); 
Front/Zasięg: 3 metry/3 metry; SC: Widzenie 
w ciemności 18 metrów; MRO Wytrw +12, 
Ref +9, Wo+4; S 21, Zr 15, Bd 21, Int 3, Rzt 
12, Cha 3.
Umiejętności i atuty: Nasłuchiwanie +7, 
Spostrzegawczość +8; Skupienie na broni 
(walnięcie), Potężny atak, Twardość, Zmysł 
walki, Doskonalsza bycza szarża.
Specjalne: Niepodatny na trucizny, kwas i 
elektryczność. Tak ogień, jak i zimno zadają 
mu normalne obrażenia. Atak naturalną 
bronią lub bez broni zadaje atakującemu 1k6 
obrażeń od ognia lub zimna (50%). Nie 
potrafi latać ani pływać. 

Atut
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Duchowy wzrok
Potrafisz przybrać postać ducha i wejrzeć w 
ich świat
Wymagania: Aspekt Tradycji (błękitni 
magowie), 6 poziom maga Woli
Korzyści: Gdy używasz Aspektu Tradycji, 
widzisz istoty eteryczne w zasięgu 9 metrów. 
Jest to zdolność nadnaturalna.

Fioletowi magowie

Fioletowi magowie są rzadcy i owiani 
legendami. Według tych opowieści fiolet jest 
barwą samej magii, zaś magowie tej tradycji 
podobno mają władzę nad metamagią. 
Rzeczywiście, to najrzadziej spotykana barwa 
magii. Większość ras nie potrafi pojąć całej 
złożoności tego konceptu, i fioletowi 
magowie są także najmniej zrozumiałą 
tradycją.
O tym, czym jest magia według fioletowych 
magów, można rozprawiać bez końca, jednak 
większość zgadza się co do jednego, 
niebywale głębokiego stwierdzenia: ‘Magia 
jest magią’. Choć i na ten temat trwają 
bezustanne spory.

Fioletowi magowie zyskują premię +3 przy 
rzucaniu czarów nie oddziałujących 
bezpośrednio na istoty i przedmioty 
materialne (a więc tylko np. na energię, czy 
na same zaklęcia), a ponoszą karę -3 przy 
rzucaniu czarów na stworzenia.

Ich umiejętnością klasową jest Język obcy, 
zyskują też premię +2 przy testach Wiedzy 
(magowie i tradycje).

Aspekt fioletowego maga jest zazwyczaj 
bardzo subtelny, czasem wyczuwalny jedynie 
przez innych czarowników. To aura mocy i 
władzy.

Roty

Rozproszenie czarów
Obszar: Kula o promieniu 3 metrów (6)
Zasięg: Średni – 30 metrów (6)
Czas trwania: Natychmiastowy (0)

Metamagia: Rozproszenie magii, bazowo z 5 
poziomem czarującego (15)
Metamagia: Czas rzucania – 1 akcja 
standardowa (1)
Rzut obronny: Wola neguje.
Koszt: 28

Czar ten rozprasza rzucone zaklęcia magii 
Formuł, pozwalając magom na ochronę 
przeciwko innym zaklęciom. Działa to 
podobnie do efektu czaru rozproszenia magii
opisanego w Podręczniku Gracza, jednak jest 
tylko i wyłącznie efektem obszarowym, oraz 
pozwala na rzut obronny.

Wyłączenie
Obszar: Jedna istota (1)
Zasięg: Bliski – 9 metrów (3)
Czas trwania: Stały (50)
Metamagia: Pole antymagii (12)
Metamagia: Czas rzucania: 10 minut (-2)
Rzut obronny: Wola neguje
Koszt: 64

To potężne zaklęcie na zawsze odbiera 
wybranej istocie moc rzucania czarów 
(jakichkolwiek efektów magicznych). Nie 
może także ona stać się bezpośrednim celem 
zaklęć, choć może znaleźć się w ich obszarze. 
Czy to błogosławieństwo czy przekleństwo? 
Zależy to od rzucającego czar maga.

Reguły opcjonalne i sugestie

Magowie a klasy prestiżowe

Ponieważ magowie nie rzucają czarów 
objawień ani wtajemniczeń, nie mogą 
wybierać klas prestiżowych, gdzie 
wymaganiem jest rzucanie takich czarów. 
Jednak MG może zadecydować, że jeśli w 
wymaganiach klasy znajduje się możliwość 
rzucenia jakiegoś konkretnego czaru, mag 
może wybrać klasę prestiżową, jeśli taki czar 
może zasymulować. Jeśli wymaganiem 
jakiejś klasy jest znajomość trzech czarów ze 
szkoły poznania, mag może opisać trzy różne 
efekty poznania jakie może stworzyć, przy 
czym nie musi znać ich jako rot.
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W wypadku klas prestiżowych 
zwiększających poziom czarującego, 
zwiększa się efektywny poziom maga Woli, 
oraz mag zyskuje dodatkowe punkty mocy, 
tak jakby zdobywał poziom w tej klasie. 

Jeśli klasa zapewnia dodatkowe zaklęcia, co 
drugie takie zaklęcie daje mu dodatkową rotę. 
(choć magowie nie mogą wybrać klasy 
smoczego potomka, załóżmy na moment że 
jest to możliwe. Taki mag zyskałby trzy nowe 
roty, na 2., 5. i 8. poziomie klasy prestiżowej).

Magia osobowości, magia ducha

Niektórym graczom może nie spodobać się 
połączenie Intelektu z mocami magicznymi 
maga Woli. Za siłę woli odpowiada wszak 
Roztropność, zaś za moc osobowości –
Charyzma. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
zastąpić jeden współczynnik odpowiednim. 
Być może tylko członkowie odpowiedniej 
tradycji splatają czary oparte na Charyzmie, a 
inni – na Roztropności, może też być to 
osobistym wyborem czarownika.

Walka

Z pewnością zauważyłeś, że splatanie czarów 
w sytuacjach walki niezwykle spowalnia grę. 
W takim wypadku pozwól graczom na 
dodatkowe „roty walki” w liczbie równej 

połowie bazowej premii do ataku. Takie roty 
powinny przedstawiać proste zaklęcia do 
użycia w walce. Aby jeszcze bardziej 
przyspieszyć grę, zapisz je na karteczkach, 
ograniczając się tylko do testu Czarostwa i 
Koncentracji.

Punkty doświadczenia

Być może uważasz, że niesłusznie 
faworyzujemy magów Woli, ponieważ 
tworząc magiczne przedmioty czy 
wytwarzając przedmioty za pomocą czarów 
nie tracą oni PD. Aby zaradzić temu 
problemowi możesz przyjąć, że mag Woli 
może poświęcać PD przy splataniu swoich 
rot. Przelicznik wynosi 25 PD na poziom w 
klasie maga za 1 punkt magii.

Krytyczny sukces, krytyczna 
porażka

W wielu światach fantasy magia jest siłą 
niebezpieczną dla użytkownika. Jeśli chcesz, 
możesz to zasymulować w następujący 
sposób. Jeśli przy teście Czarostwa wypadła 
naturalna 1, ponów test. Jeśli zakończy się on 
niepowodzeniem (niekoniecznie drugą 
jedynką) nastąpiła krytyczna porażka przy 
rzuceniu czaru. Rzuć wtedy 1k6 w poniższej 
tabeli.

Rzut 
kostką

Krytyczna porażka

1 Oj, to bolało. Celem czaru stałeś się ty, lub jeśli taki miał być podstawowy cel, jeden z 
losowo wybranych przeciwników.

2 Czar działa! Prawie. Efekt czaru jest odwrócony. Zaklęcia leczące ranią, zaklęcia 
teleportujące przenoszą cię w najgorsze możliwe miejsce.

3 Pierwotny chaos. Uaktywniłeś dziwny efekt magiczny. Podziel poziom w klasie maga
przez 2 i odejmij 1.  To poziom losowego zaklęcia objawień lub wtajemniczeń, które 
zadziała zamiast spleconego czaru. Użyj poziomu w klasie maga jako poziomu 
czarującego.

4 Dziura w świecie. Przez przypadek wezwałeś dziwną istotę z innego planu. Podziel 
poziom w klasie maga przez 2 i odejmij 1.  To poziom rzuconego czaru Wezwania 
Potwora, które się uaktywniło. Nie kontrolujesz potwora, i zawsze jest on nastawiony 
wrogo przeciwko tobie. Użyj poziomu w klasie maga jako poziomu czarującego.

5 No, upiekło ci się… prawie. Czar nie odnosi efektu, jednak twoje wyczerpanie zwiększa 
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się o dwa punkty na poziom maga. Tracisz też punkty magii tak, jakbyś go rzucił.
6 No, miałeś szczęście. Czar nie odnosi efektu, jednak tracisz punkty magii, tak, jakbyś go 

rzucił. Nie odnosisz jednak żadnego wyczerpania.

Dla równowagi, proponujemy też wprowadzić 
zasadę krytycznego sukcesu przy czarowaniu. 
Jeśli przy teście Czarostwa wypadła naturalna 
20, ponów test, tak jakbyś potwierdzał 
krytyka. Jeśli przerzut zakończy się 
sukcesem, zaklęcie nie kosztuje PM, a 
przeciwnik ponosi karę -5 do rzutu 
obronnego.
Możesz chcieć wykorzystywać tylko jedną z 
tych reguł, dwie, lub żadnej. Reguła porażki 
najlepiej sprawdza się jednak w grach, gdzie 
magowie Woli zastępują tradycyjnych 
czarowników.

Magia zamiast magii

Być może chciałbyś zastąpić całkowicie 

system magii z PG systemem 
przedstawionym tutaj? W takim wypadku 
zastąp kapłana, czarodzieja, druida i 
zaklinacza klasą maga przedstawioną tutaj. 
Odpowiednie różnice możesz zasymulować 
tworząc odpowiedniki Tradycji. Bard korzysta 
z normalnych zasad swej klasy, jednak 
zyskuje jedynie 10 punktów magii na poziom, 
zaś paladyn i tropiciel: 5 punktów magii od 
poziomu 4.
Inne klasy, zwłaszcza psioniczne, możesz 
potraktować podobnie. Ciekawym pomysłem 
byłoby odebranie np. mnichowi kilku 
specjalnych zdolności i zastąpienie je 2 
punktami magii na poziom.
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Licencja Otwartej Gry

Wersja 1.0a PL

Poniższy tekst jest własnością Wizards of the Coast, 
Inc, Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc 
("Wizards"). Wszystkie prawa zastrzeżone.

1. Określenia: (a) "Udzielający" oznacza właściciela 
praw autorskich i/lub znaków towarowych, który 
przyczynia się do tworzenia Otwartej Zawartości Gry; 
(b) "Materiały Pochodne" oznacza materiały objęte 
prawami autorskimi, włączając w to opracowania i 
tłumaczenia (w tym na języki komputerowe), cytaty, 
modyfikacje, korektę, dodatki, rozszerzenia, 
uaktualnienia, ulepszenia, kompilacje, skróty lub inne 
formy w jakich istniejące dzieło może być ponownie 
opublikowane, adaptowane lub zmienione; (c) 
"Dystrybucja”" oznacza reprodukcję, udzielenie 
licencji, najem, użyczenie, sprzedaż, emisją, 
wystawienie na widok publiczny, transmisję lub innego 
rodzaju dystrybucję; (d) "Otwarta Zawartość Gry" 
oznacza mechanikę gry, włączając w to metody, 
procesy i procedury w takim zakresie, że nie zawierają 
Tożsamości Produktu i są rozszerzeniem 
wcześniejszego dzieła i wszelkiej dodatkowej 
zawartości jednoznacznie określonej przez 
Udzielającego, jako Otwarta Zawartość Gry i 
oznaczająca każde dzieło objęte tą Licencją, włączając 
w to tłumaczenia i Materiały Pochodne chronione 
prawem autorskim, lecz wyłączając Tożsamość 
Produktu. (e) "Tożsamość Produktu" oznacza nazwę, 
logo i znaki szczególne w tym szatę graficzną produktu 
lub serii produktów; artefakty, stworzenia, postacie, 
opowieści, scenariusze, fabułę, elementy tematyczne, 
dialogi, wydarzenia, języki, ilustracje, symbole, wzory, 
wyobrażenia, podobizny, formaty, pozy, pomysły, 
motywy oraz graficzne, fotograficzne i inne 
zobrazowania graficzne lub dźwiękowe; imiona i opisy 
postaci; nazwy i opisy czarów, efektów magicznych, 
schematów zachowań, drużyn, ważnych osobistości, 
podobieństw, specjalnych umiejętności, miejsc, lokacji, 
środowiska, stworzeń, wyposażenia, magicznych i 
nadnaturalnych zdolności lub efektów, logo, symboli 
lub projektów graficznych; i wszystkie inne Znaki 
Towarowe lub Zastrzeżone Znaki Towarowe jasno 
określone jako Tożsamość Produktu, przez ich 
właściciela, za wyjątkiem Otwartej Zawartości Gry. (f) 
"Znak Towarowy" oznacza logo, nazwy, znaki, motto, 
układ graficzny wykorzystywany przez Udzielającego 
do identyfikacji siebie, lub swoich produktów lub 
powiązanych produktów stworzonych przez 
Udzielającego według zasad Licencji Otwartej Gry. (g) 
"Użytek", "Użyty" lub "Używanie" oznacza 
użytkowanie, dystrybucję, kopiowanie, edytowanie, 
formatowanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub w 
jakikolwiek inny sposób wytwarzanie Materiałów 
Pochodnych według zasad Licencji Otwartej Gry. (h) 
"Ty", "Twój" i inne odwołania w drugiej osobie liczby 
pojedynczej oznaczają licencjobiorcę w rozumieniu tej 

umowy.

2. Licencja: Ta Licencja dotyczy każdego fragmentu 
Otwartej Zawartości Gry, który zawiera informację, 
wskazującą, że Otwarta Zawartość Gry może być użyta 
tylko na warunkach tej Licencji. Musisz załączyć taką 
informację do każdego fragmentu Otwartej Zawartości 
Gry, którego Używasz. Nie można dodawać ani 
ujmować żadnych postanowień do i z niniejszej 
Licencji, oprócz możliwości wymienionych w Licencji. 
Żadne inne warunki i postanowienia nie mogą się 
odnosić do Otwartej Zawartości Gry 
rozpowszechnianej na zasadach tej Licencji.

3. Oferta i akceptacja: Używając Otwartej Zawartości 
Gry stwierdzasz, że akceptujesz warunki niniejszej 
Licencji.

4. Zapewnienia i postanowienia: W zamian za 
akceptację używania tej Licencji, Licencjodawca 
zapewnia Ci wieczystą, ogólnoświatową, wolną od 
tantiem, niewyłączną licencję o postanowieniach 
niniejszej Licencji na Używanie Otwartej Zawartości 
Gry.

5. Oświadczenie o prawie do udzielenia Licencji: Jeżeli 
publikujesz własne, oryginalne materiały jako Otwartą 
Zawartość Gry stwierdzasz, że Twój wkład jest Twoim 
wytworem i/lub masz prawo do zapewnienia praw 
gwarantowanych przez niniejszą Licencję.

6. Informacja o Prawach Autorskich: Jesteś 
zobowiązany uaktualniać INFORMACJĘ O 
PRAWACH AUTORSKICH, tak by zawierała 
dokładny tekst INFORMACJI O PRAWACH 
AUTORSKICH każdego fragmentu Otwartej 
Zawartości Gry, który kopiujesz, modyfikujesz, lub 
dystrybuujesz, musisz także dodać tytuł, datę praw 
autorskich i nazwę właściciela praw autorskich do 
Informacji o Prawach Autorskich, dla każdego 
fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którą 
dystrybuujesz.

7. Używanie Tożsamości Produktu: Zobowiązujesz się 
do nieużywania żadnej części Tożsamości Produktu, 
włączając w to wskazanie zgodności, chyba że na 
podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem 
każdego z elementów Tożsamości Produktu. 
Zobowiązujesz się nie wskazywać zgodności lub 
powiązań z żadnym Znakiem Towarowym ani Znakiem 
Handlowym w połączeniu z dziełem zawierającym 
Otwartą Zawartość Gry, chyba że na podstawie 
odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem takiego 
Znaku Towarowego lub Znaku Handlowego. Użycie 
którejkolwiek z Tożsamości Produktu w Otwartej 
Zawartości Gry nie stanowi naruszenia własności danej 
Tożsamości Produktu. Właściciel Tożsamości Produktu 
wykorzystanej w Otwartej Zawartości Gry zachowuje 
pełne prawa, tytuły i korzyści do i z Tożsamości 
Produktu.

8. Identyfikacja: Jeżeli dystrybuujesz Otwartą 
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Zawartość Gry musisz jasno określić jaka część pracy 
przez ciebie dystrybuowanej jest Otwartą Zawartością 
Gry.

9. Uaktualnienie Licencji: Wizards lub jej określeni 
Przedstawiciele, mogą publikować uaktualnione wersje 
niniejszej Licencji. Możesz używać każdej 
autoryzowanej wersji tej Licencji do kopiowania, 
modyfikacji i dystrybucji każdej Otwartej Zawartości 
Gry, oryginalnie dystrybuowanej na niniejszej Licencji 
w dowolnej jej wersji.

10. Kopia Licencji: Jesteś ZOBOWIĄZANY 
dystrybuować kopię niniejszej Licencji z każdą kopią 
Otwartej Zawartości Gry.

11. Użycie danych Udzielającego: Nie możesz 
wykorzystywać nazwy lub nazwiska żadnego z 
Udzielających do Wprowadzenia na rynek ani Reklamy 
Otwartej Zawartości Gry, chyba że posiadasz na to 
pisemną zgodę Udzielającego.

12. Niemożność wywiązania się: Jeżeli nie jesteś w 
stanie wywiązać się z któregokolwiek warunku 
niniejszej Licencji w stosunku do Otwartej Zawartości 
Gry, ze względu na ustawę, rozporządzenie lub wyrok 
sądu, nie możesz Używać Otwartej Zawartości Gry 

której dotyczy.

13. Przerwanie: Niniejsza Licencja zostaje 
automatycznie cofnięta jeżeli któryś z warunków w 
niej zawartych zostanie naruszony, a uchybienie nie 
zostanie naprawione w ciągu 30 dni od stwierdzenia 
naruszenia. Wszystkie sublicencje działają nadal po 
zerwaniu niniejszej Licencji.

14. Przystosowanie: Jeżeli którekolwiek z postanowień 
niniejszej Licencji jest niemożliwe do zastosowania, 
takie postanowienie powinno zostać przystosowane, 
lecz tylko w granicach koniecznych dla zapewnienia 
stosowalności.

15. INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of 
the Coast, Inc. System Reference Document Copyright 
2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors 
Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich 
Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, 
Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, 
James Wyatt, based on original material by E. Gary 
Gygax and Dave Arneson.

Tekst oparto na Monte Cook’s World of Darkness.


