
 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Abate Curse  
(Osłabienie Klątwy) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Obecność adepta czasowo likwiduje działanie klątwy 
bądź zaklęcia rzuconego na przedmiot. Nie pomaga 
przeklętej już osobie, ale pozwala używać przedmiotu 
bez obaw o skutki przekleństwa. Adept wykonuje Test 
Osłabienia Klątwy o ST równym najwyższemu 
Stopniowi Trudności Rozproszenia klątwy bądź czaru 
rzuconego na przedmiot, +1 za każdą dodatkową klątwę 
lub zaklęcie. Jeżeli test się powiedzie, wszystkie zaklęcia 
i klątwy zostają zneutralizowane na liczbę godzin równą 
Poziomowi Osłabienia Klątwy— ich efekty są 
zawieszone, ale czas trwania nadal się liczy. Adept musi 
pozostać w odległości od przedmiotu równej Poziomowi 
Osłabienia Klątwy, bo talent przestanie działać. 
 

Acrobatic Strike 
(Akrobatyczny Atak) 
Stopień: Poziom+ZR Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wykonuje fikołki, zwroty i inne akrobatyczne 
manewry, które sprawiają, że trudniej go trafić. Musi 
móc poruszać się oraz dostateczną ilość miejsca na 
akrobacje. Adept przeprowadza Test Akrobatycznego 
Ataku przeciwko najwyższej Obronie Fizycznej 
przeciwników w zasięgu 1 heksa, a później musi 
zaatakować jednego z nich w zwarciu. Jeżeli Test 
Akrobatycznego Ataku i Test Ataku się powiodą, adept 
dodaje Poziom Akrobatycznego Ataku do swojej 
Obrony Fizycznej do końca rundy. Jeśli adept zostanie 
Powalony lub jego ruchy zostaną ograniczone, traci 
swój bonus. 
 

Air Dance  
(Powietrzny Taniec) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wykonuje szybkie, zwinne ruchy i błyskawiczne 
ataki w walce. Powietrzny Taniec wymaga, aby Adept 
mógł poruszać się. Wietrzniaki mogą używać tego 
talentu w trakcie lotu, ale nie może być on łączony z 
innymi talentami wspierającymi zdolność ruchu (np. 
Powietrzny Chód). Adept zastępuje Stopniem 
Powietrznego Tańca Stopień Zręczności w Teście 
Inicjatywy (Określanie Inicjatywy, str. 214) 
uwzględniając Modyfikatory Inicjatywy z pancerza. 
Jeśli adept zaatakuje kogoś w zwarciu w tej rundzie, to 
porównuje wynik Testu Inicjatywy przeciwnika ze 
swoim. Jeśli osiągnie Ogromny Sukces, to może 
zaatakować tego przeciwnika jeszcze raz, po jego turze. 
 

Air Saling 
(Żeglarstwo Powietrzne) 
Stopień: Poziom+SW Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 

Adept wyznaje się na wiosłach, ożaglowaniu i 
olinowaniu statków powietrznych. Adept chcący 
dołączyć się do załogi statku powietrznego musi 
posiadać Żeglarstwo Powietrzne na Poziomie 1 lub 
wyższym. Stanowiska dowodzące wymagają 
większych umiejętności: wyższy Poziom  Żeglarstwa 
Powietrznego pozwala na dowodzenie większym 
okrętem lub zajmowanie wyższego stanowiska pośród 
załogi. Adept wykonuje Test Żeglarstwa Powietrznego 
(ST 5) by móc napędzić statek. Jeśli test się powiedzie 
to każdy Poziom Sukcesu liczy się za jeden zdany test 
innego członka załogi. Żeby statek pozostał w 
powietrzu, przynajmniej 25 procent załogi musi zdać 
Test Żeglarstwa Powietrznego (ST 5) raz na godzinę. 
Jeśli test zda przynajmniej 50 procent załogi, statek 
może manewrować nie zmieniając wysokości, opadać 
lub wznosić się po linii prostej. Jeżeli zda 75 procent 
statek może przyspieszać, manewrować w trakcie 
zmiany wysokości lub wykonywać różne akrobacje. 
Oficerowie mogą używać Żeglarstwa Powietrznego , 
aby zwiększyć możliwości okrętu i kierować nimi w 
ryzykownych sytuacjach (więcej informacji w 
podręczniku Mistrza Gry (Companion)). 
 

Air Speaking  
(Mowa Powietrza) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept posiada zdolność komunikacji bez używania 
głosu, albo poruszania ustami. Wykonuje Test Mowy 
Powietrza. Wynik Testu x5 to promień w jakim każdy 
usłyszy go, tak jakby normalnie przemawiał, przez 
liczbę godzin równą jego Poziomowi Mowy 
Powietrza. Ci, którzy nie znają Mowy Powietrza słyszą 
co się do nich mówi, ale mogą odpowiedzieć tylko w 
normalny sposób. Dodatkowo muszą znać język 
osoby korzystającej z talentu. Mistrzowie Żywiołów 
często korzystają z talentu w trakcie zebrań. 
 

Animal Bond 
(Więź ze Zwierzęciem) 
Stopień: Poziom+CHA  Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept tworzy więź ze zwierzęciem wykonując Test 
Więzi ze Zwierzęciem przeciwko Obronie Społecznej 
zwierzęcia. Powodzenie oznacza, że zwierze 
przyjmuje Neutralne nastawienie wobec adepta na 
zasadzie „żyj i pozwól żyć innym”. Kolejny test można 
odbyć po tygodniu spędzonym ze zwierzęciem. Każde 
kolejne polepszenie Nastawienia wymaga większego 
Poziomu Sukcesu w Teście Więzi ze Zwierzęciem. 
Kiedy zwierze staje się Lojalne, jest w stanie podjąć 
ryzyko za adepta i oczekuje odpowiedniej nagrody 
(np. jedzenia). Lojalne zwierze na życzenie adepta 
będzie mu towarzyszyć i jest traktowane jako 
zwierzęcy towarzysz. Zwierze nie będzie nastawione 
lepiej niż samo jest traktowane. Złe traktowanie może 
prowadzić to osłabienia talentu i pogorszenia 
Nastawienia zwierzęcia. Ten talent może być używany 
tylko w stosunku do nieinteligentnych, naturalnych 
stworzeń. Nie może być użyty do poprawy 
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Nastawienia Horrorów, ich konstruktów, albo 
jakichkolwiek inteligentnych stworzeń. 
 

Animal Companion Durability  
(Wytrzymałość Zwierzęcego Towarzysza) 
Stopień: Poziom Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Talent zwiększa wytrzymałość zwierzęcego towarzysza 
adepta podobnie jak talent Wytrzymałość (str. 66). Na 
każdy Poziom Wytrzymałości Zwierzęcego Towarzysza, 
Próg Życia zwierzęcia zwiększa się o 6, a Próg  
Przytomności o 5. Każdy Poziom może być przypisany 
do innego, Lojalnego adeptowi, towarzysza. Czyni to 
przez odprawienie godzinnego rytuału. Zwierzę może 
czerpać korzyści tylko z jednego podobnego talentu. 
Kiedy umrze, „wolny” Poziom Wytrzymałości 
Zwierzęcego Towarzysza można przypisać innemu 
towarzyszowi przez odprawienie kolejnego rytuału. 
 

Animal Possession  
(Zawładnięcie Zwierzęciem) 
Stopień: Poziom+SW Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 2 
 
Adept przejmuje kontrolę nad ciałem zwierzęcia przez 
dotknięcie go i wykonanie Testu Zawładnięcia 
Zwierzęciem przeciwko Obronie Magicznej celu. Jeśli 
test się powiedzie duch adepta przejmuje kontrolę nad 
ciałem zwierzęcia, a duch zwierzęcia wstępuje do ciała 
adepta, na liczbę godzin równą poziomowi talentu lub 
do czasu ponownego dotknięcia się. Ciało adepta na ten 
czas zapada w śpiączkę. Jako zwierze, Adept nie może 
mówić, ale zachowuje zdolność myślenia. Jeśli zwierze 
zostanie zabite, duch automatycznie wraca do ciała 
Adepta. Wszystkie obrażenia jakie otrzyma zwierze, 
otrzymuje także adept (nie chroni przed nimi żaden 
pancerz).  Niechętne zwierzę może próbować oprzeć się 
działaniu talentu wykonując Test Siły Woli przeciwko 
Stopniowi Zawładnięcia Zwierzęciem. Jeśli test się 
powiedzie zwierze opiera się próbie kontroli, ale adept 
może spróbować ponownie. Porażka oznacza, że 
adeptowi udało się przejąć kontrolę. 
 

Animal Talk  
(Rozmowa ze Zwierzętami) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept rozumie zwierzęta i potwory, rozmawiając z nimi 
imitując ich własne formy komunikowania się. 
Przeprowadza Test Postępowania ze Zwierzętami 
przeciwko Obronie Magicznej stworzenia lub zwierzęcia 
będącego celem. Jeśli test się powiedzie postać może 
rozmawiać z celem przez liczbę minut równą 
Poziomowi Rozmowy ze Zwierzętami. Ten talent 
umożliwia komunikację, ale nie zmusza celu do 
porozumiewania się. Mimo, że Mistrz Gry powinien 
traktować zwierzęta jakby były postaciami 
niezależnymi, przy użyciu zasad Interakcji Społecznych 
(Podręcznik Mistrza Gry, str. 93), zaleca się, aby 
pamiętał, że zwierzęta nie są inteligentne jak Dawcy 

Imion i postrzegają świat w inny sposób. 
 

Animal Training  
(Tresura) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie  Wyczerpanie: 0 
 
Adept uczy zwierzę reagowania na proste polecenia w 
rodzaju: „zwiad”, „wąchaj”, „do domu”, jak i 
tradycyjne „stój”, „do nogi”, „aport” i „bierz go”. 
Zwierzę może się nauczyć liczby komend równej 
Poziomowi Tresury. Każda komenda wymaga 
udanego Testu Tresury i Przyjaznego nastawienia do 
trenera. Adept spędza dzień ze zwierzęciem skupiając 
się na nauczeniu nowej komendy, a także 
sprawdzając już znane komendy. Następnie wykonuje 
Test Tresury przeciwko Obronie Społecznej 
stworzenia. Sukces oznacza, że zwierzę zrozumiało 
polecenie i sługa go. Zwierzę reaguje na komendy 
Przyjaznych im postaci i pamięta je przez liczbę 
miesięcy równą Poziomowi Tresury adepta. Jeśli 
adept będzie chciał utrzymać więcej wytrenowanych 
zwierząt, musi z nimi ćwiczyć, bo wszystko zapomną 
w ciągu miesiąca. 
 

Anticipate Blow  
(Przewidywanie Ciosu) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Jeśli adept posiada wyższy wynik Testu Inicjatywy, 
przewiduje skierowane w niego ataki, poprzez 
wykonanie Testu Przewidywania Ciosu przeciwko 
Obronie Magicznej przeciwnika. W przypadku 
sukcesu, dodaje Poziom Przewidywania Ciosu do 
swojej Obrony Fizycznej, względem wszytkich ataków 
tego przeciwnika, do końca rundy. Talent, w każdej 
rundzie, może być użyty przeciwko liczbie 
przeciwników równej Poziomowi Przewidywania 
Ciosu. Po jednym udanym teście, adept może 
zadeklarować Rezerwację Akcji (str. 217), aby 
przerwać atak, kontratakiem. Jeśli to zrobi, nie 
dodaje +2 do Stopnia Trudności zaatakowania tego 
przeciwnika (nadal uwzględnia inne Modyfikatory 
Trudności). Zamiast tego dodaje Poziom 
Przewidywania Ciosu do pierwszego Testu Ataku w 
rundzie. Przewidywanie ciosu nie zapewnia 
dodatkowych ataków - ataki użyte na kontrataki 
muszą być zachowane. 
 

Arcane Mutterings  
(Złowieszcze Mamrotanie) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept dezorientuje innych dzięki straszliwym i 
niezrozumiałym szeptom. Wykonuje Test 
Złowieszczego Mamrotania przeciwko najwyższej 
Obronie Społecznej pośród docelowej grupy, +1 za 
każdy dodatkowy cel.  Udany test sprawia, że cel jest 
zdezorientowany i jest traktowany jako Osaczony 
przez liczbę rund równą Poziomowi Złowieszczego 
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Mamrotania adepta. Rozpraszająca natura talentu 
pododuje, że kara dotyczy także Obrony Społecznej. Ze 
względu na naturę talentu, adept musi ciągle szeptać, 
albo efekt się skończy. Duży Sukces sprawia, że cel czuje 
się niepewnie i nie podejmie wrogich działań przeciwko 
adeptowi i jego towarzyszom - dopóki sam nie zostanie 
zaatakowany. Złowieszcze Mamrotanie nie działa na 
cele zaangażowane w walkę. 
 

Armor Mount  
(Opancerzenie Wierzchowca) 
Stopień: Poziom+SW Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Jeśli adept chce zwiększyć naturalny pancerz swojego 
wierzchowca, wykonuje Test Opancerzenia 
Wierzchowca przeciwko Obronie Magicznej zwierzęcia. 
W razie sukcesu dodaje Poziom Opancerzenia 
Wierzchowca do Pancerza Fizycznego zwierzęcia na 
liczbę minut równą Poziomowi Opancerzenia 
Wierzchowca. 
 

Astral Sight  
(Spojrzenie Astralne) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
 Adept może spojrzeć w przestrzeń astralną na 
dystans równy Poziomowi Spojrzenia Astralnego x10 
metrów i przez liczbę rund równą Poziomowi 
Spojrzenia Astralnego. Dokładność astralnego 
postrzegania i Stopnie Trudności z nim związane są 
wyjaśnione w rozdziale Funkcjonowanie Magii 
(Używanie Astralnego Odczuwania, str. 110). Badanie 
magicznych przedmiotów przy użyciu Spojrzenia 
Astralnego nie dostarcza informacji dotyczących 
historii przedmiotu, ani nie ujawnia żadnych Informacji 
o Tajnikach (str. 114). 
 

Avoid Blow  
(Unik) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept unika skierowanych w niego ataków. Wykonuje 
Test Uniku przeciwko wynikowi Testu Ataku 
przeciwnika. Uniknięcie ataków dystansowych wymaga 
minimum Dużego Sukcesu. Udany test pozwala 
uniknąć ataku. W każdej rundzie, adept może uniknąć 
liczbę ataków równą Poziomowi Uniku, ale ma tylko 
jedną próbę na jeden atak. Adept nie może użyć Uniku 
kiedy jest Flankowany albo Zaskoczony przez 
atakującego. 
 

Bank Shot  
(Rykoszet) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept rykoszetuje od ścian pociski lub rzucone 
przedmioty omijając przeszkody, takie jak osłona, aby 

trafić zasłonięty, ale widoczny cel. Adept określa 
obiekty, od których pocisk się odbije, aż do liczby 
równej Poziomowi Rykoszetu i wykonuje Test 
Rykoszetu jako Test Ataku dystansowego, ignorując  
kary wynikające z Osłony (str. 226). Zdany test 
oznacza trafienie celu. Użycie talentu niszczy użyte 
pociski, z wyjątkiem broni rzucanych, takich jak 
sztylety, chyba, że wynik oznaczał Żałosną Porażkę - 
wtedy i one ulegają zniszczeniu. Rykoszet jest 
szczególnie efektywny w połączeniu z talentem Strzał 
na Oślep. 
 

Battle Bellow  
(Wrzask Bojowy) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept może dodać otuchy sojusznikom lub zastraszyć 
przeciwników w zasięgu równym Poziomowi Wrzasku 
Bojowego x3 heksy. Adept decyduje, czy celem są 
sojusznicy, czy wrogowie i wykonuje Test Wrzasku 
Bojowego przeciwko najwyższej Obronie Społecznej 
pośród grupy, +1 za każdy cel. Sojusznicy mogą dodać 
+1 do Obrony Społecznej na każdy osiągnięty Poziom 
Sukcesu. Przeciwnicy otrzymują karę -1 do wszystkich 
Testów Akcji na każdy Poziom Sukcesu. Efekt 
utrzymuje się przez liczbę rund równą Poziomowi 
Wrzasku Bojowego. Cele niewrażliwe na strach są 
niewrażliwe na ten talent. 
 

Battle Shout  
(Okrzyk Bojowy) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept okrzykiem może zastraszyć jednego 
przeciwnika w zasięgu równym Poziomowi Okrzyku 
Bojowego w heksach. Wykonuje Test Okrzyku 
Bojowego przeciwko Obronie Społecznej przeciwnika. 
Udany test nakłada na przeciwnika karę równą 
Poziomowi Okrzyku Bojowego, trwającą do końca 
rundy. Za każdy udany Okrzyk Bojowy na ten sam cel 
należy zredukować karę o 1. Cele niewrażliwe na 
strach, są niewrażliwe na ten talent. 
 

Blade Jugle  
(Żonglerka Bronią)  
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie:1 (tekst) 
 
Adept tworzy wirującą barierę noży, sztyletów lub 
innych ostrzy, pomiędzy sobą, a przeciwnikami. 
Wykonuje Test Żonglerki Bronią przeciwko 
Stopniowi Trudności równemu sumie Wielkości 
użytych ostrzy + najwyższemu Stopniowi Obrażeń i 
zapisuje Wynik Testu. Jeśli test się powiedzie, adept 
otrzymuje 1 pkt Wyczerpania i zaczyna żonglować 
ostrzami; otrzymuje 1 pkt Wyczerpania i 
wykorzystuje Akcję Prostą na każdą rundę 
żonglowania. Adept nie może żonglować ostrzami, 
większymi niż maksymalny Rozmiar broni, którą 
może władać jedną ręką. W trakcie żonglowania, do 
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swojej Obrony Fizycznej dodaje sumę Rozmiarów 
ostrzy, którymi żongluje. Jeśli przeciwnikowi nie 
powiedzie się atak, trafia ostrze wybrane przez adepta. 
Jeśli atak był dystansowy, wybrane ostrze upada na 
ziemię, jeśli atak był w zwarciu, zostaje trafiony 
wybranym ostrzem. Zapisany wcześniej wynik Testu 
Żonglerki Bronią staje się wynikiem Testu Ataku 
miotanego w tego przeciwnika. Adept może użyć ostrzy 
także do ataku miotanego poświęcając Standardową 
Akcję lub może można wykorzystać Test Żonglerki 
Bronią jako Test Ataku. Jeśli rzucana broń nie jest do 
tego przeznaczona, zasięg rzutu wynosi 3 heksy. Za 
każde ostrze, które upadnie lub zostanie wykorzystane 
do ataku lub obrony, należy odpowiednio 
zmodyfikować bonus do Obrony Fizycznej. 

 
Blood Share  
(Wspólna Krew) 
Stopień: Poziom+ŻYW Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept może wymieniać obrażenia z Lojalną mu postacią 
lub stworzeniem. Nacina swoją skrórę, a następnie 
skórę celu. Potem styka rany i wykonuje Test Wspólnej 
Krwi. Wynik to maksymalna liczba Punktów Obrażeń, 
które można przenieść. Cel, który oddaje obrażenia 
odzyskuje tyle obrażeń, ile przenosi, a nie tyle, ile 
wynosił wynik testu. Przenoszone obrażenia nie 
powodują ran, ale jeśli przekroczą Próg Życia lub 
Przytomności, postać umiera lub mdleje. Kawalerzyści 
używają określenia „zdrajca krwi”, w odniesieniu do 
osoby, która doprowadzi do śmierci w wyniku 
przekazywania obrażeń przy użyciu Wspólnej Krwi. 
Kawalerzyści unikają zdrajców krwi. 

 
Book Memory  
(Zapamiętanie Tekstu) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept zapamiętuje fragment książki lub innego tekstu, 
żeby móc go później wykorzystać. Nie musi znać języka, 
w którym tekst został napisany. Wykonuje Test 
Zapamiętania Tekstu przeciwko Obronie Magicznej 
książki - zwykle 5 dla zwykłych książek, wyższych dla 
magicznych tekstów. Obrona Magiczna księgi czarów 
jest równa Stopniowi Trudności Rozproszenia czaru 
najwyższego Kręgu zapisanego w księdze (Księgi 
Zaklęć, str. 131, Rozpraszanie Magii, str. 138). Udany 
test oznacza, że adept zapamiętuje tyle stron na minutę, 
ile wynosi jego Poziom Zapamiętania Tekstu. Księga 
pozostaje w pamięci przez liczbę miesięcy równą 
Poziomowi Zapamiętania Tekstu, w trakcie tego okresu 
adept może korzystać z zawartości, tak jakby miał przed 
sobą kopię książki. Adept może zapamiętać liczbę 
tekstów równą Poziomowi Zapamiętania Tekstu. Na 
swoje życzenie może zwolnić miejsce zapominając jeden 
z tekstów. 

 
Book Recall  
(Odtworzenie Tekstu) 

Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept odzyskuje informacje, zapamiętane dzięki 
talentowi Zapamiętanie Tekstu, które z czasem 
zostały zapomniane. Mimo, że nie ma limitu 
określającego ilość informacji możliwych do 
zapamiętania, Stopień Trudności Odtworzenia to 
Obrona Magiczna tekstu +1 za każdy obecnie 
zapamiętany tekst. Wynika to z faktu, że adept musi 
się przekopać przez pokłady pamięci do tekstów 
zapisanych w swojej podświadomości. Adept 
wykonuje Test Odtworzenia Tekstu przeciwko 
Trudności Odtworzenia. Sukces oznacza, że adept 
przypomina sobie zapomnianą informację i może z 
niej korzystać przez liczbę godzin równą Poziomowi 
Odtworzenia Tekstu. Adept może na stałe zapamiętać 
przypomniany tekst, jeśli posiada wolny Poziom 
Zapamiętania Tekstu. Żałosna Porażka sprawia, że 
nie może sobie przypomnieć żadnych informacji, 
ponieważ tekst został całkowicie zapomniany, ale 
może zapamiętać go ponownie przy użyciu 
Zapamiętania Tekstu. 

 
Borrow Sense  
(Zapożyczenie Zmysłu) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept przejmuje od zwierzęcia jeden z pięciu 
zmysłów - dotyk, smak, słuch, węch lub wzrok i 
używa go w zastępstwie swojego. Nie widzi dosłownie 
oczami zwierzęcia, ale jego własny zmysł działa jak 
pożyczony od zwierzęcia. Adept dotyka zwierzęcia i 
wykonuje Test Zapożyczenia Zmysłu przeciwko 
Obronie Magicznej zwierzęcia. Jeśli test się 
powiedzie, otrzymuje wszystkie korzyści i 
ograniczenia pożyczonego zmysłu, przez liczbę minut 
równą Poziomowi Pożyczenia Zmysłów. W tym czasie 
zwierze traci ten zmysł i nie może z niego korzystać 
do czasu zakończenia działania talentu. Ze względu 
na to, że utrata zmysłu jest stresującym i 
dezorientującym przeżyciem, tylko zwierzęta Lojalne 
w stosunku do adepta (lub znajdujące się pod 
wpływem kontrolującego zaklęcia lub talentu, takiego 
jak Zawładnięcie Zwierzęciem) chętnie poddadzą się 
działaniu talentu. W przypadku zwierząt niechętnych, 
trzeba osiągnąć przynajmniej Duży Sukces. Mistrz 
Gry ma ostatnie słowo przy określaniu efektu 
pożyczonego zmysłu. Niektóre zmysły dają całkowicie 
nowe zdolności postrzegania (sonar nietoperza, 
smakowanie zapachów węża, czy widzenie w 
ciemnościach kota, to niektóre przykłady takich 
zmysłów). W innych przypadkach pożyczony zmysł 
ulepsza już istniejące zmysły adepta - ostry wzrok 
orła, czuły słuch i węch psa, to jedne z nich). W 
zależności od Mistrza Gry, adept może otrzymać 
modyfikator od +1 do +3 do każdego Testu Percepcji 
przy korzystaniu z ulepszonego zmysłu. 

 
Call Animal Companion  
(Wezwanie Zwierzęcego Towarzysza) 
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Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept magicznie wzywa zwierzęcego towarzysza 
znajdującego się w zasięgu Poziomu Wezwania 
Zwierzęcego Towarzysz x100 metrów. Wykonuje Test 
Wezwania Zwierzęcego Towarzysza przeciwko Obronie 
Magicznej zwierzęcia. Jeśli test się powiedzie, zwierzę 
wyczuwa wezwanie adepta i stara się jak najszybciej do 
niego dotrzeć. 

 
Call Missile  
(Przywołanie Pocisków) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept może wezwać niezniszczoną amunicję lub broń, 
której użył. Wynik Testu Przywołania Pocisków określa 
ile przedmiotów odzyskuje. Przy czym przedmioty 
automatycznie lądują w kołczanach, ręce adepta itp. w 
pozycji gotowej do użycia. Zasięg przywołania to 
Poziom Przywołania Pocisków x 10 heksów, pod 
warunkiem, że przedmiot może swobodnie dolecieć do 
adepta (np. strzały mogą być przywołane z ciał wrogów, 
ale nie z zamkniętej skrzyni znajdującej się za 
zamkniętymi drzwiami). 

 
Charge  
(Szarża) 
Stopień: Poziom+SF   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept na wierzchowcu zwiększa efektywność udanej 
Szarży, używając Stopnia Szarży zamiast Stopnia Siły 
Fizycznej przy Teście Obrażeń. Normalne zasady 
dotyczące Szarży nadal obowiązują (Walka na 
Wierzchowcu, str. 233). Adept może przeprowadzić 
Test Szarży zamiast Testu Siły Fizycznej, aby uniknąć 
utraty broni, albo bycia zrzuconym przez ataki włócznią 
lub lancą (Walka na Wierzchowcu, str. 233). 
Wierzchowiec adepta nie otrzymuje korzyści z działania 
tego talentu. 

 
Claw Shape  
(Pazury) 
Stopień: Poziom+SF   Akcja: Prosta  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept przemienia swoje dłonie w przerażające pazury. 
Przy Teście Obrażeń w walce wręcz, do końca rundy 
używa Stopnia Pazurów. 

 
Climbing  
(Wspinaczka) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 0 
 
Adept może poruszać się pionowych powierzchniach 
wykonując Test Wspinaczki przeciwko Trudności 
Wspinaczki powierzchni określonej przez Mistrza Gry 

(Gamemaster's Guide, p.108). W przypadku Żałosnej 
Porażki traci chwyt i spada otrzymując Obrażenia od 
Upadku. Wspinanie wykorzystuje Standardową 
Akcję, w każdej rundzie wspinania. Postać w każdej 
rundzie może poruszyć się o liczbę metrów, równą 
Poziomowi Wspinaczki (do maksymalnej wartości 
równej Szybkości Ruchu w metrach, a nie w heksach). 

 
Cobra Strike  
(Atak Kobry) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wykonuje nagły i niespodziewany atak. W 
trakcie pierwszej rundy walki w zwarciu może 
zastąpić Stopień Inicjatywy, Stopniem Ataku Kobry. 
Jeśli w Teście Inicjatywy uzyskał wynik wyższy niż 
przeciwnik doskakuje do przeciwnika i omija obronę, 
uniemożliwiając korzystanie z obronnych zdolności 
(np. Uniku, Riposty), przeciwko pierwszemu Testowi 
Ataku, wykonanego w rundzie. Talent nie wpływa na 
zdolności bierne, takie jak talent Nadnaturalny Unik. 
 

Cold Purify  
(Zamrożenie Trucizny) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept tworzy improwizowany okład z lodu, śniegu, 
chłodnej wody, lub innych zimnych przedmiotów 
układając je dookoła Rany postaci w celu 
wyciągnięcia trucizny. Jeśli postać nie ma obrażeń 
zewnętrznych, trzeba stworzyć Ranę nacinając skórę, 
aby okład mógł wyciągnąć truciznę. Adept tworząc i 
przykładając okład wykonuje Test Zamrożenia 
Trucizny przeciwko Obronie Magicznej lub Stopniowi 
trucizny. Jeśli test się powiedzie efekt trucizny 
przestaje działać, a postać odzyskuje ilość Punktów 
Obrażeń równą różnicy między wynikiem, a 
Stopniem Trudności. 

 
Conceal Object  
(Ukrycie Przedmiotu) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept ukrywa jeden lub więcej przedmiotów na 
swoim ciele przy użyciu magii iluzji pomagającej je 
zamaskować. Musi podjąć rozważną próbę ukrycia 
przedmiotu, ale wszelkie śladu (wystawanie z 
kieszeni, wybrzuszenie na płaszczu) zostają ukryte 
przez iluzję. Talent często służy do ukrywania broni, 
więc jego efektywność mierzy się według Rozmiaru 
broni (str. 248), ale inne przedmioty mogą zostać 
ukryte równie łatwo, a Mistrz Gry określa ich 
Rozmiar. Żaden przedmiot nie może być większy niż 
limit Rozmiaru broni jednoręcznej (str. 248). Adept 
może ukryć obiekty o sumie Rozmiarów równych 
Poziomowi Ukrycia Przedmiotu. Adept wykonuje 
Test Ukrycia Przedmiotu, wynik staje się Trudnością 
Wykrycia dla prób znalezienia przedmiotu. 
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Przedmioty o Rozmiarze 1 (2 dla trolli i obsydian, 
odpowiednik 1 dla wietrzniaków) są ukryte przeciwko 
każdemu rodzajowi przeszukiwania. Większe 
przedmioty ukryte są tylko przed wzrokiem. Mistrz Gry 
może zmienić Trudność Wykrycia w zależności od 
dobioru ubioru. Tak długo jak przedmiot jest ukryty, 
przedmiot może spowodować Zaskoczenie, gdy zostanie 
użyty. Adepci mogą użyć tego talentu, aby odzyskać 
Zaskoczenie, gdy korzystają z talentu Atak z 
Zaskoczenia. Cel ataku ukrytą bronią może uniknąć 
Zaskoczenia (str. 228) zdając Test Percepcji. 
 

Conversation  
(Prowadzenie Rozmowy) 
Stopień: Poziom+CHA  Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie      Wyczerpanie: 0 
 
Adept podtrzymuje własne społeczne dyskusje 
dowcipkując i używając innych słownych trików, aby 
wywrzeć pozytywne wrażenie. Adept wykonuje Test 
Prowadzenia Rozmowy przeciwko najwyższej Obronie 
Społecznej pośród docelowej grupy, +1 za każdą osobę 
biorącą udział w rozmowie. W przypadku sukcesu, 
Nastawienie celu poprawia się o 1 stopień na czas 
trwania rozmowy + liczbę godzin równą Poziomowi 
Prowadzenia Rozmowy. Adept może korzystać z 
Prowadzenia Rozmowy z maksymalną liczbą osób 
równą Poziomowi Prowadzenia Rozmowy. Dodatkowo 
póki talent działa Nastawienie rozmówcy nie może się 
poprawić bardziej. 
 

Creature Analysis  
(Poznanie Stworzenia) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept używa magii przewidywania, aby zebrać 
informacje o stworzeniu, które obserwuje wykonując 
Test Poznania Stworzenia przeciwko Obronie 
Magicznej celu. Sukces pozwala na zadanie 
specyficznego pytania dotyczącego jednej ze statystyk 
na każdy Poziom Sukcesu “Jaka jest jego Obrona 
Fizyczna?” lub “Ile wynosi jego Próg Życia?” Nie 
powinno zadawać się pytań porównujących 
współczynniki. Może być użyty do poznania wartości 
Obron, tak aby wiedzieć na jakie talenty bestia jest 
wrażliwa. 
 

Crushing Blow  
(Miażdżący Cios) 
Stopień: Poziom+SF   Akcja: Darmowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept zadaje przeciwnikowi przerażającą liczbę obrażeń 
w wyniku udanego ataku w walce w zwarciu, 
zamieniając Stopień Siły Fizycznej w Teście Obrażeń na 
Stopień Miażdżącego Ciosu. 

Dead Fall  
(Pozorna Śmierć) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 

 
Adept tworzy iluzję Rany lub symptomów choroby 
lub trucizny i maskuje oddychanie, żeby upozorować 
własną "śmierć". W trakcie upadania na ziemię, adept 
wykonuje Test Pozornej Śmierci, aby określić Stopień 
Trudności Nieuwierzenia (Iluzje, str. 139). 
Obserwujący "umierającego" adepta mogą wykonać 
Test Percepcji jako Test Przejrzenia przeciwko 
Trudności Nieuwierzenia. Jeśli test się nie uda, 
wierzą, że postać naprawdę nie żyje. Efekt utrzymuje 
się przez liczbę rund równą Poziomowi Pozornej 
Śmierci. 

Detect Trap (Wykrywanie Pułapek) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 1 
 
Adept wykrywa pułapki wykonując Test Wykrywania 
Pułapek i porównując wynik z Trudnością Wykrycia 
jakichkolwiek pułapek w krótkim zasięgu 
Widoczności. Średnia Trudność Wykrycia 
mechanicznych pułapek to 5, dobrze ukryte mogą 
mieć nawet 9. Trudność Wykrycia magicznych 
pułapek to Obrona Magiczna pułapki. Przeciętny 
Sukces pozwala zauważyć pułapkę, Duży Sukces 
pozwala ominąć pułapkę bez uruchamiania jej, a 
Ogromny Sukces mówi dokładnie jaki jest efekt 
działania pułapki (miażdżenie, trucizna itd.). 
Wyjątkowy Sukces pozwala dodać Poziom 
Wykrywania Pułapek do każdego testu mającego na 
celu rozbrojenie pułapek (patrz Rozbrajenie Pułapek, 
str. 65). 
 

Detect Weapon  
(Wykrywanie Broni) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wykrywa ukrytą broń wykonując Test 
Wykrywania Broni i porównując wynik z Trudnością 
Wykrycia obiektu w bliskim zasięgu Widoczności 
(Gamemaster’s Guide, str. 119). Jeśli test się 
powiedzie, udaje mu się dostrzec broń i określić jej 
typ, lecz nie potrafi określić, czy ma jakieś magiczne 
właściwości. Gdy adept wyczuje broń staje się 
świadomy jej obecności i wyczulony na zdradę. W 
wyniku nie może zostać Zaskoczony żadnym atakiem 
z użyciem tej broni (Ukrycie Przedmiotu, str. 64), 
chyba że właściciel podejmie inne kroki, aby zdobyć 
Zaskoczenie. 
 

Diplomacy  
(Dyplomacja) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Podtrzymywana 
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept łagodzi sprzeczki i wpływa na na rozwój 
wspólnych interesów wykonując Test Dyplomacji 
przeciwko Obronie Społecznej celu. Sukces poprawia 
Nastawienie negocjatora względem przeciwników 
poprawia się o jeden poziom na liczbę godzin równą 
Poziomowi Dyplomacji. Mimo, że talent nie pomaga 
dojść do pojednania, pozwala współpracować razem i 
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podejść do sprawy z myślą o wspólnych korzyściach. 

Direction Arrow  
(Strzała Kierunku) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 2 
 
Adept, który musi posiadać przedmiot bezpośrednio 
związany z celem, może to być kosmyk włosów, czy 
nawet Przedmiot Wzorca, określa lokalizacje celu 
wykonując Test Strzały Kierunku przeciwko Obronie 
Magicznej celu. Robi to wystrzeliwując strzałę w 
powietrze, która po osiągnięciu maksymalnej 
wysokości, spada roztrzaskując się o ziemię. Powstałe 
odłamki formują się w metrową płonącą strzałę 
wskazującą położenie celu. Jeśli test się nie powiedzie, 
lub cel znajduje się dalej niż Poziom Strzały Kierunku 
mil, płonące odłamki rozsypują się i nic nie pokazują. 
 

Direction Sense  
(Zmysł Kierunku) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 2 
 
Adept wyczuwa położenie postaci lub przedmiotu 
względem siebie zamykając oczy i skupiając myśli na 
przedmiocie ściśle związanym z celem, takim jak 
kosmyk włosów, czy Przedmiot Wzorca. Adept 
wykonuje Test Zmysłu Kierunku przeciwko Obronie 
Magicznej celu. Sukces wywołuje pociąg do miejsca 
(kierunku), w znajduje się cel. Gdy test się nie uda, lub 
cel znajduje się dalej niż Poziom Zmysłu Kierunku mil 
od adepta, nie wyczuwa on celu. 
 

Disarm  
(Rozbrojenie) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 1 
 
Adept używa sprytnych fint i migotliwej gry bronią, aby 
wytrącić przeciwnikowi broń z ręki wykonując Test 
Rozbrojenia przeciwko Obronie Fizycznej celu. Broń 
dwuręczna wymaga Dużego Sukcesu. Sukces oznacza, 
że broń wylatuje w kierunku wybranym przez adepta i 
upada w odległości Wynik Testu Obrażeń x 0,3 metra. 
Rozbrojenie nie powoduje obrażeń i nie może być użyte 
przeciwko tarczy lub broni przytwierdzonej do celu lub 
będącej częścią jego ciała. Rozbrojenie liczy się jako 
Test Ataku i można się przed nim bronić w normalny 
sposób. 
 

Disarm Trap  
(Rozbrojenie Pułapki) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 1 
 
Adept używa dedukcji, magii przewidywania i 
wprawnych ruchów by  rozbroić pułapkę wykonując 
Test Rozbrojenia Pułapki przeciwko Trudności 
Rozbrojenia pułapki, określonej przez Mistrza Gry (zob. 
Gamemaster's Guide, str. 110). W przypadku sukcesu 
mechanizm zwalniający zostaje wyłączony, 

zapobiegając uaktywnieniu. W przypadku Żałosnej 
Porażki, zapalnik zostaje potrącony i pułapka 
uruchamia się natychmiastowo. Adept może 
próbować rozbroić daną pułapkę tyle razy, ile wynosi 
jego Poziom Rozbrojenia Pułapki. Jeśli zawiedzie, nie 
może spróbować ponownie, dopóki nie podniesie 
Poziomu Rozbrojenia Pułapki.  
 

Disguise Self  
(Mimikra) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept używa magii iluzji aby przebrać się za innego 
Dawcę Imion wykonując Test Mimikry, którego 
wynik staje się Stopniem Trudności poznania 
prawdziwej tożsamości adepta. Adept nie może 
zmienić swej wagi więcej niż dwukrotność i mniej niż 
połowa własnej, podobnie jak wielkości i długości 
części ciała nie mogą się zmienić o więcej niż 50%. Na 
przykład człowiek udający t’skranga niemal nie 
będzie miał ogona. Każde użycie talentu trwa dopóki 
nie porzuci się przebrania lub przez liczbę godzin 
równą Poziomowi Mimikry. Talent zmienia tylko 
wygląd - naśladowanie zachowania postaci, zmiana 
głosu wymaga dodatkowych zdolności takich, jak 
Aktorstwo lub Naśladowanie Głosu, aby w pełni 
przekonać cel o swojej fałszywej tożsamości. 
 

Distract  
(Rozproszenie Uwagi) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept odwraca uwagę przeciwnika wykonując Test 
Rozproszenia Uwagi przeciwko Obronie Społecznej 
celu. Sukces oznacza, że cel rozprasza się i skupia 
swoją uwagę na adepcie do końca rundy. Sojusznicy 
mogą do końca rundy atakować cel, tak jakby był 
Oflankowany. 
 

Dominate Beast  
(Zapanowanie nad Zwierzęciem) 
Stopień: Poziom+SW Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept ujarzmia i tymczasowo kontroluję zwierzę 
wykonując Test Zapanowania nad Zwierzęciem 
przeciwko Obronie Magicznej celu. Sukces oznacza, 
że adept zdominował zwierzę, które przez liczbę 
minut równą Poziomowi Zapanowania nie podejmie 
wrogich akcji przeciwko niemu. Stworzeniu można 
rozkazać wykonać jedną prostą akcję nie narażającą 
jej na większe niebezpieczeństwo niż adepta i 
wymagające mniej czasu niż czas trwania talentu. 
Jeśli adept stara się użyć talentu na celu, który jest 
już pod wpływem podobnej zdolności, Wynik Testu 
musi być wyższy niż wynik zdolności, która działa na 
bestię. Zapanowanie nad Zwierzęciem może być użyte 
tylko na niemyślące naturalne stworzenia. Nie może 
być użyte do kontroli Horrorów, ich konstruktów lub 
innych myślących stworzeń. 
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Double-Charge  
(Podwójna Szarża) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Prosta  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept w siodle wykonuje dwa ataki w trakcie Szarży 
albo atakując dwa cele, albo atakując dwukrotnie ten 
sam cel. Przeprowadza standardową Szarżę (str. 233) 
dla pierwszego ataku lub używa talentu Atak z Podjazdu 
(str. 85). Następnie wykonuje drugi atak Podwójną 
Szarżą. Jeśli chce atakować drugi cel, musi przebyć 
przynajmniej 1 heks (2 metry) po pierwszym ataku. 
Jeśli atakuje jeden cel musi użyć broni w drugiej ręce 
lub tej samej broni w dwóch atakach. Obrażenia dla 
drugiego ataku nadal liczą się jako obrażenia z Szarży. 
 

Down Strike  
(Cios z Powietrza) 
Stopień: Poziom+SF   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept czerpie korzyść ze znajdowania się wyżej niż cel, 
aby wykonywać bardziej potężne ataki w zwarciu. Musi 
być w stabilnej pozycji przynajmniej metr nad celem 
(np. na koniu lub skrzyni) lub musi po prostu zeskoczyć 
na przeciwnika. Sukces oznacza, że adept zastępuje 
Stopień Siły Fizycznej, Stopniem Ciosu z Powietrza w 
Teście Obrażeń. 
 

Durability  
(Wytrzymałość) 
Stopień: Poziom   Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Unikalne dla każdej Dyscypliny. Zdolność adepta do 
przyjmowania obrażeń zwiększa się poprzez ulepszanie 
talentu Wytrzymałość specyficznego dla jego 
Dyscypliny. Każdy Poziom na stałe zwiększa Próg Życia 
i Przytomności o wartości przedzielone ukośnikiem (/) 
w opisie Dyscypliny. Cyfra po lewej określa zwiększenie 
Progu Życia na Poziom, a cyfra po prawej zwiększenie 
Progu Przytomności na Poziom.  
 
Czarodziej                       4/3 
Fechtmistrz                    7/6 
Iluzjonista                       4/3 
Kawalerzysta                  7/6 
Ksenomanta                   4/3 
Łucznik                            6/5 
Mistrz Żywiołów            4/3 
Powietrzny Łupieżca     8/6 
Powietrzny Żeglarz        6/5 
Trubadur                         6/5 
Władca Zwierząt            7/6 
Wojownik                        9/7 
Zbrojmistrz                      6/5 
Złodziej                             6/5 
Zwiadowca                      6/5 
 

Earth Skin  

(Ziemna Skóra) 
Stopień: Poziom+ŻYW Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Na skórze adepta pojawiają się ciemne żyły żywiołu 
ziemi zwiększające jego odporność na ataki magiczne. 
Zużycie Testu Zdrowienia pozwala dodać Poziom 
Ziemnej Skóry do Obrony Magicznej na liczbę godzin 
równą Wynikowi Testu Ziemnej Skóry. 
 

Elemental Hold  
(Powstrzymanie Żywiołaka) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept stawia czoło żywiołakowi z odległości 
maksymalnie 20 metrów i rozkazuje mu się 
zatrzymać wykonując Test Powstrzymania Żywiołaka 
przeciwko Obronie Magicznej żywiołaka. Sukces 
oznacza, że żywiołak zatrzynuje się w miejscu, nie 
może się ruszyć ani podjąć innej akcji niż komukacja 
przez liczbę rund równą Poziomowi Powstrzymania 
Żywiołaka. Wymaga to koncentracji adepta - poza 
komunikacją nie może się ruszać, rzucać zaklęć lub 
wykonywać innych akcji, bo zakończy działanie 
talentu i uwolni żywiołaka. W każdej rundzie 
żywiołak może podjąć próbę wyrwania się spod 
wpływu adepta wykonując Test Siły Woli przeciwko 
Stopniowi Powstrzymania Żywiołaka. Sukces oznacza 
wyrwanie się z wpływu. Jeżeli działanie talentu się 
skończy, adept może je przedłużyć wykonując 
ponowny test. Jeżeli działanie talentu zostanie 
przerwane przez podjęcie akcji, albo żywiołak się 
uwolni, kolejne użycie talentu będzie wymagać 
Poziomu Sukcesu wyższego o jeden niż poprzednim 
razem. 
 

Elemental Tongues  
(Języki Żywiołów) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept uczy się mówić pięciu językach żywiołów. 
Jeżeli adept ma wolny poziom talentu, może 
próbować nauczyć się nowego języka. Aby nauczyć się 
nowego języka musi przez 10 minut słuchać 
żywiołaka określonego typu i wykonuje Test Języków 
Żywiołów (ST 10). Sukces oznacza, że nauczył się 
języka i może wpisać go na swoją Kartę Postaci. 
Porażka oznacza, że nie może próbować nauczyć się 
tego samego języka dopóki nie podniesie Poziomu 
Języków Żywiołów. Kiedy Poziom Języków Żywiołów 
zostanie przypisany do języka nie może być on użyty 
do nauki innego języka żywiołów. Komunikacja z 
żywiołakami jest trudna i osobista. Adept wykonuje 
Test Języków Żywiołów przeciwko Obronie 
Magicznej. Przeciętny i Duży Sukces oznacza, że 
żywiołak rozumie podstawy przekazu adepta i vice 
versa, ale adept nie może zadawać złożonych pytań 
lub składać konkretnych próśb. Ogromny Sukces 
oznacza całkowite zrozumienie złożonych dyskusji. 
Każde użycie talentu pozwala rozmawiać przez liczbę 
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minut równą Poziomowi Języków Żywiołów. 
 

Emotion Song  
(Pieśń Uczuć) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept śpiewa pieśni, które wywołują u publiczności 
podstawowe uczucia (strach, miłość, nienawiść, 
szczęście, gniew, radość) dotyczące podmiotu pieśni. Na 
przykład pieśń o miłości do króla, wywoła w 
publiczności miłość w stosunku do króla. Każdy występ 
wymaga przynajmniej 10 minut, po których adept 
wykonuje Test Pieśni Uczuć przeciwko najwyższej 
Obronie Społecznej pośród publiczności. Każdy Poziom 
Sukcesu oznacza, że 25% publiczności poddało się 
pieśni. Maksymalna liczba osób, które mogą zostać 
poddane działaniu talentu to Poziom Pieśni Uczuć x 10. 
Jeżeli publiczność jest zbyt duża adept musi 
oddziaływać na nią kawałek po kawałku. Adept nie 
może występować dłużej niż Poziom Pieśni Uczuć 
godzin, po których nie może użyć talentu ponownie 
przez jeden dzień. Porażka oznacza, że występ musi być 
natychmiast przerwany - publiczność zmęczyła się 
występem i kolejny raz można spróbować następnego 
dnia. Mimo to dotychczasowy efekt nadal działa. 
Żałosna Porażka wywołuje odwrotną emocję do 
zamierzonej. Efekt pieśni utrzymuje się przez Poziom 
Pieśni Uczuć dni w trakcie których publiczność jest 
podatna na sugestie dotyczące emocji i celu. Osoba, 
sugerująca wbudzone uczucie dostaje +1 do Testów 
Interakcji, a osoba sugerujące przeciwne -1. 
 

Empathic Command  
(Rozkaz Empatyczny) 
Stopień: Poziom+SW Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept rozkazuje i uspokaja swojego zaufanego 
wierzchowca przez emocje i uspokajające obrazy. Nie 
musi nic mówić, ale musi być w odległości Poziomu 
Rozkazu Empatycznego metrów od wierzchowca. Adept 
może wykonywać test Rozkazu Empatycznego w 
miejsce Testów Siły Woli wierzchowca na odparcie 
efektów strachu, uroku lub zaklęć skierowanych w 
wierzchowca, które pozwalają na test. 
 

Empathic Sense  
(Empatia) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa (tekst)  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 (tekst) 
 
Adept otrzymuje informacje o stanie emocjonalnym 
postaci odległej o maksymalnie 10 metrów od niego 
wykonując Test Empatii przeciwko Obronie Społecznej 
celu. Sukces pozwala wyczuć emocje celu i otrzymuje 
informacje adekwatne do Poziomu Sukcesu. Przeciętny 
Sukces daje ogólne pojęcie o stanie emocjonalnym celu. 
Duży Sukces pozwala mu odczytać powierzchowne 
emocje, Ogromny sprawia, że wie dokładnie co czuje 
cel. Adept dostaje +1 za każdy Poziom Sukcesu do 
wszystkich Testów Interakcji przy których znajomość 

emocji celu może pomóc. Każde użycie talentu trwa 
tyle minut ile wynosi Poziom Empatii adepta. Adept 
może przedłużyć działanie do roku i jednego dnia 
przez dostrojenie się do chętnego celu. Wymaga to 
półgodzinnej medytacji z celem i powoduje 1 Punkt 
Obrażeń od Magii Krwi. Zasięg talentu zwiększa się 
do Poziomu Empatii mil i zapewnia niejasny zmysł 
położenia dostrojonej postaci w kierunku 60-cio 
stopniowego łuku. Rozstrojenie przed końcem 
trwania talentu wymaga kolejnej medytacji z tą 
postacią. Maksymalna liczba dostrojonych osób jest 
równa Poziomowi Empatii. 
 

Engaging Banter  
(Zagadanie) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept używa uroku i dotyku magicznej sugestii, aby 
rozproszyć postać, która musi być w stanie go 
zrozumieć, aby żart zadziałał. Adept wykonuje Test 
Zagadania przeciwko Obronie Społecznej celu. 
Sukces oznacza, że obie strony prowadzą lekką 
pogawędkę przez Poziom Zagadania minut, w trakcie 
której cel jest rozkojarzony i jest traktowany jako 
Osaczony. Dodatkowo cel otrzymuje -1 do wszystkich 
Testów Percepcji wykonywanych by dostrzec 
cokolwiek poza adeptem na każdy osiągnięty Poziom 
Sukcesu powyżej wymaganego (sumuje się z karą z 
Osaczenia). Dowcipkowanie wymaga koncentracji 
adepta. Przerwanie lub zaatakowanie celu kończą 
działanie talentu. Wymagany Poziom Sukcesu 
wzrasta za każdy wykonany Test Zagadania 
przeciwko danemu celowi w jednym spotkaniu.  
 

Enhanced Matrix  
(Ulepszona Matryca) 
Stopień: Poziom   Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Talent zapewnia magom ulepszony typ matryc 
zaprojektowanych do lepszego użycia czarów 
wymagających wątków (patrz Typy Matryc, str. 129). 
Ulepszona Matryca utrzymuje wzorzec jednego 
zaklęcia i jeden wcześniej utkany wątek. Mag tka 
wątek w trakcie dostrajania się do matrycy, co 
pozwala mu później szybciej rzucać zaklęcia. Pancerz 
Duchowy matrycy absorbuje zadane jej obrażenia 
przy użyciu np. talentu Cios w Matrycę i jest równy 
podstawowemu Pancerzowi Duchowemu maga. 
Każda Ulepszona Matryca jest traktowana jako 
oddzielny talent i musi być rozwijana niezależnie. 
 

Etiquette  
(Etykieta) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Etykieta to sztuka odpowiedniego zachowania w 
sytuacjach społecznych i może być ekstremalnie 
ważna - niepoprawne zachowanie może być ukarane 
np. pogardą szlachty, albo dekapitacją przez 
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rozwścieczone orki. Popełnienie faux pas w 
barsawiańskiej społeczności powinno być unikane, gdy 
tylko to możliwe. Adept obserwuje otaczającą kulturę 
przez minutę i wykonuje Test Etykiety przeciwko 
znanemu Stopniowi Trudności dla danej sytuacji 
społecznej. Bazowy Stopień Trudności wynosi 5, a 
modyfikatory zależą od tego jak bardzo 
niezaznajomiony z daną kulturą jest adept i ustala je 
Mistrzy Gry. Stopień Trudności zwykle jest zwiększany 
o 3 za każdy aspekt: inna pozycja społeczna, inna rasa, 
obcy teren z innymi tradycjami itd. są typowymi 
przyczynami modyfikacji. Poziom Sukcesu 
odzwierciedla reakcję obserwatorów. Przeciętny Sukces 
oznacza, że wierzą, że znamy podstawy poprawnego 
zachowania, Duży Sukces oznacza pełną aprobatę 
manier adepta, Ogromny Sukces tak imponuje 
obserwatorom, że ich Nastawienie polepsza się w 
stosunku do niego o jeden stopień do maksymalnie 
Przyjaznego. Efekt talentu utrzymuje się przez Poziom 
Etykiety dni, lub dopóki sytuacja społeczna, w której 
bierze udział adept się nie skończy, cokolwiek przyjdzie 
pierwsze. 

Evaluate  
(Szacowanie Wartości) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa 
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
 Adept posiada trafny zmysł dotyczący 
prawdziwej wartości rynkowej obiektu. Adept bada 
przedmiot i wykonuje Test Szacowania Wartości 
przeciwko Obronie Magicznej przedmiotu. Przeciętny 
Sukces pozwala na określenie przybliżonej ceny 
przedmiotu. Lepszy Poziom Sukcesu może przybliżyć 
wynik w oparciu o lokalny rynek,  czy globalną 
ekonomię, według decyzji Mistrza Gry. Przy Dużym 
Sukcesie adept poznaje ukrytą wartość przedmiotu, 
trudno dostrzegalną dla zwykłego obserwatora (wartość 
kolekcjonerska itp.) Przy ocenie magicznych 
przedmiotów Ogromny Sukces oznacza, że adept 
dowiaduje się o tym, że badany przedmiot jest 
magiczny, ale nie zna efektu ulepszenia. 
 

Evidence Analysis  
(Analiza Śladów) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Używając obserwacji, logiki i magii wróżbiarskiej, adept 
bada fizyczne dowody, aby określić odpowiedzi na 
pytania dotyczącego śledztwa. Na przykład, może badać 
łóżko, żeby dowiedzieć się, czy jego właściciel dobrze 
sypia, albo może zidentyfikować broń jako narzędzie 
zbrodni. Adept wykonuje Test Analizy Śladów 
przeciwko Obronie Magicznej osoby odpowiedzialnej za 
zostawienie dowodów. Sukces oznacza, że poznał 
odpowiedź na jedno pytanie dotyczące dowodu na 
każdy Poziom Sukcesu. Reguła jest taka, że talent 
odpowiada na pytania “co?” i “jak?” coś się stało z 
miejscem lub przedmiotem. W poprzednim 
przykładzie, adept wykonałby Test Analizy Śladów 
przeciwko Obronie Magicznej osoby, która spała w 
łóżku. Duży Sukces pozwala zadać pytania “co?” i “jak?” 
odnośnie łóżka. Jeśli od czynności nie minęło więcej niż 

dzień, adept wie mniej więcej, kiedy doszło do 
zdarzenia (pora dnia) za Sukces w teście. Użycie 
talentu do badania dowodów starszych niż 1 dzień, 
oznacza dodanie +1 do Stopnia Trudności testu za 
każdy dzień po pierwszym. Poza wzrostem Stopnia 
Trudności nie ma ograniczeń dotyczących wieku 
badanego dowodu. Mistrz Gry udziela odpowiedzi na 
zadane mu pytania. Analiza Śladów nie pozwala 
odpowiedzieć “kto?” i “czemu?” - celem badania jest 
ustalenie faktów, a nie motywów. 
 

False Sight (Fałszywy Obraz) 
Stopień: Poziom   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept intensyfikuje iluzję w momencie tworzenia, 
sprawiając, że są trudniejsze do przejrzenia przez 
dodanie Poziomu Fałszywego Obrazu do Trudności 
Nieuwierzenia, przy wszelkich próbach Przejrzenia 
lub Nieuwierzenia (Iluzje, str. 139). Czas działania 
talentu równa się długości działania iluzji. 
 

Familiar Durability  
(Wytrzymałość Chowańca) 
Stopień: Poziom Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Zdolność chowańca adepta do przyjmowania obrażeń 
zostaje ulepszona podobnie do talentu Wytrzymałość 
(str. 66). Każdy Poziom dodaje +4 do Progu Życia i 
+3 do Progu Przytomności. Talent działa tylko na 
chowańca, z którym adept przeprowadził odpowiedni 
rytuał Magii Krwi (str. 124) i wymaga godzinnego 
odprawienia za każdym razem, gdy Poziom talentu 
jest zwiększany. Jeżeli chowaniec zginie, talent jest 
utracony, ponieważ wynika on z więzów Magii Krwi. 
Chowaniec może czerpać korzyści tylko z jednego 
talentu typu Wytrzymałość jednocześnie. 
 

Fast Hand  
(Zręczne Dłonie) 
Stopień: Poziom+ZR Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept używa sztuczek, by przenieść jeden lub dwa 
obiekty - o wymiarach nie większych, niż 15 cm w 
każdą stronę - z jednego miejsca w drugie, pozostając 
niezauważonym. Adept wykonuje Test Zręcznych 
Dłoni, a wynik określa Trudność Wykrycia dla 
zauważenia wykonanego ruchu. Każdy obserwujący 
adepta może wykonać Test Percepcji przeciwko 
Trudności Wykrycia, by zauważyć ruch natychmiast 
po tym, gdy nastąpiła podmiana. Talent nie pozwala 
na opróżnienie kieszeni lub sakiewki (zob. Kradzież 
Kieszonkowa, str.77) , choć może zostać użyty do ich 
podmiany. 
 

Fearsome Charge  
(Przerażająca Szarża) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 2 
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Adept na wierzchowcu adept straszy przeciwnika w 
trakcie Szarży, przechodząc radykalną przemianę - jego 
oczy stają się większe lub świecące, jego zęby stają się 
zaostrzone lub kły wydłużają się a włosy stroszą się 
niczym dzika grzywa. Adept wykonuje Test 
Przerażającej Szarży przeciwko Obronie Społecznej 
celu. Przy Przeciętnym Sukcesie, strach paraliżuje cel i 
nie może się ruszyć ani podjąć akcji przeciwko 
adeptowi; przy Dużym Sukcesie cel ucieka najszybciej, 
jak to możliwe w nabliższej turze. Wedle życzenia 
adepta również inni świadkowie mogą uciec w 
przerażeniu. Wynik Testu jest porównywany z Obroną 
Społeczną innych przeciwników oglądających szarżę, 
ale nie będących jej celem. Ogromny Sukces oznacza, że 
świadkowie zostają sparaliżowani strachem, a 
Wyjątkowy Sukces sprawia, że rzucają się do ucieczki 
tak szybko jak to możliwe w następnej swojej turze. 
Efekt utrzymuje się przez liczbę rund równą Poziomowi 
Przerażającej Szarży. Talent może objąć działaniem 
liczbę celów równą Poziomowi Przerażającej Szarży. W 
każdej rundzie ci, którzy poddali się działaniu talentu 
mogą przerwać efekt wykonując Test Siły Woli 
przeciwko Stopniowi Przerażającej Szarży. 
 

Fireblood  
(Ognista Krew) 
Stopień: Poziom+ŻYW Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
 Krew sącząca się z ran i zadrapań adepta 
zaczyna bulgotać i syczeć, oczyszczając i zapiekając rany 
oraz lecząc go. Adept musi być uwikłany w walkę, ale 
nie musi stać w bezpośredniej konfrontacji z 
przeciwnikiem. Sama bliskość bitwy działa jak 
katalizator dla talentu. Adept może poświęcić Test 
Zdrowienia, aby natychmiastowo uleczyć liczbę 
Punktów Obrażeń równą wynikowi Testu Ognistej 
Krwi. Użycie tego talentu niweluje normalny czas 
oczekiwania pozwalający wykonać Test Zdrowienia 
(patrz Efekty Zranień, str. 220). 
 

Fire Heal  
(Uzdrawiający Ogień) 
Stopień: Poziom+SW Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
 Adept oczyszcza swoje ciało w leczniczym 
ogniu. Zakończenie tego rytuału sukcesem gwarantuje 
dodatkowe Testy Zdrowienia, podczas gdy porażka 
powoduje oparzenia. Może być ryzykowny dla adeptów 
niskich Kręgów, którzy zwykle posiadają niskie Progi 
Ran i Życia. Najpierw adept roznieca ognisko na tyle 
duże, by całkiem się w nim zanurzyć. Rytuał wymaga od 
adepta pełnego kontaktu z siłą esencji ognia — jeśli 
zaklęcie lub zbroja chronią go przed ogniem, talent nie 
daje efektu. Przed wstąpieniem w ogień adept 
deklaruje, ile Testów Zdrowienia chce zdobyć. Talent 
wymaga półgodzinnego rytuału dla jednego Testu 
Zdrowienia, + 10 minut za każdy dodatkowy. MG 
wykonuje Test Siły Ognia o Stopniu 8/2k6 dla 
pierwszego Testu Zdrowienia, dodając +2 za każdy 
dodatkowy Test Zdrowienia, który adept chce zyskać. 
Adept wykonuje Test Uzdrawiającego Ognia przeciwko 

Wynikowi Testu Siły Ognia. Jeśli zawiedzie, nie 
dostaje bonusu, za to cierpi otrzymując Rany i ilości 
Punktów Obrażeń równych różnicy między Wynikiem 
Testu Uzdrawiającego Ognia a Siłą Ognia (żadna 
zbroja nie daje ochrony) - może to skutkować kolejną 
Raną. W przypadku Żałosnej Porażki adept otrzymuje 
pełne obrażenia od Siły Ognia (żadna zbroja nie daje 
ochrony). Dodatkowe Testy Zdrowienia zdobyte 
dzięki talentowi muszą zostać użyte, zanim adept 
odzyska swoje Testy Zdrowienia następnego dnia, 
inaczej przepadają. 

First Impression (Pierwsze Wrażenie) 
Stopień: Poziom+CHA  Akcja: Standardowa  
Karma: Nie      Wyczerpanie: 0 
 
Adept robi wrażenie na postaci Mistrza Gry, kiedy 
spotykają się po raz pierwszy wykonując Test 
Pierwszego Wrażenia przeciwko Obronie Społecznej 
celu. Jeśli test się powiedzie Nastawienie wobec 
adepta polepsza się o 1 stopień. W przypadku 
Ogromnego Sukcesu polepsza się o 2 stopnie. W 
przyszłości nowe Nastawienie może się pogorszyć lub 
polepszyć w wyniku dalszych interakcji, ale wraca do 
oryginalnego poziomu w tempie 1 stopnia na dzień. 
Każda wroga akcja podjęta wobec celu 
natychmiastowo wymazuje wrażenie. Adept może 
użyć tego talentu tylko raz wobec danej postaci. 
 

Flame Arrow  
(Ognista Strzała) 
Stopień: Poziom+SW Akcja: Darmowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
 Ten talent przekształca normalny rodzaj 
amunicji w płonący pocisk, niszcząc go w trakcie 
procesu. Jeśli adeptowi powiedzie się Test Ataku, 
zastępuje Test Obrażeń, Testem Ognistej Strzały 
(przed obrażeniami chroni Pancerz Fizyczny). 
 

Forge Armor  
(Przekucie Pancerza) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie  Wyczerpanie: 2 
 
Adept poprawia Pancerz Fizyczny zbroi lub tarczy. 
Praca musi zostać wykonana w pełni wyposażonej 
kuźni przy użyciu odpowiednich narzędzi (str. 266). 
Słabo wyposażony warsztat może wydłużyć czas 
potrzebny na wykonanie pracy, tak jak dobrze 
wyposażone miejsce może go skrócić. Adept pracuje 
liczbę dni równą sumie bazowych wartości Pancerza 
przedmiotu (Fizyczny + Duchowy). Pod koniec tego 
czasu wykonuje Test Przekucia Pancerza przeciwko 
Stopniowi Trudności równemu: Pancerz Fizyczny + 
Pancerz Duchowy +9. Jeśli test się powiedzie, adept 
podnosi Pancerz Fizyczny LUB Duchowy zbroi o +1. 
Jeśli jednak któraś z Wartości Pancerza wynosi 0, nie 
może zostać podniesiona i należy podnieść drugą 
Wartość. Proces można powtarzać, lecz nie można 
podnieść danej Wartości o więcej, niż połowę bazowej 
wartości Pancerza po zaokrągleniu w górę. Proces 
staje się także trudniejszy z każdym razem. Adept nie 
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może ulepszyć pancerza, jeśli suma już dodanych 
ulepszeń przekracza jego Stopień Przekucia Pancerza. 
Ulepszenie utrzymuje się rok i dzień od ostatniego 
udanego Przekucia, a w każdym momencie można 
wykonać Test Przekucia Pancerza, by wydłużyć 
ponownie czas trwania ulepszenia nawet, jeśli jest on 
już ulepszony do granic możliwości. Żałosna Porażka 
niszczy przedmiot. Nie można użyć tego talentu do 
ulepszania przedmiotów magicznych i wątkowych. 
Usługi płatnerzy są świadczone tylko w największych 
miastach, a cena jest tym wyższa, im większe 
ulepszenie. Pierwsze trzy ulepszenia zwykle kosztują po 
300 sztuk srebra za każde; czwarte, piąte i szóste po 
600; od siódmego do dziewiątego po 2000 sztuk, a 
każde kolejne 3000. 
 

Forge Weapon  
(Przekucie Broni) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie  Wyczerpanie: 1 
 
Adept zwiększa Stopień Obrażeń broni białej, 
dystansowej, czy miotanej, ale nie amunicji (strzał i 
bełtów). Praca musi być wykonywana w odpowiednio 
wyposażonej kuźni, przy użyciu narzędzi kowalskich 
(str. 266) odpowiednich dla materiału, z którego 
wykonana jest broń. W zależności od wyposażenia 
kuźni, zmienia się długość pracy. Adept pracuje z 
bronią przez liczbę dni równą Rozmiarowi broni i 
wykonuje Test Przekucia Broni przeciwko Stopniowi 
Trudności równemu obecnemu Stopniowi Obrażeń + 3. 
Jeśli test się uda, Stopień Obrażeń broni zwiększa się o 
1. Broń może być skutecznie przekuta liczbę razy równą 
jej Rozmiarowi. Trudność wzrasta wraz ze Stopniem 
Obrażeń. Adept nie może przekuć Stopnia Obrażeń 
wyższego niż Poziom Przekucia Broni. Zwiększony 
Stopień Obrażeń utrzymuje się przez rok od 
najnowszego udanego przekucia. Kolejne testy talentu 
mogą być wykonywane, aby odnowić działanie, nawet 
wtedy, gdy broń jest już maksymalnie ulepszona.  
Żałosna Porażka w Teście Przekucia niszczy broń. 
Talent nie może być użyty do ulepszania magicznych 
przedmiotów wątkowych, ale ulepszenie broni może 
stanowić bazę dla dalszych ulepszeń i tworzenia 
przedmiotów wątkowych. Zbrojmistrzowie w większych 
miastach za opłatą mogą przekuwać broń, ale im wyższy 
Stopień Obrażeń chce się uzyskać, tym wyższy koszt 
trzeba ponieść. Pierwsze dwa ulepszenia to koszt około 
250 sztuk srebra każde, trzecie i czwarte po 500, piąte i 
szóste po 750. 
 

Frenzy  
(Szał) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1(atak; tekst) 
 
Adept wykonuje wiele szalonych ataków w zwarciu w 
jednej rundzie. Oznajmia ile ataków chce wykonać 
(maks. tyle, ile wynosi Poziom Szału) odnosząc 1 
Wyczerpanie za każdy atak przed wykonaniem Testów. 
Adept wykonuje Test Szału jako Test Ataku w zwarciu, a 
adept atakuje tak długo, jak długo udają mu się testy 
lub osiągnie deklarowaną liczbę ataków (mimo 

wszystko otrzymuje Wyczerpanie za wszystkie 
zadeklarowane ataki). Szał nie może być łączony z 
innymi talentami zwiększającymi liczbę ataków w 
zwarciu np. Drugi Atak, Błyskawiczne Kopnięcie, 
Atak z Rozpędu. 

Frighten  
(Przerażanie) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept straszy cel wpatrując się natarczywie prosto w 
jego oczy i wykonując Test Przerażania przeciwko 
Obronie Magicznej celu. W przypadku sukcesu cel 
jest przerażony i próbuje w swojej najbliższej turze 
uciec z zasięgu wzroku adepta najszybciej, jak to 
możliwe. Cel pozostaje pod wpływem strachu przez 
ilość rund równą Poziomowi Przerażania, w którym 
to czasie nie podejdzie do adepta z własnej woli. Jeśli 
cel nie jest w stanie usunąć się z zasięgu wzroku 
adepta, będzie starał oddalić się najbardziej, jak to 
tylko możliwe i jeśli znajdzie możliwość usunięcia się 
z zasięgu wzroku adepta później, zrobi to czym 
prędzej. W każdej rundzie przeciwnik może wykonać 
Test Siły Woli przeciwko Stopniowi Przerażania by 
przełamać strach i zakończyć działanie talentu. 
 

Frighten Animals  
(Spłoszenie Stada) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept terroryzuje jedno lub więcej zwierząt w zasięgu 
wzroku, maksymalnie tyle, ile wynosi Poziom 
Spłoszenia Stada, wykonując Test Spłoszenia Stada 
przeciwko najwyższej Obronie Społecznej w grupie 
celów, +1 za każde dodatkowe zwierzę. W przypadku 
sukcesu zwierzęta uciekają w przerażeniu w swojej 
następnej rundzie - koń zrzuci jeźdźca, ogary uciekną 
od łowcy itd. przez liczbę rund równą Poziomowi 
Spłoszenia Stada. W każdej rundzie zwierzę może 
próbować przezwyciężyć strach, wykonując Test Siły 
Woli przeciwko Stopniowi Spłoszenia Stada. W 
przypadku sukcesu, zwierzę przestaje się bać i 
zachowuje się normalnie. Większość dzikich i 
nietresowanych zwierząt nie będzie jednak 
wykonywać testu, decyzja zaś należy do Mistrza Gry.  
 

Gliding Stride  
(Powietrzny Chód) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept porusza się w powietrzu, w sposób pełen gracji, 
zarówno w pionie, jak i w poziomie, używając swojej 
Szybkości by szybować zamiast chodzić czy biegać. 
Wykonuje Test Powietrznego Chodu, którego wynik 
określa, ile heksów może pokonać w poziomie. Jest 
ograniczony przez swoją Szybkość, ale może użyć 
opcji walki Bieg (str. 225), żeby podwoić ilość 
heksów, które może pokonać. Na każde dwa heksy 
pokonane w poziomie, postać może poruszyć się 
jeden heks do góry bez konsekwencji dla Szybkości. 
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Adept nie może wznieść się lub poszybować w dół o 
więcej heksów, niż wynosi jego Poziom Powietrznego 
Chodu. Jeśli adept znajduje się zawieszony w powietrzu 
wyżej, niż ta wartość, może instynktownie aktywować 
ten talent, by zmniejszyć odległość, z której spada, o 2 
metry na Poziom Powietrznego Chodu. Powietrzny 
Chód nie może być łączony z innymi specjalnymi 
talentami poprawiającymi ruch, np. Długim Skokiem i 
Sprintem. 
 

Graceful Exit  
(Wdzięczny Odwrót) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept ucieka z pola walki przez rozproszenie uwagi 
swych przeciwników i wykonanie Testu Wdzięcznego 
Odwrotu przeciwko najwyższej Obronie Społecznej w 
grupie celów, +1 za każdą dodatkową postać. W 
przypadku sukcesu natychmiast oddala się z miejsca 
walki najszybciej, jak to możliwe. Nie może 
podejmować innych akcji, niż ruch, inaczej talent 
przestaje działać. Ci zdekoncentrowani nagłym 
zniknięciem adepta nie mogą podjąć żadnych 
bezpośrednich akcji wobec niego przez liczbę rund 
równą Poziomowi Wdzięcznego Odwrotu. Talent chroni 
tylko adepta - jego towarzysze muszą radzić sobie sami. 
Jeśli postać powróci na pole walki, przeciwnicy, którzy 
byli pod wpływem talentu, stają się rozwścieczeni. Jeśli 
to możliwe, będą starać się atakować adepta jako 
pierwszego i są odporni na wszystkie Testy Interakcji 
przeciwko ich Obronie Społecznej. Ich złość daje im 
bonus +1 do Testów Akcji przeciwko adeptowi.  
 

Great Leap  
(Wielki Skok) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept skacze na duże odległości wykonując Test 
Wielkiego Skoku, którego wynik określa, ile heksów 
może przeskoczyć, z dystansem podzielonym między 
pionowe i poziome odległości, lecz w żadną ze stron nie 
przekracząjącym jego Szybkości. Jeśli używa opcji walki 
Bieg, może skoczyć najdalej na odległość równą 
dwukrotnej wartości Szybkości. Wielki Skok może być 
użyty by uniknąć zagrożenia, np. spadających 
przedmiotów, lecz nie jako unik w walce. Jeśli adept 
jest świadomy zagrożenia, może wykonać Test 
Wielkiego Skoku przeciwko Trudności określonej przez 
MG aby uniknąć obrażeń. W przypadku sukcesu udaje 
mu się odskoczyć w ostatniej chwili. Powietrzni 
Łupieżcy i Podniebni Żeglarze często używają tego 
talentu, by przeskakiwać między statkami, płonącym 
olinowaniem itp.  

Haggle 
(Targowanie) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept twardo targuje się w trakcie sprzedaży lub kupna 
dóbr, wykonując Test Targowania przeciwko Obronie 

Społecznej klienta lub kupca. Jeśli test się powiedzie 
cena spada lub rośnie o 5% na korzyść adepta. Klienci 
i kupcy także mogą robić Testy Targowania, aby 
zmienić cenę na ich korzyść. Adept może zrobić tyle 
testów, ile jego Poziom Targowania. W momencie, 
gdy któryś test się nie powiedzie targowanie kończy 
się. Targowanie może być użyte do uzyskania lepszej 
ceny za kradzione lub nielegalne towary - zwykle 
takie towary są warte 10% ich bazowej ceny (patrz 
rozdział Dobra i Usługi, str. 247). Transakcja może 
dotyczyć np. pojedynczego pierścienia lub skrzyni 
pełnej skarbów. Adept może użyć talentu tylko przy 
jednej transakcji dziennie z danym kupcem. 

Heal Animal Companion  
(Leczenie Zwierzęcego Towarzysza) 
Stopień: Poziom+ŻYW Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept uzdrawia Lojalnego zwierzęcego towarzysza, 
wykorzystując jeden ze swych Testów Zdrowienia by 
wykonać Test Leczenia Zwierzęcego Towarzysza i 
zmniejszając Aktualne Obrażenia stworzenia o wynik 
testu. Adept może do tego celu użyć tylko naturalnie 
dostępnych Testów Zdrowienia - wszystkie bonusy z 
przedmiotów, zaklęć i talentów takich jak 
Uzdrawiający Ogień nie mogą zostać wykorzystane. 
 

Heartening Laugh  
(Zawadiacki Śmiech) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept wzmacnia morale wyszydzając i śmiejąc się z 
przeciwników, wykonując Test Zawadiackiego 
Śmiechu przeciwko najwyższej Obronie Społecznej 
spośród wszystkich przeciwników w zasięgu słuchu. 
Jeśli test się powiedzie, wszystkie Przyjazne adeptowi 
postacie, które słyszą śmiech, dodają Poziom 
Zawadiackiego Śmiechu do wszystkich Testów Siły 
Woli na oparcie się efektom strachu lub Zastraszaniu 
przez liczbę rund równą Poziomowi Zawadiackiego 
Śmiechu. 
 

Hold Thread  
(Podtrzymanie Wątku) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Mag tka wątek do zaklęcia i utrzymuje go, dopóki nie 
będzie gotowy do rzucenia zaklęcia. Talent może być 
użyty tylko z zaklęciami, które wymagają jednego 
wątku. Są to zaklęcia, przy których znajduje się 
dopisek “Wątki:1” (patrz rozdział Zaklęcia, str. 140), 
lecz jeśli czarodziej rzuca zaklęcia z Ulepszonej 
Matrycy, można go użyć także z zaklęciami 
używającymi dwóch wątków. Czarodziej wykonuje 
Test Tkania Wątków przeciwko Trudności Utkania 
tak, jak w normalnej sytuacji. Sukces oznacza, że 
ostatni wątek zaklęcia jest podtrzymany w matrycy 
przez liczbę rund równą Poziomowi Podtrzymania 
Wątku. Mag może wykonać Test Rzucania Czarów, 
aby rzucić zaklęcie w trakcie którejkolwiek z tych 
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rund. Jeżeli zaklęcie nie zostanie rzucone, mag może 
wykonać ponowny Test Podtrzymania Wątku przeciwko 
Trudności Utkania. Sukces pozwala na dalsze trzymanie 
wątku przez liczbę rund równą Poziomowi 
Podtrzymania Wątku. Działanie talentu może zostać 
przedłużane w ten sposób tak długo, jak długo udają mu 
się Testy Podtrzymania Wątku. Jeżeli Test 
Podtrzymania Wątku nie powiedzie się, mag musi 
rzucić zaklęcie w następnej turze inaczej straci zaklęcie. 
W trakcie używania tego talentu do podtrzymywania 
zaklęcia, mag nie może wykonywać innych Testów 
Tkania Wątków lub Rzucania Czarów, niż na zaklęcie, 
które obecnie podtrzymuje.  
 

Hypnotize  
(Hipnoza) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept magicznie hipnotyzuje inną postać, powodując, 
iż jest ona podatna na perswazję. Cel musi znajdować 
się w zasięgu 10 metrów i być się w stanie, który jej nie 
rozprasza - nie można zahipnotyzować postaci w trakcie 
walki itp. Adept wykonuje Test Hipnozy przeciwko 
Obronie Społecznej celu. W przypadku sukcesu, 
Nastawienie celu do adepta wzrasta o jeden stopień, 
maksymalnie do poziomu Przyjaznego. Podczas trwania 
talentu cel pozostaje w bezruchu, o ile nie zostanie 
zaatakowany. Przez ilość minut równą Poziomowi 
Hipnozy, adept może próbować dawać celowi 
hipnotyczne sugestie. Adept wykonuje tyle Testów 
Interakcji, ile jest wymagane przeciwko Obronie 
Społecznej celu, przy sukcesie przekonując cel do 
wykonania akcji zasugerowanych przez siebie. Cel 
wykona wszystkie akcje zasugerowane w trakcie 
działania talentu, o ile można je wykonać w przeciągu 
ilości godzin równej Poziomowi Hipnozy po tym, jak 
zakończy się jego działanie. Postać może być pod 
wpływem tylko jednego efektu hipnotycznego na raz. 
Talent nie wymaga, by adept miał możliwość rozmowy z 
celem, jedynie by utrzymać jego uwagę wystarczająco 
długo, by magia zadziałała. 
 

Impress  
(Wrażenie) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept imponuje postaci wybranym przez siebie 
pokazem. Cel musi obserwować występ. Adept 
wykonuje Test Wrażenia przeciwko Obronie Społecznej 
celu. Przy sukcesie, adept wywiera wrażenie na celu i 
dodaje Poziom Wrażenia do wszystkich Testów 
Interakcji przeciwko tej postaci na ilość minut równej 
Poziomowi Interakcji.  
 

Impressive Shot  
(Efektowny Strzał) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept imponuje obserwatorom pokazem celnego 

strzelania lub rzucania obierając cel i deklarując, 
gdzie trafi jego atak. Wykonuje Test Efektownego 
Strzału jako Test Ataku. W przypadku sukcesu trafia 
w cel nie zadając obrażeń, lecz prawdopodobnie 
wywierając wrażenie na przyglądającej się grupie. 
Adept porównuje Wynik Testu z Obroną Społeczną 
każdej osoby oglądającej pokaz. Przy sukcesie, dodaje 
+1 za każdy Poziom Sukcesu do Testów Interakcji 
przeciwko postaciom pod wpływem talentu na ilość 
rund równą Poziomowi Efektownego Strzału. 
 

Inspire Others  
(Inspirowanie Innych) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept inspiruje swych towarzyszy, podnosząc ich 
morale. Głosi inspirujące słowa i wykonuje Test 
Inspirowania Innych przeciwko najwyższej Obronie 
Społecznej grupy celów +1 za każdego dodatkowego 
bohatera, obierając za cel tylko i wyłącznie przyjaźnie 
nastawione postaci. W przypadku sukcesu, wszyscy 
pod działaniem talentu dodają +1 do Obrony 
Społecznej i +1 do Testów Akcji za każdy Poziom 
Sukcesu. Talent trwa przez liczbę rund równą 
Poziomowi Inspirowania Innych. 
 

Item History  
(Historia Przedmiotu) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept poznaje historię magicznego lub pospolitego 
przedmiotu. Adept bada przedmiot przez tydzień, 
uważnie oglądając go minimum godzinę dziennie. 
Następnie wykonuje Test Historii Przedmiotu 
przeciwko Obronie Magicznej przedmiotu. Każdy 
Poziom Sukcesu ujawnia jaki Tajnik musi poznać 
postać, aby dostroić się do przedmiotu. Przy badaniu 
pospolitych przedmiotów (bez Prawdziwego Wzorca), 
każdy Poziom Sukcesu ujawnia inną informację 
dotyczącą historii przedmiotu. Historia Przedmiotu 
może być użyta wielokrotnie na danym przedmiocie, 
ale każdy test wymaga kolejnego tygodnia badań. 
Adept może poznać tyle informację o liczbie 
Tajników, równej Poziomowi Historii Przedmiotu. 
Więcej informacji o wątkach i Wiedzy o Wzorcach w 
rozdziale Działanie Magii, str. 104, a o wplataniu 
wątków do magicznych przedmiotów i zasad użycia 
Tajników w rozdziale Magia Wątków, str. 113. 
 

Karma Ritual  
(Rytuał Karmiczny) 
Stopień: Poziom   Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Unikalny dla każdej Dyscypliny. Adept przeprowadza 
rytuał karmiczny, aby uzupełnić pulę swoich Punktów 
Karmy. Przykładowy rytuał jest zawarty w opisie 
każdej Dyscypliny. Rytuał trwa pół godziny i może 
być przeprowadzony raz dziennie. Kiedy adept 
skończy rytuał może kupić nie więcej Puntów Karmy 
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niż Poziom Rytuału Karmicznego, płacąc za każdy 10 
Punktów Legend. Punkty Karmy dodaje się do 
Aktualnych Punktów Karmy. Adept nie może mieć 
więcej Punktów Karmy niż pozwala mu na to 
Maksymalna Liczba Punktów Karmy określana poprzez 
pomnożenie rasowego Modyfikatora Karmy i Poziomu 
Rytuału Karmicznego (patrz Karma, str. 29). 

Lasting Impression  
(Twałe Wrażenie) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept imponuje grupie postaci podczas pierwszego 
spotkania lub opuszczania grupy. Wykonuje 
dramatyczną pozę lub wygłasza natchniony monolog i 
wykonuje Test Trwałego Wrażenia przeciwko 
najwyższej Obronie Społecznej w grupie celów, +1 za 
każdego dodatkowego członka grupy. Sukces powoduje, 
że potężny obraz adepta zostaje wyryty w umysłach 
celów. Adept dodaje swój Poziom Trwałego Wrażenia 
do wszystkich Testów Interakcji przeciwko grupie przez 
ilość tygodni równą Poziomowi Trwałego Wrażenia. 
Adept może użyć talentu ponownie na danej grupie 
dopiero, gdy pierwsze działanie przeminie. Jeśli adept 
zostanie zauważony przez któregokolwiek z członków 
grupy w ciągu jednego dnia od ich opuszczenia, 
działanie talentu kończy się.  
 

Leadership  
(Przywództwo) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept dowodzi grupą postaci niezależnych nie większą, 
niż Poziom Przywództwa x 20 członków wygłaszając 
krótką przemowę i wykonując Test Przywództwa 
przeciwko najwyższej Obronie Społecznej w grupie 
celów. W przypadku sukcesu, postaci z Neutralnym lub 
lepszym Nastawieniem do bohatera podążają za jego 
rozkazem. Poziom Sukcesu określa efekt i długość 
trwania talentu. Przeciętny Sukces oznacza, że grupa 
uznaje adepta za przywódcę przez Poziom Przywództwa 
x10 minut; Duży - ilość godzin równą Poziomowi 
Przywództwa; Ogromny - ilość dni równą Poziomowi 
Przywództwa. Podczas trwania talentu postaci będą 
przyjmować rozkazy adepta i zaakceptują go jako 
dowódcę. Daje to autorytet odpowiadający przywódcy 
militarnemu, lecz może też być wykorzystywane w 
innych sytuacjach. Jeśli za sprawą adepta nastawienie 
któregoś z członków grupy zmieni się na gorsze, niż 
Neutralne, nie musi on dalej podążać za rozkazem 
przywódcy. 
 

Life Check  
(Test Życia) 
Stopień: Poziom+ŻYW Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept zyskuje ostatnią szansę ratunku przed śmiercią. 
Gdy ilość Aktualnych Obrażeń osiągnie lub przekroczy 
Próg Życia adepta, poświęca on Test Zdrowienia, 
wykonuje Test Życia, i zmniejsza swoje Aktualne 

Obrażenia o wynik. Może to trwać tak długo, jak 
długo adept posiada Testy Zdrowienia lub Aktualne 
Obrażenia pozostają poniżej Progu Życia. Nieudany 
Test Życia nie wyklucza użycia innych środków 
zapobiegających śmierci, takich jak Eliksir Ostatniej 
Szansy. 
 

Lifesight  
(Widzenie Życia) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept może dostrzec moc siły życiowej innej postaci 
wykonując Test Widzenia Życia i porównując wynik z 
Obroną Magiczną każdej jednostki w zasięgu 
Poziomu Widzenia Życia x10 metrów. Sukces 
oznacza, że adept widzi siłę życiową celu - która 
objawia się jako interpretacja astralnego odbicia 
astralnego - przez liczbę rund równą Poziomowi 
Widzenia Życia i zdobywa o niej informacje. Silna, 
intensywna siła życia wygląda jak mocna, lecz 
delikatna siatka opalizującej mocy. Słabsze aury są 
mniej świetliste i mogą być wypaczone lub 
przełamane. Siła życia postaci bliskiej śmierci ukazuje 
jedynie kilka niepołączonych, świetlistych punktów, 
które stopniowo gasną. Adept może dostrzec siłę 
życiową także przez nieożywione przeszkody, np. 
przez ścianę, lecz nie kogoś ukrytego w otoczeniu 
ożywionym - np. w środku pnia drzewa.  
 

Lion Heart  
(Lwie Serce) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Pewność siebie adepta zwiększa się pozwalając mu 
użyć Stopnia Lwiego Serca zamiast Stopnia Siły Woli 
przy opieraniu się efektom strachu lub Zastraszenia. 
Adept nie może użyć Lwiego Serca i Zimnej Krwi 
przeciwko temu samemu atakowi. 
 

Lip Reading  
(Czytanie z Ruchu Warg) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept może podsłuchać rozmowę, czytając z ust 
postaci i wykonując Test Czytania Z Ruchu Warg 
przeciwko Obronie Społecznej celu. Jeśli odniesie 
sukces, może odczytywać słowa celu przez ilość minut 
równą Wynikowi Testu, tak długo jak widzi jego usta. 
Adept musi znać język, w którym mówi cel, żeby 
zrozumieć konwersację. Jeśli nie zna, może 
fonetycznie odtworzyć słowa, by ktoś w otoczeniu, kto 
zna ten język, przetłumaczył zdania. 
 

Lock Picking  
(Magiczny Wytrych) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
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Adept wyczarowuje zestaw bladoniebieskich, 
telekinetycznych wytrychów, których używa do 
otwierania zwykłych i magicznych zamków wykonując 
Test Magicznego Wytrychu przeciwko Stopniowi 
Trudności określonemu przez Mistrza Gry dla zamków 
zwykłych lub przeciwko Obronie Magicznej zamka 
magicznego. Sukces oznacza, że udaje mu się otworzyć 
zamek. Adept może próbować otworzyć dany zamek 
tylko tyle razy, ile wynosi jego Poziom Magicznego 
Wytrychu. Jeśli nie uda mu się przy żadnej z prób lub 
jeśli uzyska Żałosną Porażkę, może próbować ponownie 
dopiero po podniesieniu Poziomu Magicznego 
Wytrychu. 
 

Long Shot  
(Daleki Strzał) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Prosta  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept potrafi strzelać do celów poza dystansem 
normalnie dostępnym dla jego broni dystansowej. 
Adept wykonuje Test Dalekiego Strzału przeciwko 
Obronie Magicznej celu, który musi się znajdować w 
przedziale między Maksymalnym Zasięgiem broni 
(patrz Walka Dystansowa, str. 142) a jego podwojoną 
wartością. Jeśli uzyska sukces, wykonuje Test Ataku z 
karą -4 za Ekstremalną Odległość, która jest także 
uwzględniana przy Teście Obrażeń. 
 

Maneuver  
(Manewr) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept poświęca swoją Standardową Akcję, żeby unikać 
ataków przeciwnika i przesunąć się w bardziej dogodną 
pozycję względem przeciwnika. Wykonuje Test 
Manewru, a jego wynik zastępuje jego naturalną 
Obronę Fizyczną do końca rundy względem tego 
przeciwnika. Jeśli adept uniknie wszystkich ataków w 
trakcie tej rundy, w kolejnej może dodać Poziom 
Manewru do pierwszego Testu Ataku w walce w zwarciu 
przeciwko wymanewrowanemu przeciwnikowi. Jeśli 
atak się powiedzie, adept dodaje Poziom Manewru do 
Testu Obrażeń. 
 

Melee Weapons  
(Broń Biała) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept atakując przeciwnika w walce w zwarciu przy 
użyciu miecza, topora, sztyletu, czy innej broni białej 
wykonuje Test Broni Białej przeciwko Obronie 
Fizycznej celu. Jeśli test się powiedzie adept wykonuje 
Test Obrażeń dla użytej broni. Patrz Walka w Zwarciu, 
str. 229. 
 

Mimic Voice  
(Naśladowanie Głosu) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Prosta  

Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept udaje usłyszany wcześniej głos wykonując Test 
Naśladowania Głosu przeciwko Obronie Społecznej 
celu. W przypadku sukcesu, uczy się głosu i może go 
naśladować przez ilość godzin równą Poziomowi 
Naśladowania Głosu. Przy próbie oszukania innych, 
adept wykonuje Test Naśladowania Głosu, którego 
wynik określa Trudność Wykrycia dla każdego testu 
wykonywanego w celu wykrycia oszustwa. Jeśli 
postać nie zna języka, którym posługuje się cel, 
potrafi naśladować ton, lecz wypowiadane słowa nic 
nie znaczą.  
 

Missile Weapons  
(Broń Strzelecka) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 0 
 
Adept atakując przeciwnika w walce na dystans przy 
użyciu łuku, kuszy, albo innej broni strzelającej 
pociskami, wykonuje Test Broni Strzeleckiej 
przeciwko Obronie Fizycznej celu. Jeśli test się 
powiedzie adept wykonuje Test Obrażeń dla użytej 
broni. Patrz Walka Dystansowa, str. 231. 
 

Momentum Attack  
(Atak Z Rozpędu) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wykonuje dodatkowy atak w walce, gdy jego 
przeciwnik otrząsa się po pierwszym trafieniu. Jeśli w 
pierwszym Teście Ataku adept osiągnie Duży Sukces, 
może wykonać Atak z Rozpędu na tym przeciwniku. 
Po wykonaniu Testu Obrażeń dla pierwszego ataku, 
adept wykonuje Test Ataku z Rozpędu przeciwko 
Obronie Fizycznej przeciwnika. Bonusy do obrażeń z 
inicjującego ataku nie przenoszą się. Talent może 
zostać użyty raz na rundę. 

Mount Attack  
(Atak Wierzchowca) 
Stopień: Poziom Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Talent pozwala na zwiększenie celności ataków 
wierzchowca. Adept musi dosiadać stworzenia, by 
mogło czerpać korzyści z tego talentu. Adept dodaje 
Poziom Ataku Wierzchowca do jego Testu Ataku. 
 

Mount Durability  
(Wytrzymałość Wierzchowca) 
Stopień: Poziom   Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Zdolność wierzchowca adepta do przyjmowania 
obrażeń zostaje ulepszona w podobnym stylu jak przy 
talencie Wytrzymałość (str. 66), na każdy Poziom 
Wytrzymałości Wierzchowca Próg Życia wierzchowca 
zwiększa się o 6, a Próg Przytomności o 5. Adept 
może przenieść efekt talentu na innego wierzchowca 
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odprawiając godzinny rytuał z nowym wierzchowcem. 
Nie może rozdzielać Poziomów Talentu pomiędzy wiele 
rumaków. Ten talent działa tylko na żywe zwierzęta 
Lojalne wobec adepta. Rumak może czerpać korzyści 
tylko z jednego talentu typu Wytrzymałość 
jednocześnie. 
 

Mystic Aim  
(Mistyczny Znak) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept tworzy na celu w polu widzenia nieruchomy 
celownik przy pomocy broni dystansowej i wykonuje 
Test Mistycznego Znaku przeciwko Obronie Magicznej 
celu. Jeśli test się powiedzie na celu pojawia się mały 
widoczny znak na liczbę rund równą Poziomowi 
Mistycznego Znaku. Adept dodaje Poziom Mistycznego 
Znaku do następnego Testu Ataku dystansowego 
skierowanego w oznaczony cel. Znak znika po Teście 
Ataku (nawet skierowanego w innego przeciwnika), 
albo po straceniu celu z oczu. Talent nie może być użyty 
razem z opcją walki Celowanie (str. 222). Każdy adept 
ma swój niepowtarzalny wzór Mistycznego Znaku). 
 

Navigation  
(Nawigacja) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Użycie tego talentu wymaga posiadania map 
nawigacyjnych. Adept potrafi odczytywać mapy, szukać 
kursu i prowadzić statek powietrzny bezpiecznie przez 
przestworza, omijając burze i turbulencje, latające 
potwory lub inne niebezpieczeństwa. By określić swoje 
położenie, nawigator musi widzieć niebo i posiadać 
mapy nawigacyjne. Nawigacja zwykle opiera się na 
konstelacjach Pasji, ruchu słońca i podobnych 
astronomicznych fenomenach. Większość map posiada 
wyrysowane na obrzeżach konstelacje do użytku z 
sekstansem Shantai i podobnymi urządzeniami 
nawigacyjnymi. Nawigacja jest najbardziej skuteczna w 
bezchmurne noce. Adept spędza dziesięć minut na 
określaniu swego położenia i wykonuje Test Nawigacji 
przeciwko Stopniowi Trudności określonemu przez 
Mistrza Gry na podstawie Tabeli Nawigacji, lecz 
zmodyfikowanej zależnie od warunków. Niepełne lub 
niedokładne mapy zwiększają trudność od +1 do +5. 
Wynik Testu określa dokładność nawigacji. Przeciętny 
Sukces pozwala określić pozycję z dokładnością do 10 
mil, Duży - do 5 mil, Ogromny - do 2 mil, Wyjątkowy - 
do 1 mili. Przy Porażce, adept gubi się, określając 
pozycję w odległości od 20 do 25 mil od faktycznego 
położenia. Rozpoznaje swój błąd tylko wtedy, gdy 
wykona kolejny Test Nawigacji o lepszym wyniku lub 
dotrze do celu i okaże się, że nie jest to miejsce, które 
obrał za cel. Żałosna Porażka określa pozycję ponad 25 
mil od faktycznego położenia - bohater jest kompletnie 
zagubiony, lecz będzie uparcie twierdził, że wie 
dokładnie, gdzie się znajduje. Każdy kolejny Test 
Nawigacji po takim wyniku zwiększa o 2 Poziom 
Trudności. 
 

Orbiting Spy  
(Krążący Szpieg) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept przywołuje duchowego szpiega, służącego jako 
czujka, wykonując Test Krążącego Szpiega (6). W 
przypadku sukcesu, duch krąży dookoła adepta w 
promieniu do 20 metrów przez ilość godzin równą 
Wynikowi Testu. Wyczarowani szpiedzy nie mogą 
wpływać na świat materialny ani nie mogą podlegać 
jego wpływom i są odporni na większość zaklęć, 
oprócz tych, które rozpraszają magię lub zaburzają jej 
działanie. Gdy adept chce, żeby duch coś wykrył 
wykonuje Test Krążącego Szpiega zamiast Testu 
Percepcji. Przy sukcesie, duch informuje go o 
wszystkim, co zauważy. Wymaga to poświęcenia Akcji 
Standardowej. Duchowi można wydać konkretne 
polecenie, czego ma szukać, by uniknąć niemiłych 
niespodzianek. Adept może rozkazać duchowi uważać 
na tyle różnych przedmiotów, osób lub stworzeń, ile 
wynosi jego Poziom Krążącego Szpiega. Duch 
pozostaje wyczulony na określone obiekty, a Mistrz 
Gry wykonuje Testy Krążącego Szpiega za ducha i 
informuje gracza o tym, co duch zauważył. Duchy 
mogą mieć wgląd w przestrzeń astralną, lecz wymaga 
to udanego dodatkowego Testu Krążącego Szpiega 
(6), by mógł poinformować adepta o 
niebezpieczeństwach tam czyhających. Adept może 
mieć tylko jednego duchowego szpiega na raz.  
 

Parry  
(Parowanie) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept broni się przed atakami skierowanymi w niego 
w walce w zwarciu wykonując Test Parowania 
przeciwko Testowi Ataku przeciwnika. Jeśli uda mu 
się sparować atak nie otrzymuje obrażeń (oprócz 
wyczerpania). Adept może użyć talentu tyle razy, ile 
wynosi Poziom Parowania, ale tylko raz na dany atak. 
Adept nie może parować ataków, których nie widzi 
(np. gdy jest Oflankowany). Do parowania adept 
używa broni, tarczy, albo innego przedmiotu. Adept 
dodaje Wielkość broni, Bonus do Parowania tarczy 
jako bonus do Testu Parowania. Adept, który próbuje 
parować będąc nieuzbrojonym, musi osiągnąć 
minimum Duży Sukces, aby uniknąć obrażeń. 

Performance  
(Występ) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Prosta  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept imponuje obserwatorom poprzez użycie 
talentu lub umiejętności swojego wyboru i wykonanie 
Testu Występu przeciwko osobie o najwyższej 
Obronie Społecznej pośród grupy celów. W 
przypadku sukcesu, adept zdobywa bonus +1 za 
każdy Poziom Sukcesu do swych Testów Interakcji 
przeciwko grupie docelowej przez ilość godzin  
określoną przez Poziom Występu. 
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Picking Pockets  
(Kradzież Kieszonkowa) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept używa wrażliwych dłoni i pomniejszej magii 
lewitacji, by usunąć przedmiot z kieszeni lub sakiewki 
innej postaci. Wykonuje Test Kradzieży Kieszonkowej, 
a jego wynik określa Trudność Zauważenia złodzieja w 
trakcie kradzieży. Każda postać, która może dostrzec 
złodzieja, włącznie z celem, może wykonać Test 
Percepcji, by spróbować dostrzec akcję natychmiast po 
tym, jak się odbyła.  
 

Poison Resistance  
(Odporność Na Trucizny) 
Stopień: Poziom+ŻYW  Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Odporność adepta na trucizny wzrasta, pozwalając na 
wykonanie Testu Odporności Na Trucizny w miejsce 
Testu Żywotności przy opieraniu się efektom zatrucia. 
Adept może także wykonać Test Odporności na 
Trucizny zamiast Testu Zdrowienia przy leczeniu 
efektów trucizny. Niezależnie od efektu testu, każda 
kolejna próba usuwa odrobinę trucizny z jego ciała. 
Kilka kropli krwi wydostaje się przez jego skórę, 
wyciągając odrobinę substancji mającej wpływ na 
adepta, redukując Stopień Trudności i Stopień Efektu o 
-1 za każdy kolejny test przeciwko tej samej dawce 
trucizny.  
 

Power Mask  
(Ukrycie Mocy) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept ukrywa swoją prawdziwą magiczną naturę przed 
wykryciem wykonując Test Ukrycia Mocy. Wynik staje 
się Trudnością Wykrycia na liczbę godzin równą 
Poziomowi Ukrycia Mocy. Adept jest otoczony mylącą 
astralną aurą, powstrzymującą innych przed 
zidentyfikowaniem zawartej w nim magii, albo 
ukrywając oczywiste magiczne efekty przed zwykłymi 
obserwatorami. Wszystkie Testy mające na celu ujawnić 
magiczną naturę adepta są przeciwko Trudności 
Wykrycia. Porażka oznacza, że Adept wydaje się 
niemagiczny. 
 

Read/Write Language  
(Czytanie/Pisanie) 
Stopień: Poziom+PER  Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 (tekst) 
 
Adept uczy się czytać i pisać w różnych językach i może 
przyswoić ilość języków równą Poziomowi 
Czytania/Pisania. Jeśli posiada nieprzydzielony Poziom 
Czytania/Pisania, może się nauczyć nowego języka 
próbując odczytać przynajmniej jedną stronę tekstu 
pisanego przez co najmniej minutę i wykonując Test 

Czytania/Pisania przeciwko Trudności Przyswojenia 
języka. W przypadku sukcesu, uczy się języka i 
zapisuje go na Karcie Postaci. Jeśli test zawiedzie, 
adept nie może podjąć próby nauki danego języka aż 
do momentu podniesienia Poziomu Czytania/Pisania, 
może jednak próbować uczyć się innych języków i 
dialektów. Gdy do języka został przypisany Poziom, 
nie może on zostać użyty do nauki żadnego innego 
języka. Stopnie przedstawione w tabeli określają 
trudność bazowych wersji języków. Podczas czytania 
adept wykonuje Test Czytania/Pisania, by określić jak 
dobrze rozumie zawartość tekstu. Proste zdania 
wymagają wyniku na poziomie 2; historie i legendy 
zawierające idiomy i kwieciste wyrażenia - 6; 
podręczniki i książki wypełnione żargonem typowym 
dla danej dziedziny nauki - 10; traktaty na tematy 
filozoficzne, natury magii lub inne zawierające 
abstrakcyjne idee i akademicki język - 13. Podczas 
pisania, stopień trudności pozostaje taki sam, jak 
przy czytaniu, zależnie od skomplikowania treści, 
którą adept chce przekazać. Efekt trwa przez liczbę 
godzin równą Poziomowi Czytania/Pisania. Jeśli 
adept musi czytać/pisać na wyższym poziomie 
skomplikowania, niż pozwala na to wynik testu, musi 
podjąć kolejną próbę. Wyczerpanie zależy od 
poziomu trudności i wymaganego skupienia. Około 
minuty trwa przeczytanie strony teksty, około 10 - 
napisanie jej. Języki są skomplikowane i zawierają 
liczne wariacje i dialekty, zależne od regionu, miasta 
czy nawet kaeru. Adepci próbujący nauczyć się 
dialektu dodają +2 do Trudności Przyswojenia; Adept 
musi znać język bazowy, by móc nauczyć się dialektu. 
Każda z postaci zaczyna grę ze znajomością dialektu 
throalskiego. Po przyswojeniu, każdy dialekt 
zapisywany jest w nawiasie obok języka bazowego. 
Adept może nauczyć się tylu dialektów każdego 
języka, ile wynosi jego Poziom Czytania/Pisania. Przy 
próbie mówienia/pisania w dialekcie, którego Adept 
nie zna (gdy zna język bazowy), dodaje +2 do Stopnia 
Trudności Testu. 
 
Trudność Przyswojenia 
Krasnoludzki* 5 
Sperethiel (Elficki) 6 
Ludzki 6 
Obsydiański 7 
Or’zet (Ork) 6 
T’skrang 7 
Trolli 6 
Wietrzniacki 7 
 

Read/Write Magic  
(Czytanie/Pisanie Znaków Magicznych) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept potrafi czytać magiczne pismo, takie jak na 
zwojach lub magicznych glifach. Za każdą stronę, 
którą próbuje tłumaczyć, musi wykonać Test Czytania 
i Pisania Znaków Magicznych przeciwko Stopniowi 
Trudności odczytania tekstu. Poziom Sukcesu 
decyduje o tym, jak dobrze został zrozumiany tekst. 
Przeciętny Sukces odsłania podstawowe przesłanie 
tekstu, Duży i Ogromny Sukces pozwala dostrzec 
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subtelności, ale może prowadzić do mylnej 
interpretacji, Wyjątkowy Sukces pozwala na całkowite 
zrozumienie tekstu. Ten talent pozwala magom uczyć 
się nowych zaklęć. Mag może próbować nauczyć się 
jednego zaklęcia dziennie, wykonując Test Czytania i 
Pisania Znaków Magicznych przeciwko Trudności 
Nauczenia się zaklęcia; jeśli test się powiedzie, może 
przepisać zaklęcie do własnej księgi. Jeśli danego dnia 
chce nauczyć się więcej zaklęć, może poświęcić na to 
Test Zdrowienia. Patrz Nauka Zaklęć, str. 238. 
 

Research  
(Wyszukiwanie Informacji) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept wchodzi w posiadanie informacji poprzez 
studiowanie i śledzenie danego tematu, włączając 
poszukiwania bilbioteczne i kierowanie się plotkami 
oraz legendami, wykonując Test Wyszukiwania 
Informacji przeciwko Trudności Odnalezienia 
poszukiwanej informacji. Mistrz Gry może kierować się 
wskazówkami dla tworzenia Stopni Trudności 
zawartymi w Gamemaster’s Guide, str.89, lub użyć 
stopni zasugerowanych w tabeli Wyszukiwania 
Informacji. Wynik określa, jaka ilość informacji zostaje 
odnaleziona. Duży Sukces lub lepszy zwykle gwarantuje 
bardziej szczegółową informację, niż adept początkowo 
przypuszczał. Adept może także próbować odkryć 
historię danego przedmiotu i właściwości, których 
nabrał w biegu historii. Zdobyte w ten sposób 
informacje rzadko są w pełni trafne, gdyż legendy 
często wypaczają wydarzenia dla uwypuklenia roli 
bohaterów.  
 

Resist Taunt  
(Zimna Krew) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 1 
 
Adept unika efektów ataków społecznych skierowanych 
w jego Obronie Społeczną wykonując Test Zimnej Krwi 
przeciwko Wynikowi testu Ataku. Przy sukcesie, adept 
zachowuje zimną krew i powstrzymuje swą odpowiedź 
w ostatniej chwili, niwelując efekt ataków takich, jak 
Perswazja, Prowokacja i Zastraszenie. Adept może użyć 
talentu tyle razy w każdej rundzie, ile wynosi Poziom 
Zimnej Krwi, ale tylko raz na dany atak.  
 

Riposte  
(Riposta) 
Stopień: Poziom+ZR Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 2 
 
Adept używa broni białej, by zablokować atak 
przeciwnika, możliwie wykorzystując go przeciwko 
niemu, wykonując Test Riposty przeciwko wynikowi 
Testu Ataku przeciwnika. W przypadku sukcesu, adept 
może sparować cios i natychmiast zaatakować, 
porównując swój wynik testu z Obroną Fizyczną 
przeciwnika. W przypadku Dużego Sukcesu, atak trafia 
i adept wykonuje Test Obrażeń. Riposta może 

spowodować Przebicie Pancerza, lecz tylko w 
przypadku Poziomu Sukcesu o stopień wyższego, niż 
zwykle (zazwyczaj przy Wyjątkowym Sukcesie). 
Adept może zripostować tylko ataki, których jest 
świadomy (nigdy w przypadku Zaskoczenia lub 
Oflankowania). Adept może wykorzystać talent w 
danej rundzie tyle razy, ile wynosi jego Poziom 
Riposty, lecz może wykonać tylko jeden kontratak na 
rundę. Talent może być użyty tylko przeciwko atakom 
zadanym bronią białą, wliczając w to Ripostę 
przeciwnika. Adept nie może użyć dwóch talentów 
pozwalających uniknąć trafienia, np. Riposty i Uniku, 
przeciwko temu samemu atakowi. 
 

Safe Path  
(Bezpieczna Ścieżka) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept kontaktuje się z lokalnym żywiołakiem, by 
odnaleźć najbezpieczniejszą drogę przez nieznany 
teren. Adept nie przywołuje ducha, jedynie nawiązuje 
z nim kontakt. Jeśli adept nie zna języka żywiołaka, 
porozumiewa się on z nim językiem migowym, 
używając swej natury do wytworzenia prostych, 
treściwych znaków. Czasami żywiołak ożywia część 
otoczenia, sprawiając, że ‘rozmowa’ może być 
obserwowana przez cała drużynę. Adept wykonuje 
Test Bezpiecznej Ścieżki, którego wynik określa 
długość bezpiecznej drogi w milach. Żywiołak 
wskazuje najbezpieczniejszą drogę i informuje o 
ewentualnych zagrożeniach. Pamiętaj, że to, co 
żywiołak rozumie jako ‘niebezpieczne’, może się 
znacznie różnić od tego co mogłoby zagrażać Dawcy 
Imion. Wiedza żywiołaka dotycząca danego obszaru 
jest też ograniczona przez jego typ, np. żywiołaki 
ziemi nie będą świadome zagrożeń czających się w 
powietrzu, lecz mogą być w stanie opisać uzbrojenie 
innych grup znajdujących się w okolicy. Informacje 
uzyskane od żywiołaka nie determinują nastawienia 
innych postaci lub stworzeń, jedynie wskazują, czy 
żywołak uważa je za niebezpieczne. Talent nie 
zapewnia nawiązania łączności z żywiołakiem - jeśli 
Mistrz Gry określi, że w okolicy nie znajduje się żaden 
duch, talent nie zadziała. 
 

Search  
(Przeszukiwanie) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Podczas celowego poszukiwania kogoś lub czegoś, 
włączając ukryte krypty, tajne przejścia lub postaci w 
przebraniu, które efektywnie umykają uwadze, adept 
wykonuje Test Przeszukiwania zamiast Testu 
Percepcji.  W przypadku sukcesu znajduje obiekt 
poszukiwań, jeśli znajduje się on w Bliskim Zasięgu 
Widoczności (zob. Gamemaster's Guide, str. 119). 
Przy Ogromnym Sukciesie adept zauważa cel w 
Średnim Zasięgu Widoczności. Ten talent nie 
pozwala na odnajdowanie pułapek ani ochronnych 
run. 
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Second Attack  
(Drugi Atak) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Prosta  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wykonuje dodatkowy atak w zwarciu przy użyciu 
tej samej broni, której użył w pierwszym Teście Ataku w 
danej rundzie. Wykonuje Test Drugiego Ataku 
przeciwko Obronie Fizycznej celu. Sukces pozwala na 
wykonanie Testu Obrażeń. 
 

Second Shot  
(Drugi Strzał) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Prosta  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wykonuje dodatkowy atak na odległość, używając 
tej samej broni (wyłączając przypadek broni rzucanej), 
której używał przy wykonywaniu pierwszego Testu 
Ataku w tej rundzie. Wykonuje Test Drugiego Strzału 
przeciwko Obronie Fizycznej przeciwnika. Sukces 
pozwala na wykonanie Testu Obrażeń. 
 

Second Weapon  
(Druga Broń) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept może wykonać dodatkowy atak bronią trzymaną 
w drugiej ręce w tej samej rundzie, w której atakuje 
swoją główną bronią. Test Drugiej Broni jest Testem 
Ataku dla tego ataku. Sukces pozwala na wykonanie 
Testu Obrażeń. T’Skrangi mogą użyć ogona jako drugiej 
broni. 
 

Sense Danger  
(Wyczucie Zagrożenia) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wyczuwa wrogie zamiary postaci lub potwora 
wykonując Test Wyczucia Zagrożenia przeciwko 
Obronie Społecznej celu. Sukces oznacza, że wie, czy cel 
ma wrogie zamiary wobec niego lub jego przyjaciół. 
Żadne inne odczucia nie są ujawniane. 
 

Sense Poison  
(Wyczucie Trucizny) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept wyczuwa obecność trucizny w jedzeniu, piciu i 
powietrzu, w zasięgu Poziom Wyczucia Trucizny x 10 
metrów, wykonując Test Wyczucia Trucizny przeciwko 
wyższej z Obron Magicznych: trucizny lub potwora, 
postaci (zatruta broń, żądło). Sukces oznacza wykrycie 
trucizny. Jeśli trucizna jest w zamkniętym pojemniku, 
albo w naturalnej części ciała stworzenia wymagany jest 
Duży Sukces, aby wykryć truciznę. 
 

Shield Charge  
(Atak Tarczą) 
Stopień: Poziom+SF   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept uderza przeciwnika tarczą wykonując atak w 
zwarciu używając tarczy jako broni. Sukces oznacza, 
że Test Ataku Tarczą zastępuje Test Obrażeń. Impet 
ataku zwiększa Stopień Trudności Testu Zachowania 
Równowagi - adept dodaje Poziom Ataku Tarczą do 
Trudności Powalenia (str. 233). Ze względu na 
wymagane ułożenie tarczy adept traci ochronę, przez 
nią zapewnianą, względem wszystkich przeciwników, 
z wyjątkiem tego, w którego celował do końca rundy. 

Silent Walk (Skradanie Się) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Prosta  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 0 
 
Adept łączy płynne ruchy z efektami magicznymi, by 
wyciszyć odgłosy poruszania się, takie jak odgłos 
kroków czy skrzydeł. 
Adept wykonuje Test Skradania Się, a wynik określa 
Trudność Wykrycia dla wszystkich Testów Percepcji 
wykonywanych, by usłyszeć jego ruchy. Ten talent nie 
sprawia, że adept jest trudniejszy do zauważenia - 
postać, która jest świadoma jego obecności i 
obserwuje go, będzie w stanie zaobserwować jego 
ruch w sposób normalny. Użycie Skradania zmniejsza 
Szybkość bohatera i efekty wszelkich umiejętności, 
służących przyspieszeniu jego ruchów, o połowę. 
 

Slough Blame  
(Zrzucenie Winy) 
Stopień: Poziom+CHA Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept tymczasowo odwraca podejrzenia i 
odpowiedzialność z jednej postaci na inną 
wymyślając prawdopodobną wymówkę i wykonując 
Test Zrzucenia Winy przeciwko wyższej Obronie 
Społecznej: oskarżyciela lub kozła ofiarnego, dodając 
+1 za każdą uwikłaną postać. Sukces oznacza udane 
zrzucenie winy na liczbę minut równą Poziomowi 
Zrzucenia Winy. 
 

Speak Language  
(Znajomość Języka) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa   
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 (tekst) 
 
Adept uczy się komunikować w różnych językach i 
może nauczyć się liczby języków równej jego 
Poziomowi Znajomości Języka. Jeśli posiada 
nieprzydzielony Poziom Znajomości Języka, może 
spróbować nauczyć się nowego języka przez słuchanie 
płynnie posługującej się nim postaci przez co 
najmniej minutę i wykonanie Testu Znajomości 
Języka przeciwko Trudności Przyswojenia danego 
języka. W przypadku sukcesu udaje mu się go 
nauczyć i wpisuje go na Kartę Postaci. Jeśli test 
zawiedzie, Adept nie może podjąć próby nauczenia 
się tego języka aż do momentu podniesienia poziomu 
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talentu, może jednak próbować uczyć się innych 
języków oraz dialektów. Gdy Poziom Znajomości 
Języka został raz przypisany do danego języka nie może 
zostać wykorzystany ponownie. Tabela Trudności 
Przyswojenia określają ten czynnik dla podstawowych 
wersji języków. Podczas mówienia, adept wykonuje 
Test Znajomości Języka by przekonać się, jak dobrze 
udaje mu się przekazać myśl.  Proste zdania wymagają 
rezultatu na poziomie 2; zwykła rozmowa z użyciem 
idiomów lub żargonu - 6; dyskusje w specjalistycznym 
języku -10; rozważania filozoficzne lub na inny 
abstrakcyjny temat - 13. Efekt każdego testu trwa ilość 
godzin równą poziomowi talentu. Jeśli adept musi użyć 
bardziej skomplikowanego języka, niż pozwala mu na to 
wynik testu, musi się spróbować jeszcze raz. 
Wyczerpanie zależy od stopnia trudności konwersacji i 
potrzeby skupienia. Języki są skomplikowane i 
posiadają wiele wariacji i dialektów. Czasem są one 
zależne od regionu, miasta lub nawet kaeru.  Adepci 
próbujący nauczyć się dialektu dodają +2 do Trudności 
Przyswojenia języka bazowego. Adept musi znać język 
bazowy, by nauczyć się dialektu. Dialekty są zapisywane 
w nawiasie obok języka bazowego. Adept może się 
nauczyć dialektów każdego języka w ilości równej 
Poziomowi Znajomości Języka. Przy próbie mowy w 
dialekcie adept, który zna język bazowy, lecz nie zna 
dialektu, dodaje +2 do Trudności Testu. 
 
Trudność Przyswojenia: 
Krasnoludzki 5 
Sperethiel (Elficki) 6 
Ludzki 6 
Obsydiański 7 
Or’zet (Orczy) 6 
T’skrang 7 
Trolli 6 
Wietrzniacki 7 
 

Spell Matrix  
(Matryca) 
Stopień: Poziom   Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Matryca jest astralną konstrukcją, która pozwala 
czarodziejom rzucać zaklęcia nie niepokojąc 
mieszkańców przestrzeni astralnej. Talent Matryca 
reprezentuje najbardziej podstawowy typ matrycy. 
Czarodziej może bezpiecznie rzucić zaklęcie tylko, jeśli 
wcześniej umieścił je w matrycy. Poziom Matrycy 
determinuje maksymalny Krąg Zaklęcia, które może 
ona utrzymać. Pancerz Duchowy Matrycy absorbuje 
obrażenia z ataków w nią skierowanych, np. z Talentu 
Cios w Matrycę, i jest równa bazowemu Pancerzowi 
Duchowemu rzucającego zaklęcie. Każda Matryca 
reprezentuje osobny talent z własnym Poziomem i jest 
ulepszana niezależnie. 
 

Spellcasting  
(Rzucanie Czarów) 
Stopień: Poziom+PER  Akcja: Standardowa  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 0 
 
Mag rzuca zaklęcia wykonując Test Rzucania Czarów 

przeciwko Trudności Rzucenia Czaru podanym w 
opisie zaklęcia. Sukces oznacza, że zaklęcie zostało 
rzucone i należy określić jego efekt. Patrz Magia 
Zaklęć, str. 129 po więcej informacji i Zaklęcia, str. 
140 po opisy zaklęć. 
 

Spirit Dodge  
(Nadnaturalny Unik) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa (tekst)  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept, poświęcając Standardową Akcję wykonuje 
Test Nadnaturalnego Uniku (6), przywołuje ducha, 
który ochrania go w walce. Jeśli mu się powiedzie, 
przywołany zostaje duch, który zostaje uwięziony w 
ciele Adepta na ilość godzin równą Wynikowi Testu 
lub do momentu odesłania przez adepta. Niezależnie 
od woli Adepta, duch stara się automatycznie unikać 
ataków, które w innym wypadku raniłyby go, nawet, 
jeśli on sam nie widzi nadchodzącego ciosu. Adept 
wykonuje Test Nadnaturalnego Uniku przeciwko 
każdemu Testowi Ataku jako Akcję Darmową. Za 
każdy test adept otrzymuje Punkt Wyczerpania. 
Nadal może zostać Powalony przez otrzymanie Rany 
lub Przewracanie (opcję walki). W tej sytuacji kary do 
Testów Akcji są także brane uwagę w Testach 
Nadnaturalnego Uniku - możliwości ducha do 
wypchnięcia adepta z zasięgu broni są ograniczone. 
Adept przyjmuje kary Zaskoczenia lub Oflankowania 
jak w normalnej sytuacji. 
 

Spirit Hold  
(Powstrzymanie Ducha) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept więzi w jednym miejscu ducha znajdującego 
się w zasięgu 20 metrów przez stawienie mu czoła i 
wydanie rozkazu. Wykonanie Testu Powstrzymania 
Ducha przeciwko Obronie Magicznej celu. W 
przypadku sukcesu duch pozostaje uwiązany w 
miejscu na liczbę rund równą Poziomowi 
Powstrzymania Ducha, przez który to czas nie może 
się ruszać ani wykonywać akcji innych, niż 
komunikacja. Adept musi być skoncentrowany, by 
utrzymać ducha w miejscu - on także nie może się 
poruszać ani wykonywać czynności poza 
komunikacją. Jeśli złamie tę zasadę, duch zostaje 
uwolniony. Duch może się uwolnić wykonując udany 
Test Siły Woli przeciwko Stopniowi Powstrzymania 
Ducha. Gdy działanie talentu się kończy, adept może 
powtórzyć test, by przedłużyć jego działanie. Jeśli 
działanie talentu zakończy się przed określoną testem 
ilością rund poprzez podjęcie akcji przez adepta lub 
zdanie przez ducha Testu Siły Woli, adept musi 
uzyskać wyższy o jeden stopień Poziom Sukcesu niż 
przy poprzedniej próbie, by skutecznie uwiązać 
ducha.  
 

Spirit Mount  
(Przywołanie Rumaka) 
Stopień: Poziom+PER Akcja: Standardowa  
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Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept przywołuje wierzchowca, wykonując Test 
Przywołania Rumaka przeciwko Obronie Magicznej 
wierzchowca. W przypadku sukcesu pojawia się rumak 
‘o płonących oczach i skórze świetlistej niczym letnia 
mgła’ na ilość rund równą Wynikowi Testu, po których 
stworzenie rozpływa się we mgle. Przywołane 
wierzchowce zwykle przyjmują kształt konia, choć 
zdarza mu się przybierać inne kształty. Tylko 
przywołujący może dosiąść ducha. Rumak może 
chodzić lub galopować w powietrzu lub nad wodą, lecz 
nie może tego dokonać z jeźdźcem na grzbiecie. Może 
zatopić się na metr w podłożu, pozwalając jeźdźcowi na 
przejazd korytarzami za niskimi dla jeźdźca na 
wierzchowcu. Zawsze posiada następujące statystyki: 
 
Spirit Mount 
ZR: 6 SF: 7 ŻYW: 8 
PER: 4 SW: 4 CHA: 5 
Inicjatywa: 7  Obrona Fizyczna: 8 
Akcje: 1   Obrona Magiczna: 6 
Atak (1): 7  Obrona Społeczna: 7 
Obrażenia:  Panerz fizyczny: 0 
Tratowanie (2): 9 Pancerz Duchowy: 0 
Próg Życia: 44  Testy Zdrowienia: 4 
Próg Przytomności: 36 Powalenie: 8 
Próg Ran: 13  Szybkość:10 
Pula Legend: Pierwszy Krąg 
Moce: Wielki Skok T (2): 8, Sprint (3) 
 

Spirit Talk  
(Rozmowa z Duchami) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa   
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept może rozmawiać z duchami i bytami, włączając 
te, które nie mówią w językach jemu znanych i te, które 
nie komunikują się werbalnie, wykonując Test 
Rozmowy z Duchami przeciwko Obronie Magicznej 
celu. W przypadku sukcesu, adept może rozmawiać z 
istotą przez ilość minut równą Poziomowi Rozmowy z 
Duchami. Ten talent nie skłania ducha do rozmowy, 
jedynie umożliwia komunikację. 
 

Spot Armor Flaw  
(Wypatrzenie Wady Pancerza) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Prosta  
Karma: Tak     Wyczerpanie: 0 
 
Adept wykrywa słabość w pancerzu postaci wykonując 
Test Wypatrzenia Wady Pancerza przeciwko wyższej 
wartości: Obronie Magicznej celu lub jego pancerza. 
Sukces oznacza wypatrzenie wad i obniża o jeden 
stopień, wymagany do Przebicia Pancerza Poziom 
Sukcesu (Ogromny na Duży, Wyjątkowy na Ogromny, 
itd.) na liczbą rund równą Poziomowi Wypatrzenia 
Wady Pancerza. Efekt talentu nie kumuluje się z 
talentem Pokazanie Wady Pancerza. 
 

Sprint  
(Sprint) 

Stopień: Poziom      Akcja: Prosta  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept tymczasowo nasyca się magiczną prędkością 
dodając Poziom Sprintu do Szybkości na czas tej 
rundy. Sprint nie może być użyty razem z innymi 
poprawiającymi ruch talentami takimi jak Wielki 
Skok, Powietrzny Chód. Bonus zapewniony przez 
Sprint nie jest podwojony przy użyciu opcji walki 
Bieg (str. 225). 
 

Steel Thought  
(Umysł Ze Stali) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept opiera się działaniu magicznych zdolności, 
których celem jest jego Obrona Magiczna. Za każdym 
razem kiedy jest celem takiej zdolności, adept może 
wykonać Test Umysłu ze Stali, przeciwko wynikowi 
Testu Efektu jego przeciwnika. Jeśli test się 
powiedzie jego myśli przekute zostają w bardziej 
odporne wzorce, broniąc się przed działaniem 
zdolności. Talent działa podobnie do talentu Unik, ale 
jest skuteczny tylko przeciwko magicznym 
zdolnościom takim jak talenty, zaklęcia, moce 
stworzeń. Adept może użyć talentu tyle razy, ile 
wynosi jego Poziom Umysłu ze Stali, ale tylko raz na 
jedną próbę trafienia go. 
 

Steely Stare  
(Przeszywające Spojrzenie) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept zastrzasza przeciwnika swym przeszywającym 
spojrzeniem, natarczywie się w niego wpatrując i 
wykonując Test Przeszywającego Spojrzenia 
przeciwko Społecznej Obronie celu. W przypadku 
sukcesu, cel odczuwa zimny dreszcz przebiegający 
wzdłuż jego ciało kręgosłupa i obawia się adepta 
przez ilość minut równą Poziomowi Przeszywającego 
Spojrzenia. Podczas trwania talentu wróg nie 
wykonuje żadnych Akcji przeciwko bohaterowi, 
włączając w to Testy Interakcji - Perswazji, 
Zastraszenia itd. - chyba, że zostanie zaatakowany. 
Cel może się otrząsnąć dzięki udanemu Testowi Siły 
Woli przeciwko Stopniowi Przeszywającego 
Spojrzenia.  
 

Stopping Aim  
(Powstrzymujący Znak) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept zatrzymuje postać w zasięgu swego wzroku 
oraz oręża przez wycelowanie w niego z broni 
strzeleckiej lub miotanej i wykonanie Testu 
Powstrzymującego Znaku przeciwko Obronie 
Społecznej celu. W przypadku sukcesu, mały, lecz 
widoczny znaczek pojawia się na piersi przeciwnika. 
Zatrzymuje się on natychmiast ze strachu przed 
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trafieniem na liczbę rund równą Wynikowi Testu. Cel 
pozostaje zahipnotyzowany, dopóki nie zostanie 
zaatakowany, nie skończy się czas trwania talentu lub 
nie wykona udanego Testu Siły Woli przeciwko 
Stopniowi Powstrzymującego Znaku adepta. Ciągłe 
celowanie wymaga pełnego skupienia adepta i nie może 
on wykonywać innych Standardowych Akcji, inaczej 
przerywa działanie talentu. 
 

Summon  
(Przywołanie) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Unikalne dla każdej dyscypliny. Adept przywołuje 
żywiołaka lub inne stworzenie z innego wymiaru do 
swej obecnej lokacji, wykonując Test Przywołania 
przeciwko Obronie Magicznej istoty. Jeśli test się 
powiedzie, udaje się przywołać byt, a adept 
najprawdopodobniej będzie potrzebował innych 
umiejętności lub zaklęć, by skutecznie z istotą 
negocjować lub ją kontrolować. Talent jest unikalny dla 
niektórych Dyscyplin i ogranicza to postać do 
przywoływania tylko określonego typu stworzeń. Typ 
ducha jest określony w nawiasie obok nazwy talentu 
przy indywidualnym opisie Dyscypliny. Patrz 
Przywoływanie, str.211. 
 

Sure Mount  
(Utrzymanie się w Siodle) 
Stopień: Poziom+SF   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept na wierzchowcu unika strącenia, wykonując Test 
Utrzymania się w Siodle zamiast Testu Powalenia., 
który jest zmuszony wykonać (patrz Walka Jeździecka, 
str. 233). 
 

Surprise Strike  
(Atak z Zaskoczenia) 
Stopień: Poziom+SF   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept korzysta z przewagi zaskoczenia, by wykonać 
znaczący cios. Jeśli jego Test Ataku   przeciwko 
Zaskoczonemu (str. 409) przeciwnikowi jest udany, 
adept zastępuje Stopień Siły Fizycznej, Stopniem 
Talentu w Teście Obrażeń. Zwykle przeciwnicy mogą 
zostać Zaskoczeni na początku starcia, choć niektóre 
talenty i umiejętności pozwalają na odzyskania 
Zaskoczenia w trakcie walki. 
 

Swift Kick  
(Błyskawiczne Kopnięcie) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Jeśli adept ma wolną nogę(lub ogon w przypadku 
t’skranga) i wyższą Inicjatywę, może kopnąć 
przeciwnika wykonując Test Błyskawicznego Kopnięcia 
przeciwko Obronie Fizycznej celu jako dodatkowy atak 

w zwarciu. Sukces pozwala wykonać Test Obrażeń dla 
walki wręcz. 
 

Swing Attack  
(Atak w Locie) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept huśta się z wyższej pozycji na przeciwnika przy 
użyciu lin, olinowania statku, pnączy. Przed atakiem 
adept decyduje, czy chce wylądować przy 
przeciwniku, czy przelecieć obok. Jeśli będzie 
kontynuował lot, jego atak jest traktowany jako 
Pikowanie (str. 234), ale nie dostaje żadnych kar i 
wyczerpania za Dzielenie Ruchu - są uwzględnione w 
działaniu talentu. Adept wykonuje Test Ataku w Locie 
jako Test Ataku w zwarciu. Sukces pozwala dodać 
Poziom Rozhuśtanego Ataku do Testu Obrażeń. 
Dalsza lot wymaga wykonania Testu Siły Fizycznej 
przeciwko Stopniowi Żywotności celu, aby uniknąć 
strącenia przez impet uderzenia. Porażka oznacza 
upadek, otrzymanie obrażeń od Upadku o Stopniu 
5/K8 i automatyczne Powalenie. Adept może zastąpić 
Stopień Zręczności, Stopniem Ataku w Locie podczas 
prób huśtania się na linach również poza walką. 
 

Tactics  
(Taktyka) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept kieruje walką na korzyść swoich żołnierzy. 
Postacie dowodzone muszą być nastawione 
przynajmniej Przyjazne wobec dowódcy. Dowódca 
decyduje, czy biorą podkomendni biorą udział w 
ofensywie, czy defensywie. Test Taktyki wykonuje się 
przeciwko Obronie Społecznej dowódcy 
przeciwników. Jeśli test się powiedzie, podwładni 
otrzymują +1 do Testów Ataku/Obrażeń (zależnie od 
dowódcy) - ofensywa, +1 do Obrony Fizycznej/ 
Magicznej/ Społecznej - defensywa, za każdy Poziom 
Sukcesu. Żałosna Porażka oznacza, że dowódca 
całkowiecie mylnie ocenił sytuację i jego podwładni 
otrzymują -1 do odpowiednich testów/obron. Adept 
może dowodzić liczbą osób równą Poziomowi Taktyki 
x 20 przez liczbę minut równą Poziomowi Taktyki. 
Jeżeli kilka osób stara się dowodzić to najwyższy 
Poziom Sukcesu określa bonus i to, kto dowodzi. 
Talent nie działa na postacie graczy! 
 

Taunt  
(Prowokacja) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept rozprasza przeciwnika (który musi być w stanie 
go zrozumieć) ubliżając i poniżając go, wykonując 
Test Prowokacji przeciwko Obronie Społecznej celu. 
jeśli test się powiedzie, cel otrzymuje -1 do wszystkich 
Testów Akcji i -1 do Obrony Społecznej na każdy 
Poziom Sukcesu, począwszy od Przeciętnego. 
Modyfikatory utrzymują się przez liczbę rund równą 
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Poziomowi Prowokacji. 
 

Temper Other  
(Hartowanie Innych) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept przeprowadza ten rytuał, żeby wzmocnić kogoś i 
uczynić odporniejszym na obrażenia. Musi być 
wypoczęty i w dobrym zdrowiu (bez Aktualnych 
Obrażeń i Ran, z wyjątkiem tych od Magii Krwi) albo 
rytuał automatycznie zawodzi. Adept pobiera lodowy 
eter z przestrzeni astralnej, tocząc chłodzącą substancję 
po ciele celu w trakcie półgodzinnej intensywnej 
medytacji. Po niej wykonuje Test Hartowania Innych 
przeciwko wyższej z wartości: Stopnia Żywotności celu 
lub 6. Sukces pozwala dodać Poziom Hartowania 
Innych do Progu Życia, Przytomności i Ran na jeden 
dzień. Porażka oznacza otrzymanie Liczby Obrażeń 
równych Progowi Ran i Rany (nie chroni przed nimi 
pancerz). Można czerpać korzyść tylko z jednego 
udanego rytuału Hartowania dziennie. 
 

Temper Self  
(Hartowanie Siebie) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 0 
 
Adept przeprowadza ten rytuał, żeby się wzmocnić i 
stać się odporniejszym na obrażenia. Musi być 
wypocząty i w dobrym zdrowiu (bez Aktualnych 
Obrażeń i Ran, z wyjątkiem tych od Magii Krwi) albo 
rytuał automatycznie zawodzi. Adept pobiera lodowy 
eter z przestrzeni astralnej, tocząc chłodzącą substancję 
po swoim ciele w trakcie półgodzinnej intensywnej 
medytacji. Po niej wykonuje Test Hartowania Siebie 
przeciwko wyższej z wartości: Stopnia Żywotności lub 
6. Sukces pozwala dodać Poziom Talentu do Progu 
Życia, Przytomności i Ran na jeden dzień. Porażka 
oznacza otrzymanie Liczby Obrażeń równych Progowi 
Ran i Rany (nie chroni przed nimi pancerz). Można 
czerpać korzyść tylko z jednego udanego rytuału 
Hartowania dziennie. 
 

Temperature  
(Kontrola Temperatury) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 1 
 
Adept kontroluje temperaturę w pomieszczeniu nie 
większym niż Poziom Kontroli Temperatury w metrach 
w każdym kierunku. Wykonuje Test Kontroli 
Temperatury przeciwko najwyższej Obronie Magicznej: 
osób wewnątrz, wliczając siebie lub pomieszczenia. 
Sukces pozwala natychmiastowo podnieść lub obniżyć 
panującą w pomieszczeniu temperaturę o maksymalnie 
Poziom Kontroli Temperatury x 6 stopni Celsjusza na 
liczbę godzin równą Wynikowi Testu. Adept może 
przerwać działanie w każdej chwili jeśli znajdzie się 
wewnątrz lub blisko pomieszczenia. Temperatura wraca 
do stanu normalnego w ciągu jednej rundy. 
 

Thought Link  
(Umysłowa Więź) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept nawiązuje łączność telepatyczną z postacią lub 
chowańcem w zasięgu wzroku, wykonując Test 
Umysłowej Więzi przeciwko Obronie Magicznej celu. 
Sukces umożliwia prowadzenie telepatycznej 
rozmowy z celem, tak długo jak znajduje się on 
Poziom Umysłowej Więzi x 100 metrów od niego, 
przez liczbę minut równą Wynikowi Testu. Telepatia 
jest cicha i nie wymaga większego wysiłku niż 
formowanie słów w umyśle. Myśli przechodzą ubrane 
w słowa w towarzystwie buczenia i łaskoczącego 
ciśnienia. Może to być nieprzyjemne dla 
niespodziewającego się celu. 
 

Thread Weaving  
(Tkanie Wątków) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie   Wyczerpanie: 0 
 
Unikalne dla każdej dyscypliny. Adept tworzy i 
manipuluje magicznymi wątkami. Może posidać 
maksymalnie tyle aktywnych trwałych wątków, ile 
wynosi jego Stopień Tkania Wątków. Każdy z wątków 
może być utkany do maksymalnego Poziomu Wątku 
równego Stopniowi Tkania Wątków. Limit nie 
obejmuje wątków zawartych we wzrocach zaklęć; 
wątki te są tymczasowe, trwające tylko tyle, by 
pozwolić na rzucenie zaklęcia. Jeśli mag uzyska 
Ogromny Sukces podczas tkania wzorca zaklęcia, 
udaje mu się utkać dodatkowy wątek do zaklęcia w 
danej rundzie (Zob. Działanie Magii, str.104 i Magia 
Zaklęć, str. 129). Każda Dyscyplina posiada swój 
unikatowy, Nazwany wariant Tkania Wątków, 
podany w opisie Dyscypliny. Jeśli zasada wymaga 
użycia konkretnego Talentu Tkania Wątków, należy 
użyć talentu o tej konkretnej Nazwie z podanej 
Dyscypliny, nie zaś jakiegokolwiek Talentu Tkania 
Wątków. Adepci praktykujący dwie Dyscypliny 
rozwijają swoje talenty Tkania Wątków niezależnie od 
siebie (zob. Nauka Nowych Dyscyplin, str. 241). Przy 
tkaniu permanentnych wątków, adepci używają tylko 
Tkania Wątków na najwyższym Poziomie. Talent daje 
także ograniczone astralne widzenie zwanego 
Widzeniem Wątków (zob. Astralne Odczuwanie, str. 
112) dającego możliwość wykrywania wątków i 
wzorców (zob. Natura Wątków, str. 113). 
 

Throwing Weapons  
(Broń Miotana) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept wykonuje atak miotany w walce dystansowej 
rzucając kamieniem, sztyletem, włócznią lub innym 
przedmiotem i wykonując Test Broni Miotanej 
przeciwko Obronie Fizycznej celu. Jeśli test się 
powiedzie, adept trafia cel i wykonuje Test Obrażeń 
dla użytej broni. Patrz Rzucanie str. 232. 
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Tiger Spring  
(Tygrysi Skok) 
Stopień: Poziom   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept reaguje w walce szybciej niż normalnie dodając 
Poziom Tygrysiego Skoku do Testu Inicjatywy w tej 
rundzie. Talent może być użyty z innymi talentami 
ulepszającymi Inicjatywę, takimi jak Powietrzny Taniec, 
str. 59. 
 

Tracking  
(Tropienie) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept podąża śladami ludzi lub zwierząt używając 
kombinacji magii jasnowidzenia i swych zmysłów, w 
szczególności wzroku i węchu, by odnaleźć wskazówki 
co do kierunku ich podążania. Gdy zlokalizuje ślady 
dzięki poszukiwaniom lub Testowi Percepcji, wykonuje 
Test Tropienia przeciwko Trudności Wykrycia śladów. 
Podstawowa Trudność Wykrycia jest równa najniższej 
wartości Zręczności pośród członków śledzonej grupy. 
Jeśli trop ma ponad dzień, dodaj +2 do Trudności 
Wykrycia; jeśli jest starszy, niż tydzień, dodaj +3 za 
każdy tydzień, który minął. Jeśli ślady zostały zatarte 
przez pogodę (deszcz lub śnieg), adept musi uzyskać 
minimum Duży Sukces, by móc nimi podążyć. W 
przypadku sukcesu, słaby, świetlisty obraz śladów 
zostaje odbity na źrenicy adepta. Dzięki temu widzi on 
ten sam obraz na ścieżce przed sobą i jest w stanie nim 
podążać przez ilość godzin równą Poziomowi Tropienia. 
Adept może także użyć talentu, by zatrzeć własne ślady, 
jeśli nie porusza się szybciej, niż pozwala mu na to 
Szybkość. Musi trzymać się z tyłu grupy i poświęcić czas 
na zacieranie śladów. Adept wykonuje test za każdy 
dzień podróży, którego wynik określa Trudność 
Wykrycia śladów przez innych. 
 

Trap Initiative  
(Uniknięcie Pułapki) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept błyskawicznie reaguje na zwolnienie 
mechanizmu pułapki magicznej lub mechanicznej, by 
uniknąć ataku. Jeśli uruchomi pułapkę podczas prób 
rozbrojenia lub pułapka, w której zasięgu się znajduje, 
zostanie uruchomiona, adept wykonuje Test Uniknięcia 
Pułapki przeciwko Testowi Inicjatywy pułapki. W 
przypadku sukcesu działa zanim jeszcze pułapka 
zostanie uruchomiona, z dużym prawdopodobieństwem 
unikając obrażeń.  Adept może użyć najwyżej połowy 
swojej Szybkości, by usunąć się z drogi. Jeśli test 
zawiedzie, pułapka działa normalnie. Patrz Wykrywanie 
Pułapek, str.65 i Rozbrojenie Pułapki, str.65. 
 

Trick Riding  
(Woltyżerka) 

Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept na wierzchowcu wykonuje akrobacje, 
wykonując Test Woltyżerki w miejsce Testów Uniku, 
aby uniknąć ataków w walce w zwarciu lub 
dystansowych skierowanych w niego lub w 
wierzchowca. Może też poprowadzić wierzchowca do 
skoku przez przeszkody, wykonując Test Woltyżerki o 
Stopniu Trudności określanym przez Mistrza Gry. 
Skok przez 1-metrowy płot - Stopień Trudności 4; 
skok przez 3-metrową przepaść - Stopień Trudności 
12. Jeśli adept lub wierzchowiec musi wykonać Test 
samej Zręczności na powodzenie jakiegoś manewru, 
może wykonać Test Woltyżerki. Niektóre manewry w 
Walce Jeździeckiej (patrz str.233) wymagają Testów 
Woltyżerki jeśli zwierzę nie było wytrenowane lub 
jeździec nie zna wierzchowca. 
 

True Shot  
(Celny Strzał) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept przeprowadza ekstremalnie skuteczny atak 
dystansowy. Celny Strzał wymaga użycia 1 Punktu 
Karmy, nawet jeśli jest to Talent Dyscyplinarny. Test 
Celnego Strzału zastępuje Test Ataku adepta. Jeżeli 
Wynik Testu nie jest wystarczająco wysoki, aby 
osiągnąć sukces, adept musi wydać kolejny Punkt 
Karmy, rzucić Kością Karmy i dodać wynik do 
poprzedniego testu. Czynność powtarza się do 
momentu, w którym adept nie osiągnie sukcesu, lub 
nie wyda liczby Punktów Karmy równej Poziomowi 
Celnego Strzału (od tego momentu nie musi wydawać 
Karmy). Gdy Test Ataku się powiedzie, cel nadal 
może uniknąć ataku przy pomocy zdolności takich jak 
Unik, czy zaklęcia Mglista Tarcza. Pomimo tego nie 
może zostać użyte więcej Karmy, aby podnieść Wynik 
Testu. Celny Strzał jest bardzo efektywny jeśli 
zostanie użyty w połączeniu z talentem Strzał na 
Ślepo. 
 

True Sight  
(Przejrzenie Iluzji) 
Stopień: Poziom Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept łatwiej może przejrzeć iluzje dodając Poziom 
Przejrzenia Iluzji do wyniku każdego Testu 
Nieuwierzenia lub Przejrzenia iluzji. Ten bonus nie 
zwiększa efektywności oryginalnego testu poza 
bonusem do przejrzenia iluzji. Patrz Iluzje, str.139. 
 

Unarmed Combat  
(Walka Wręcz) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept przeprowadza atak przy użyciu swoich nóg, 
rąk, innych części ciała, lub stara się Pochwycić i 
przytrzymać przeciwnika. Wykonuje Test Walki 
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Wręcz przeciwko Obronie Fizycznej celu. Sukces 
oznacza, że atak się powiódł, a do Testu Obrażeń używa 
się tylko Stopnia Siły Fizycznej (chyba, że napisane 
inaczej). Patrz Walka Wręcz, str. 230. 

Versatility  
(Wszechstronność) 
Stopień: Poziom Akcja: ND  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Wszechstronność to talent rasowy, dostępny jedynie dla 
ludzkich adeptów (patrz Wszechstronność, str.21). 
Adept z Poziomami Wszechstronności może nauczyć się 
talentów Dyscyplin innych niż własna za koszt w 
Punktach Legend, który musiałby poświęcić adept 
danej Dyscypliny. Musi trenować z adeptem każdej z 
Dyscyplin, od której zapożycza talent, czego większość 
członków niektórych Dyscyplin nie jest przychylna. 
Czas i cena treningu jest określana przez Mistrza Gry i 
może być nawet tak wysoka, jak cena awansu na Krąg, 
na którym nauczyciel poznał dany talent. Adept może 
się nauczyć tylu talentów z innych Dyscyplin, ile wynosi 
jego Poziom Wszechstronności. Nie może się też 
nauczyć talentu z Kręgu wyższego, niż najwyższy Krąg 
którejkolwiek z jego Dyscyplin. Talentów Opcjonalnych 
można nauczyć się tylko na tym Kręgu, na którym 
wybrał je nauczyciel adepta, nawet, jeśli sam talent 
pochodzi z Kręgu niższego. Talenty wyuczone dzięki 
Wszechstronności nigdy nie są Talentami 
Dyscyplinarnymi. Te talenty, włącznie z 
Wszechstronnością, nie są brane pod uwagę przy 
awansie na wyższy krąg. Adept nie może dzięki 
Wszechstronności uczyć się talentów dostępnych 
normalnie dla swojej Dyscypliny ani ich ulepszać, może 
natomiast uczyć się Talentów Opcjonalnych swojej 
Dyscypliny dostępnych jako Talenty Dyscyplinarne dla 
innych Dyscyplin na odpowiednich Kręgach. Dzięki 
temu talentowi można uczyć się różnych wariantów 
Tkania Wątków oraz Przywołania. Patrz Ludzka 
Wszechstronność i Rzucanie Czarów, str.132. 
 

Wheeling Attack  
(Atak z Podjazdu) 
Stopień: Poziom+ZR   Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 1 
 
Adept w siodle wykonuje bardziej efektywną Szarżę 
(Walka Jeździecka, str.233). Nie wymaga się by jego 
wierzchowiec przed atakiem, ruszył się dalej niż jego 
Szybkość, ale jest wymagane by wierzchowiec ruszył się 
o swoją podwojoną Szybkość (przez Bieg, str.225) w 
trakcie rundy. Atak Obrotowy wymaga użycia Dzielenia 
Ruchu(str.226), ale nie jest traktowany jako Osaczony i 
nie otrzymuje Wyczerpania (oprócz z talentu). Adept 
wykonuje test talentu jako Test Ataku. 
 

Wheeling Defense  
(Obrona Obrotowa) 
Stopień: Poziom Akcja: Prosta  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept na wierzchowcu zmusza go do kręcenia się, 
myląc atakujących przeciwników przez ciągły ruch. 

Obrona Fizyczna adepta i wierzchowca zwiększa się o 
Poziom Talentu do końca rundy. W trakcie 
korzystania z talentu Szybkość Wierzchowca wynosi 
2, chyba, że coś ją dodatkowo obniży. Jeśli 
wierzchowiec pojedzie dalej, efekt talentu się kończy. 
 

Wilderness Survival  
(Sztuka Przetrwania) 
Stopień: Poziom+PER   Akcja: Podtrzymywana  
Karma: Nie     Wyczerpanie: 0 
 
Adept wie, jak przetrwać w dziczy. Umie znaleźć lub 
zbudować schronienie, wzniecić ogień, znaleźć wodę 
oraz jadalne rośliny. Adept wykonuje Test Sztuki 
Przetrwania przeciwko Stopniowi Trudności 
podanemu przez Mistrza Gry na bazie Tabeli 
Przetrwania (str.86), biorąc pod uwagę porę roku, 
pogodę i otoczenie. Każde użycie tego talentu trwa 
dwie godziny, a postać może go użyć cztery razy na 
dobę, co sprawia, że czasem będzie on musiał 
wybierać pomiędzy różnymi istotnymi potrzebami. 
Pozwala na znalezienie jedzenia, lecz nie daje 
bonusów do łowienia ryb, polowania ani tropienia. 
Niektóre tereny mogą nie być zamieszkane przez 
żadne zwierzęta czy porośnięte przez rośliny; bohater 
nie może skutecznie szukać jedzenia w takich 
miejscach. Na każdy Poziom Sukcesu talentu postać 
znajduje dość pożywienia dla jednej osoby na cały 
dzień. Przy budowaniu lub szukaniu schronienia, 
udany test pozwala na znalezienie ochrony przed 
lekkim deszczem, wiatrem lub śniegiem. W 
miejscach, gdzie nie ma oczywistych źródeł wody 
(które zawsze należy sprawdzić, by określić zdatność 
do picia), adept znajduje jeden litr wody (dzienne 
zapotrzebowanie jednej osoby) na każdy poziom 
udanego testu.  
 

Willforce  
(Moc Woli) 
Stopień: Poziom+SW Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 1 
 
Adept skupia swoją wolę, zwiększając efektywność 
swoich zaklęć i wzmacniając zdolność do odpierania 
magicznych zdolności, których jest celem. Adept 
używa Stopnia Mocy Woli kiedy określa Efekt 
zaklęcia albo opiera się efektom magicznych 
zdolności. 
 

Wind Catcher  
(Chwytanie Wiatru) 
Stopień: Poziom+SW   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
W trakcie spadania z wysokości, adept kontroluje 
swój lot przez wykonanie Testu Chwytania Wiatru 
(6). Przeciętny lub Duży Sukces oznacza, że ląduje nie 
otrzymując obrażeń od Upadku. Ogromny Sukces 
pozwala mu wylądować w wybranym kierunku nie 
dalej niż wysokość z jakiej spadał. Porażka oznacza 
upadek i otrzymanie obrażeń od Upadku. Adept może 
bezpiecznie spadać z wysokości równej Poziomowi 
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Chwytania Wiatru x 100 metrów. Powietrzni Łupieżcy 
często używają tego talentu do precyzyjnego ataku z 
powietrza na pozycje wroga. 
 

Winning Smile  
(Uwodzicielski Uśmiech) 
Stopień: Poziom+CHA   Akcja: Standardowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept wydaje się bardziej atrakcyjny w oczach postaci 
tej samej lub przeciwnej płci, zależnie od preferencji 
seksualnych celu. Wykonuje Test Uwodzicielskiego 
Uśmiechu przeciwko Obronie Społecznej celu. Jeśli test 
się powiedzie, cel postrzega postać jako atrakcyjną. 
Adept dodaje swój Poziom Uwodzicielskiego Uśmiechu 
do jakiegokolwiek Testu Interakcji wykonywanego 
przeciwko celowi przez ilość godzin równą Poziomowi 
Uwodzicielskiego Uśmiechu.  
Adept może wykonać tylko jeden Test Uwodzicielskiego 
Uśmiechu przeciwko danej osobie na dzień. Choć jest 
najbardziej skuteczny przeciwko członkom tej samej 
rasy, może działać także na inne, choć z większymi 
trudnościami. Mistrz Gry musi określić, czy w tym 
wypadku test wymaga wyższego Poziomu Sukcesu i o 
ile. Na przykład, człowiek chcący zaimponować 
krasnoludowi może potrzebować Dużego Sukcesu, lecz 
by wywrzeć wrażenie na T’skrangu - Ogromnego, zaś na 

smoku - Wyjątkowego, jeśli w ogóle jest to możliwe.  
 

Wood Skin  
(Drewniana Skóra) 
Stopień: Poziom+ŻYW Akcja: Standardowa  
Karma: Tak    Wyczerpanie: 0 
 
Adept zużywa Test Zdrowienia by wykonać Test 
Drewnianej Skóry, dodając wynik do swoich Prógów 
Życia i Przytomności na ilość godzin równą 
Poziomowi Drewnianej Skóry. Gdy jest aktywny, 
mięśnie i więzadła bohatera twardnieją, a skóra 
przybiera wygląd kory lub drewna. Nawet, jeśli adept 
zemdleje, talent nadal działa.  
 

Wound Balance  
(Zachowanie Równowagi) 
Stopień: Poziom+SF Akcja: Darmowa  
Karma: Nie    Wyczerpanie: 0 
 
Adept pewnie ustaje na nogach, zastępując Stopień 
Siły Fizycznej Stopniem Zachowania Równowagi przy 
wykonywaniu Testów Równowagi podtrzymując i 
balansując własnym ciężarem (w przeciwieństwie do 
sytuacji, gdy jest niesiony lub ujeżdża stworzenie). 
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