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Poniższy materiał podlega Klauzuli Ogólnego Dostępu (Open Game Content) i jest licencjonowany do publicznego użytku na warunkach Open Game License v1.0a.
Artefakty
Artefakty to przedmioty bardzo potężne. Nie wchodzą w skład zwykłego magicznego ekwipunku. To legendarne relikty, wokół których może się toczyć fabuła całej kampanii. Każdy z nich stanowi doskonały temat, oś przygód – wyprawy mającej na celu odzyskanie takiego przedmiotu, walki z przeciwnikiem wyposażonym w coś takiego lub misji prowadzącej do zniszczenia artefaktu.
Nie znajdziesz tabeli pozwalającej losowo wybierać czy tworzyć artefakty. Powód jest prosty – winny one stać się elementem kampanii z wyboru, a nie przez przypadek.
Słabe artefakty
Słabe artefakty nie muszą być przedmiotami unikatowymi. Są raczej przedmiotami magicznymi, których nikt już nie potrafi stworzyć – przynajmniej przy użyciu środków dostępnych śmiertelnikom.
Opisy słabych artefaktów
Na najbliższych stronach opisano najczęściej spotykane słabe artefakty (co nie znaczy, że są one najliczniejsze).
Kamień filozoficzny: Rzadko spotykana magiczna substancja, która wygląda na zwykły czarny odłamek skały. Po rozłupaniu kamienia (ST złamania 20) widać, iż jest to tak naprawdę skorupa okrywająca jądro – magiczną rtęć, która pozwala czarodziejowi przemieniać najprostsze metale (żelazo i ołów) w srebro i złoto. Jeden kamień filozoficzny pozwala przekształcić do 2500 kilogramów żelaza w srebro lub do 500 kilogramów ołowiu w złoto. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że magiczna rtęć jest substancją niestabilną i wyparuje w ciągu 24 godzin od momentu rozłupania kamienia – w tym czasie należy dokonać wspomnianych przemian metali.
Rtęć, która stanowi jądro kamienia, można wykorzystać też do innych celów. Po zmieszaniu jej z dowolnym eliksirem leczenia otrzymuje się niezwykłą miksturę – olej życia. Skropione nią zwłoki zostają poddane działaniu czaru prawdziwe zmartwychwstanie.
Silne przemiany; PC 20; Waga: 1,5 kg.
Księga nieskończonych czarów: To dzieło obdarza członka dowolnej klasy umiejętnością rzucania zaklęć, które zapisano na jej kartach. Niestety, osoba, która nie potrafi czarować, otrzymuje jeden poziom negatywny już podczas pierwszej lektury. Dopóki księga będzie w posiadaniu tego śmiałka lub dopóki korzysta on z jej mocy, ten negatywny poziom należy brać pod uwagę.
Księga nieskończonych czarów liczy 1k8+22 strony, których naturę określa rzut kostką: 01–50 zaklęcia wtajemniczeń, 51–100 zaklęcia objawień.
Ustal dokładnie czar, korzystając z tabel przeznaczonych dla potężnych zwojów.
Raz przewróconej strony nie można ponownie otworzyć, tak więc kartkowanie księgi nieskończonych czarów to podróż w jednym kierunku. Zamknięty tom zawsze otwiera się na tej stronie, na której skończono czytanie. Księga znika, gdy odwrócona zostanie ostatnia strona.
Posiadacz księgi może raz dziennie rzucić zaklęcie zapisane na stronie, na której księga jest otwarta. Jeżeli ów czar znajduje się na liście zaklęć klasowych postaci, może go ona rzucić cztery razy danego dnia. Żadnej ze stron nie da się wyrwać, nie niszcząc przy okazji całej księgi. Zaklęcia nie można zaś rzucić tak jak czaru ze zwoju, nie da się go zatem skopiować do księgi zaklęć. Magia czarów jest związana z tym artefaktem.
Posiadacz księgi nie musi nosić jej ze sobą, aby korzystać z mocy tego dzieła. Śmiałek może ukryć tom w bezpiecznym miejscu, a sam udać się na poszukiwanie przygód – i będzie miał pełne prawo korzystać z mocy artefaktu.
Za każdym razem, gdy czar zostanie rzucony, istnieje ryzyko, że skoncentrowana w nim energia spowoduje magiczne przewrócenie strony, niezależnie od podjętych środków ostrożności. Właściciel księgi wie o tym i może nawet na tym skorzystać, ponieważ zyska dostęp do nowego czaru. Ryzyko przewrócenia strony przedstawia się następująco:

Sytuacja
Szansa na odwrócenie strony
Osoba potrafiąca rzucać zaklęcia używa czaru dostępnego dla jej klasy i poziomu
10%
Osoba potrafiąca rzucać zaklęcia używa czaru niedostępnego dla jej klasy i poziomu
20%
Osoba potrafiąca rzucać zaklęcia wykorzystuje czar objawień
25%
Osoba potrafiąca rzucać zaklęcia wykorzystuje czar wtajemniczeń
30%

Kwestie związane z czasem rzucania, ryzykiem niepowodzenia czaru i tym podobne należy rozstrzygać według zasad dotyczących rzucania zaklęcia ze zwoju.
Silna (wszystkie szkoły); PC 18; Waga: 1,5 kg.
Kula unicestwienia: Sfera absolutnej czerni, nicość w postaci kuli o średnicy 60 centymetrów. Ten artefakt to tak naprawdę otwór w strukturze multiwersum. Każda materia, która wjedzie z nim w kontakt, zostaje natychmiast wessana w próżnię i znika raz na zawsze, ulegając całkowitemu zniszczeniu. Unicestwioną w ten sposób postać wskrzesić może tylko interwencja jakiegoś bóstwa.
Kula unicestwienia pozostaje w bezruchu, spoczywając w jakimś miejscu – można rzec, iż przypomina dziurę w przestrzeni. Do poruszenia może ją zmusić jedynie wysiłek umysłowy (traktuj to jak przyziemną postać telekinezy: siły zbyt słabej, by naprawdę poruszyć jakiś obiekt, na którą jednakże nieważka kula jest wrażliwa). Zdolność bohatera do zyskania (lub utrzymania) kontroli nad kulą unicestwiania zależy od wyniku testu kontroli o ST 30 (akcja ruchu). Wspomniany test kontroli to rzut 1k20 + poziom postaci + modyfikator z Int śmiałka. Udany oznacza, że bohater może w akcji darmowej poruszyć kulę (zapewne po to, by dotknęła przeciwnika).
Kulę można kontrolować z odległości maksymalnie 12 metrów (bohater nie musi zatem blisko do niej podejść). Raz ustanowioną kontrolę podtrzymuje się, wykonując w każdej kolejnej rundzie test kontroli (zawsze o ST 30). Dopóki bohater ją zachowuje (testy nie kończą się porażką), może wpływać na kulę z odległości 12 metrów + 3 metry na poziom postaci. Artefakt porusza się w rundzie z szybkością 3 metrów + 1,5 metra na każde uzyskane w teście kontroli 5 punktów powyżej 30.
Nieudany test kontroli oznacza, że kula porusza się o 3 metry w kierunku, w jakim znajduje się bohater starający się ją przesunąć.
W sytuacji, gdy kulę unicestwienia starają się kontrolować dwie lub więcej istot, wykonywane są testy sporne. Jeśli żadnemu z rywali nie uda się zapanować nad artefaktem, ten podąży w kierunku postaci, która uzyskała najgorszy wynik.
Jeśli na kulę unicestwienia rzucony zostanie czar wrota, istnieje ryzyko 50% (k%, 01–50) na to, że zaklęcie spowoduje jej zniszczenie, szansa 35% (51–85), że nic się nie stanie i ryzyko 15% (86–100), że struktura przestrzeni ulegnie rozerwaniu – wszystko, co znajduje się w promieniu 54 metrów, zostanie przez szczelinę przeniesione na inny plan.
Jeżeli kuli dotknie berło niszczenia magicznych przedmiotów, oba te przedmioty wybuchną, niszcząc się nawzajem. Wszystko w promieniu 18 metrów otrzyma 2k6 × 10 obrażeń.
Na ten artefakt nie mają wpływu czary rozproszenie magii oraz rozłączenie maga.
Patrz także dalej, talizman potęgi.
Silne przemiany; PC 20.
Laska magów: Tę długą drewnianą laskę okutą żelazem zdobią pieczęcie mocy oraz różne runy, wyrzeźbione na jej powierzchni. Ten artefakt o znacznych możliwościach pozwala rzucać różne zaklęcia oraz obdarza wieloma mocami (niektóre wymagają poświęcenia ładunków, a inne nie).
Oto moce, których użycie nie wymaga poświęcenia ładunków.
•	Dłoń maga;
•	Powiększenie osoby (Wytrwałość neguje, ST 15);
•	Światło;
•	Wykrycie magii;
•	Zamknięcie drzwi;
•	Zbroja maga.
Oto moce, których użycie kosztuje 1 ładunek.
•	Błyskawica (10k6 obrażeń, Refleks zmniejsza o połowę, ST 17);
•	Kołatka;
•	Kula ognista (10k6 obrażeń, Refleks zmniejsza o połowę, ST 17);
•	Lodowa nawałnica;
•	Niewidzialność;
•	Pajęczyna;
•	Pirotechnika (Wola lub Wytrwałość neguje, ST 16);
•	Przejście w ścianie;
•	Rozproszenie magii;
•	Ściana ognia.
Oto moce, których użycie kosztuje 2 ładunki.
•	Przyzwanie potwora IX;
•	Telekineza (maksymalnie 200 kg; Wola neguje, ST 19);
•	Zamiana planów (Wola neguje, ST 21).
Ponadto laska magów obdarza osobę, która się nią posługuje, odpornością na czary 23. Jeżeli zaś posiadacz obniży ową odporność z własnej woli, będzie wchłaniać wszystkie wymierzone w niego czary wtajemniczeń niczym berło wchłaniania. W odróżnieniu jednakże od tego ostatniego przedmiotu poziomy zaklęć stają się ładunkami, nie zaś energią, którą można wykorzystać, rzucając zaklęcia. Jeżeli jednak laska wchłonie ponad 50 ładunków (taki jest limit w przypadku tego artefaktu), wybuchnie – sytuacja analogiczna do użycia mocy kaźni (patrz dalej). Warto zaznaczyć, że posiadacz artefaktu nie zdaje sobie sprawy, ile wymierzono w niego czarów i ile wchłonął on poziomów (co odróżnia niniejszy przedmiot od berła wchłaniania). Dlatego też absorbowanie czarów wiąże się z pewnym ryzykiem.
Moc kaźni: Laskę maga można złamać, wykorzystując niniejszą moc. Musi to być czyn świadomy i właściciel winien go zadeklarować W chwili złamania wszystkie pozostałe w lasce ładunki ulegają wyzwoleniu, wytwarzając energię rozchodzącą się w 9-metrowej fali. Stworzenia znajdujące się w odległości 3 metrów od pękniętego przedmiotu otrzymują obrażenia równe liczbie pozostałych w nim ładunków pomnożonej przez 8. Stworzenia znajdujące się w odległości od 3 do 6 metrów odnoszą rany równe liczbie pozostałych ładunków pomnożonej przez 6. Wreszcie istoty znajdujące się dalej, w odległości od 6 metrów do 9 metrów, otrzymują obrażenia równe liczbie pozostałych ładunków pomnożonej przez 4. Udany rzut obronny na Refleks (ST 17) oznacza, że ofiara otrzymuje tylko połowę wspomnianych ran.
Istnieje szansa 50% (k%, 01–50) na to, że istota, która złamała laskę, przeniesie się na inny plan egzystencji. Jeżeli jednak tak się nie stanie (51–100), wybuch zgromadzonej w przedmiocie energii ją zabije. Moc kaźni posiada niewiele przedmiotów – poza laską magów również laska potęgi.
Silna (wszystkie szkoły); PC 20; Waga: 2,5 kg.
Młot piorunów: Jest to duży młot bojowy powracania +3, który powoduje 4k6 obrażeń. Osoba, która ma na sobie pas siły giganta oraz rękawice siły ogra i która wie, że dzierżony przez nią oręż to młot piorunów (a nie młot bojowy +3), ma prawo wykorzystać wszystkie moce tej broni. Zyskuje też premię z usprawnienia +5, jeśli rzuca młotem, który w tym przypadku zadaje podwójne obrażenia. Ponadto premie wynikające z rękawic oraz pasa śmiałka, który używa niniejszego oręża, się kumulują (tylko na potrzeby korzystania z młota). Jakby tego było mało, trafiony młotem gigant ma prawo wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 20) – udany oznacza negację zabójczego efektu, lecz nie obrażeń.
Rzucony celnie młot wydaje głośny dźwięk podobny do grzmotu, oszałamiający na rundę wszystkie istoty znajdując się w promieniu 27 metrów (Wytrwałość neguje, ST 15). Młot ma przyrost zasięgu 9 metrów.
Silne wywoływanie, nekromancja i przemiany; PC 20; Waga: 7,5 kg.
Talia wielu rzeczy: Ten artefakt (przynoszący zarówno korzyści, jak i sprowadzający nieszczęścia) przechowuje się zwykle w pudełku lub skórzanej sakiewce. Każda talia składa się z pewnej liczby kart lub tabliczek wykonanych z kości słoniowej lub papieru welinowego. Wszystkie atuty zdobią symbole, malunki i pieczęcie. Osoba, która wyjmie kartę z talii, zyskuje związaną z atutem moc – może to mieć efekt tak pozytywny, jak i negatywny.
Właściciel talii wielu rzeczy musi powiedzieć, ile kart zamierza wyjąć, zanim to zrobi. Atuty należy wyjmować co godzinę. Ponadto śmiałek nie może wyciągnąć więcej kart, niż ogłosił na wstępie. Jeżeli zaś coś przeszkodzi mu w wyjęciu zadeklarowanej liczby atutów lub sam z tego zrezygnuje, karta samodzielnie wypadnie z talii. Wyjątek ma miejsce wtedy, gdy wyciągnięty zostanie błazen – wtedy posiadacz talii może się zdecydować na wyjęcie dwóch dodatkowych kart.
Wyjęta karta wraca z powrotem do talii, przez co można ją wyciągnąć kilkakrotnie, chyba że natrafi się na błazna lub głupca – te atuty są odrzucane. Artefakt składa się z 22 atutów. Możesz użyć kart tarota (druga kolumna w tabeli) lub zwykłych kart do gry (trzecia kolumna). Skrócone opisy efektów przedstawiono dalej.
Talia wielu rzeczy
Tabliczka
Karta tarota
Karta do gry
Efekt
Błazen 
XII. Wisielec
Joker (czarny)
Zyskujesz 10 000 PD lub dwa dodatkowe ciągnięcia z talii.
Czaszka 
XIII. Śmierć
Walet trefl
Pokonaj przerażające widmo lub ulegnij zniszczeniu na zawsze.
Euryale 
Dziesiątka mieczy
Dama pik
Odtąd dotyczy cię kara –1 do rzutów obronnych.
Głupiec 
0. Głupiec
Joker (czerwony)
Tracisz 10 000 PD i musisz ciągnąć raz jeszcze.
Gwiazda 
XVII. Gwiazda
Walet karo
Natychmiast zyskujesz premię dziedziczoną +2 do jednego atrybutu.
Idiota 
Dwójka pentakli
Dwójka trefl
Utrata Intelektu (permanentne wysączenie); możesz ciągnąć ponownie.
Klejnot 
Siódemka pucharów
Dwójka kier
Zyskujesz 25 sztuk biżuterii lub 50 klejnotów (wybór należy do ciebie).
Klucz 
V. Papież
Dama kier
Zyskujesz potężną broń magiczną.
Kometa 
Dwójka mieczy
Dwójka karo
Pokonaj następnego potwora na swojej drodze, by zyskać poziom.
Księżyc
XVIII. Księżyc
Dama karo
Otrzymujesz 1k4 życzenia.
Loch 
Czwórka mieczy
As pik
Zostajesz uwięziony.
Łotr
Piątka mieczy
Walet pik
Jeden z twoich przyjaciół zwraca się przeciwko tobie.
Nędza 
XVI. Wieża
Król pik
Natychmiast tracisz wszelkie bogactwa i dobra.
Płomienie 
XV. Diabeł
Dama trefl
Wrogość między tobą a przybyszem.
Próżnia
Ósemka mieczy
Król trefl
Ciało funkcjonuje, lecz dusza jest uwięziona gdzie indziej.
Przeznaczenie 
Trójka pucharów
As kier
Unikasz dowolnej, wybranej przez ciebie sytuacji... tylko raz.
Rycerz 
Walet mieczy
Walet kier
Zyskujesz sługę – wojownik 4. poziomu.
Słońce
XIX. Słońce
Król karo
Zyskujesz przeciętny cudowny przedmiot, który ci się przyda, i 50 000 PD.
Szpony 
Królowa pentakli
As trefl
Wszystkie magiczne przedmioty, które posiadasz, natychmiast znikają na zawsze.
Tron 
Czwórka pałek
Król kier
Zyskujesz 6 rang Dyplomacji i małą twierdzę.
Waga 
XI. Sprawiedliwość
Dwójka pik
Natychmiastowa zmiana charakteru.
Wezyr 
IX. Pustelnik
As karo
Znasz odpowiedź na następny dylemat, przed którym staniesz.
Błazen: Tę kartę zawsze należy odrzucić po wyciągnięciu – w przeciwieństwie do wszystkich innych poza głupcem. Bohater może zdecydować, że ciągnie następny atut lub z tego zrezygnować.
Czaszka: Pojawia się przerażające widmo – nieumarły, którego nie sposób odpędzić. Postać musi walczyć z nim samotnie. Jeśli inni zdecydują się jej pomóc, po nich także przyjdzie taka sama istota. Śmiałek zabity przez wspomniane widmo będzie już na zawsze martwy i nie będzie można przywrócić go do życia nawet za pomocą życzenia czy cudu.
Euryale: Ten meduzopodobny rysunek oznacza klątwę, którą zdjąć może jedynie karta przeznaczenie lub boska istota. Do tego czasu bohater permanentnie ponosi karę –1 do rzutów obronnych.
Głupiec: Bohater musi pociągnąć następną kartę i opłacić się w PD. Ten atut zawsze należy odrzucić po jego wyciągnięciu – w przeciwieństwie do wszystkich innych poza błaznem.
Gwiazda: Wybrany przez postać atrybut wzrasta o 2 punkty. Wzrosnąć może tylko wartość jednej cechy, nigdy dwóch.
Idiota: Karta powoduje natychmiastowe wysączenie 1k4+1 punktów Intelektu. Śmiałek może pociągnąć nową kartę.
Klejnot: Ta karta oznacza bogactwo. Biżuteria jest wykonana ze złota. Każda ozdoba ma wartość 2000 sz, a każdy klejnot – 1000 sz.
Klucz: Dzięki tej karcie śmiałek otrzymuje magiczną broń, którą umie się posługiwać, pojawi się znikąd w dłoni śmiałka.
Kometa: Postać musi bez niczyjej pomocy pokonać następnego wrogo nastawionego potwora lub potwory, jakie napotka – w przeciwnym wypadku utraci korzyści zapewniane przez niniejszą kartę. Jeśli próba się powiedzie, postać zyska liczbę punktów wystarczającą, by awansować na następny poziom.
Księżyc: Na karcie czasem znajduje się rysunek kamienia księżycowego z pewną liczbą rozbłysków symbolizujących życzenia, a czasem księżyc, którego faza wskazuje na liczbę życzeń (pełnia = 4, rosnący księżyc = 3, półksiężyc = 2, sierp = 1). Oczywiście życzenia mają moc analogiczną do czaru 9. poziomu. Trzeba je wykorzystać w czasie równym liczbie minut odpowiadającej liczbie życzeń.
Loch: Ta karta symbolizuje schwytanie – albo za pomocą czaru uwięzienie, albo przez jakąś potężną istotę. W każdym z przypadków postać traci wszystkie czary oraz ekwipunek. Bohater nie ciągnie więcej kart.
Łotr: W momencie wyciągnięcia tej karty jeden z przyjaciół postaci (BN, najlepiej kompan) staje się jej całkowicie obcy i na zawsze wrogo do niej nastawiony. Jeśli bohaterowi nie towarzyszy kompan, niechętna wobec niego będzie jakaś potężna osobistość albo cała społeczność czy zakon religijny. Wrogość pozostaje tajemnicą – do chwili, gdy dojrzeje do tego stopnia, by wybuchnąć z pełną niszczącą siłą.
Nędza: Jak sama nazwa wskazuje, w momencie wyciągnięcia tej karty osoba, która na nią natrafiła, traci wszelki niemagiczny dobytek.
Płomienie: Gniew, zazdrość i zawiść to tylko kilka powodów wrogości przybysza, która nie mija, dopóki jeden z członków drużyny nie zostanie zabity. Losowo określ rodzaj przybysza i załóż, że atakuje on postać (lub w jakiś inny sposób ją prześladuje) w ciągu 1k20 dni.
Próżnia: Ta czarna karta oznacza natychmiastowe nieszczęście. Ciało postaci nie traci sprawności, choć wygląda na to, iż zapadła ona w śpiączkę. Tak naprawdę jednak jej umysł został zamknięty w więzieniu gdzieś daleko – na odległej planecie lub innym planie, najprawdopodobniej w przedmiocie jakiegoś przybysza. Ani życzenie, ani cud nie pozwalają sprowadzić umysłu z powrotem, a co najwyżej wskazują miejsce uwięzienia. Śmiałek nie ciągnie więcej kart.
Przeznaczenie: Ta karta pozwala postaci uniknąć nawet natychmiastowego zdarzenia, jeśli sobie tego zażyczysz – tkanina rzeczywistości została rozplątana i na nowo spleciona. Zauważ, że to nie oznacza kreacji wydarzenia, które ma nastąpić. Karta pozwala jedynie powstrzymać nadejście czegoś lub odwrócić bieg przeszłych zdarzeń. Odwrócenie dotyczy tylko postaci, która wyciągnęła kartę. Pozostali członkowie drużyny muszą ponieść ewentualne konsekwencje.
Rycerz: Znikąd pojawia się wojownik, który wiernie służy postaci aż do śmierci. Jest tej samej rasy (gatunku) i płci, co bohater.
Słońce: Wylosuj w Tabeli: Przeciętne cudowne przedmioty rzecz użyteczną dla bohatera.
Szpony: W momencie wyciągnięcia tej karty wszelka magia posiadanych przez postać przedmiotów natychmiast nieodwracalnie znika.
Tron: W oczach innych postać staje się prawdziwym przywódcą. Zyskany mocą tej karty pałac pojawia się na dowolnej otwartej przestrzeni wskazanej przez śmiałka, lecz decyzję dotyczącą lokalizacji należy podjąć w ciągu godziny.
Waga: postać musi zmienić charakter na przeciwny. Jeśli bohater nie jest w stanie zachowywać się zgodnie z nowym charakterem, otrzymuje jeden poziom negatywny.
Wezyr: Ta karta daje postaci, która ją wyciągnęła, prawo jednorazowego odwołania się do nadnaturalnej mądrości w celu rozwiązania dowolnego problemu lub uzyskania wyczerpującej odpowiedzi na wskazane pytanie. To, czy zyskane w ten sposób informacje zostaną dobrze wykorzystane, stanowi zupełnie inną kwestię.
Silna (wszystkie szkoły); PC 20.
Talizman czystego dobra: Dobra istota (PD, ND, CD) rzucająca czary objawień, który posiada ten przedmiot, może sprawić, że pod stopami złej osoby (PZ, NZ, CZ) posługującej się zaklęciami objawień, znajdującej się w odległości maksymalnie 30 metrów, otworzy się płonąca szczelina. Wybrana ofiara zostaje na zawsze pochłonięta i trafia do samego jądra Ziemi. Posiadacz talizmanu musi być dobry, a jeśli jego myśli i czyny nie są naprawdę czyste, zła postać ma prawo do rzutu obronnego na Refleks (ST 19) – udany pozwala odskoczyć od szczeliny. Oczywiście, by moc zadziałała, ofiara musi stać na twardym podłożu.
Talizman czystego dobra ma 6 ładunków.
Jeśli talizmanu dotknie neutralna istota (PN, N, CN) rzucająca czary objawień, otrzyma ona 6k6 obrażeń. Natomiast zła osoba rzucająca czary objawień, który go dotknie, odnosi 8k6 ran. Na wszystkie inne postacie przedmiot nie ma wpływu.
Silne wywoływanie [dobro]; PC 18.
Talizman niechętnych życzeń: Wygląda jak kamień władania żywiołakami ziemi. Obdarzono go jednak zupełnie inną mocą, na którą ma wpływ Charyzma posiadacza. Postać, która dotknie tego artefaktu, musi wykonać test Charyzmy (ST 15).
Jeśli test się nie powiedzie, talizman zachowuje się jak kamień obciążenia. Osoba, która próbuje go odrzucić lub zniszczyć, otrzymuje 5k6 obrażeń – po czym talizman znika.
Jeżeli test się powiedzie, talizman obdarza posiadacza życzeniem. Pozostaje z postacią przez 5k6 godzin lub dopóki życzenie nie zostanie wykorzystane – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Potem znika.
W przypadku, gdy w teście wypadnie naturalne 20, postać nie będzie mogła pozbyć się talizmanu przez tyle miesięcy, ile ma punktów Charyzmy. Dodatkowo artefakt obdarzy ją jednym życzeniem na każde 6 punktów Charyzmy. Stanie się on również cieplejszy i zacznie delikatnie wibrować, gdy postać taka znajdzie w promieniu 6 metrów od mechanicznej lub magicznej pułapki (jeśli talizman nie spoczywa blisko ciała, ciepłota i wibrowanie nie mają żadnego znaczenia).
Niezależnie od sytuacji, talizman znika, gdy nadejdzie czas, a pozostają po nim jedynie diamenty warte 10 000 sz.
Silne przywoływanie; PC 20; Waga: 0,5 kg.
Talizman potęgi: Jest to mała adamantytowa pętla z rączką, której użyć mogą jedynie postacie potrafiące rzucać zaklęcia wtajemniczeń. Pozostali bohaterowie otrzymują 5k6 obrażeń, gdy tylko dotkną talizmanu lub wezmą go do ręki. Jeśli jednak przedmiot ów chwyci postać zdolna do rzucania zaklęć wtajemniczeń, która następnie skoncentruje się na kuli unicestwienia, talizman potęgi podwoi modyfikatory do testu kontroli kuli (czyli premię z Intelektu i poziomu postaci).
Gdy osoba posiadająca talizman zacznie kontrolować kulę unicestwienia, musi wykonywać test tylko raz na dwie rundy. Jeśli nie zdoła narzucić kontroli, kula rusza w jej stronę. Pamiętaj, że choć na kulę unicestwienia nie ma wpływu wiele czarów i efektów, kontrolująca moc niniejszego talizmanu może zostać stłumiona lub zanegowana.
Silne przemiany; PC 16; Waga: 0,5 kg.
Talizman prawdziwego zła: Zła istota (PZ, NZ, CZ) rzucająca czary objawień, który posiada ten przedmiot, może sprawić, że pod stopami dobrej osoby (PD, ND, CD) posługującej się zaklęciami objawień, znajdującej się w odległości maksymalnie 30 metrów, otworzy się płonąca szczelina. Wybrana ofiara zostaje na zawsze pochłonięta i trafia do samego jądra Ziemi. Posiadacz talizmanu musi być zły, a jeśli jego myśli i czyny nie są naprawdę plugawe i perwersyjne, dobra postać ma prawo do rzutu obronnego na Refleks (ST 19) – udany pozwala odskoczyć od szczeliny. Oczywiście, by moc zadziałała, ofiara musi stać na twardym podłożu.
Talizman prawdziwego zła ma 6 ładunków.
Jeśli talizmanu dotknie neutralna istota (PN, N, CN) rzucająca czary objawień, otrzyma ona 6k6 obrażeń. Natomiast dobra osoba rzucająca czary objawień, który go dotknie, odnosi 8k6 ran. Na wszystkie inne postacie przedmiot nie ma wpływu.
Silne wywoływanie [zło]; PC 18.
Potężne artefakty
Potężne artefakty to unikaty – istnieje tylko jeden taki przedmiot w całym wszechświecie.
Są to przedmioty obdarzone największą możliwą mocą, które mogą zachwiać równowagą świata i gry.
W przeciwieństwie do wszystkich innych przedmiotów magicznych, potężne artefakty naprawdę trudno jest zniszczyć. Każdy z nich można unicestwić tylko w jeden konkretny sposób.
Opisy potężnych artefaktów
Buzdygan świętego: Ta relikwia wygląda na zwykłą, zużytą i starą buławę. Pod tą postacią kryje się potężną moc. Buzdygan św. Cuthberta obdarza posiadacza premią z usprawnienia +5. Jest to święty, aksjomatyczny oręż niszczenia (patrz specjalne moce broni). Ponadto posługująca się nim osoba może na życzenie rzucić zaklęcie piekące światło (20. poziom czarującego).
Jęczący diament: Niniejszy artefakt wygląda na zwykły nieoszlifowany diament wielkości zaciśniętej pięści człowieka. Zawsze wydobywa się z niego złowrogi jęk bólu. Choć przedmiot powstał w wyniku tortur, nie jest zły. Osoba posiadająca jęczący diament może trzy razy dziennie zmusić ziemię i kamienie do zmiany kształtu (kształtowanie kamienia o obszarze działania 135 metrów sześciennych). Ponadto klejnot umożliwia przyzwanie starszego żywiołaka ziemi, który posiada maksymalną możliwą liczbę punktów wytrzymałości i który służy wiernie właścicielowi artefaktu aż do swej śmierci. Sprowadzić można tylko jedno takie stworzenie – jeśli zostanie zabite, następne można przywołać dopiero po 24 godzinach.
Kule władania smokami: W każdej znajduje się esencja i osobowość antycznego smoka innego typu (po jednym dla dziesięciu chromatycznych i metalicznych). Posiadacz kuli może dominować smoki konkretnego typu, jeśli znajdują się one w promieniu 150 metrów od niego (analogicznie do efektu czaru zdominowanie potwora). Każdy z gadów ma prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 25) – udany pozwala oprzeć się niniejszej mocy (odporność na czary nie wpływa na ten efekt). Ponadto każda kula władania smokami zapewnia właścicielowi premię do KP i rzutów obronnych stwora, którego osobowość w niej zamknięto. Wartości te zastępują współczynniki postaci – niezależnie od tego, które są wyższe. Można je zmienić tylko w jeden sposób: pozbywając się kuli. Posiadacz artefaktu jest też niepodatny na wszelkie zionięcia – ale tylko na broń oddechową – smoków, które należą do typu związanego z danym artefaktem. Może również trzy razy dziennie zionąć jak smok zamknięty w kuli.
Wszystkie kule władania smokami pozwalają właścicielom komunikować się słownie i wizualnie z posiadaczami innych kul. Ponadto śmiałek zawsze wie, czy w promieniu 15 kilometrów znajdują się jakieś smoki, a jeżeli chodzi o stwory związane z danym artefaktem, dystans ten wzrasta do 150 kilometrów. Gdy smok odpowiedniego typu znajduje się w promieniu 1,5 kilometra, właściciel kuli może określić jego dokładną lokalizację oraz wiek.
Niestety, osoba, która weszła w posiadanie jednej z tych kul, już na wieki ściąga na siebie wrogość wszystkich smoków, nawet jeżeli utraci artefakt. Gady te nie lubią, gdy ktoś czerpie moc, więżąc któregoś z nich.
Każda kula obdarza posiadacza pewnymi specyficznymi mocami, które zależą od typu uwięzionego w niej smoka. Właściciel artefaktu może z nich skorzystać raz w rundzie, a rzuca je na 10. poziomie czarującego.
•	Kula białego smoka: Ochrona przed energią (zimno) (Wytrwałość neguje, ST 17).
•	Kula błękitnego smoka: Przyspieszenie (Wytrwałość neguje, ST 17).
•	Kula czarnego smoka: Latanie (Wola neguje, ST 17).
•	Kula czerwonego smoka: Ściana ognia.
•	Kula miedzianego smoka: Sugestia (Wola neguje, ST 17).
•	Kula mosiężnego smoka: Szpiegowanie (Wola neguje, ST 18).
•	Kula spiżowego smoka: Teleportacja (Wola neguje, ST 19).
•	Kula srebrnego smoka: Leczenie krytycznych ran (Wola zmniejsza o połowę, ST 18).
•	Kula zielonego smoka: Upiorna dłoń.
•	Kula złotego smoka: Właściciel tej kuli może skorzystać (tylko raz dziennie) z każdej mocy pozostałych artefaktów tego rodzaju – w tym z dominacji i broni oddechowej, lecz nie KP, premii do rzutów obronnych i niepodatności na broń oddechową. Ponadto może dominować każdego posiadacza innej kuli, jeśli ten znajduje się w odległości do 1,5 kilometra (Wola neguje, ST 23).
Laska cieni: Ten artefakt powstał wiele wieków temu, w wyniku splotu włókna cieni, z których powstała wijąca się, czarna laska. Właściciel tego przedmiotu staje się nieco „cienisty” i odrobinę bezcielesny, przez co otrzymuje premię +4 do KP i rzutów obronnych na Refleks (kumulującą się z wszelkimi innymi premiami). Jednak w jasnym świetle (słonecznym, ale nie pochodni) i w absolutnych ciemnościach podlega on karze –2 do testów ataków, rzutów obronnych oraz testów umiejętności i atrybutów.
Laska cieni ma jeszcze inne, opisane dalej moce.
•	Przyzwanie cieni: Trzy razy dziennie posiadacz laski może wezwać 2k4 cienie. Są one niepodatne na odpędzanie i służą właścicielowi, jakby zostały sprowadzone czarem przyzwanie potwora V rzuconym na 20. poziomie.
•	Przyzwanie cienia nocy: Raz w miesiącu posiadacz laski może wezwać nocny cień – nocnego pełzacza. Istota służy właścicielowi, jakby została sprowadzona czarem przyzwanie potwora IX rzuconym na 20. poziomie.
•	Postać cienia: Trzy razy dziennie posiadacz laski może zamienić się w żywy cień i cieszyć się wszystkimi związanymi z poruszaniem się efektami czaru postać gazowa.
•	Cienisty pocisk: Trzy razy dziennie posiadacz może wystrzelić z laski promień, który zadaje 10k6 obrażeń od zimna jednej ofierze znajdującej się w zasięgu 30 metrów.
Tarcza słońca: Jest to ciężka tarcza +5 ozdobiona symbolem słońca. Używająca jej osoba może rzucać zaklęcia, jakby była paladynem 20. poziomu o Roztropności 20. Zyskane czary na dzień kumulują się z innymi, jakie posiada postać, nawet jeśli jest paladynem. Niniejszy artefakt zapewnia także odporność na czary 15. Ponadto tarcza wchłania pierwszych 10 obrażeń spowodowanych przez atak energetyczny (dźwięk, elektryczność, kwas, ogień lub zimno). Jej posiadacz musi natomiast raz w roku udać się z misją (bez prawa do rzutu obronnego) na rozkaz dobrego lub praworządnego bóstwa.
Złe i chaotyczne postacie (PZ, NZ, CZ, CN, CD), które próbują użyć tego artefaktu, otrzymują cztery poziomy negatywne. Nie powodują one efektywnej utraty poziomu, nie można ich jednak zwalczyć w żaden sposób (nawet czarem przywrócenie energii życiowej). Należy je brać pod uwagę aż do chwili, gdy postać pozbędzie się tarczy.
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10. Kopia Licencji: Jesteś ZOBOWIĄZANY dystrybuować kopię niniejszej Licencji z każdą kopią Otwartej Zawartości Gry.

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

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

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

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

15. INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. System Reference Document Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.
[Odpowiednia notka o twoich prawach autorskich wg wzoru:] (tytuł pracy) Copyright (rok), (właściciel praw autorskich).
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