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Atuty
Wymagania
Aby otrzymać niektóre atuty, należy spełnić ich wymagania. Twoja postać musi mieć pewną wartość atrybutu, właściwość klasową, atut, umiejętność, bazową premię do ataku lub inną cechę – w przeciwnym razie nie masz prawa sięgnąć po dany atut. Bohater może otrzymać atut na tym samym poziomie, na którym spełnia wymagania.
Bohater nie ma prawa używać atutów, których wymagania przestał spełniać.
Rodzaje atutów
Niektóre atuty są ogólne, co oznacza, że nie istnieją szczególne zasady dotyczące ich jako grupy. Kolejne to atuty tworzenia przedmiotów, dzięki którym postacie rzucające czary mogą kreować przeróżne przedmioty magiczne, za pomocą atutów metamagicznych natomiast przygotowują i rzucają zaklęcia o potężniejszych efektach, choć mają one wyższy poziom czarów niż naprawdę.
Atuty premiowe wojownika
Przedstawiciel tej klasy może wybrać na atut premiowy każdy z atutów, które określono jako atuty wojownika. Wspomniane określenie nie oznacza, że po dany atut nie mogą sięgnąć przedstawiciele innych klas, jeśli oczywiście spełniają wymagania.
Atuty tworzenia przedmiotów
Atuty tworzenia przedmiotów pozwalają postaci rzucającej czary tworzyć przedmiot magiczny konkretnego rodzaju. Niezależnie od wspomnianego typu przedmiotów, wszystkie atuty należące do tej kategorii posiadają pewne cechy wspólne.
Koszt PD: Do tworzenia przedmiotu magicznego postać rzucająca czary wykorzystuje moc oraz energię (czyli doświadczenie), którą w innej sytuacji by zachowała. Koszt PD jest równy 1/25 kosztu przedmiotu w sztukach złota. Bohater nie może na przedmiot wydać tyle PD, by stracić poziom, ale uzyskawszy dość PD do awansu na nowy poziom, może natychmiast poświęcić nadwyżkę do stworzenia przedmiotu, zamiast pozostawić ją na potrzeby dalszego zwiększania poziomu.
Koszt surowców: Tworzenie przedmiotu magicznego wymaga również kosztownych komponentów, z których większość zużywa się w procesie kreacji. Ich koszt wynosi 1/2 kosztu przedmiotu.
Wykorzystywanie atutu tworzenia przedmiotów wymaga również dostępu do laboratorium lub magicznego warsztatu, a także specjalnych narzędzi i tak dalej. Zwykle bohater może sięgnąć po potrzebne mu rzeczy, chyba że ma miejsce specyficzna sytuacja.
Czas: Czas potrzebny do stworzenia magicznego przedmiotu zależy od atutu oraz kosztu. Zawsze jest to co najmniej jeden dzień.
Koszt przedmiotu: Stworzenie różdżki, Warzenie eliksirów oraz Zapisanie zwoju pozwalają kreować przedmioty, które wprost powielają efekt czaru. Potęga owych przedmiotów zależy od poziomu czarującego postaci – a zatem zaklęcie rzucone za ich pomocą ma taką moc jak wówczas, gdyby rzuciła je postać na tym właśnie poziomie. Koszt takich przedmiotów (a zatem koszt PD oraz surowców) również zależy od poziomu czarującego, który musi być dostatecznie wysoki, by postać tworząca przedmiot zdołała rzucić czar na danym poziomie. Chcąc ustalić ostateczną cenę w każdym z przypadków, pomnóż poziom czarującego przez poziom zaklęcia, a wynik pomnóż przez pewną stałą, jak to przedstawiono poniżej.
Zwoje: Cena bazowa = poziom czaru × poziom czarującego × 25 sz.
Eliksiry: Cena bazowa = poziom czaru × poziom czarującego × 50 sz.
Różdżki: Cena bazowa = poziom czaru × poziom czarującego × 750 sz.
Na potrzeby tych obliczeń czar 0-poziomu należy traktować tak, jakby miał 1/2 poziomu.
Dodatkowe koszty: Stworzenie eliksiru, zwoju czy różdżki z zaklęciem wymagającym drogiego komponentu materialnego lub PD wiąże się z poniesieniem stosownych wydatków. W przypadku eliksirów oraz zwojów twórca musi poświęcić komponent materialny oraz pokryć koszt PD w czasie kreowania przedmiotu. W przypadku różdżek zaś musi przygotować pięćdziesiąt sztuk składnika oraz wydać pięćdziesiąt razy tyle PD.
Niektóre przedmioty magiczne wymagają pokrycia dodatkowych kosztów w postaci komponentów materialnych czy PD, co zaznaczono w ich opisie.
Atuty metamagiczne
Gromadząc coraz więcej wiedzy o magii, postać rzucająca czary uczy się robić to w nieco odmienny sposób niż na początku kariery. Przygotowanie i rzucenie zaklęć w taki sposób jest trudniejsze niż normalnie, ale dzięki atutom metamagicznym przynajmniej staje się możliwe. Czar zmodyfikowany przez atut metamagiczny wykorzystuje komórkę na czar wyższego poziomu niż normalnie. Dzięki temu nie zwiększa się poziom zaklęcia, zatem ST rzutu obronnego na nie nie rośnie.
Czarodzieje oraz postacie rzucające zaklęcia objawień: Czarodzieje oraz postacie rzucające zaklęcia objawień muszą zawczasu przygotowywać czary. W owym momencie bohater wybiera, jakie zaklęcia przygotowuje przy użyciu atutów metamagicznych (a zatem, które zajmą komórkę wyższego poziomu niż normalnie).
Zaklinacze oraz bardowie: Zaklinacze i bardowie wybierają czary w chwili ich rzucenia – i również wówczas podejmują decyzję o tym, czy zastosują atut metamagiczny, który wzmocni działanie zaklęcia. Analogicznie jak w przypadku innych postaci rzucających czary, wzmocnione zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary wyższego poziomu. Ponieważ jednak zaklinacz oraz bard nie przygotowują zawczasu zaklęć w postaci metamagicznej, muszą to robić w chwili ich rzucania. Z tego też powodu wykorzystanie czaru metamagicznego (czyli wzmocnionego przez atut metamagiczny) zajmuje takim bohaterom więcej czasu niż rzucenie zwykłego zaklęcia. Jeśli czas rzucania czaru wynosi normalnie 1 akcję, to rzucenie jego metamagicznej wersji będzie dla zaklinacza i barda akcją całorundową (to co innego niż czas rzucania równy 1 rundzie). Natomiast rzucenie zaklęć o dłuższym czasie rzucania zajmuje dodatkową akcję całorundową.
Spontaniczne czarowanie a atuty metamagiczne: Kapłan spontanicznie rzucający zaklęcia leczenia lub zadawania ran może, zamiast zwykłych wersji tych czarów, sięgać po metamagiczne. W tym przypadku rzucenie czaru również wymaga poświęcenia większej ilości czaru. Spontaniczne rzucenie metamagicznego czaru o czasie rzucania 1 akcja będzie akcją całorundową, a zaklęcia o dłuższym czasie rzucania wymaga dodatkowej akcji całorundowej.
Wpływ atutów metamagicznych na czary: We wszystkich aspektach zaklęcie metamagiczne działa na oryginalnym poziomie, nawet jeśli przygotowano i rzucono je na wyższym. ST rzutów obronnych nie ulega zmianom, chyba że w opisie atutu podano inaczej. Modyfikacje powodowane przez atut dotyczą wyłącznie czarów, które rzuca korzystająca zeń postać. Nie można wykorzystać atutu metamagicznego do zmodyfikowania czaru rzucanego z różdżki, zaklęcia czy innego urządzenia.
Atuty metamagiczne, które eliminują komponenty czarów, nie mają wpływu na prowokowanie ataków okazyjnych podczas rzucania zaklęcia w obszarze zagrożenia. Niemniej rzucenie zaklęcia zmodyfikowanego za sprawą Przyspieszenie czaru nie prowokuje ataków okazyjnych.
Atutów metamagicznych nie można łączyć ze wszystkimi zaklęciami. W opisie każdego z nich znajdziesz informacje, jakich zaklęć dany atut nie zdoła zmodyfikować.
Wpływ kilku atutów metamagicznych na czar: Postać rzucająca czar może zastosować kilka atutów metamagicznych względem pojedynczego zaklęcia. W tym przypadku zmiany poziomów się kumulują. Nie możesz względem danego czaru zastosować tego samego atutu metamagicznego więcej niż raz.
Przedmioty magiczne a czary metamagiczne: Za pomocą odpowiedniego atutu tworzenia przedmiotów możesz zmagazynować metamagiczną wersję zaklęcia w zwoju, eliksirze czy różdżce. Ograniczenia dotyczące różdżek i eliksirów stosuje się do wyższego poziomu zaklęcia (po zastosowaniu atutu metamagicznego). Aby aktywować przedmiot z metamagiczną wersją czaru, postać nie musi posiadać stosownego atutu metamagicznego.
Kontrczarowanie zaklęć metamagicznych: To, czy czar został wzmocniony za sprawą atutu metamagicznego czy nie, nie wpływa na jego podatność na kontrczarowanie ani na jego zdolność do kontrczarowania innych zaklęć.
Opis atutów
Oto w jaki sposób opisano każdy atut.
Nazwa atutu [typ]
Wymagania: Minimalna wartość atrybutu, inny atut lub atuty, minimalna bazowa premia do ataku, minimalna liczba rang w jednej lub większej liczbie umiejętności, minimalny poziom w klasie albo też inne wymagania, które bohater musi spełnić, aby wybrać dany atut. Niniejszy akapit pominięto w przypadku atutów, które nie stawiają żadnych wymagań. Atut może posiadać więcej wymagań niż jedno.
Korzyści: Opis tego, co atut umożliwia bohaterowi (do którego w opisie odnosimy się jako do “ciebie”). Jeżeli postać posiada ten sam atut kilkakrotnie, korzyści zeń się nie kumulują, chyba że w opisie podano inaczej. Uogólniając, jeśli wybierzesz atut dwukrotnie, osiągniesz takie same efekty, jakbyś wybrał go raz.
Normalnie: Czego bohater pozbawiony danego atutu nie potrafi uczynić. Jeżeli brak atutu nie powoduje szczególnych utrudnień, akapit ten pominięto.
Akrobatyka [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Skakania i Zwinności.
Atak w przelocie [ogólny]
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga, Walka z wierzchowca.
Korzyści: Wyprowadzając akcję szarży na wierzchowcu, możesz wykonać ruch oraz atak jak w standardowej szarży, a następnie znów się poruszyć (wzdłuż linii, po której szarżowałeś). W danej rundzie twój ruch nie może jednakże przekroczyć podwojonej szybkości wierzchowca, którego dosiadasz. Ponadto ani ty, ani wierzchowiec nie prowokujecie ataków okazyjnych ze strony przeciwnika, na którego szarżujecie.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Atak w przelocie jako jeden z atutów premiowych.
Atak z doskoku [ogólny]
Wymagania: Zr 13, Ruchliwość, Uniki, bazowa premia do ataku +4.
Korzyści: Kiedy wykonujesz akcję ataku przy użyciu broni do walki wręcz, możesz się ruszyć zarówno przed, jak i po ataku, pod warunkiem jednak, że w efekcie nie pokonasz odległości wykraczającej poza twoją szybkość. Ruch ten nie prowokuje ataku okazyjnego ze strony atakowanego przeciwnika, choć może prowokować takie ataki ze strony innych istot. Nie możesz korzystać z tego atutu, jeśli masz na sobie ciężką zbroję.
Wykorzystanie Ataku z doskoku wymaga poruszenia się przed i po ataku o co najmniej 1,5 metra.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Atak z doskoku jako jeden z atutów premiowych.
Atletyka [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Pływania oraz Wspinaczki.
Bezpośredni strzał [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +1 do testów ataków i obrażeń wykonywanych bronią dystansową na zasięg do 9 metrów.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Bezpośredni strzał jako jeden z atutów premiowych.
Bieg [ogólny]
Korzyści: Kiedy biegniesz, poruszasz się z normalną szybkością pomnożoną przez 5 (jeśli masz na sobie lekką bądź średnią zbroję lub nie nosisz pancerza i dźwigasz maksymalnie średnie obciążenie) lub przez 4 (gdy masz na sobie ciężki pancerz lub dźwigasz duże obciążenie). Jeżeli skaczesz z rozbiegu (patrz opis umiejętności Skakanie), otrzymujesz premię +4 do testu Skakania. Ponadto kiedy biegniesz, zachowujesz premię ze Zręczności do KP.
Normalnie: Kiedy biegniesz, poruszasz się z normalną szybkością pomnożoną przez 4 (jeśli masz na sobie lekką bądź średnią zbroję lub nie nosisz pancerza i dźwigasz maksymalnie średnie obciążenie) lub przez 3 (gdy masz na sobie ciężki pancerz lub dźwigasz duże obciążenie), a przy tym tracisz premię ze Zręczności do KP.
Biegłość w broni egzotycznej [ogólny]
Wybierz jakąś broń egzotyczną i przyjmij, że umiesz nią walczyć.
Wymagania: Bazowa premia do ataku +1 (plus S 13 w przypadku miecza półtoraręcznego oraz krasnoludzkiego topora bojowego).
Korzyści: Normalnie wykonujesz testy ataku daną bronią.
Normalnie: Bohater walczący orężem, którym nie potrafi się biegle posługiwać, podlega karze –4 do testów ataków.
Zasady specjalne: Atut Biegłość w broni egzotycznej możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem dotyczy on oręża nowego typu. Biegłe posługiwanie się mieczem półtoraręcznym oraz krasnoludzkim toporem bojowym wymaga posiadania dodatkowo S 13.
Wojownik może wybrać atut Biegłość w broni egzotycznej jako jeden z atutów premiowych.
Biegłość w broni prostej [ogólny]
Korzyści: Normalnie wykonujesz testy ataku bronią prostą.
Normalnie: Bohater walczący orężem, którym nie potrafi się biegle posługiwać, podlega karze –4 do testów ataków.
Zasady specjalne: Wszyscy bohaterowie z wyjątkiem czarodziejów, druidów, łotrzyków i mnichów biegle posługują się wszelką bronią prostą i nie muszą wybierać tego atutu.
Biegłość w broni żołnierskiej [ogólny]
Wybierz jakąś broń żołnierską i przyjmij, że umiesz nią walczyć.
Korzyści: Normalnie wykonujesz testy ataku daną bronią.
Normalnie: Bohater walczący orężem, którym nie potrafi się biegle posługiwać, podlega karze –4 do testów ataków.
Zasady specjalne: Barbarzyńcy, wojownicy, paladyni oraz tropiciele biegle posługują się wszelkim orężem żołnierskim i nie muszą wybierać tego atutu.
Atut Biegłość w broni żołnierskiej możesz wybrać kilkakrotnie. Za każdym razem dotyczy on oręża nowego typu.
Kapłan, który posiada domenę wojna, automatycznie zyskuje atut premiowy Biegłość w broni żołnierskiej dotyczący ulubionego oręża jego bóstwa, jeśli jest to broń żołnierska, i nie musi wybierać tego atutu.
Biegłość w pancerzu (ciężkim) [ogólny]
Wymagania: Biegłość w pancerzu (lekkim), Biegłość w pancerzu (średnim).
Korzyści: Patrz Biegłość w pancerzu (lekkim).
Normalnie: Patrz Biegłość w pancerzu (lekkim).
Zasady specjalne: Wojownicy, paladyni oraz kapłani automatycznie otrzymują Biegłość w pancerzu (ciężkim) jako atut premiowy, nie muszą go zatem wybierać.
Biegłość w pancerzu (lekkim) [ogólny]
Korzyści: Kiedy masz na sobie zbroję, którą biegle się posługujesz, wynikająca z niej kara do testów z pancerza dotyczy tylko testów następujących umiejętności: Ciche poruszanie się, Skakanie, Ukrywanie się, Wspinaczka, Wyzwalanie się, Zachowanie równowagi, Zręczna dłoń oraz Zwinność.
Normalnie: Bohater noszący zbroję, której nie potrafi używać, podlega karze do testów z pancerza dotyczącej testów ataków oraz testów wszystkich umiejętności związanych z poruszaniem się (włączając w to Jeździectwo).
Zasady specjalne: Wszyscy bohaterowie z wyjątkiem czarodziejów, zaklinaczy oraz mnichów automatycznie otrzymują Biegłość w pancerzu (lekkim) jako atut premiowy. Nie muszą go zatem wybierać.
Biegłość w pancerzu (średnim) [ogólny]
Wymagania: Biegłość w pancerzu (lekkim).
Korzyści: Patrz Biegłość w pancerzu (lekkim).
Normalnie: Patrz Biegłość w pancerzu (lekkim).
Zasady specjalne: Wojownicy, barbarzyńcy, paladyni, kapłani, druidzi oraz bardowie automatycznie otrzymują Biegłość w pancerzu (średnim) jako atut premiowy. Nie muszą go zatem wybierać.
Biegłość w pawęży [ogólny]
Wymagania: Biegłość w tarczy.
Korzyści: Używając pawęży, podlegasz tylko standardowym karom.
Normalnie: Kiedy posługujesz się tarczą, której nie umiesz biegle używać, podlegasz wynikającej z niej karze do testów z pancerza dotyczącej testów ataków oraz wszystkich testów umiejętności związanych z ruchem, włączając w to testy Jeździectwa.
Zasady specjalne: Wojownicy automatycznie otrzymują Biegłość w pawęży jako atut premiowy i nie muszą go wybierać.
Biegłość w tarczy [ogólny]
Korzyści: Używając tarczy, podlegasz tylko standardowym karom.
Normalnie: Kiedy posługujesz się tarczą, której nie umiesz biegle używać, podlegasz wynikającej z niej karze do testów z pancerza dotyczącej testów ataków oraz wszystkich testów umiejętności związanych z ruchem, włączając w to testy Jeździectwa.
Zasady specjalne: Barbarzyńcy, bardowie, kapłani, druidzi, wojownicy, paladyni oraz tropiciele automatycznie otrzymują Biegłość w tarczy jako atut premiowy i nie muszą go wybierać.
Błyskawiczny refleks [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich rzutów obronnych na Refleks.
Chwytanie strzał [ogólny]
Wymagania: Zr 15, Doskonalsze uderzenie bez broni, Odbijanie strzał.
Korzyści: Dzięki temu atutowi potrafisz pochwycić broń, a nie ją odbić. Oręż rzucany możesz natychmiast odrzucić w kierunku osoby, która cię nim zaatakowała (nawet gdy to nie twoja tura), lub zachować go na później.
Aby używać tego atutu, musisz mieć przynajmniej jedną rękę wolną (nic w niej nie trzymać).
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Chwytanie strzał jako jeden z atutów premiowych.
Cwaniactwo [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Fałszerstwa oraz Przebierania.
Czar natury [ogólny]
Wymagania: Rzt 13, zdolność kształty natury.
Korzyści: Potrafisz użyć werbalnych i somatycznych komponentów czaru, gdy przybierasz kształty natury – po prostu zastępujesz je różnymi dźwiękami i gestami. Masz również prawo sięgać po wszystkie materialne komponenty oraz koncentratory, które posiadasz, nawet jeśli zlały się one z twoją aktualną formą. Atut ten nie umożliwia jednakże korzystania z magicznych przedmiotów, gdy przybierasz postać, która normalnie na to nie pozwala. Nie zyskujesz też dzięki niemu zdolności mówienia podczas przebywania w kształtach natury.
Czarowanie w walce [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +4 do testów Koncentracji wykonywanych, by defensywnie rzucić zaklęcie lub wykorzystać zdolność czaropodobną bądź gdy jesteś w zwarciu lub przyszpilony.
Czujność [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Zasady specjalne: Pan chowańca otrzymuje korzyści z atutu Czujność, jeśli jego zwierzak znajduje się w zasięgu ręki.
Daleki strzał [ogólny]
Wymagania: Bezpośredni strzał.
Korzyści: Posługując się bronią miotaną – taką jak łuk – zwiększasz jej przyrost zasięgu o 1/2 (pomnóż przez 1,5). Kiedy używasz oręża rzucanego, przyrost zasięgu ulega podwojeniu.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Daleki strzał jako jeden z atutów premiowych.
Defensywna walka dwoma orężami [ogólny]
Wymagania: Zr 15, Walka dwoma orężami.
Korzyści: Kiedy władasz podwójną bronią lub dwoma orężami (nie wliczając w to broni naturalnej ani uderzenia bez broni), zyskujesz premię z tarczy +1 do KP.
Kiedy walczysz defensywnie lub wykorzystujesz akcję pełnej defensywy, premia z tarczy wzrasta do +2.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Defensywna walka dwoma orężami jako jeden z atutów premiowych.
Dociekliwość [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Przeszukiwania oraz Zbierania informacji.
Dodatkowe odpędzanie [ogólny]
Wymagania: Zdolność odpędzania lub karcenia nieumarłych.
Korzyści: Za każdym razem kiedy sięgasz po ten atut, możesz dziennie wykorzystać zdolność odpędzania lub karcenia nieumarłych dodatkowe cztery razy.
W przypadku gdy posiadasz zdolność odpędzania lub karcenia więcej niż jednego rodzaju istot, możesz cztery dodatkowe razy dziennie odpędzać lub karcić istoty każdego typu (atut dotyczy zatem wszystkich zdolności).
Normalnie: Postać pozbawiona tego atutu może odpędzać lub karcić nieumarłych (bądź inne istoty) 3 + jej modyfikator z Charyzmy razy dziennie.
Zasady specjalne: Możesz wybierać Dodatkowe odpędzanie wielokrotnie. Jego efekty się kumulują. Za każdym razem gdy sięgniesz po ten atut, możesz użyć zdolności odpędzania lub karcenia dodatkowe cztery razy dziennie.
Doskonalsza finta [ogólny]
Wymagania: Int 13, Wyszkolenie w walce.
Korzyści: Test Blefowania wykonywany na potrzeby finty w walce to akcja ruchu.
Normalnie: Finta w walce to akcja standardowa.
Wojownik może wybrać atut Doskonalsza finta jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalsza inicjatywa [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +4 do testów inicjatywy.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsza inicjatywa jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalsza szarża byka [ogólny]
Wymagania: S 13, Potężny atak.
Korzyści: Kiedy wykonujesz szarżę byka, nie prowokujesz ataków okazyjnych ze strony swej ofiary. Otrzymujesz również premię +4 do spornego testu Siły, od którego zależy, czy przepchnąłeś przeciwnika i czy zmusiłeś go, by się cofnął.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsza szarża byka jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalsza walka dwoma orężami [ogólny]
Wymagania: Zr 17, Walka dwoma orężami, bazowa premia do ataku +6.
Korzyści: Poza standardowym dodatkowym atakiem bronią trzymaną w drugorzędnej ręce, masz prawo do drugiego nią ataku, lecz z karą –5.
Normalnie: Bez tego atutu możesz wykonać tylko jeden atak bronią trzymaną w drugorzędnej ręce.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsza walka dwoma orężami jako jeden z atutów premiowych.
Tropiciela co najmniej 6. poziomu, który zdecydował się na styl walki dwoma orężami, należy traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza.
Doskonalsza walka w zwarciu [ogólny]
Wymagania: Zr 13, Doskonalsze uderzenie bez broni.
Korzyści: Nie prowokujesz ataków okazyjnych, gdy wykonujesz atak dotykowy mający doprowadzić do zwarcia. Otrzymujesz również premię +4 do wszystkich testów zwarcia (nie ma znaczenia, kto je rozpoczął – ty czy przeciwnik).
Normalnie: Bez tego atutu prowokujesz ataki okazyjne, gdy wykonujesz atak dotykowy prowadzący do zwarcia.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsza walka w zwarciu jako jeden z atutów premiowych.
Mnich może wybrać atut Doskonalsza walka w zwarciu jako atut premiowy na 1. poziomie, nawet jeżeli nie spełnia wymagań.
Doskonalsze kontrczarowanie [ogólny]
Korzyści: Kontrczarując, możesz użyć zaklęcia z tej samej szkoły, które jest na poziomie o co najmniej jeden wyższym niż czar będący twoim celem.
Normalnie: Bez tego atutu masz prawo kontrować czar tylko za pomocą takiego samego czaru lub zaklęcia specjalnie przeznaczonego do tego celu.
Doskonalsze obalanie [ogólny]
Wymagania: S 13, Potężny atak.
Korzyści: Kiedy próbujesz obalić przeciwnika, nie ma on prawa uniknąć tego działania. Otrzymujesz również premię +4 do spornego testu Siły, od którego zależy, czy przewróciłeś wroga.
Normalnie: Jeśli nie posiadasz tego atutu, twoja ofiara może albo próbować cię uniknąć, albo zablokować.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsze obalanie jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalsze odpędzanie [ogólny]
Wymagania: Zdolność odpędzania lub karcenia istot.
Korzyści: Odpędzasz lub karcisz istoty, jakbyś był na poziomie o jeden wyższym w klasie, dzięki której posiadasz ową zdolność.
Doskonalsze przewracanie [ogólny]
Wymagania: Int 13, Wyszkolenie w walce.
Korzyści: Nieuzbrojony nie prowokujesz ataków okazyjnych, gdy wykonujesz próbę przewrócenia przeciwnika. Otrzymujesz również premię +4 to testu Siły, którego celem jest przewrócenie wroga.
Jeżeli przewrócisz przeciwnika w walce wręcz, natychmiast wykonujesz wymierzony w niego atak wręcz, tak jakbyś nie wykorzystał ataku na próbę przewrócenia.
Normalnie: Bez tego atutu prowokujesz ataki okazyjne, kiedy próbujesz przewrócić, będąc nieuzbrojonym.
Zasady specjalne: Mnich może wybrać atut Doskonalsze przewracanie jako atut premiowy na 6. poziomie, nawet jeżeli nie spełnia wymagań.
Wojownik może wybrać atut Doskonalsze przewracanie jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalsze rozbrajanie [ogólny]
Wymagania: Int 13, Wyszkolenie w walce.
Korzyści: Nie prowokujesz ataków okazyjnych, gdy próbujesz rozbroić wroga. Ponadto przeciwnik nie ma szansy rozbroić ciebie. Uzyskujesz również premię +4 do spornych testów ataków wykonywanych w celu rozbrojenia adwersarza.
Normalnie: Patrz normalne zasady rozbrajania.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsze rozbrajanie jako jeden z atutów premiowych.
Mnich może wybrać atut Doskonalsze rozbrajanie jako atut premiowy na 6. poziomie, nawet jeżeli nie spełnia wymagań.
Doskonalsze roztrzaskiwanie [ogólny]
Wymagania: S 13, Potężny atak.
Korzyści: Kiedy wymierzasz uderzenie w przedmiot trzymany lub posiadany przez przeciwnika (taki jak broń czy tarcza), nie prowokujesz ataków okazyjnych.
Otrzymujesz również premię +4 do każdego testu ataku związanego z uderzeniem w przedmiot trzymany lub posiadany przez inną osobę.
Normalnie: Bez tego atutu prowokujesz ataki okazyjne, gdy uderzasz w przedmiot trzymany lub posiadany przez inną osobę.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsze roztrzaskiwanie jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalsze trafienie krytyczne [ogólny]
Wybierz jeden typ oręża.
Wymagania: Biegłość w broni, bazowa premia do ataku +8.
Korzyści: Kiedy posługujesz się wybraną bronią, zasięg zagrożenia krytykiem ulega podwojeniu.
Zasady specjalne: Atut ten możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy on nowego typu broni.
Niniejszy efekt nie kumuluje się z innymi efektami zwiększającymi zasięg zagrożenia broni krytykiem.
Wojownik może wybrać atut Doskonalsze trafienie krytyczne jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalsze uderzenie bez broni [ogólny]
Korzyści: Należy cię traktować jak uzbrojonego, nawet jeżeli nie posiadasz oręża, co oznacza, że nie prowokujesz ataków okazyjnych ze strony wrogów, których uderzasz bez broni. Sam jednak zachowujesz prawo do ataku okazyjnego względem nieuzbrojonych przeciwników, którzy cię atakują.
Ponadto każde twoje uderzenie bez broni powoduje zabójcze lub niezabójcze (czyli stłuczenia) obrażenia – zależnie od twojej decyzji.
Normalnie: Jeśli nie posiadasz tego atutu, należy cię traktować jak nieuzbrojonego, gdy wykonujesz uderzenie bez broni, a ponadto powodujesz takim atakiem jedynie stłuczenia.
Zasady specjalne: Mnich automatycznie otrzymuje atut Doskonalsze uderzenie bez broni jako atut premiowy na 1. poziomie i nie musi go wybierać.
Wojownik może wybrać atut Doskonalsze uderzenie bez broni jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalsze uderzenie tarczą [ogólny]
Wymagania: Biegłość w tarczy.
Korzyści: Wykonując uderzenie tarczą, stosujesz premię z tarczy do KP.
Normalnie: Gdy osoba pozbawiona tego atutu uderza tarczą, traci premię z tarczy do KP aż do swej następnej tury.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalsze uderzenie tarczą jako jeden z atutów premiowych.
Doskonalszy chowaniec [ogólny]
Wymagania: Możliwość pozyskania nowego chowańca, zgodność charakterów, odpowiednio wysoki poziom (patrz dalej).
Korzyści: Pozyskując chowańca, możesz zdecydować się na którąś z wymienionych dalej istot. Twój nowy chowaniec musi mieć charakter o maksymalnie jeden stopień różniący się od twojego w każdym z aspektów (od praworządnego do chaotycznego, od dobrego do złego).

Chowaniec
Charakter
Poziom klasy wtajemniczeń 
Elektryczna jaszczurka 
Neutralny
5.
Żądlak 
Neutralny
5.
Robotnik wojownik 
Praworządny neutralny
7.
Imp
Praworządny zły
7.
Pseudosmok 
Neutralny dobry 
7.
Quasit 
Chaotyczny zły
7.

W pozostałych aspektach względem doskonalszego chowańca stosuje się normalne zasady dotyczące chowańców, z dwoma jednak wyjątkami. Po pierwsze, jeżeli typ istoty jest inny niż zwierzę, to nie ulega on zmianie. Po drugie, doskonalszy chowaniec nie zyskuje zdolności rozmawianie z istotami danego gatunku (choć wiele z nich i tak w jakiś sposób potrafi się komunikować).
W tabeli wymieniono tylko kilka możliwych doskonalszych chowańców. Chowańcem ma prawo zostać niemal każda istota o podobnym rozmiarze i potędze jak te znajdujące się na owej liście. Czynnikiem decydującym jest w tym przypadku jednak nie tylko charakter – na przykład, doskonalsze chowańce może pozyskać tylko właściciel będący istotą danego typu lub podtypu, jak to zaznaczono dalej.

Chowaniec
Typ/podtyp
Poziom klasy wtajemniczeń 
Czarcia malutka żmija1
Zło
3.
Niebiański jastrząb2
Dobro
3.
Elektryczna jaszczurka
Elektryczność
5.
Żywiołak ognia, mały
Ogień
5.
Żywiołak powietrza, mały
Powietrze
5.
Żywiołak wody, mały
Woda
5.
Żywiołak ziemi, mały
Ziemia
5.
Homunkulus3
Nieumarły
7.
Lodowy mefit
Zimno
7.
1 Lub inne czarcie zwierzę ze standardowej listy chowańców.
2 Lub inne niebiańskie zwierzę ze standardowej listy chowańców.
3 Właściciel musi najpierw stworzyć homunkulusa, zastępując wymaganą w tym celu krew posoką lub częścią swego ciała, jeśli to konieczne.

Doskonalszy precyzyjny strzał [ogólny]
Wymagania: Zr 19, Bezpośredni strzał, Precyzyjny strzał, bazowa premia do ataku +11.
Korzyści: Wykonując atak dystansowy, ignorujesz premie do KP zapewniane celom przez osłonę słabszą niż całkowita, oraz ryzyko chybienia wywoływane przez ukrycie mniejsze niż całkowite. Całkowite ukrycie oraz całkowita osłona zapewniają celom twoich ataków dystansowych normalne korzyści.
Ponadto gdy strzelasz lub rzucasz bronią w walczących w zwarciu, automatycznie trafiasz cel.
Normalnie: Patrz normalne zasady dotyczące osłony i ukrycia. Jeśli osoba nieposiadająca tego atutu strzela lub rzuca orężem w cel toczący walkę w zwarciu, musi losowo ustalić, którego z walczących w zwarciu trafi.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Doskonalszy precyzyjny strzał jako jeden z atutów premiowych.
Tropiciela co najmniej 11. poziomu, który zdecydował się na łuczniczy styl walki, należy traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza.
Finezja w broni [ogólny]
Wymagania: Bazowa premia do ataku +1.
Korzyści: Kiedy posługujesz się wykonaną dla istoty twojej kategorii rozmiaru bronią lekką, rapierem, biczem lub kolczastym łańcuchem, możesz do testów ataków stosować swój modyfikator ze Zręczności zamiast modyfikatora z Siły. Jeśli używasz tarczy, to powodowana przez nią kara do testów z pancerza stosuje się do twoich testów ataków.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Finezja w broni jako jeden z atutów premiowych.
Broń naturalna jest uznawana za oręż lekki.
Gibkość [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Wyzwalania się oraz Zachowania równowagi.
Krzepa [ogólny]
Korzyści: Zyskujesz premię +4 do następujących testów oraz rzutów obronnych: testy Pływania wykonywane w celu uniknięcia stłuczeń; testy Budowy wykonywane na potrzeby dalszego biegania; testy Budowy wykonywane w celu uniknięcia stłuczeń wynikających z forsownego marszu; testy Budowy wykonywane podczas wstrzymywania oddechu; testy Budowy wykonywane w celu uniknięcia stłuczeń wynikających z pragnienia czy głodu; rzuty obronne na Wytrwałość wykonywane w celu uniknięcia stłuczeń wynikających z działania środowiska – gorącego lub chłodnego; rzuty obronne na Wytrwałość wykonywane w celu uniknięcia obrażeń spowodowanych przez duszenie. Ponadto możesz spać w lekkim i średnim pancerzu, nie ryzykując zmęczenia.
Normalnie: Bohater, który nie posiada tego atutu, a śpi w średnim lub cięższym pancerzu, jest automatycznie następnego dnia zmęczony.
Zasady specjalne: Tropiciel automatycznie otrzymuje na 3. poziomie Krzepę jako atut premiowy i nie musi go wybierać.
Maksymalizacja czaru [metamagia]
Korzyści: Wszystkie zmienne liczbowe efekty czaru zmodyfikowanego przez ten atut ulegają maksymalizacji. Atut nie wpływa na rzuty obronne czy testy sporne, ani na zaklęcia pozbawione zmiennych. Zmaksymalizowane zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o trzy poziomy wyższą niż jego rzeczywisty poziom.
Wzmocniony, zmaksymalizowany czar zapewnia korzyści wynikające z każdego z tych atutów: maksymalny wynik oraz połowę normalnie wyrzuconego rezultatu.
Mistrzostwo w czarach [specjalny]
Wymagania: Czarodziej poziomu 1.
Korzyści: Za każdym razem gdy sięgasz po ten atutu, wybierasz znane ci czary w liczbie równej twojemu modyfikatorowi z Intelektu. Od tego momentu możesz je przygotowywać bez księgi zaklęć.
Normalnie: Bez tego atutu do przygotowania wszystkich czarów (z wyjątkiem odczytanie magii) potrzebujesz księgi zaklęć.
Negocjowanie [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Dyplomacji oraz Wyczucia pobudek.
Odbijanie strzał [ogólny]
Wymagania: Zr 13, Doskonalsze uderzenie bez broni.
Korzyści: Możesz użyć tego atutu tylko wówczas, gdy co najmniej jedną rękę masz wolną (nic w niej nie trzymasz). Raz w rundzie, gdy normalnie broń dystansowa by cię trafiła, możesz ją odbić i nie otrzymać spowodowanych przez nią obrażeń. Musisz być jednak świadomy ataku i nie możesz być nieprzygotowany. Próba odbicia oręża dystansowego nie liczy się jako akcja. Za pomocą tego atutu nie zdołasz jednak odbić broni dystansowej nietypowo dużej oraz ataków dystansowych powołanych do istnienia za sprawą czarów.
Zasady specjalne: Mnich może wybrać atut Odbijanie strzał jako atut premiowy na 2. poziomie, nawet jeżeli nie spełnia jego wymagań.
Wojownik może wybrać atut Odbijanie strzał jako jeden z atutów premiowych.
Oszałamiająca pięść [ogólny]
Wymagania: Zr 13, Rzt 13, Doskonalsze uderzenie bez broni, bazowa premia do ataku +8.
Korzyści: Musisz zadeklarować, że wykorzystujesz ten atut, zanim wykonasz test ataku (a zatem nieudany rzut niweczy próbę). Oszałamiająca pięść zmusza zranionego w wyniku twego ataku bez broni wroga (obrażenia zadajesz normalnie) do wykonania rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 10 + 1/2 twojego poziomu postaci + twój modyfikator z Rzt). Jeśli ofierze nie powiedzie się rzut obronny, zostaje ona oszołomiona na jedną rundę (aż do momentu tuż przed twoją następną akcją). Oszołomiona postać traci premię ze Zręczności do KP oraz podlega karze –2 do KP. Na każde cztery posiadane poziomy możesz wyprowadzić jeden oszałamiający atak dziennie (ale patrz “Zasady specjalne”). Masz prawo do jednego takiego ataku w rundzie. Konstrukty, śluzy, rośliny, nieumarli i istoty bezcielesne są niepodatne na trafienia krytyczne, a zatem nie mogą zostać oszołomione.
Zasady specjalne: Mnich może wybrać atut Oszałamiająca pięść jako atut premiowy na 1. poziomie, nawet jeżeli nie spełnia jego wymagań. Jeśli sięgnie po niniejszy atut, wykonuje dziennie tyle oszałamiających ataków, ile wynosi jego poziom w klasie mnicha plus jeden raz na każde cztery poziomy posiadane w innych klasach.
Wojownik może wybrać atut Oszałamiająca pięść jako jeden z atutów premiowych.
Podbicie czaru [metamagia]
Korzyści: Podbite zaklęcie ma wyższy poziom czaru niż normalnie (do maksymalnie 9. poziomu). W odróżnieniu od innych atutów metamagicznych, Podbicie czaru naprawdę zwiększa efektywny poziom zaklęcia, na które wpływa. Wszystkie efekty zależne od poziomu zaklęcia (takie jak ST rzutów obronnych czy zdolność przebicia słabszego klosza niewrażliwości) należy obliczać zgodnie ze zwiększonym poziomem. Podbity czar równie trudno przygotować i rzucić, jak zaklęcie o jego efektywnym poziomie.
Porywająca szarża [ogólny]
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga, Atak w przelocie, Walka z wierzchowca.
Korzyści: Kiedy szarżujesz, dosiadając wierzchowca, zadajesz bronią do walki wręcz podwójne obrażenia (lub potrójne w przypadku kopii).
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Porywająca szarża jako jeden z atutów premiowych.
Poszerzenie czaru [metamagia]
Korzyści: Możesz wpłynąć na czary o obszarze działania rozprysk, emanacja, linia oraz fala, zwiększając go. Wszelkie liczbowe wartości dotyczące obszaru działania zaklęcia rosną wówczas o 100%. Poszerzone zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o trzy poziomy wyższą niż jego rzeczywisty poziom.
Atut ten nie wpływa na zaklęcia, które działają na innym obszarze niż cztery wymienione.
Potężniejsza specjalizacja w broni [ogólny]
Wybierz jeden typ oręża którego już dotyczy twoja Specjalizacja w broni. Na potrzeby niniejszego atutu możesz też zdecydować się na uderzenie bez broni lub zwarcie.
Wymagania: Biegłość w wybranym orężu, Potężniejsze skupienie na broni w wybranym orężu, Skupienie na broni w wybranym orężu, Specjalizacja w broni w wybranym orężu, 12. poziom wojownika.
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów obrażeń wykonywanych wybranym orężem. Premia ta kumuluje się z innymi premiami do obrażeń, włączając w to premię wynikającą ze Specjalizacji w broni.
Zasady specjalne: Ten atut możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy on nowego typu broni.
Wojownik może wybrać atut Potężniejsza specjalizacja w broni jako jeden z atutów premiowych.
Potężniejsza walka dwoma orężami [ogólny]
Wymagania: Zr 19, Doskonalsza walka dwoma orężami, Walka dwoma orężami, bazowa premia do ataku +11.
Korzyści: Możesz wyprowadzić trzeci atak bronią drugorzędną, choć podlega on karze –10.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Potężniejsza walka dwoma orężami jako jeden z atutów premiowych.
Tropiciela co najmniej 11. poziomu, który zdecydował się na styl walki dwoma orężami, należy traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza.
Potężniejsze przenikanie czarem [ogólny]
Wymagania: Przenikanie czarem.
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do testów poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) wykonywanych w celu pokonania odporności na czary wroga. Premia ta kumuluje się z premią wynikającą z atutu Przenikanie czarem.
Potężniejsze skupienie na broni [ogólny]
Wybierz jeden typ oręża którego już dotyczy twoje Skupienie na broni. Na potrzeby niniejszego atutu możesz też zdecydować się na uderzenie bez broni lub zwarcie.
Wymagania: Biegłość w wybranym orężu, Skupienie na broni w wybranym orężu, 8. poziom wojownika.
Korzyści: Otrzymujesz premię +1 do wszystkich testów ataków wykonywanych przy użyciu wybranej broni. Premia ta kumuluje się z innymi premiami do testów ataków, włączając w to premię wynikającą ze Skupienia na broni.
Zasady specjalne: Atut ten możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy on nowego typu broni.
Aby sięgnąć po Potężniejszą specjalizację w broni dotyczącą danego oręża, wojownik musi posiadać również dotyczące go Potężniejsze skupienie na broni.
Wojownik może wybrać atut Potężniejsze skupienie na broni jako jeden z atutów premiowych.
Potężniejsze skupienie na czarze [ogólny]
Wybierz jedną ze szkół magii, których dotyczy posiadany przez ciebie atut Skupienie na czarze, a dzięki temu atutowi twoje.
Korzyści: Zwiększ o +1 Skalę Trudności wszystkich rzutów obronnych na czary należące do wybranej przez ciebie szkoły. Premia ta kumuluje się z premią wynikającą ze Skupienia na czarze.
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem, kiedy po niego sięgasz, dotyczy on innej szkoły magii, względem której już posiadasz atut Skupienie na czarze.
Potężny atak [ogólny]
Wymagania: S 13.
Korzyści: W swojej akcji, przed wykonaniem testów ataków w danej rundzie, możesz odjąć pewną liczbę od wszystkich testów ataków wręcz i dodać ją do wszystkich testów obrażeń wręcz. Wspomniana liczba nie może przekroczyć twojej bazowej premii do ataku. Uzyskaną w ten sposób karę do ataków oraz premię do obrażeń musisz brać pod uwagę aż do swojej następnej tury.
Zasady specjalne: Jeżeli atakujesz dwuręcznym orężem lub jednoręczną bronią trzymaną w dwóch dłoniach, do obrażeń dodajesz podwojoną liczbę odejmowaną od testów ataków. Nie możesz dodać wynikającej z Potężnego ataku premii do obrażeń w przypadku broni lekkiej (z wyjątkiem uderzenia bez broni oraz broni naturalnej), choć karę do testów ataków wciąż powinieneś brać pod uwagę (normalnie traktujesz podwójną broń jak jednoręczną lub lekką; jeśli decydujesz się posługiwać nią jak orężem dwuręcznym, w danej rundzie atakujesz tylko jednym jego końcem i traktujesz go jak broń dwuręczną).
Wojownik może wybrać atut Potężny atak jako jeden z atutów premiowych.
Powiększenie czaru [metamagia]
Korzyści: Możesz wpłynąć na czar o zasięgu bliskim, średnim oraz dalekim tak, by działał on na dystans większy o 100%. Powiększony czar o zasięgu bliskim działa teraz w zasięgu 15 m + 1,5 m/poziom, średnim – 60 m + 6 m/poziom, a dalekim – 240 m + 24 m/poziom. Powiększone zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o jeden poziom wyższą niż jego rzeczywisty poziom.
Zasięg nie ulega zmianie w przypadku zaklęć o zasięgu innym niż dystans, a także czarów mających zasięg inny niż bliski, średni czy daleki.
Precyzyjny strzał [ogólny]
Wymagania: Bezpośredni strzał.
Korzyści: Możesz strzelić lub rzucić bronią dystansową w toczącego walkę wręcz wroga bez standardowej kary –4 do testów ataków.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Precyzyjny strzał jako jeden z atutów premiowych.
Przedłużenie czaru [metamagia]
Korzyści: Przedłużony czar działa dwa razy dłużej niż normalnie. Atut ten nie wpływa na zaklęcia o czasie działania równym koncentracja, natychmiastowy oraz permanentny. Przedłużone zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o jeden poziom wyższą niż jego rzeczywisty poziom.
Przenikanie czarem [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do testów poziomu czarującego (1k20 + poziom czarującego) wykonywanych w celu pokonania odporności na czary wroga.
Przyjaźń zwierząt [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Jeździectwa oraz Postępowania ze zwierzętami.
Przyspieszenie czaru [metamagia]
Korzyści: Rzucenie przyspieszonego czaru to akcja darmowa, dzięki czemu możesz w tej samej rundzie wykonać jeszcze jakieś działanie, a nawet rzucić inne zaklęcie. W danej rundzie masz prawo wprowadzić tylko jeden przyspieszony czar. Za pomocą tego atutu nie masz prawa wpłynąć na zaklęcie o czasie rzucania dłuższym niż 1 akcja całorundowa. Przyspieszone zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o cztery poziomy wyższą niż jego rzeczywisty poziom. Rzucenie przyspieszonego czaru nie prowokuje ataków okazyjnych.
Zasady specjalne: Tego atutu nie można zastosować do zaklęć rzucanych spontanicznie (wliczając w to czary zaklinacza i barda, a także – w niektórych wypadkach – kapłana oraz druida), ponieważ zastosowanie atutu metamagicznego względem spontanicznie rzucanego zaklęcia automatycznie zwiększa jego czas rzucania do akcji całorundowej.
Rozszczepienie [ogólny]
Wymagania: S 13, Potężny atak.
Korzyści: Jeśli zadasz wrogowi tyle obrażeń, by upadł (zwykle ma to miejsce, gdy liczba jego punktów wytrzymałości spada poniżej 0 lub gdy umiera), możesz natychmiast wyprowadzić jeden dodatkowy atak wręcz wymierzony w jakąś istotę znajdującą się w twoim zasięgu. Przed wspomnianym atakiem dodatkowym nie masz jednak prawa wykonać 1,5-metrowego kroku. Dodatkowy atak wyprowadzasz tą samą bronią oraz z tymi samymi premiami, co cios, który spowodował przewrócenie się wroga. Ze zdolności tej możesz skorzystać tylko raz w rundzie.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Rozszczepienie jako jeden ze swych atutów premiowych.
Ruchliwość [ogólny]
Wymagania: Zr 13, Uniki.
Korzyści: Otrzymujesz premię unikową +4 do Klasy Pancerza względem ataków okazyjnych, gdy opuszczasz obszar zagrożenia lub się przezeń poruszasz. W sytuacji, w której tracisz premię ze Zręczności do Klasy Pancerza (jeśli takową posiadasz), tracisz również premie unikowe. Ponadto premie unikowe kumulują się ze sobą, w odróżnieniu od większości premii innego rodzaju.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Ruchliwość jako jeden z atutów premiowych.
Samowystarczalność [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Leczenia oraz Sztuki przetrwania.
Skrupulatność [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Odcyfrowywania zapisków oraz Szacowania.
Skupienie na broni [ogólny]
Wybierz jeden typ broni. Na potrzeby tego atutu możesz również zdecydować się na uderzenie bez broni lub zwarcie (albo promień, jeśli rzucasz zaklęcia).
Wymagania: Biegłość w wybranej broni, bazowa premia do ataku +1.
Korzyści: Zyskujesz premię +1 do wszystkich testów ataków wykonywanych przy użyciu wybranej broni.
Zasady specjalne: Atut ten możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem dotyczy on oręża nowego typu.
Wojownik może wybrać atut Skupienie na broni jako jeden z atutów premiowych. Musi jednak posiadać Skupienie na broni w jakimś orężu, aby użyć względem niego atutu Specjalizacja w broni.
Skupienie na czarze [ogólny]
Wybierz szkołę magii.
Korzyści: Zwiększ o +1 Skalę Trudności wszystkich rzutów obronnych na zaklęcia należące do wybranej szkoły magii.
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkukrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy innej szkoły magii.
Skupienie na umiejętności [ogólny]
Wybierz umiejętność.
Korzyści: Zyskujesz premię +3 do wszystkich testów wybranej umiejętności.
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkukrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem, gdy po niego sięgasz, dotyczy innej umiejętności.
Skuteczniejsze przyzywanie [ogólny]
Wymagania: Skupienie na czarze (przywoływanie).
Korzyści: Każda istota, którą sprowadzasz za pomocą zaklęcia przyzywania, otrzymuje premię z usprawnienia +4 do Siły oraz Budowy na czas działania czaru, jakim ją sprowadziłeś.
Skuteczniejsze rozszczepienie [ogólny]
Wymagania: S 13, Potężny atak, Rozszczepienie, bazowa premia do ataku +4.
Korzyści: Atut ten działa analogicznie do Rozszczepienia, z tą jednak różnicą, iż możesz go użyć dowolną liczbę razy w rundzie.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Skuteczniejsze rozszczepienie jako jeden z atutów premiowych.
Specjalizacja w broni [ogólny]
Wybierz jeden typ oręża, względem którego posiadasz już atut Skupienie na broni. Na potrzeby tego atutu możesz również zdecydować się na uderzenie bez broni lub zwarcie.
Wymagania: Biegłość w wybranym orężu, Skupienie na broni w wybranym orężu, 4. poziom wojownika.
Korzyści: Zyskujesz premię +2 do wszystkich testów obrażeń wykonywanych wybraną bronią.
Zasady specjalne: Atut ten możesz wybrać kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem dotyczy on oręża nowego typu.
Wojownik może wybrać atut Specjalizacja w broni jako jeden z atutów premiowych.
Strzał w biegu [ogólny]
Wymagania: Zr 13, Bezpośredni strzał, Ruchliwość, Uniki, bazowa premia do ataku +4.
Korzyści: Kiedy w akcji ataku używasz broni dystansowej, możesz poruszyć się zarówno przed, jak i po ataku, pod warunkiem jednak, że w efekcie nie pokonasz odległości wykraczającej poza twoją szybkość.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Strzał w biegu jako jeden z atutów premiowych.
Strzelanie z wierzchowca [ogólny]
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga, Walka z wierzchowca.
Korzyści: Kara, której podlegasz, posługując się bronią dystansową w sytuacji, gdy dosiadasz wierzchowca, zmniejsza się o połowę i wynosi –2 zamiast –4, gdy wierzchowiec porusza się z podwójną prędkością, oraz –4 zamiast –8, gdy wierzchowiec biegnie.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Strzelanie z wierzchowca jako jeden z atutów premiowych.
Stworzenie berła [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: 9. poziom czarującego.
Korzyści: Potrafisz stworzyć każde berło, dla którego wymagania spełniasz. Wykreowanie takiego przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego bazowej ceny. Wykonanie berła wymaga, byś wydał 1/25 całkowitej bazowej ceny cechy w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 całkowitej ceny bazowej.
Z tworzeniem niektórych bereł wiąże się dodatkowy koszt surowców lub PD, co podano w ich opisie. Wspomniany koszt nie wynika z bazowej ceny przedmiotu.
Stworzenie cudownego przedmiotu [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: 3. poziom czarującego.
Korzyści: Potrafisz stworzyć każdy cudowny przedmiot, dla którego wymagania spełniasz. Udoskonalenie takiego przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego ceny i wymaga, byś wydał 1/25 jego ceny w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 jego ceny bazowej.
Potrafisz również naprawiać cudowne przedmioty, ale tylko te, które sam zdołałbyś stworzyć. Wymaga to, byś pokrył połowę kosztu PD i połowę kosztu surowców. Naprawa trwa połowę czasu potrzebnego na wykreowanie przedmiotu.
Z tworzeniem niektórych cudownych przedmiotów wiąże się dodatkowy koszt surowców lub PD, co podano w ich opisie. Wspomniany koszt nie wynika z bazowej ceny przedmiotu, a ponosi się go zarówno podczas tworzenia, jak i naprawy przedmiotu.
Stworzenie laski [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: 12. poziom czarującego.
Korzyści: Potrafisz stworzyć każdą laskę, dla której wymagania spełniasz. Wykreowanie takiego przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego bazowej ceny. Wykonanie laski wymaga, byś wydał 1/25 całkowitej bazowej ceny cechy w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 całkowitej ceny bazowej. Nowo stworzony przedmiot tego rodzaju posiada 50 ładunków.
Z tworzeniem niektórych lasek wiąże się dodatkowy koszt surowców lub PD, co podano w ich opisie. Wspomniany koszt nie wynika z bazowej ceny przedmiotu.
Stworzenie magicznej broni i pancerza [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: 5. poziom czarującego.
Korzyści: Potrafisz stworzyć każdą magiczną broń, pancerz czy tarczę, dla której wymagania spełniasz. Usprawnienie oręża, zbroi czy tarczy zajmuje dzień na każde 1000 sz kosztu magicznej cechy. Dokonanie usprawnienia wymaga, byś wydał 1/25 całkowitej bazowej ceny cechy w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 całkowitej ceny bazowej.
Usprawnić możesz tylko mistrzowsko wykonaną broń, zbroję czy tarczę. Kosztu takiego przedmiotu nie wzięto pod uwagę w powyższych wyliczeniach.
Potrafisz również naprawiać magiczny oręż, zbroje oraz tarcze, ale tylko jeśli sam umiałbyś taki przedmiot stworzyć. W takiej sytuacji musisz pokryć połowę kosztu PD i połowę kosztu surowców, a naprawa zajmuje połowę czasu potrzebnego na wykreowanie danego przedmiotu.
Stworzenie różdżki [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: 5. poziom czarującego.
Korzyści: Potrafisz stworzyć różdżkę z każdym znanym ci zaklęciem poziomu maksymalnie 4. Wykreowanie takiego przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego ceny bazowej. Bazowa cena różdżki jest równa jej poziomowi czarującego × poziom zaklęcia × 750 sz. Wykonanie tego przedmiotu wymaga, byś pokrył koszt 1/25 jego bazowej ceny w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 jego ceny bazowej. Nowostworzona różdżka posiada 50 ładunków.
Ze stworzeniem różdżki, w której znajduje się czar wymagający drogich komponentów materialnych lub poświęcenia PD, wiążą się odpowiednio większe koszta. W czasie tworzenia różdżki poza kosztami wynikającymi z jej ceny bazowej musisz pokryć jeszcze wydatki związane z dostarczeniem komponentów materialnych (50 sztuk) oraz pięćdziesięciokrotny koszt PD.
Sugestywność [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Blefowania oraz Zastraszania.
Szybki strzał [ogólny]
Wymagania: Zr 13, Bezpośredni strzał.
Korzyści: Masz prawo bronią dystansową wykonać jeden dodatkowy atak na rundę, z najwyższą bazową premią do ataku. Jednakże każdy wykonywany przez ciebie w danej rundzie atak (dodatkowy oraz normalne) podlega karze –2. Użycie tego atutu wymaga również poświęcenia akcji całkowitego ataku.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Szybki strzał jako jeden z atutów premiowych.
Tropiciela co najmniej 2. poziomu, który zdecydował się na łuczniczy styl walki, należy traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza.
Szybkie dobywanie broni [ogólny]
Wymagania: Bazowa premia do ataku +1.
Korzyści: Dobywasz broń w akcji darmowej, a nie akcji ruchu. Ukryty oręż (patrz umiejętność Zręczna dłoń) możesz wyjąć w akcji ruchu.
Jeśli posiadasz ten atut, możesz rzucać orężem, wykorzystując wszystkie dostępne ataki (tak jak postać strzelająca z łuku).
Normalnie: Bez tego atutu dobywasz broni w akcji ruchu lub – jeśli masz bazową premię do ataku co najmniej +1 – w akcji darmowej będącej częścią ruchu. Ukryty oręż wyciągasz w akcji standardowej.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Szybkie dobywanie broni jako jeden z atutów premiowych.
Szybkie naciąganie kuszy [ogólny]
Wybierz typ kuszy (ręczna, lekka lub ciężka).
Wymagania: Biegłość w broni (wybrany typ kuszy).
Korzyści: Czas, którego potrzebujesz do naładowania kuszy wybranego typu, skraca się do akcji darmowej (w przypadku kuszy ręcznej i lekkiej) lub akcji ruchu (w przypadku ciężkiej). Naciąganie kuszy nadal prowokuje ataki okazyjne.
Jeżeli atut ten dotyczy kuszy ręcznej lub lekkiej, możesz z tej broni strzelać w akcji całkowitego ataku tyle razy, ile dałbyś radę strzelić z łuku.
Normalnie: Bez tego atutu naciągnięcie ręcznej i lekkiej kuszy to akcja ruchu, a ciężkiej – akcja całorundowa.
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkukrotnie. Za każdym razem dotyczyć on będzie innego typu kusz.
Wojownik może wybrać atut Szybkie naciąganie kuszy jako jeden z atutów premiowych.
Talent do magii [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Czarostwa oraz Stosowania magicznych urządzeń.
Tratowanie [ogólny]
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga, Walka z wierzchowca.
Korzyści: Kiedy dosiadając wierzchowca, próbujesz obalić przeciwnika, adwersarz nie może próbować uniknąć tego ataku. Twój wierzchowiec może również wykonać jeden atak kopytem wymierzony w przewróconego wroga, otrzymując standardową premię +4 stosowaną przy atakowaniu leżących.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Tratowanie jako jeden z atutów premiowych.
Tropienie [ogólny]
Korzyści: Znalezienie tropu oraz podążanie nim przez 1,5 kilometra wymaga udanego testu Sztuki przetrwania. Za każdym razem gdy ślad się zaciera, musisz wykonać kolejny test Sztuki przetrwania.
Poruszasz się z 1/2 normalnej prędkości (lub z pełną szybkością, jeśli zdecydujesz się na karę –5 do testu; albo z podwojoną szybkością z karą –20 do testów). ST zależy od powierzchni oraz dominujących warunków, co podano w pobliskiej tabeli.

Powierzchnia
ST Sztuki przetrwania 
Powierzchnia
ST Sztuki przetrwania 
Bardzo miękkie podłoże 
5 
Twarde podłoże 
15
Miękkie podłoże 
10 
Bardzo twarde podłoże 
20

Bardzo miękkie podłoże: Każde podłoże, na którym pozostaje głęboki, wyraźny ślad stóp – a zatem świeżo spadły śnieg, gruba warstwa pyłu czy mokre błoto.
Miękkie podłoże: Każde podłoże niewystarczająco twarde, by utrzymać ciężar, ale wytrzymalsze od mokrego błota czy świeżo spadłego śniegu, na którym istota pozostawia częste, ale płytkie ślady stóp.
Twarde podłoże: Większość powierzchni na otwartym powietrzu (trawniki, pola, lasy i tak dalej) oraz niezwykle miękkie lub brudne podłoża pomieszczeń (grube dywany czy bardzo brudne lub zakurzone podłogi). Istota może pozostawić tu jakieś tropy (połamane gałęzie czy kępki włosów), ale ślady stóp nie pojawiają się zbyt często i są niewyraźne (na przykład, tylko część stopy odbiła się na podłożu).
Bardzo twarde podłoże: Każde podłoże, na którym nie odbije się najmniejszy ślad stóp – naga skała czy podłoga pomieszczenia. Do tej kategorii zalicza się większość koryt strumieni, gdzie ślad stóp zmywa lub ukrywa woda. Istota pozostawia po sobie tylko niewyraźne tropy (rysy na podłożu czy poruszone kamienie).
Do testów Sztuki przetrwania stosuje się różne modyfikatory, które znajdziesz w pobliskiej tabeli.

Okoliczności
Modyfikator ST Sztuki przetrwania
Za każde trzy istoty w tropionej grupie
–1
Rozmiar tropionej istoty (lub istot):1
 Filigranowy
+8
 Drobny
+4
 Malutki
+2
 Mały
+1
 Średni
+0
 Duży
–1
 Wielki
–2
 Olbrzymi
–4
 Kolosalny
–8
Za każde 24 godziny od powstania tropu
+1
Za każdą godzinę deszczu od powstania tropu
+1
Po powstaniu tropu spadł śnieg
+10
Słaba widoczność:2
 Zachmurzenie lub bezksiężycowa noc 
+6
 Światło księżyca
+3
 Mgła lub opady
+3
Tropieni maskują ślady (i poruszają się z połową szybkości)
+5
1 Jeśli do grupy należą istoty różnych rozmiarów, stosuje się modyfikator wynikający z największej kategorii rozmiaru.
2 Należy stosować największy modyfikator z tej kategorii.

Jeśli nie powiedzie ci się test Sztuki przetrwania, możesz go powtórzyć po godzinie (otwarty teren) lub po 10 minutach (zamknięte pomieszczenie) poszukiwań.
Normalnie: Nie posiadając tego atutu, możesz wykorzystywać umiejętność Sztuka przetrwania, by znajdować tropy i nimi podążać, jeżeli ST takiej czynności wynosi 10 lub mniej. Zamiast tego masz prawo za pomocą umiejętności Przeszukiwanie znajdować ślady stóp lub podobne znaki pozostawione przez przechodzącą istotę, biorąc pod uwagę podaną tu ST. Nie możesz jednakże dzięki Przeszukiwaniu podążać tropem, nawet jeżeli ktoś już go znalazł.
Zasady specjalne: Tropiciel automatycznie otrzymuje atut Tropienie jako atut premiowy i nie musi go wybierać.
Atut ten nie pozwala znajdować i podążać tropem istoty znajdującej się pod działaniem czaru przejście bez śladu.
Twardość [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz +3 punkty wytrzymałości.
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut kilkukrotnie. Jego efekty się kumulują.
Ukradkowość [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Cichego poruszania się oraz Ukrywania się.
Unieruchomienie czaru [metamagia]
Korzyści: Unieruchomione zaklęcie rzucasz bez komponentów somatycznych, a atut ten nie wpływa na czary pozbawione takich składników. Unieruchomione zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o jeden poziom wyższą niż jego rzeczywisty poziom.
Uniki [ogólny]
Wymagania: Zr 13.
Korzyści: W swojej akcji wskazujesz przeciwnika i od tego momentu uzyskujesz względem jego ataków premię unikową +1 do Klasy Pancerza. W każdej akcji masz prawo wybrać nowego wroga.
W sytuacji, w której tracisz premię ze Zręczności do Klasy Pancerza (jeśli takową posiadasz), tracisz również premie unikowe. Ponadto premie unikowe kumulują się ze sobą, w odróżnieniu od większości premii innego rodzaju.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Uniki jako jeden z atutów premiowych.
Walka dwoma orężami [ogólny]
Potrafisz walczyć, trzymając broń w każdej ręce. W każdej rundzie drugorzędnym orężem możesz wykonać jeden dodatkowy atak.
Wymagania: Zr 15.
Korzyści: Zmniejszeniu ulegają kary wynikające z walki dwoma orężami. Kara dotycząca podstawowej broni spada o 2, a drugorzędnej o 6.
Normalnie: Jeśli w drugorzędnej ręce dzierżysz drugą broń, masz prawo wykonać nią jeden atak dodatkowy w rundzie. Jednakże walcząc w ten sposób, podlegasz karze –6 do normalnych ataków lub ataków podstawową ręką i karze –10 do ataków ręką drugorzędną. Jeśli oręż trzymany w drugorzędnej ręce jest lekki, obie kary maleją o 2 (uderzenie bez broni zawsze uznaje się za oręż lekki).
Zasady specjalne: Tropiciela co najmniej 2. poziomu, który zdecydował się na styl walki dwoma orężami, należy traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza.
Wojownik może wybrać atut Walka dwoma orężami jako jeden z atutów premiowych.
Walka na oślep [ogólny]
Korzyści: Jeśli walcząc wręcz, spudłujesz z powodu ukrycia, możesz powtórzyć procentowy rzut na ryzyko chybienia i mimo to celnie zaatakować.
Niewidzialny przeciwnik nie zyskuje przewagi, gdy atakuje cię wręcz, co oznacza, że nie tracisz premii ze Zręczności do Klasy Pancerza, a atakujący nie otrzymuje zwyczajowej premii +2 z racji niewidzialności. Premie niewidzialnego wroga należy brać jednak pod uwagę w przypadku ataków dystansowych.
Podlegasz tylko 1/2 zwyczajowej kary do prędkości wynikającej z tego, że nie widzisz. Ciemności i słaba widoczność zwykle ograniczają twoją szybkość do 3/4 normalnej, a nie 1/2.
Normalnie: Należy brać pod uwagę zwykłe modyfikatory do testów ataków wykonywanych przez niewidzialnych przeciwników, którzy chcą cię trafić. Tracisz premię ze Zręczności do KP i musisz stosować zasadę powodującą zmniejszenie szybkości z racji ciemności czy słabiej widoczności.
Zasady specjalne: Atutu Walka na oślep nie stosuje się w przypadku osób podlegających działaniu zaklęcia migotanie.
Wojownik może wybrać atut Walka na oślep jako jeden z atutów premiowych.
Walka z wierzchowca [ogólny]
Wymagania: Jeździectwo 1 ranga.
Korzyści: Raz w rundzie walki, gdy twój wierzchowiec zostanie trafiony, możesz wykonać test Jeździectwa (w reakcji na tę sytuację) i zanegować trafienie. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy w teście Jeździectwa uzyskasz wynik przekraczający rezultat testu ataku wroga (w zasadzie wynik testu Jeździectwa stanie się Klasą Pancerza wierzchowca, jeśli będzie wyższy od jego normalnego KP).
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Walka z wierzchowca jako jeden z atutów premiowych.
Warzenie eliksirów [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: 3. poziom czarującego.
Korzyści: Potrafisz tworzyć eliksiry z każdego z czarów poziomu maksymalnie 3., który znasz i który wpływa na jedną lub więcej osób. Uwarzenie takiej mikstury zajmuje dzień. Przygotowując eliksir, ustalasz poziom czarującego, który musi być wystarczający do rzucenie danego zaklęcia i nie wyższy niż twój poziom czarującego. Bazowa cena mikstury odpowiada poziomowi zaklęcia × jego poziom czarującego × 50 sz, ty zaś musisz wydać 1/25 jego bazowej ceny w PD oraz wykorzystać surowce o wartości 1/2 ceny bazowej.
Przygotowując eliksir, podejmujesz takie same decyzje, jakbyś rzucał czar, a podmiotem działania zaklęcia zostaje osoba, która go wypije.
Ze stworzeniem eliksiru, w którym znajduje się czar wymagający kosztownych komponentów materialnych lub poświęcenia PD, wiążą się odpowiednio większe koszta. Poza tymi wynikającymi z jego ceny bazowej musisz jeszcze dostarczyć komponenty materialne oraz wydać PD.
Wielostrzał [ogólny]
Wymagania: Zr 17, Bezpośredni strzał, Szybki strzał, bazowa premia do ataku +6.
Korzyści: W akcji standardowej możesz wystrzelić dwie strzały do jednego przeciwnika znajdującego się w odległości do 9 metrów od ciebie. W tym celu wykonujesz tylko jeden test ataku (z karą –4) dotyczący obu pocisków i to od niego zależy sukces; obrażenia zadajesz normalnie (ale patrz też “Zasady specjalne”).
Za każde pięć punktów bazowej premii do ataku powyżej +6 możesz powiększyć liczbę strzał o jedną dodatkową, aż do maksymalnie czterech przy bazowej premii do ataku w wysokości +16. Jednakże każda strzała ponad drugą powoduje kumulatywną karę –2 do testu ataku (co w sumie daje karę –6 w przypadku trzech strzał i –8 w przypadku czterech).
Redukcję obrażeń oraz wszelkie inne odporności stosuje się oddzielnie dla każdej z wystrzelonych strzał.
Zasady specjalne: Bez względu na liczbę wystrzelonych strzał dodatkowe obrażenia wynikające z precyzji stosujesz tylko raz. Trafienie krytyczne dotyczy natomiast tylko pierwszej strzały, pozostałe zadają normalne rany.
Wojownik może wybrać atut Wielostrzał jako jeden z atutów premiowych.
Tropiciela co najmniej 6. poziomu, który zdecydował się na łuczniczy styl walki, należy traktować tak, jakby posiadał ten atut, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań, jednak tylko wówczas, gdy ma na sobie lekką zbroję lub nie nosi pancerza.
Wirujący atak [ogólny]
Wymagania: Zr 13, Int 13, Atak z doskoku, Ruchliwość, Uniki, Wyszkolenie w walce, bazowa premia do ataku +4.
Korzyści: Wykorzystując akcję całkowitego ataku, możesz zrezygnować ze zwykłych ataków na rzecz jednego ataku wręcz wymierzonego we wszystkich przeciwników w zasięgu, wykonywanego z pełną bazową premią do ataku.
Korzystając z Wirującego ataku, musisz porzucić wszystkie premie oraz dodatkowe ataki zapewniane przez inne atuty, czary oraz zdolności.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Wirujący atak jako jeden z atutów premiowych.
Wyciszenie czaru [metamagia]
Korzyści: Wyciszony czar można rzucić bez komponentów werbalnych, a atut ten nie wpływa na czary pozbawione takich składników. Wyciszony czar wykorzystuje komórkę na zaklęcia o jeden poziom wyższą niż jego rzeczywisty poziom.
Zasady specjalne: Bardowie nie mogą wzmacniać swych zaklęć za pomocą tego atutu metamagicznego.
Wykucie pierścienia [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: 12. poziom czarującego.
Korzyści: Potrafisz stworzyć każdy pierścień, dla którego wymagania spełniasz. Wykonanie takiego przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego ceny bazowej. Stworzenie pierścienia wymaga, byś pokrył 1/25 jego ceny bazowej w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 jego ceny bazowej.
Potrafisz również naprawiać pierścienie, ale tylko te, które sam zdołałbyś stworzyć. Musisz przy tym pokryć połowę kosztu PD i połowę kosztu surowców. Naprawa zajmuje połowę czasu potrzebnego na wykreowanie danego przedmiotu.
Niektóre pierścienie wymagają dodatkowego kosztu surowców lub PD, co podano w ich opisie. Wspomniany koszt nie wynika z ceny bazowej przedmiotu. Koszt ów ponosisz, zarówno tworząc przedmiot, jak i go naprawiając.
Wyszkolenie w walce [ogólny]
Wymagania: Int 13.
Korzyści: Kiedy w walce wręcz wykorzystujesz akcję ataku lub akcję całkowitego ataku, możesz zdecydować się na karę w wysokości maksymalnie –5 do testów ataków i tej samej liczby (do +5) użyć jako premii unikowej do Klasy Pancerza. Wartość, o której mowa, nie może przekroczyć twojej bazowej premii do ataku. Zmiany dotyczące testów ataków oraz Klasy Pancerza utrzymują się aż do twojej następnej akcji.
Normalnie: Bohater pozbawiony atutu Wyszkolenie w walce może walczyć defensywnie, lecz w akcji ataku oraz akcji całkowitego ataku za karę –4 do testów ataków otrzymuje premię unikową +2 do Klasy Pancerza.
Zasady specjalne: Wojownik może wybrać atut Wyszkolenie w walce jako jeden z atutów premiowych.
Wyzbycie się składników [ogólny]
Korzyści: Możesz rzucić każde zaklęcie, którego materialne komponenty kosztują do 1 sz, w ogóle ich nie używając (takie rzucenie czaru nadal prowokuje ataki okazyjne). Atut nie dotyczy jednak czarów, które wymagają komponentów materialnych o wartości przekraczającej 1 sz (musisz je posiadać, by rzucić zaklęcie).
Wzmocnienie czaru [metamagia]
Korzyści: Wszystkie zmienne liczbowe efekty wzmocnionego czaru ulegają zwiększeniu o połowę. Nie wpływa to na rzuty obronne oraz na testy sporne. Atut nie działa też w połączeniu z czarami pozbawionymi zmiennych liczbowych. Wzmocnione zaklęcie wykorzystuje komórkę na czary o dwa poziomy wyższą niż jego rzeczywisty poziom.
Zapisanie zwoju [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: 1. poziom czarującego.
Korzyści: Potrafisz stworzyć zwój z każdym czarem, który znasz. Wykreowanie takiego przedmiotu zajmuje dzień na każde 1000 sz jego bazowej ceny. Bazowa cena zwoju odpowiada poziomowi zaklęcia × jego poziom czarującego × 25 sz. Zapisanie zwoju wymaga, byś wydał 1/25 jego ceny bazowej w PD oraz wykorzystał surowce o wartości 1/2 ceny bazowej.
Ze stworzeniem zwoju, na którym znajduje się czar wymagający kosztownych materialnych komponentów lub poświęcenia PD, wiążą się odpowiednio większe koszta. Poza kosztami wynikającymi z jego ceny bazowej musisz w czasie zapisywania zwoju dostarczyć materialne komponenty oraz wydać PD.
Zawziętość [ogólny]
Wymagania: Krzepa.
Korzyści: Kiedy liczba twoich punktów wytrzymałości znajdzie się w przedziale od –1 do –9, automatycznie się stabilizujesz. Nie musisz wykonywać rzutu k% w każdej rundzie, by uniknąć utraty punktu wytrzymałości.
Jeżeli twoje punkty wytrzymałości spadną poniżej 0, możesz działać jak osoba okaleczona, a nie umierająca. Tego wyboru dokonujesz w chwili, gdy twoje punkty wytrzymałości osiągną wartość ujemną (nawet poza swoją turą). Jeżeli zdecydujesz, że nie działasz jak osoba okaleczona, natychmiast padasz nieprzytomny.
Wykorzystując ten atut, w każdej turze możesz wykonać albo pojedynczą akcję ruchu, albo jedną akcję standardową – lecz nie obie. Nie masz też prawa wykorzystywać akcji całorundowych. Możesz wykonać akcję ruchu, nie raniąc się dodatkowo, jeśli jednak zdecydujesz się na akcję standardową (lub inne działanie będące męczące, a takim może być nawet akcja darmowa, jak choćby rzucenie przyspieszonego zaklęcia), otrzymujesz po ukończeniu owej czynności jedno obrażenie. Gdy twoje punkty wytrzymałości osiągną wartość –10, natychmiast umierasz.
Normalnie: Bohater, który nie posiada tego atutu i którego punkty wytrzymałości spadną do przedziału od –1 do –9, jest nieprzytomny i umierający.
Zdolności przywódcze [ogólny]
Wymagania: Postać musi być na co najmniej 6. poziomie.
Korzyści: Posiadanie tego atutu sprawia, że postać zdobywa lojalnych towarzyszy i oddanych popleczników – podkomendnych, którzy będą jej pomagać. Z pobliskiej tabeli dowiesz się, jakich kompanów i ilu popleczników postać może rekrutować.
Wartość Zdolności przywódczych: Na wartość Zdolności przywódczych postaci wpływa wiele czynników, przez co różni się ona od bazowej (poziom postaci + modyfikator z Cha). Zwiększa ją i obniża reputacja bohatera (z punktu widzenia kompana lub poplecznika, którego śmiałek stara się pozyskać).
Wartość Zdolności przywódczych
Poziom kompana
Liczba popleczników danego poziomu


1
2
3
4
5
6
1 lub mniej
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
—
—
—
—
3
2
—
—
—
—
—
—
4
3
—
—
—
—
—
—
5
3
—
—
—
—
—
—
6
4
—
—
—
—
—
—
7
5
—
—
—
—
—
—
8
5
—
—
—
—
—
—
9
6
—
—
—
—
—
—
10
7
5
—
—
—
—
—
11
7
6
—
—
—
—
—
12
8
8
—
—
—
—
—
13
9
10
1
—
—
—
—
14
10
15
1
—
—
—
—
15
10
20
2
1
—
—
—
16
11
25
2
1
—
—
—
17
12
30
3
1
1
—
—
18
12
35
3
1
1
—
—
19
13
40
4
2
1
1
—
20
14
50
5
3
2
1
—
21
15
60
6
3
2
1
1
22
15
75
7
4
2
2
1
23
16
90
9
5
3
2
1
24
17
110
11
6
3
2
1
25 i więcej
17
135
13
7
4
2
2
Wartość Zdolności przywódczych: Wartość Zdolności przywódczych postaci jest równa jej poziomowi plus modyfikator z Charyzmy. Wspomniany atrybut może powodować kary, dlatego w tabeli pojawia się tak mała wartość dla tego atutu. Aby wybrać atut Zdolności przywódcze i pozyskać kompana, postać musi się jednak znajdować na przynajmniej 6. poziomie. Na wartość Zdolności przywódczych mogą wpłynąć też inne czynniki, które podano dalej.
Kompani również gromadzą punkty doświadczenia, ale w innym tempie niż bohaterowie graczy. Obliczając nagrodę w PD dla pojedynczych postaci, nie wliczaj kompana do drużyny. Podziel poziom kompana przez poziom BG, z którym jest związany (śmiałka, który go pozyskał). Pomnóż uzyskany wynik przez liczbę PD, jaką zdobył BG, i dodaj uzyskaną wartość do całkowitej sumy punktów doświadczenia kompana. Jeżeli kompan zgromadzi wystarczająco dużo PD, by awansować na poziom o jeden niższy niż poziom BG, z którym jest związany, to nie uzyska owego poziomu – całkowita suma posiadanych przez niego PD będzie o 1 mniejsza niż liczba potrzebna do awansu na nowy poziom.
Poziom kompana: Postać może próbować pozyskać kompana znajdującego się na poziomie nieprzekraczającym podanej tu liczby. Niezależnie od wartości Zdolności przywódczych bohatera, nie ma on prawa rekrutować kompana na poziomie równym lub wyższym od własnego. Tak więc paladyn na 6. poziomie i z premią z Charyzmy +3 może zdobyć kompana na poziomie 4. lub niższym. Kompan powinien posiadać ekwipunek odpowiedni dla jego poziomu.
Liczba popleczników danego poziomu: Bohater może dowodzić poplecznikami w liczbie nieprzekraczającej tej wartości podanej dla danego poziomu. Na przykład, postać ze Zdolnościami przywódczymi o wartości 14 może przewodzić maksymalnie piętnastu poplecznikom na 1. poziomie i jednemu na 2.
Poplecznicy nie gromadzą doświadczenia, a zatem nie awansują na poziomy. Kiedy bohater posiadający Zdolności przywódcze zyska kolejny poziom, gracz powinien jednak za pomocą niniejszej tabeli ustalić, czy nie zyskał przypadkiem nowych popleczników. Ci mogą być na wyższym poziomie niż wcześniejsi (wspomnianej tabeli nie używa się w przypadku kompanów, gdyż samodzielnie gromadzą oni doświadczenie).

Przywódca cieszy się
Modyfikator
Wielkim prestiżem
+2
Reputacją osoby sprawiedliwej i szczodrej
+1
Reputacją osoby o wyjątkowych możliwościach
+1
Reputacją nieudacznika
–1
Reputacją osoby powściągliwej
–1
Reputacją okrutnika
–2

Kiedy bohater próbuje pozyskać kompana, należy brać pod uwagę również inne modyfikatory.

Przywódca
Modyfikator
Ma chowańca / paladyńskiego rumaka / zwierzęcego towarzysza
–2
Rekrutuje kompana o innym charakterze
–1
Przyczynił się do śmierci kompana
–2*
*Kumuluje się za każdego zabitego kompana.

Podwładni mają inne priorytety niż kompani. Kiedy bohater stara się pozyskać nowych podwładnych, weź pod uwagę następujące stosowne modyfikatory.

Przywódca
Modyfikator
Posiada fortecę, bazę, siedzibę gildii itp.
+2
Często się przemieszcza
–1
Przyczynił się do śmierci innych popleczników
–1
Zmysł walki [ogólny]
Korzyści: Kiedy przeciwnicy odsłaniają się podczas walki, możesz wyprowadzić dodatkowe ataki okazyjne w liczbie odpowiadającej twojej premii ze Zręczności. Oczywiście z jednego powodu masz prawo wykonać tylko jeden atak okazyjny.
Atut ten pozwala ci również wyprowadzać ataki okazyjne w sytuacji, gdy jesteś nieprzygotowany.
Normalnie: Bohater pozbawiony tego atutu może wykonać w rundzie tylko jeden atak okazyjny, a jeśli jest nieprzygotowany – w ogóle nie wolno mu wyprowadzić takiego ataku.
Zasady specjalne: Zmysł walki nie umożliwia łotrzykowi częstszego wykorzystywania zdolności sprzyjający moment– nadal ma on do tego prawo tylko raz w rundzie.
Wojownik może wybrać atut Zmysł walki jako jeden z atutów premiowych.
Mnich może wybrać atut Zmysł walki jako atut premiowy na 2. poziomie.
Zwiększona wytrwałość [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich rzutów obronnych na Wytrwałość.
Zwinne palce [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Otwierania zamków oraz Unieszkodliwiania mechanizmów.
Zwinne ręce [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Używania lin oraz Zręcznej dłoni.
Żelazna wola [ogólny]
Korzyści: Otrzymujesz premię +2 do wszystkich rzutów obronnych na Wolę.
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