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Berła
Jak łatwo się domyślić, berła wyglądają jak królewskie insygnia. Obdarzone są unikatowymi magicznymi mocami i rzadko posiadają ładunki. Każdy może ich używać.
Wygląd: Berła ważą mniej więcej 2,5 kilograma. Ich długość wynosi od 0,5 do 1 metra. Wykonane są zazwyczaj z żelaza lub innego metalu (niektóre, co zaznaczono w opisie, są tak wytrzymała, że można ich używać niczym lekkich buzdyganów czy maczug). Mają KP równe 9, 10 punktów wytrzymałości i trwałość 10. ST ich złamania wynosi natomiast 27.
Aktywacja: Metody aktywacji są różne, zależnie do berła. Oczywiście podano je w opisach.
Cechy szczególne: Rzuć k%. Rezultat 01 oznacza, że berło jest inteligentne. Wynik 02-31 z kolei, że coś (wzór, inskrypcje itd.) daje wskazówkę dotyczącą jego działania. Rezultat 32-100 oznacza brak cech szczególnych. Przedmioty inteligentne posiadają dodatkowe zdolności, a niekiedy także nadzwyczajne moce i specjalne cele. Berło z ładunkami nie może być inteligentne.

Tabela: Berła
Przeciętne
Potężne
Berło
Cena rynkowa
01–07
—
Metamagii, powiększenie, słabsze
3000 sz
08–14
—
Metamagii, przedłużenie, słabsze
3000 sz
15–21
—
Metamagii, wyciszenie, słabsze
3000 sz
22–28
—
Trwania w bezruchu
5000 sz
29–35
—
Metamagii, wzmocnienie, słabsze
9000 sz
36–42
—
Wykrywania metali i minerałów
10 500 sz
43–53
01–04
Niszczenia magicznych przedmiotów
11 000 sz
54–57
05–06
Metamagii, powiększenie
11 000 sz
58–61
07–08
Metamagii, przedłużenie
11 000 sz
62–65
09–10
Metamagii, wyciszenie
11 000 sz
66–71
11–14
Cudów
12 000 sz
72–79
15–18
Pyton
13 000 sz
80–83
—
Metamagii, maksymalizacja, słabsze
14 000 sz
84–89
19–21
Gaszenia płomieni
15 000 sz
90–97
22–25
Żmija
19 000 sz
—
26–30
Wykrywania wrogów
23 500 sz
—
31–36
Metamagii, powiększenie, potężniejsze
24 500 sz
—
37–42
Metamagii, przedłużenie, potężniejsze
24 500 sz
—
43–48
Metamagii, wyciszenie, potężniejsze
24 500 sz
—
49–53
Splendoru
25 000 sz
—
54–58
Usychania
25 000 sz
98–99
59–64
Metamagii, wzmocnienie
32 500 sz
—
65–69
Grzmotów i piorunów
33 000 sz
100
70–73
Metamagii, przyspieszenie, słabsze
35 000 sz
—
74–77
Negacji
37 000 sz
—
78–80
Wchłaniania
50 000 sz
—
81–84
Korbacz
50 000 sz
—
85–86
Metamagii, maksymalizacja
54 000 sz
—
87–88
Władców
60 000 sz
—
89–90
Bezpieczeństwa
61 000 sz
—
91–92
Dostojnej potęgi
70 000 sz
—
93–94
Metamagii, wzmocnienie, potężniejsze
73 000 sz
—
95–96
Metamagii, przyspieszenie
75 500 sz
—
97–98
Czujności
85 000 sz
—
99
Metamagii, maksymalizacja, potężniejsze
121 500 sz
—
100
Metamagii, przyspieszenie, potężniejsze
170 000 sz

Opisy bereł
Berła wyglądają na królewskie insygnia, ale posiadają różne moce magiczne. Oto opis kilkunastu typowych przedmiotów tego rodzaju.
Berła metamagii: Berła te nasączono esencją atutu metamagicznego, dzięki czemu nie zmieniają one komórki na czary, na które wpływają. Wszystkie opisane tu berła to przedmioty aktywowane przez użycie (rzucanie zaklęcia nadal jednak prowokuje ataki okazyjne). Osoba rzucająca czar może do określonego zaklęcia używać tylko jednego berła metamagii. Ma jednakże prawo jednocześnie wykorzystać ów przedmiot i posiadane atuty metamagiczne. W tym przypadku tylko te ostatnie wpływają na poziom komórki rzucanego czaru.
Posiadanie berła metamagii nie przenosi danego atutu na właściciela. Obdarza go jedynie możliwością wykorzystywania wspomnianego atutu określoną liczbę razy dziennie. Zaklinacz, który rzuca czary przy użyciu tego przedmiotu, musi poświęcić akcję całorundową, jakby wykorzystywał zwykły atut metamagiczny.
Słabsze i potężniejsze berła metamagii: Normalne berło metamagii wpływa na czary poziomu maksymalnie 6. Słabszego można użyć względem zaklęć 3. i niższego poziomu. Potężniejsze zaś pozwala wpływać na czary maksymalnie 9. poziomu.
Berło metamagii, maksymalizacja: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które ulegają maksymalizacji, jak przy użyciu atutu Maksymalizacja czaru.
Silna (brak szkoły); PC 17; Maksymalizacja czaru, Stworzenie berła; Cena: 14 000 sz (słabsze), 54 000 sz (normalne), 121 500 sz (potężniejsze).
Berło metamagii, powiększenie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które ulegają powiększeniu, jak przy użyciu atutu Powiększenie czaru.
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Powiększenie czaru; Cena: 3000 sz (słabsze), 11 000 sz (normalne), 24 500 sz (potężniejsze).
Berło metamagii, przedłużenie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które ulegają przedłużeniu, jak przy użyciu atutu Przedłużenie czaru.
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Przedłużenie czaru; Cena: 3000 sz (słabsze), 11 000 sz (normalne), 24 500 sz (potężniejsze).
Berło metamagii, przyspieszenie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które ulegają przyspieszeniu, jak przy użyciu atutu Przyspieszenie czaru.
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Przyspieszenie czaru; Cena: 35 000 sz (słabsze), 75 500 sz (normalne), 170 000 sz (potężniejsze).
Berło metamagii, wyciszenie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, nie korzystając przy tym z komponentów werbalnych, jak przy użyciu atutu Wyciszenie czaru.
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Wyciszenie czaru; Cena: 3000 sz (słabsze), 11 000 sz (normalne), 24 500 sz (potężniejsze).
Berło metamagii, wzmocnienie: Właściciel berła może rzucić dziennie do trzech czarów, które ulegają wzmocnieniu, jak przy użyciu atutu Wzmocnienie czaru.
Silna (brak szkoły); PC 17; Stworzenie berła, Wzmocnienie czaru; Cena: 9000 sz (słabsze), 32 500 sz (normalne), 73 000 sz (potężniejsze).
Berło bezpieczeństwa: Przedmiot ten powołuje do istnienia pozawymiarową przestrzeń, którą wypada nazwać kieszonkowym rajem. W owym miejscu może przebywać posiadacz berła oraz 199 innych istot, które będą całkowicie bezpieczne. W schronieniu mają one prawo przebywać maksymalnie przez czas równy dwieście dni podzielony przez liczbę „mieszkańców”. Ułamki zaokrągla się zawsze w dół.
W kieszonkowym raju stworzenia się nie starzeją, a leczą się naturalnie dwa razy szybciej. Znajduje się tam też pod dostatkiem świeżej wody i jedzenia – tylko owoców oraz warzyw. Klimat jest odpowiedni dla wszystkich stworzeń, które skryły się w raju.
Właściciel i wszystkie istoty, które dotykają berła, przenoszą się natychmiast do raju w chwili aktywacji przedmiotu (akcja standardowa). Członkowie dużej grupy mogą się trzymać za ręce lub w inny sposób utrzymywać kontakt fizyczny – dzięki temu berło zadziała na wszystkie stworzenia tworzące krąg lub łańcuch. Istoty, które nie chcą się przenieść, mają prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 17). Udany oznacza, że berło na dane stworzenie nie zadziała. Niemniej wpłynie ono na wszystkie istoty znajdujące się w łańcuchu za stworzeniem, które oparło się działaniu mocy.
Kiedy czas działania berła dobiegnie końca lub jego moc zostanie rozproszona, wszystkie istoty, które przeniosły się do kieszonkowego raju, natychmiast pojawiają się w miejscu, gdzie znajdowały się w chwili aktywacji przedmiotu. Jeśli ową przestrzeń już coś zajmuje, stworzenia pojawiają się nieco dalej – wystarczająco daleko, by wszyscy się zmieścili. Właściciel berła może w każdej chwili przerwać działanie mocy. Musi jednak pamiętać, że ma prawo aktywować berło tylko raz na tydzień.
Silne przywoływanie; PC 20; Stworzenie berła, wrota; Cena: 61 000 sz.
Berło cudów: Niezwykły, nawet dziwaczny, a z pewnością bardzo nieprzewidywalny przedmiot. Użycie go powołuje do istnienia jeden z wielu różnorodnych efektów. Aktywacja berła to akcja standardowa. Najczęściej spotykane efekty opisano w pobliskiej tabeli.
Umiarkowane oczarowania; PC 10; Stworzenie berła, dezorientacja, twórca musi być chaotyczny; Cena: 12 000 sz.

k%
Cudowny efekt
01–05
Spowolnienie na 10 rund stworzenia, w które berło zostało wymierzone (Wola neguje, ST 15).
06–10
Cel okala płomienna otoczka.
11–15
Posiadaczowi wydaje się, że przez rundę berło działa tak, jak wskazuje efekt drugiego rzutu (bez rzutów obronnych).
16–20
Podmuch wiatru, tyle że o sile wichury (Wytrwałość neguje, ST 14).
21–25
Posiadacz przez 1k4 rundy zna powierzchowne myśli celu, analogicznie jak w przypadku czaru wykrycie myśli (bez rzutu obronnego).
26–30
Śmierdząca chmura w promieniu 9 metrów (Wytrwałość neguje, ST 15).
31–33
Przez rundę w promieniu 18 metrów wokół właściciela pada rzęsisty deszcz.
34–36
Przyzwanie zwierzęcia – nosorożca (01-25 na k%), słonia (26-50), myszy (51-100).
37–46
Błyskawica (długość 21 metrów, szerokość 1,5 metra), 6k6 obrażeń (Refleks zmniejsza o połowę, ST 15).
47–49
Z berła wylatuje chmara sześciuset dużych motyli, która unosi się dookoła w powietrzu przez dwie rundy, oślepiając wszystkich (w tym właściciela) w promieniu 7,5 metra (Refleks neguje, ST 14).
50–53
Powiększenie osoby, jeśli znajduje się w odległości maksymalnie 18 metrów od berła (Wytrwałość neguje, ST 13).
54–58
Ciemność, półkula o średnicy 9 metrów i środku 9 metrów od berła.
59–62
Na obszarze 15 m² rośnie trawa, a jeśli jest on już porośnięty, rozrasta się do dziesięciokrotności swojego normalnego rozmiaru.
63–65
Dowolny nieożywiony obiekt o masie nieprzekraczającej 500 kg i rozmiarze nie większym niż 1 m3 przemienia się w eteryczny.
66–69
Pomniejszenie posiadacza do 1/12 jego wzrostu (bez prawa do rzutu obronnego).
70–79
Kula ognista, której ofiarą jest cel berła lub ktoś w linii prostej od przedmiotu, w odległości do 30 metrów; 6k6 obrażeń (Refleks zmniejsza o połowę, ST 15).
80–84
Osobę dzierżącą berło skrywa niewidzialność.
85–87
Cel, w który wymierzono berło, porastają liście, jeśli znajduje się w promieniu 18 metrów. Efekt trwa 24 godziny.
88–90
Z berła płynie długi na 9 metrów strumień 10-40 klejnotów (każdy wart 1 sz). Każdy kamień zadaje punkt obrażeń wszystkim stworzeniom na drodze potoku. Rzuć 5k4, by określić liczbę ran, i podziel ją między stworzenia znajdujące się na drodze strumienia.
91–95
Przed berłem, na obszarze 12 na 9 metrów, tańczą i skaczą jaskrawe kolory. Znajdujące się tam stworzenia zostają oślepione na 1k6 rund (Wytrwałość neguje, ST 15).
96–97
Właściciel (szansa 50%) lub cel (szansa 50%) staje się na zawsze niebieski, zielony lub purpurowy (bez prawa do rzutów obronnych).
98–100
Cel, w który wymierzono berło, pada ofiarą zaklęcia ciało w kamień (lub kamień w ciało, jeżeli jest kamienny), pod warunkiem, że znajduje się w odległości do 18 metrów (Wytrwałość neguje, ST 18).

Berło czujności: Berło to niczym się nie różni od lekkiego buzdyganu +1 o głowicy z ośmioma tzw. piórami. Posiadacz przedmiotu otrzymuje premię z olśnienia +1 do inicjatywy. Jeśli chwyci mocno berło, może użyć światła, ujawnienia kłamstw, wykrycia chaosu, wykrycia dobra, wykrycia magii, wykrycia prawa, wykrycia zła lub zobaczenia niewidzialnego. W każdym przypadku będzie to akcja standardowa.
Jeśli berło czujności zostanie wbite w ziemię, a właściciel zapragnie, by zaczęło czuwać (akcja standardowa), odkryje ono w promieniu 36 metrów obecność wszystkich istot, które zamierzają go skrzywdzić. W tym samym czasie przedmiot w promieniu 6 metrów powołuje do istnienia efekt podobny do działania zaklęcia modlitwa, którym objęci zostają wszyscy sprzymierzeńcy posiadacza. W chwilę później berło przekazuje mentalnie owym sprzymierzeńcom ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, którego przyczyną są wrogie stworzenia (lub stworzenie) znajdujące się w promieniu 36 metrów. Opisane efekty utrzymują się przez 10 minut, a mocy tej można użyć raz dziennie.
Berło posiada jeszcze jedną moc. Otóż możena go użyćdo rzucenia ożywienia przedmiotu na jedenaście (lub mniej) małych przedmiotów umieszczonych mniej więcej w promieniu 1,5 metra od zatkniętego w ziemi berła. Obiekty pozostają ożywione przez 11 rund. Z tej mocy można skorzystać raz dziennie.
Umiarkowane odrzucanie, poznanie, oczarowania i wywoływanie; PC 11; Stworzenie berła, alarm, modlitwa, ożywienie przedmiotów, światło, ujawnienie kłamstw, wykrycie chaosu, wykrycie dobra, wykrycie magii, wykrycie prawa, wykrycie zła, zobaczenie niewidzialnego; Cena: 85 000 sz.
Berło dostojnej potęgi: Berło to nasączono wieloma mocami czaropodobnymi. Na dodatek można go używać jako magicznego oręża różnego typu. Da się je też wykorzystać w bardziej przyziemny sposób. Berło dostojnej potęgi jest metalowe, grubsze niż inne przedmioty tego rodzaju. Głowica wyposażona jest w pióra, na rękojeści zaś znajduje się sześć podobnych do ćwieków przycisków (naciśnięcie któregoś z nich to odpowiednik dobycia broni). Całość waży 5 kilogramów.
Raz dziennie właściciel berła może skorzystać z następujących czaropodobnych mocy.
•	Unieruchomienie osoby (Wola neguje, ST 14). Posiadacz berła musi zdecydować o wykorzystaniu tej mocy, a następnie dotknąć berłem ofiary (co wymaga udanego ataku dotykowego wręcz – jeżeli atak zakończy się niepowodzeniem, moc zostanie utracona).
•	Strach (Wola częściowo neguje, ST 16). Ofiarami padają wszyscy wrogowie widzący berło (w promieniu 3 metrów). Wykorzystanie tej mocy to akcja standardowa.
•	Udany atak dotykowy wręcz powoduje 2k4 obrażenia (Wola zmniejsza o połowę, ST 17), które otrzymuje trafiony. Właściciel berła automatycznie leczy się z takiej samej liczby ran. Posiadacz przedmiotu musi zadeklarować użycie tej zdolności, zanim zaatakuje, tak jak w przypadku unieruchomienia osoby.
	Z następujących mocy właściciel może korzystać bez ograniczeń.
•	W zwykłej postaci berło należy traktować jak lekki buzdygan +2.
•	Po naciśnięciu przycisku numer 1 berło staje się ognistym mieczem długim +1. Ostrze wyskakuje z głowicy, która staje się rękojeścią oręża. Ten „miecz” ma w sumie długość 1,2 metra.
•	Po naciśnięciu przycisku numer 2 berło staje się toporem wojennym +4. Z głowicy „wyrasta” szerokie ostrze toporzyska. Tak zmienione berło ma długość 1,2 metra.
•	Po naciśnięciu przycisku numer 3 berło staje się krótką włócznią +3 lub długą włócznią +3. Ostrze włóczni wyrasta z głowicy, a rękojeść może wydłużyć się nawet o 3,6 metra (decyduje właściciel). Berło może więc mieć długość od 2 do 4,5 metra. W tym ostatnim przypadku można go używać jak kopii.
Właściciel może również korzystać bez ograniczeń z następujących mocy berła.
•	Drąg/drabina do wspinaczki. Po naciśnięciu przycisku numer 4 z głowicy wysuwa się kolec, który da się wbić nawet w granit. Z drugiego końca wyrastają trzy ostre haki. Berło w rundę osiąga długość od 1,5 do 15 metrów (ponowne naciśnięcie przycisku kończy owo wydłużanie się). Z tak powstałego „kija” wysuwają się poziome szczeble, jeden z lewej, następny z prawej, w odległości 30 centymetrów od siebie. Berło utrzymuje w miejscu kolec. Każdy hak wytrzyma ciężar 2000 kilogramów. Powrót do postaci berła następuje po naciśnięciu przycisku numer 5.
•	Opisanej wcześniej mocy można użyć do wyważania drzwi. Właściciel umieszcza głowicę berła w odległości maksymalnie 9 metrów od drzwi, kieruje ku nim rękojeść, a następnie wciska przycisk numer 4. Magia zapewnia modyfikator z Siły +12.
•	Po naciśnięciu guzika numer 6 berło wskazuje magnetyczny biegun północny. Obdarza również właściciela wiedzą o tym, jak głęboko pod powierzchnią ziemi się znajduje lub jak wysoko unosi się ponad jej powierzchnią.
Silne nekromancja, oczarowania, przemiany i wywoływanie; PC 19; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, ogniste ostrze, siła byka, strach, unieruchomienie osoby, zadawanie lekkich ran; Cena: 70 000 sz.
Berło gaszenia płomieni: Berło to gasi niemagiczny ogień rozmiaru średniego i mniejszego, jeśli dotknie się nim płomieni (akcja standardowa). Może też być efektywne względem ogni innego rodzaju, ale wówczas jego posiadacz musi poświęcić 1 lub więcej ładunków.
Ugaszenie dużego lub większego niemagicznego ognia bądź średniego i mniejszego magicznego (choćby stworzonego za sprawą ognistego oręża czy czaru płonące dłonie) kosztuje 1 ładunek. Permanentne płomienie magiczne – na przykład otaczające broń lub ogniste istoty – zostają stłumione na sześć rund, po czym znowu się rozpalają. Zgaszenie natychmiastowego zaklęcia ognia wymaga, by berło znajdowało się w obszarze jego działania; ponadto właściciel musi przygotować akcję, efektywnie kontrując czar.
Użycie berła do ugaszenia dużych i większych magicznych płomieni – efektów, na przykład, kuli ognistej lub ściany ognia – oznacza zużycie 2 ładunków.
Po udanym teście ataku dotykowego wręcz trafiona berłem ognista istota otrzymuje 6k6 obrażeń. Zranienie jej w ten sposób kosztuje 3 ładunki.
Berło ma 10 odnawiających się każdego dnia ładunków. A zatem właściciel może w ciągu 24 godzin wydać maksymalnie 10 ładunków.
Silne przemiany; PC 12; Stworzenie berła, pirotechnika; Cena: 15 000 sz.
Berło grzmotów i piorunów: Berło wykonane z żelaza inkrustowanego srebrnymi nitami. Można go używać jak lekkiego buzdyganu +2. Posiada też następujące moce.
•	Grzmot: Raz dziennie berło może stać się lekkim buzdyganem +3. Trafiony nim przeciwnik ulega oszołomieniu w wyniku odgłosu uderzenia (neguje Wytrwałość, ST 16). Aktywowanie tej mocy to akcja darmowa. Właściciel berła musi trafić przeciwnika w ciągu rundy od chwili jego aktywacji.
•	Piorun: Raz dziennie, na życzenie, może ono w momencie trafienia przeciwnika wytworzyć wyładowanie elektryczne. Ofiara otrzyma obrażenia zadane przez lekki buzdygan +2 (1k6+2) oraz 2k6 dodatkowych spowodowanych przez elektryczność. Jeśli posiadacz berła nie trafi normalnie przeciwnika, ale uzyska wynik, który oznaczałby trafienie atakiem dotykowym wręcz, ofiara otrzyma tylko wspomniane 2k6 dodatkowych obrażeń od elektryczności. Aktywowanie tej mocy to akcja darmowa. Właściciel berła musi trafić przeciwnika w ciągu rundy od chwili aktywacji.
•	Huk pioruna: Raz dziennie berło może powołać do istnienia ogłuszający dźwięk (akcja standardowa), który działa podobnie jak czar krzyk (Wytrwałość częściowo neguje, ST 16, 2k6 obrażeń od dźwięku, ofiara ogłuszona na 2k6 rund).
•	Uderzenie błyskawicy: Raz dziennie z berła może wystrzelić (akcja standardowa) szeroka na 1,5 metra błyskawica o zasięgu 60 metrów, powodująca 9k6 obrażeń od elektryczności (Refleks zmniejsza o połowę, ST 16).
•	Grzmot i piorun: Raz na tydzień można połączyć ze sobą opisaną wcześniej moc huk pioruna z błyskawicą analogiczną do uderzenia błyskawicy (akcja standardowa). Ofiarami huku pioruna będą wszyscy w odległości 3 metrów od błyskawicy, która zadaje 9k6 obrażeń od elektryczności (rezultaty 1 i 2 należy traktować tak, jakby na kości wypadło 3, dzięki czemu błyskawica powoduje od 27 do 54 ran), do których dodaje się 2k6 obrażeń od dźwięku spowodowanych przez huk. Jeden rzut obronny na Refleks (ST 16) dotyczy obu efektów.
Umiarkowane wywoływanie; PC 9; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, błyskawica, krzyk; Cena: 33 000 sz.
Berło-korbacz: Na rozkaz przedmiot ten aktywuje się i zmienia z normalnie wyglądającego berła w straszny korbacz +3. Jest to broń podwójna, co oznacza, że w walce można używać obu jej stron. Osoba posługująca się korbaczem może wyprowadzić atak dodatkowy (drugim końcem broni), wtedy jednak wszystkie ataki będzie wykonywać z karą –2 (jakby posiadała atut Walki dwoma orężami).
Raz dziennie właściciel berła może sprawić (akcja darmowa), że berło na 10 minut zapewni mu premię z odbicia +4 do KP i premię z odporności +4 do rzutów obronnych. Moc ta działa jednak tylko wtedy, gdy berło ma postać broni.
Przemiana berła w oręż i na odwrót to akcja ruchu.
Umiarkowane oczarowania; PC 9; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, błogosławieństwo; Cena: 50 000 sz.
Berło negacji: Berło to neguje czaropodobne moce przedmiotów magicznych oraz rzucane przez nie zaklęcia. Właściciel wskazuje nim magiczny przedmiot, a wtedy z berła wystrzeliwuje srebrzysty promień – należy wykonać udany atak dotykowy dystansowy, by trafił on w cel. Promień działa jak potężniejsze rozproszenie magii, z tą jednak różnicą, że wpływa jedynie na przedmioty magiczne. Chcąc zanegować natychmiastowe efekty, posiadacz berła musi wykorzystać przygotowanie akcji. W teście rozpraszania wykorzystuje się poziom czarującego berła (15). Przedmiot magiczny, który jest celem niniejszej mocy, nie ma prawa do rzutu obronnego. Artefakty – nawet słabe – są niepodatne na to działanie. Berła można użyć trzy razy dziennie.
Silne różne; PC 15; Stworzenie berła, rozproszenie magii oraz cud lub ograniczone życzenie; Cena: 37 000 sz.
Berło niszczenia przedmiotów magicznych: Berło to oznacza zgubę dla magicznych przedmiotów, gdyż jego dotyk wysącza wszelkie czarodziejskie moce. Dotknięty przedmiot ma prawo wykonać rzut obronny na Wolę (ST 23). Jeśli znajduje się on w posiadaniu jakiejś istoty, może użyć premii do rzutu obronnego na Wolę właściciela (oczywiście jeżeli jest ona wyższa od jego własnej). W tym przypadku dotknięcie jest możliwe po wykonaniu udanego ataku dotykowego wręcz. Pozbawiwszy przedmiot magicznej mocy, berło staje się kruche i nie da się go użyć ponownie. Zniszczony obiekt można natomiast odtworzyć tylko za pomocą życzenia lub cudu (jeśli kula unicestwienia i berło niszczenia przedmiotów magicznych pozbawią się nawzajem mocy, żadnego z nich nie sposób odtworzyć).
Silne odrzucanie; PC 17; Stworzenie berła, rozłączenie maga; Cena: 11 000 sz.
Berło-pyton: Berło to jest nieco większe od innych przedmiotów tego typu – ma około metra długości i waży 5 kilogramów. Należy je traktować jak drąg +1/+1. Jeżeli jednak właściciel uderzy nim o ziemię (akcja standardowa), berło się powiększy, przemieniając w ogromnego węża dusiciela. Pyton jest posłuszny posiadaczowi berła i wykonuje jego rozkazy; w zwierzęcej formie zachowuje premię z usprawnienia +1 do ataków i obrażeń, jaką zapewnia przedmiot. Wąż staje się na powrót zwykłym berłem (akcja całorundowa), kiedy właściciel sobie tego zażyczy albo kiedy oddali się od niego na ponad 30 metrów. Kiedy wąż ginie, na powrót przyjmuje postać przedmiotu, którego nie można następnie użyć przez kolejne trzy dni. Berło-pyton działa tylko wtedy, gdy jego posiadacz jest dobry.
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, szkodliwa polimorfia, twórca musi być dobry; Cena: 13 000 sz.
Berło splendoru: Berło zapewnia osobie, która ma je przy sobie lub trzyma je w dłoni, premię z usprawnienia +4 do wartości Charyzmy. Ponadto raz dziennie powołuje ono do istnienia szaty z najcenniejszych tkanin, którymi odziewa właściciela, ozdabiając go dodatkowo klejnotami i futrami. Ów strój znika po 12 godzinach. Jeśli jednak właściciel spróbuje go sprzedać (nawet jakąś jego część) lub wykorzystać jako komponent czaru, szata natychmiast zniknie. To samo nastąpi, gdy ktoś siłą pozbawi posiadacza kawałka stroju.
Szata jest warta od 7000 do 10 000 sz (1k4+6 × 1000 sz) – 1000 sz sama tkanina, 5000 futra, a reszta to ozdoby, czyli klejnoty (maksymalnie 20, każdy wart najwyżej 200 sz).
Raz w tygodniu można użyć innej mocy berła. Na rozkaz powołuje ono wówczas do istnienia wspaniały namiot z jedwabiu (kwadrat o boku 18 metrów) – odpowiednio wyposażony i umeblowany. W środku znajduje się żywność, którą nasyci się z powodzeniem do 100 osób. Namiot i jego wyposażenie znikają po dniu (dotyczy to również rzeczy wyniesionych ze środka).
Silne przywoływanie i przemiany; PC 12; Stworzenie berła, splendor orła, wytwarzanie, zaawansowane tworzenie; Cena: 25 000 sz.
Berło trwania w bezruchu: Przedmiot ten ma postać prostopadłościennego kawałka żelaza z małym guzikiem na jednym końcu. Po naciśnięciu owego przycisku (akcja ruchu) berło nawet nie drgnie z miejsca, w którym się znajduje – będzie trwało w bezruchu, nawet jeśli miałoby to przeczyć prawom grawitacji. Właściciel może więc umieścić czy raczej „zawiesić” je, gdzie tylko zechce, nacisnąć guzik i puścić. Z kilku takich przedmiotów można stworzyć drabinę (tak naprawdę wystarczą dwa). Berło trwania w bezruchu utrzyma ciężar do 4000 kilogramów – większy sprawi, że spadnie na ziemię. Stworzenie, które będzie próbowało przesunąć je siłą, musi wykonać test Siły (ST 30), a jeżeli się on powiedzie, zdoła je przemieścić o 3 metry na rundę.
Umiarkowane przemiany; PC 10; Stworzenie berła, lewitacja; Cena: 5000 sz.
Berło usychania: Berło to należy traktować jak lekki buzdygan +1, który nie zadaje obrażeń. Osoba, która nim włada, nie rani przeciwnika, ale po udanym ataku dotykowym wręcz powoduje obniżenie Budowy ofiary o 1k4 punkty i Siły o 1k4 punkty. Jeśli uzyskała trafienie krytyczne, utrata atrybutów będzie permanentna. W każdym przypadku ofiara ma prawo do rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 17) – udany pozwala uniknąć tego efektu.
Silna nekromancja; PC 13; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, zakażenie; Cena: 25 000 sz.
Berło wchłaniania: Przedmiot ten działa niczym magnes, wchłaniając wszystkie zdolności czaropodobne i zaklęcia. Absorpcji może ulec jedynie czar, którego ofiarą pada jeden podmiot lub którego efektem jest promień wymierzony w posiadacza berła (bądź jego wyposażenie). Przedmiot neguje efekt zaklęcia, magazynując je przy okazji do czasu, gdy właściciel przeleje magiczną energię w swój czar. Osoba posługująca się berłem natychmiast po wchłonięciu zaklęcia wie, jakiego jest ono poziomu. Cała operacja nie wymaga od niej żadnych akcji – pod warunkiem, że trzyma berło w ręku.
Trzeba kontrolować sumę pochłoniętych i zmagazynowanych (a także użytych) czarów. Jego właściciel może wykorzystać zgromadzoną energię do rzucenia dowolnego przygotowanego czaru, nie tracąc go, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, ilość potrzebnej do rzucenia zaklęcia energii musi być równa lub mniejsza od zmagazynowanej w berle mocy (innymi słowy: poziom rzucanego czaru nie może przekraczać poziomów zmagazynowanych w przedmiocie). Po drugie, właściciel musi mieć na podorędziu wszystkie wymagane komponenty. Oczywiście posiadacz berła w chwili rzucania czaru musi trzymać je w ręce. Zaklinacze i bardowie oraz osoby korzystające z czarów w podobny sposób mogą za pomocą berła rzucić każde znane zaklęcie odpowiedniego poziomu.
W berle wchłaniania można przechować w sumie maksymalnie pięćdziesiąt poziomów. Jeśli do tego dojdzie, pozostanie już tylko wyładowywanie zgromadzonej energii. Posiadacz berła wie, ile zmagazynowano w nim energii i ile jeszcze może ono jej wchłonąć.
Chcąc określić potencjał znalezionego berła, wystarczy rzucić k% i podzielić wynik przez 2. Następnie należy rzucić raz jeszcze k%. Wynik 01-30 będzie oznaczał, iż połowa wchłoniętych przez przedmiot poziomów nie została wykorzystana i wciąż jest w nim zgromadzona.
Silne odrzucanie; PC 15; Stworzenie berła, odbicie czaru; Cena: 50 000 sz.
Berło władców: Z wyglądu to berło niczym się nie różni od królewskiego insygnium wartego co najmniej 5000 sz – z racji użytych materiałów i jakości wykonania. Posługujaca się nim osoba może sprawić (akcja standardowa), że znajdujące się w momencie aktywacji w promieniu 36 metrów od niej stworzenia będą jej posłuszne i lojalne. Władać można istotami o sumie Kostek Wytrzymałości równej 300. Stworzenia posiadające Intelekt 12 lub więcej mają prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 16) – udany oznacza oparcie się niniejszej mocy. Istoty, które znajdą się pod działaniem berła, słuchają jego posiadacza tak, jakby był ich prawowitym władcą. Niemniej jeśli wyda on rozkaz niezgodny z naturą stworzenia, magia ulega przełamaniu. Mocy berła można użyć przez w sumie 500 minut – po tym czasie rozpada się ono w proch. Ten czas można podzielić na wiele odcinków.
Silne oczarowania; PC 20; Stworzenie berła, zbiorowe zauroczenie potwora; Cena: 60 000 sz; Koszt: 27 500 sz + 2200 PD.
Berło wykrywania metali i minerałów: Berło to pulsuje w dłoni właściciela i wskazuje kierunek, w jakim w odległości do 9 metrów od niego znajduje się najwięcej metalu. Posiadacz berła może skoncentrować się na konkretnym metalu lub minerale. Jeśli dana substancja znajduje się gdzieś w odległości do 9 metrów, berło wskazuje wszystkie miejsca, w których się znajduje. Posiadacz otrzymuje też szacunkowe informacje o ilości kruszcu. Jeżeli w promieniu 9 metrów znajduje się więcej niż jedno złoże, berło najpierw wskazuje najzasobniejsze. Użycie każdej mocy to akcja całorundowa.
Umiarkowane poznanie; PC 9; Stworzenie berła, zlokalizowanie przedmiotu; Cena: 10 500 sz.
Berło wykrywania wrogów: Berło to pulsuje w dłoni właściciela i wskazuje kierunek, w jakim przebywa stworzenie (lub stworzenia) wrogo do niego nastawione. Najpierw wskazywane są istoty znajdujące się najbliżej. Stworzenia te mogą być niewidzialne, eteryczne, ukryte, w przebraniu lub w pełni widoczne. Moc działa w promieniu 18 metrów. Jeżeli właściciel przedmiotu skoncentruje się na całą rundę, berło wskaże położenie najbliższego przeciwnika oraz poinformuje, ile w sumie wrogów znajduje się w zasięgu. Berła można użyć trzy razy dziennie, a moc za każdym razem działa 10 minut. Aktywacja to akcja standardowa.
Umiarkowane poznanie; PC 10; Stworzenie berła, widzenie prawdy; Cena: 23 500 sz.
Berło-żmija: Berło to należy traktować jak ciężki buzdygan +2. Raz dziennie, na rozkaz (akcja darmowa), jego głowica przemienia się na 10 minut w głowę prawdziwej żmii. W tym czasie każde udane trafienie berłem powoduje nie tylko zwykłe obrażenia, ale również sprawia, że ofiara ulega zatruciu jadem. Toksyna powoduje natychmiast obniżenie Budowy o 1k10 (neguje Wytrwałość, ST 14), a po minucie efekt się powtarza. Berło działa tylko wówczas, gdy właściciel jest zły.
Umiarkowana nekromancja; PC 10; Stworzenie berła, Stworzenie magicznej broni i pancerza, trucizna, twórca musi być zły; Cena: 19 000 sz.
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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.
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