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Poniższy materiał podlega Klauzuli Ogólnego Dostępu (Open Game Content) i jest licencjonowany do publicznego użytku na warunkach Open Game License v1.0a.
Walka
Jak wygląda walka
Walka w jest cykliczna; każdy biorący w niej udział wykonuje działania w swojej turze, runda po rundzie. Oto jak uporządkowano kwestię starć.
1. Każdy z walczących na początku jest nieprzygotowany. Gdy zadziała, przestaje być nieprzygotowany.
2. Należy ustalić, który z bohaterów na początku starcia jest świadom obecności wrogów. Jeżeli nie wszyscy walczący są świadomi obecności przeciwników, przed normalną rundą ma miejsce runda zaskoczenia. Osoby zdające sobie sprawę z istnienia wrogów mogą zadziałać w rundzie zaskoczenia, a zatem wykonują test inicjatywy. I właśnie w kolejności inicjatywy (od najwyższej do najniższej) działają ci walczący, którzy zdają sobie sprawę z obecności przeciwników – każdy z nich ma prawo w rundzie zaskoczenia do jednej akcji (albo akcji standardowej, albo akcji ruchu). Istoty nieświadome wroga w rundzie zaskoczenia nie działają. Rundy zaskoczenia nie ma, gdy żaden z walczących nie zdaje sobie sprawy z obecności przeciwników lub wszyscy o nich wiedzą.
3. Walczący, którzy jeszcze nie wykonali testu inicjatywy, teraz to czynią. Wszyscy są zatem gotowi do rozegrania pierwszej normalnej rundy walki.
4. Walczący działają w kolejności inicjatywy (od najwyższej do najniższej).
5. Kiedy każdy z walczących rozegra turę, osoba z najwyższą inicjatywą działa raz jeszcze, a kroki 4 i 5 powtarza się aż do końca starcia.
Współczynniki bojowe
W tej części rozdziału zebrano podstawowe informacje dotyczące współczynników, od których zależy sukces w walce.
Test ataku
Test ataku reprezentuje próbę trafienia przeciwnika, którą podejmujesz w swojej turze w rundzie. Kiedy wykonujesz test ataku, rzucasz k20 i do wyniku dodajesz posiadaną premię do ataku (na rezultat testu mogą mieć też wpływ inne modyfikatory). Trafisz przeciwnika, jeśli uzyskasz wynik równy lub przekraczający jego Klasę Pancerza; zadajesz mu wówczas obrażenia.
Automatyczne pudła i trafienia: Naturalna 1 (gdy na k20 wypada wynik 1) w teście ataku zawsze oznacza pudło. Naturalna 20 (gdy na k20 wypada wynik 20) zawsze oznacza trafienie. Naturalna 20 to również zagrożenie i, być może, trafienie krytyczne.
Premia do ataku
Twoja premia do ataku bronią do walki wręcz wynosi:
Bazowa premia do ataku + modyfikator z Siły + modyfikator z rozmiaru
Twoja premia do ataku bronią do walki dystansowej wynosi:
Bazowa premia do ataku + modyfikator ze Zręczności + modyfikator z rozmiaru + kara z zasięgu

Tabela: Modyfikatory z rozmiaru
Rozmiar
Modyfikator z rozmiaru
Rozmiar
Modyfikator z rozmiaru
Kolosalny
–8
Mały
+1
Olbrzymi
–4
Malutki
+2
Wielki
–2
Drobny
+4
Duży
–1
Filigranowy
+8
Średni
+0



Obrażenia
Jeśli atak ci się powiódł, powodujesz u ofiary określone obrażenia. Liczba ran, jakie zadajesz, zależy od rodzaju używanej broni. Efekty, które wpływają na obrażenia spowodowane przez oręż, wpływają również na uderzenie bez broni oraz na naturalne ataki fizyczne różnych istot.
Obrażenia obniżają aktualną liczbę punktów wytrzymałości trafionego.
Minimalne obrażenia: Jeśli w wyniku kar obrażenia spadną poniżej 1, to trafienie i tak zadaje 1 ranę.
Premia z Siły: Kiedy trafisz bronią do walki wręcz lub rzucaną (wliczając w to procę), do zadawanych obrażeń stosujesz modyfikator z Siły. Z kolei karę z Siły – ale nie premię – należy brać pod uwagę przy atakach każdym łukiem, który nie jest refleksyjny.
Drugorzędna broń: Kiedy zadajesz obrażenia bronią trzymaną w ręce drugorzędnej, stosujesz tylko 1/2 premii z Siły.
Władanie bronią oburącz: Kiedy zadajesz obrażenia bronią trzymaną w obu rękach, stosujesz premię z Siły pomnożoną przez 1,5 – jednakże musi to być oręż inny niż lekki.
Mnożenie obrażeń: Czasem mnożysz zadawane rany przez pewne współczynniki, choćby przy trafieniu krytycznym. Wykonujesz wówczas kilka razy test obrażeń (biorąc pod uwagę wszelkie modyfikatory) i sumujesz wyniki. Uwaga: Kiedy mnożysz obrażenia więcej niż raz, każdy współczynnik wpływa na oryginalne, niepomnożone rany.
Wyjątek: Nigdy nie mnoży się dodatkowych kostek obrażeń wykraczających poza normalne rany zadawane przez broń.
Obniżenie wartości atrybutu: Istnieją stworzenia oraz magiczne efekty, które tymczasowo obniżają wartości atrybutów.
Klasa Pancerza
Twoja Klasa Pancerza (KP) odzwierciedla to, jak trudno przeciwnikowi wyprowadzić cios, który cię zrani. Takiego właśnie wyniku w teście ataku potrzebuje wróg, aby cię trafić.

10 + premia z pancerza + premia z tarczy + modyfikator ze Zręczności + modyfikator z rozmiaru

Pamiętaj, że noszona przez ciebie zbroja może ograniczyć premię ze Zręczności. Jeśli zatem masz na sobie pancerz, ponosisz ryzyko, że nie zastosujesz całej premii ze Zręczności do KP.
Czasem nie masz prawa wykorzystać posiadanej premii ze Zręczności (nawet gdy ją masz). Jeżeli nie możesz zareagować na cios, nie masz również prawa stosować premii ze Zręczności do KP (gdy nie masz premii z tego atrybutu, nic się nie dzieje).
Inne modyfikatory: Na twoją KP wpływa też wiele innych czynników.
Premia z usprawnienia: Efekty usprawniające polepszają twój pancerz.
Premia z odbicia: Magiczne efekty odbijające odchylają ataki i poprawiają twoje KP.
Naturalny pancerz: Naturalny pancerz zwiększa KP.
Premia unikowa: Kilka innych premii do KP odzwierciedla fakt aktywnego unikania ciosów. Zwie się je wspólnie premiami unikowymi. Warunki, które pozbawiają cię premii ze Zręczności, negują również twoje ewentualne premie unikowe (jednakże noszenie zbroi nie ogranicza tych ostatnich premii tak, jak premii ze Zręczności do KP). W odróżnieniu od premii innego rodzaju, premie unikowe kumulują się ze sobą.
Ataki dotykowe: Niektóre ataki ignorują obecność zbroi, w tym tarcz i naturalnego pancerza. W takim przypadku atakujący wykonuje test ataku dotykowego (dystansowego lub wręcz). Kiedy stajesz się celem ataku dotykowego, w swoim KP nie masz prawa uwzględnić premii z pancerza, premii z tarczy ani premii z naturalnego pancerza. Nadal bierzesz jednakże pod uwagę wszelkie inne modyfikatory, takie jak modyfikator z rozmiaru, modyfikator ze Zręczności oraz premia z odbicia (jeśli jakąś posiadasz).
Punkty wytrzymałości
Kiedy całkowita liczba twoich punktów wytrzymałości osiąga wartość 0, stajesz się okaleczony. Gdy spadnie do co najmniej –1, jesteś umierający. A gdy osiągnie wartość –10, giniesz.
Szybkość
Szybkość informuje cię, jak znaczną odległość pokonujesz w rundzie, nie tracąc przy tym możliwości działania, na przykład ataku czy rzucenia zaklęcia. Wspomniana szybkość zależy przede wszystkim od twojej rasy i zbroi.
Krasnoludy, gnomy i niziołki osiągają szybkość 6 metrów (4 pola) bądź 4,5 metra (3 pola), gdy noszą średnią lub ciężką zbroję (wyjątek stanowią krasnoludy, które bez względu na pancerz poruszają się z prędkością 6 metrów).
Ludzie, elfy, półelfy i półorkowie mają szybkość 9 metrów (6 pól) bądź 6 metrów (4 pola), gdy noszą średnią lub ciężką zbroję.
Jeśli wykonasz w rundzie dwie akcje ruchu (czasem takie działanie zwane jest akcją podwójnego ruchu), możesz się poruszyć na odległość równą twojej podwojonej szybkości. Jeżeli zaś poświęcisz całą rundę na bieg, masz prawo pokonać dystans równy prędkości pomnożonej przez 4 (lub przez 3, gdy masz na sobie ciężką zbroję).
Rzuty obronne
Uogólniając, gdy padasz ofiarą niezwykłego czy magicznego ataku, masz prawo do rzutu obronnego – udany pozwoli ci uniknąć całości lub części efektu. Rzut obronny przypomina test ataku: wykonujesz rzut k20 i do rezultatu dodajesz premię zależną od klasy, poziomu i wartości atrybutu. Twój modyfikator do rzutu obronnego wynosi:

bazowa premia do rzutu obronnego + modyfikator z atrybutu

Rodzaje rzutów obronnych: Istnieją trzy różne rzuty obronne – na Wytrwałość, Refleks i Wolę.
Wytrwałość: Te rzuty obronne odzwierciedlają twoją odporność na fizyczne zagrożenia i ataki oddziałujące na siły witalne oraz zdrowie. Ma na nie wpływ twój modyfikator z Budowy.
Refleks: Te rzuty obronne świadczą o tym, jak dobrze potrafisz unikać ataków. Ma na nie wpływ twój modyfikator ze Zręczności.
Wola: Te rzuty obronne wyrażają twoją odporność na oddziaływania mentalne oraz na wiele innych efektów magicznych. Ma na nie wpływ twój modyfikator z Roztropności.
Skala Trudności rzutów obronnych: ST rzutów obronnych zależy od ataku.
Automatyczne porażki i sukcesy: Naturalna 1 (gdy na k20 wypada wynik 1) w rzucie obronnym zawsze oznacza porażkę (i może też doprowadzić do zniszczenia przedmiotów wystawionych na dany efekt – patrz “Przetrwanie przedmiotów a rzut obronny”. Naturalna 20 (gdy na k20 wypada wynik 20) zawsze oznacza sukces.
Inicjatywa
Testy inicjatywy: Na początku walki każdy jej uczestnik wykonuje test inicjatywy, czyli de facto test Zręczności. Wszyscy bohaterowie stosują do uzyskanego wyniku posiadany modyfikator ze Zręczności. Postacie działają w kolejności od najwyższego do najniższego wyniku testu inicjatywy. W każdej rundzie bohaterowie wykonują akcje w tej samej kolejności (chyba że któryś z nich zdecyduje się na czynność zmieniającą inicjatywę – patrz “Specjalne akcje wpływające na inicjatywę”). Jeżeli dwóch lub więcej walczących uzyska ten sam wynik inicjatywy, jako pierwszy zadziała ten, który ma większy modyfikator do inicjatywy. W przypadku, gdy ta zasada nie doprowadzi do rozstrzygnięcia, gracze powinni wykonać kolejny test inicjatywy, aby ustalić, która z postaci zadziała jako pierwsza.
Nieprzygotowany: Na początku walki, zanim jeszcze masz szansę zadziałać (a konkretnie – zanim nadejdzie twoja tura w kolejności inicjatywy), pozostajesz nieprzygotowany. A gdy jesteś nieprzygotowany, tracisz premię ze Zręczności do KP (jeśli jakąś posiadasz). Barbarzyńcy oraz łotrzykowie posiadają zdolność nadzwyczajną nieświadomy unik, za sprawą której nie tracą premii ze Zręczności do KP, kiedy są nieprzygotowani. Nieprzygotowana osoba nie może wykonywać ataków okazyjnych.
Brak działania: Nawet jeśli nie możesz wykonać żadnej akcji, zachowujesz na czas całego spotkania wynik inicjatywy.
Zaskoczenie
Jesteś zaskoczony, gdy w momencie rozpoczęcia walki nie wiesz o istnieniu przeciwników, którzy doskonale zdają sobie sprawę z twojej obecności.
Świadomość obecności wroga
Czasem wszyscy walczący stojący po jednej ze ścierających się stron są świadomi istnienia przeciwników; czasem żaden z nich nie wie o obecności wrogów, a czasem tylko kilku zdaje sobie sprawę z istnienia adwersarzy. Może się też zdarzyć i tak, że kilka osób z każdej ze stron wie o przeciwnikach, a pozostali nie mają o niczym pojęcia.
Zwykle by zdać sobie sprawę z istnienia przeciwnika, wystarczy test Nasłuchiwania lub Spostrzegawczości, ale nie zawsze.
Runda zaskoczenia: Jeśli tylko część, a nie wszyscy walczący są świadomi obecności przeciwników, runda zaskoczenia ma miejsce przed pierwszą zwykłą rundą starcia. Każdy, kto zdaje sobie sprawę z istnienia adwersarzy, może zadziałać w rundzie zaskoczenia, a zatem wykonuje test inicjatywy. Właśnie w kolejności inicjatywy – od najwyższej do najniższej – walczący świadomi wrogów wykonują akcje standardowe w rundzie zaskoczenia. Mogą też zyskać prawo do akcji darmowych. Jeśli nikt nie jest zaskoczony lub wszyscy są zaskoczeni, runda zaskoczenia nie ma miejsca.
Nieświadomi walczący: Walczący, którzy na początki walki są nieświadomi obecności przeciwników, nie działają w rundzie zaskoczenia. Ponadto takie osoby są nieprzygotowane, ponieważ jeszcze nie zadziałały, a zatem tracą premię ze Zręczności do KP.
Ataki okazyjne
Czasem walczący wręcz śmiałek traci na chwilę czujność i nie broni się tak, jak powinien. W tym przypadku znajdujące się blisko niego istoty mogą wykorzystać okazję i zaatakować go “za darmo”, dostrzegając lukę w obronie. Te darmowe ataki zwane są atakami okazyjnymi.
Obszar zagrożenia: Zagrażasz wszystkim polom, które znajdują się w zasięgu twojego ataku wręcz, nawet jeśli akurat nie wykonujesz akcji. Uogólniając, obszar zagrożenia obejmuje wszystkie pola sąsiadujące z tym, które zajmujesz (również sąsiadujące z nim po skosie). Wróg, który wykonuje pewne działania w twoim obszarze zagrożenia, prowokuje z twojej strony atak okazyjny. Osoba nieuzbrojona zwykle nie zagraża żadnemu obszarowi, a zatem nie może wykonywać ataków okazyjnych.
Broń zasięgowa: Większość istot rozmiaru średniego i mniejszego ma zasięg tylko 1,5 metra, a to oznacza, że mogą wykonywać ataki wręcz tylko względem wrogów znajdujących się w odległości 1,5 metra (1 pole) od nich. Małe i średnie istoty dzierżące broń zasięgową zagrażają jednakże większej liczbie pól niż zwykle. Ponadto większość istot rozmiaru przekraczającego średni ma naturalny zasięg 3 lub więcej metrów.
Prowokowanie ataku okazyjnego: Ataki okazyjne prowokują dwa typy działań – opuszczenie obszaru zagrożenie lub czynności podejmowane w jego granicach.
Opuszczenie obszaru zagrożenia: Ruch prowadzący do opuszczenia obszaru zagrożenia prowokuje atak okazyjny ze strony przeciwnika, który zagrożenie powoduje. Istnieją dwa typowe sposoby unikania okazyjnych ataków spowodowanych przez tę czynność – 1,5-metrowy krok akcja wycofanie się (patrz dalej).
Wykonanie nieopatrznego działania: Niektóre czynności wymagające skupienia (przez co mniej uwagi poświęcasz przeciwnikowi) mogą sprowokować atak okazyjny ze strony zagrażającego wroga. W Tabeli: Akcje w walce znajdziesz informacje o wielu czynnościach prowokujących ataki okazyjne.
Pamiętaj, że nawet w przypadku działań normalnie prowokujących ataki okazyjne zdarzają się wyjątki od reguły.
Wykonywanie ataków okazyjnych: Okazyjny atak to pojedynczy atak wręcz, do którego masz prawo tylko raz w rundzie. Jeśli nie chcesz, nie musisz wykonywać ataku okazyjnego.
Doświadczony bohater ma prawo wykonać kilka normalnych ataków wręcz (poświęcając na to akcję całkowitego ataku) z coraz niższą premią do ataku. Jednakże ataki okazyjne śmiałek zawsze wykonuje ze zwykłą pełną premią do ataku – nawet jeżeli zaatakował już w danej rundzie.
Atak okazyjny “przerywa” normalny przebieg działań w rundzie. Jeśli do niego dochodzi, natychmiast go rozegraj, a dopiero potem przyjdzie kolej następnego bohatera (lub powrócicie do tury osoby, która w trakcie jakiegoś działania sprowokowała atak okazyjny).
Zmysł walki i dodatkowe ataki okazyjne: Jeśli posiadasz atut Zmysł walki dodajesz swój modyfikator ze Zręczności do liczby ataków okazyjnych, jakie możesz w danej rundzie wykonać. Atut ten nie uprawnia cię jednak do wykonania większej liczby ataków z tego samego powodu. Jeżeli natomiast ten sam przeciwnik na różne sposoby sprowokuje dwa ataki okazyjne z twojej strony możesz je wykonać niezależnie (ponieważ każdy wynika z innego powodu). Opuszczenie kilku pól w obszarze zagrożenia powodowanego przez jednego przeciwnika należy uznać za jeden powód prowokujący atak okazyjny ze strony danego wroga. Wszystkie te ataki wykonujesz z pełną premią do ataku.
Akcje w walce
Runda walki
Każda runda reprezentuje 6 sekund w świecie gry i każdemu z graczy stwarza okazję do działania.
Na początku każdej rundy działa bohater mający najwyższą inicjatywę, a potem przychodzi czas następnych walczących w ustalonej kolejności. Wszystkie rundy rozgrywa się w tym samym porządku inicjatywy. Kiedy nadchodzi tura jakiejś postaci, może ona wykonać wszystkie dostępne jej akcje w danej rundzie (wyjątki od tej reguły wyjaśniono w części “Ataki okazyjne” oraz “Specjalne akcje wpływające na inicjatywę”).
W większości przypadków koniec i początek rundy nie mają znaczenia. Za rundę można uznać odcinek czasu gry zaczynający się od działania pierwszego bohatera i kończący działaniem ostatniego, choć zwykle oznacza ona okres od danego momentu inicjatywy w jednej rundzie do tego samego momentu inicjatywy w następnej. Efekty trwające pewną liczbę rund kończą się tuż przed tym samym momentem inicjatywy, w którym się zaczęły, tyle że po upływie odpowiedniego czasu.
Rodzaje akcji
Rodzaj akcji to informacja, ile czasu zajmie ci wykonanie danej czynności (oczywiście w ramach 6-sekundowej rundy walki) oraz jak ma się owa czynność do upływu czasu. Wyróżniamy takie oto rodzaje akcji: standardowa, ruchu, całorundowa oraz darmowa.
W normalnej rundzie możesz wykonać akcję standardową oraz akcję ruchu lub też akcję całorundową. Możesz również wykonać jedną lub więcej akcji darmowych. Zawsze zamiast akcji standardowej możesz wykonać akcję ruchu.
W niektórych sytuacjach (takie jak runda zaskoczenia) będziesz miał prawo tylko do jednej akcji ruchu lub jednej akcji standardowej.
Akcja standardowa: Akcja standardowa oznacza wykonanie jakiegoś działania. Zwykle będzie to atak dystansowy lub wręcz albo też rzucenie zaklęcia.W Tabeli: Akcje w walce znajdziesz listę akcji standardowych.
Akcja ruchu: Akcja ruchu oznacza, że poruszasz się z posiadaną szybkością lub wykonujesz działanie zajmujące podobną ilość czasu. Patrz również Tabela: Akcje w walce.
Zamiast akcji standardowej masz prawo wykonać akcję ruchu.
Jeżeli w rundzie nie pokonujesz żadnej odległości (najczęściej ma to miejsce wówczas, gdy zamieniasz akcję ruchu na jakiś jej odpowiednik, taki jak powstanie z ziemi), masz prawo do 1,5-metrowego kroku, wykonywanego przed, w trakcie lub po akcji.
Akcja całorundowa: Akcja całorundowa oznacza, że skupiłeś wysiłek na konkretnym działaniu. W takim przypadku możesz przed, w trakcie lub po niej wykonać jedynie 1,5-metrowy krok. Masz też prawo do akcji darmowych (patrz dalej).
Niektóre akcje całorundowe nie zezwalają na wykonanie 1,5-metrowego kroku.
Niektóre akcje całorundowe można traktować jak akcje standardowe, ale tylko w sytuacji, gdy jesteś ograniczony do wykonywania jedynie akcji standardowych. W znajdującym się dalej opisie konkretnych akcji podano informacje dotyczące tej opcji.
Akcja darmowa: Akcja darmowa wymaga bardzo niewiele czasu i wysiłku. Możesz wykonać jedną lub więcej akcji darmowych jednocześnie z inną czynnością. Oczywiście należy rozsądnie ograniczyć liczbę i rodzaje akcji darmowych.
Czynność niebędąca akcją: Niektóre czynności są tak mało istotne i czasochłonne, że nie uznaje się ich nawet za akcje darmowe. W zasadzie nie zajmują one w ogóle czasu i zwykle stanowią część jakiegoś innego działania.
Ograniczenie działań: Zdarzą się sytuacje, w których nie będziesz mógł wykorzystać całej rundy do wykonywania akcji. W takich przypadkach masz prawo tylko do jednej akcji standardowej lub jednej akcji ruchu (oraz do normalnych akcji darmowych). Nie możesz wykonywać wówczas akcji całorundowych (ale masz prawo zakończyć lub rozpocząć taką akcję całorundową, poświęcając na to akcję standardową – patrz dalej).
Tabela: Akcje w walce
Akcja standardowa
Atak okazyjny1
Atak (bez broni)
Tak
Atak (dystansowy)
Tak
Atak (wręcz)
Nie
Aktywowanie magicznego przedmiotu niebędącego eliksirem lub olejkiem
Nie
Dobycie ukrytej broni (patrz umiejętność Zręczna dłoń)
Nie
Finta
Nie
Koncentracja potrzebna do podtrzymania działania zaklęcia
Nie
Obalanie
Nie
Obniżenie odporności na czary
Nie
Odpędzanie lub karcenie nieumarłych
Nie
Pełna defensywa
Nie
Pomaganie sprzymierzeńcowi
Być może2
Porzucenie czaru
Nie
Przeczytanie zwoju
Tak
Przygotowanie akcji (prowadzi do wykorzystania akcji standardowej)
Nie
Roztrzaskanie broni (atak)
Tak
Roztrzaskanie przedmiotu (atak)
Być może3
Rzucenie czaru (czas rzucania: 1 akcja standardowa)
Tak
Szarża byka
Nie
Ucieczka ze zwarcia
Nie
Ustabilizowanie umierającego sprzymierzeńca (patrz umiejętność Leczenie)
Tak
Użycie umiejętności wymagającej poświęcenia 1 akcji
Zwykle
Użycie zdolności czaropodobnej
Tak
Użycie zdolności nadnaturalnej
Nie
Użycie zdolności nadzwyczajnej
Nie
Wypicie eliksiru lub użycie olejku
Tak
Zapalenie pochodni krzeszącą gałązką
Tak

Akcja ruchu
Atak okazyjny1
Dobycie broni4
Nie
Dosiadanie lub zsiadanie z wierzchowca
Nie
Kierowanie działającym czarem lub skierowanie go w inne miejsce 
Nie
Otwarcie lub zamknięcie drzwi
Nie
Podniesienie przedmiotu
Tak
Podniesienie się z ziemi
Tak
Poruszenie ciężkiego przedmiotu
Tak
Przygotowanie lub poluzowanie tarczy4
Nie
Ruch
Tak
Schowanie broni do pochwy
Tak
Wyjęcie schowanego przedmiotu
Tak
Załadowanie ręcznej lub lekkiej kuszy
Tak
Zapanowanie nad przestraszonym wierzchowcem
Tak

Akcja całorundowa
Atak okazyjny1
Akcja całkowitego ataku
Nie
Bieg
Tak
Dokonanie coup de grace
Tak
Przygotowanie broni spryskującej do rzucenia
Tak
Szarża5
Nie
Ucieczka z sieci
Tak
Ugaszenie płomieni
Nie
Użycie czaru dotykowego względem sześciu sprzymierzeńców
Tak
Użycie umiejętności wymagającej 1 rundy
Zwykle
Wycofanie się5
Nie
Załadowanie ciężkiej lub samopowtarzalnej kuszy
Tak
Zamknięcie w lub uwolnienie broni z rękawicy z zatrzaskami
Tak
Zapalenie pochodni
Tak

Akcja darmowa
Atak okazyjny1
Mówienie
Nie
Przerwanie koncentracji na czarze
Nie
Przewrócenie się na ziemię
Nie
Przygotowanie komponentów do rzucenia czaru6
Nie
Rzucenie przyspieszonego czaru
Nie
Upuszczenie przedmiotu
Nie

Czynność niebędąca akcją
Atak okazyjny1
1,5-metrowy krok
Nie
Opóźnienie akcji
Nie

Akcje różnorodne

Przewrócenie przeciwnika7
Nie
Rozbrojenie7
Tak
Użycie atutu8
Różnie
Zwarcie7
Tak

1 Bez względu na rodzaj akcji, jeśli opuszczasz obszar zagrożenia, zwykle prowokujesz atak okazyjny. W tej kolumnie podano, czy akcja jako taka, a nie ruch, prowokuje atak okazyjny.
2 Jeśli pomagasz komuś, kto wykonuje działanie normalnie prowokujące atak okazyjny, wykonywana przez ciebie czynność również go prowokuje.
3 Jeżeli dany przedmiot trzyma, niesie lub ma na sobie jakaś istota – tak. W przeciwnym razie – nie.
4 Jeśli posiadasz bazową premię do ataku co najmniej +1, możesz połączyć jedną z tych akcji ze zwykłym ruchem. Jeżeli masz atut Walka dwoma orężami, wówczas możesz dobyć dwa lekkie lub jednoręczne oręża w czasie normalnie potrzebnym do wyjęcia jednej broni.
5 Może to być akcja standardowa, jeżeli masz prawo tylko do jednej akcji w rundzie.
6 Chyba że komponent jest niezwykle duży lub nieporęczny.
7 Te rodzaje ataku zastępują nie akcję, a atak wręcz. Można ich zatem użyć raz w akcji ataku lub szarży, albo więcej razy w akcji całkowitego ataku i nawet jako atak okazyjny.
8 Efekt przedstawiono w opisie atutu.
Akcje standardowe
Atak
Wykonanie ataku to akcja standardowa.
Ataki wręcz: Posługując się normalną bronią do walki wręcz, możesz zaatakować każdego przeciwnika w promieniu 1,5 metra (wrogów w odległości 1,5 metra od ciebie uznaje się za sąsiadujących z tobą). Niektóre oręża to broń zasięgowa, co zaznaczono w ich opisie. Używając typowej broni zasięgowej, masz prawo atakować adwersarzy odległych o 3 metry, ale nie tych, którzy z tobą sąsiadują (czyli w promieniu 1,5 metra od ciebie).
Ataki bez broni: Zadawanie obrażeń za pomocą ciosów pięściami, kopniaków czy uderzeń głową przypomina atakowanie bronią do walki wręcz, z pewnymi jednak różnicami.
Ataki okazyjne: Atakowanie bez broni prowokuje atak okazyjny ze strony przeciwnika, którego uderzasz. Musi on jednakże być uzbrojony. Atak okazyjny ma miejsce przed twoim atakiem bez broni. Atakowanie bez broni nie prowokuje natomiast ataków okazyjnych ze strony innych przeciwników ani ze strony nieuzbrojonych wrogów.
Nieuzbrojona postać nie ma prawa do ataków okazyjnych (ale patrz dalej “»Uzbrojone« ataki bez broni”).
“Uzbrojone” ataki bez broni: Czasem atak bez broni stworzenia lub postaci traktowany jest jak zwykły atak uzbrojonej osoby. Za uzbrojonych uważa się mnichów, bohaterów posiadający atut Doskonalsze uderzenie bez broni, rzucające czary istoty wykonujące atak dotykowy zaklęciem oraz stwory wyposażone w pazury, kły czy inną broń naturalną mającą postać fizyczną. Pamiętaj, że uzbrojenie dotyczy zarówno kwestii ataku, jak i obrony, a zatem bohater może wykonywać ataki okazyjne.
Obrażenia powodowane przez uderzenie bez broni: Uderzenie bez broni osoby rozmiaru średniego powoduje 1k3 obrażenia (plus modyfikator z Siły, jak zwykle). Małe istoty zadają w ten sposób 1k2 rany, a duże – 1k4. Wszelkie obrażenia spowodowane przez uderzenie bez broni to stłuczenia. Na potrzeby obliczania kar wynikających z walki dwoma orężami itd. uderzenia bez broni traktuje się jak oręż lekki.
Powodowanie zabójczych obrażeń: Przed wykonaniem testu ataku możesz zadeklarować, że chcesz uderzeniem bez broni spowodować zabójcze obrażenia, ale wówczas podlegasz karze –4 do testu ataku. Jeżeli jednak posiadasz atut Doskonalsze uderzenie bez broni, możesz zadawać atakiem bez oręża zabójcze obrażenia, nie podlegając wspomnianej karze do testów ataków.
Ataki dystansowe: Broń dystansowa pozwala strzelać lub rzucać pociskami w przeciwników znajdujących się na lini twojego pola widzenia i w maksymalnym zasięgu rażenia używanego oręża. W przypadku broni rzucanej wynosi on 5 przyrostów zasięgu, a miotającej – 10 przyrostów zasięgu. Niektóre rodzaje oręża dystansowego mają mniejszy maksymalny zasięg rażenia, co zaznaczono w ich opisie.
Testy ataków: Test ataku reprezentuje próbę uderzenia przeciwnika.
Test ataku to rzut 1k20 + twoja premia do ataku dotycząca używanej broni. Jeśli uzyskany wynik jest przynajmniej równy KP celu, trafiasz i zadajesz obrażenia.
Automatyczne pudła i trafienia: Naturalna 1 (gdy na k20 wypada wynik 1) w teście ataku zawsze oznacza pudło. Naturalna 20 (gdy na k20 wypada wynik 20) zawsze oznacza trafienie. Naturalna 20 to również zagrożenie i, być może, trafienie krytyczne.
Testy obrażeń: Trafienie następuje, gdy w teście ataku uzyskałeś wynik równy lub przekraczający KP celu – wówczas zadajesz przeciwnikowi określone obrażenia. Wykonaj test obrażeń zależny od broni, jaką się posługujesz. Zadane rany zmniejszają aktualną liczbę punktów wytrzymałości trafionego przeciwnika.
Kilka ataków: Bohater, który może w rundzie wykonać kilka ataków, musi poświęcić na taką czynność akcję całkowitego ataku (patrz dalej, “Akcje całorundowe”) – w przeciwnym razie nie będzie miał prawa zaatakować więcej niż raz.
Strzelanie i rzucanie do walczących wręcz: Jeśli używasz broni dystansowej i rzucasz ją lub strzelasz z niej do celów toczących walkę wręcz z twoimi sprzymierzeńcami, podlegasz karze –4 do testów ataków. Dwie istoty toczą walkę wręcz wówczas, gdy są wrogami i zagrażają sobie nawzajem (nieprzytomnego lub w inny sposób unieruchomionego śmiałka nie uznaje się za toczącego walkę, chyba że właśnie podlega atakom).
Jeśli twój cel (lub ten fragment jego ciała, do którego mierzysz, gdy jest on znacznej wielkości) znajduje się w odległości co najmniej 3 metrów od najbliższego ci sprzymierzeńca, możesz uniknąć kary –4 nawet wówczas, gdy wróg, do którego strzelasz, toczy walkę wręcz z twoim przyjacielem.
Precyzyjny strzał: Jeśli posiadasz atut Precyzyjny strzał, nie podlegasz opisanej wcześniej karze –4.
Walka defensywna w akcji standardowej: Atakując, możesz walczyć defensywnie. W takim przypadku podlegasz karze –4 do wszystkich testów ataków w danej rundzie, a zyskujesz w zamian na czas jej trwania premię unikową +2 do KP.
Trafienia krytyczne
Kiedy w teście ataku wypadnie naturalna 20 (na k20 uzyskasz wynik 20), trafiłeś przeciwnika bez względu na jego Klasę Pancerza, a na dodatek pojawiło się zagrożenie krytykiem. Trafienie może być trafieniem krytycznym (lub po prostu “mogłeś wyciąć krytyka”), ale musisz to jeszcze ustalić. W tym celu natychmiast wykonujesz test krytyka – kolejny test ataku z wszystkimi modyfikatorami, jakie stosowałeś we wcześniejszym teście ataku. Jeżeli w teście krytyka również uzyskałeś trafienie (jego wynik był równy lub wyższy od KP celu), wyprowadzanym ciosem spowodowałeś trafienie krytyczne (do krytyka wystarczy trafienie – nie musisz drugi raz wyrzucić 20 na kostce). Jeśli test krytyka oznacza pudło, normalnie trafiłeś przeciwnika.
Trafienie krytyczne oznacza, że wykonujesz więcej niż jeden test obrażeń, biorąc pod uwagę wszelkie stosowne premie i sumując uzyskane wyniki. Jeśli nie podano inaczej, zasięg zagrożenia krytykiem w teście ataku to 20, a mnożnik krytyka wynosi ×2.
Wyjątek: Dodatkowych obrażeń, które nie wynikają z normalnych właściwości oręża w przypadku trafienia krytycznego się nie mnoży.
Zwiększony zasięg zagrożenia: Czasem zasięg zagrożenia jest większy niż 20. A to oznacza, że zagrożenie krytykiem następuje nawet przy uzyskaniu niższej wartości na k20. W takich sytuacjach, gdy na kostce wypada wynik mniejszy niż 20, nie następuje automatyczne trafienie. Atak, który nie zakończył się trafieniem, nie zagraża krytykiem.
Zwiększony mnożnik krytyka: Niektóre rodzaje broni przy trafieniu krytycznym powodują nie dwukrotne, a znaczniejsze obrażenia.
Czary i trafienia krytyczne: Czar, który wymaga testu ataku, również może spowodować trafienie krytyczne. Jeśli atak zaklęciem nie wymaga testu ataku, nie ma szansy na krytyka.
Rzucanie czaru
Rzucenie większości zaklęć wymaga poświęcenia jednej akcji standardowej. Możesz rzucić taki czar albo przed, albo po wykonaniu akcji ruchu.
Uwaga: Rzucając zaklęcie, zachowujesz premię ze Zręczności do KP.
Komponenty czarów: Bohater, którzy rzuca zaklęcie z komponentem werbalnym (W), musi wyraźnie mówić. Jeśli jest zakneblowany lub znajduje się w obszarze działania czaru cisza, nie ma prawa wykorzystywać takich zaklęć. Ogłuszona postać ponosi ryzyko 20% na to, że czar się nie powiedzie.
Śmiałek, którzy rzuca zaklęcie z komponentem somatycznym (S), musi swobodnie gestykulować przynajmniej jedną dłonią. Takich czarów nie da się rzucić w sytuacji, gdy ma się skrępowane lub zajęte czymś innym ręce.
Postać, która rzuca zaklęcie z komponentem materialnym (M), koncentratorem (K) lub koncentratorem objawień, musi posiadać odpowiednie substancje podane w opisie czaru. Jeżeli przygotowanie owych koncentratorów nie jest czasochłonne wykorzystanie ich wymaga poświęcenia akcji darmowej. Możesz założyć, że skoro posiadasz sakiewkę z komponentami do czarów, dysponujesz wszystkimi potrzebnymi ci komponentami materialnymi i koncentratorami, których cen nie podano.
Rzucenie niektórych zaklęć wymaga użycia komponentu w postaci punktów doświadczenia (PD), co wiąże się z utratą pewnej ich liczby. Żadne zaklęcie nie pozwala odzyskać utraconych PD. Nie możesz poświęcić tylu PD, by stracić poziom, a zatem nie masz prawa rzucić zaklęcia, jeżeli nie posiadasz dostatecznej liczby “wolnych” PD. Masz natomiast prawo wszystkie PD, które pozwoliłyby ci awansować na kolejny poziom, wydać, rzucając jakiś czar, i zrezygnować tym samym z awansu. PD wydajesz w czasie rzucania zaklęcia, bez względu na to, czy się ci to udało, czy też nie.
Koncentracja: Rzucenie zaklęcia wymaga skupienia. Jeśli nie możesz się skoncentrować, nie możesz czarować. Jeśli zaczniesz rzucać zaklęcia, a coś przerwie twoje skupienie, musisz wykonać test Koncentracji – nieudany oznacza utratę czaru. ST wspomnianego testu zależy od tego, co utrudnia ci koncentrację (patrz opis umiejętności Koncentracja). Nieudany rzut oznacza, że czar rozwiewa się bez efektu. Jeśli przygotowałeś dane zaklęcie, musisz uznać, że je straciłeś. Jeżeli zaś rzucasz czary “na życzenie”, próba zmniejsza dzienny limit dostępnych ci zaklęć, nawet jeśli się nie powiodła.
Koncentracja potrzebna do podtrzymania działania zaklęcia: W przypadku niektórych zaklęć musisz się skupiać, by podtrzymać ich działanie – to akcja standardowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych. Wszystko, co zdołałoby przerwać skupienie potrzebne do rzucenia czaru, może również przerwać koncentrację niezbędną do podtrzymania jego działania. Przerwanie koncentracji oznacza koniec działania takiego zaklęcia.
Czas rzucania: Rzucenie większości czarów wymaga poświęcenia jednej akcji standardowej. Tak rzucone zaklęcie natychmiast zaczyna działać.
Ataki okazyjne: Rzucając czar, prowokujesz ataki okazyjne ze strony zagrażających ci przeciwników. Jeśli w wyniku takiego ataku okazyjnego otrzymasz obrażenia, musisz wykonać test Koncentracji (ST 10 + otrzymane obrażenia + poziom czaru) – nieudany oznacza, że tracisz zaklęcie. Czary, których rzucenie wymaga poświęcenia tylko akcji darmowej, nie prowokują ataków okazyjnych.
Defensywne rzucanie czarów: Defensywne rzucanie zaklęć nie prowokuje ataków okazyjnych. Takie czarowanie jednakże wymaga wykonania testu Koncentracji (ST 15 + poziom czaru) – udany oznacza, że zaklęcie zostanie rzucone; porażka świadczy o utracie czaru.
Czary dotykowe w walce: Wiele zaklęć działa na zasięg dotyku. Użycie takiego czaru wymaga jego rzucenia, a następnie dotknięcia istoty, na którą ma zadziałać – możesz to zrobić w tej samej rundzie lub w dowolnym późniejszym momencie. W tej samej rundzie, w której rzucasz czar, masz prawo spróbować dotknąć ofiary (lub chętnego podmiotu). Ruch możesz wykonać przed rzuceniem zaklęcia, po dotknięciu celu lub pomiędzy tymi czynnościami. Sprzymierzeńca dotykasz automatycznie, siebie również, ale dotknięcie wroga wymaga udanego testu ataku.
Atak dotykowy: Dotknięcie wroga przy użyciu czaru dotykowego należy traktować jak atak uzbrojonej osoby, a zatem takie działanie nie prowokuje ataków okazyjnych. Rzucanie zaklęcia prowokuje ataki okazyjne. W przypadku ataków dotykowych wyróżnia się dwa ich rodzaje – ataki dotykowe wręcz oraz ataki dotykowe dystansowe. Obliczając KP w przypadku ataku dotykowego, twój przeciwnik nie bierze pod uwagę premii z pancerza, premii z tarczy ani premii z naturalnego pancerza, ale normalnie stosuje modyfikator z rozmiaru, modyfikator ze Zręczności oraz premię z odbicia (jeśli jakąś posiada).
Powstrzymywanie czaru od zadziałania: Jeżeli nie użyjesz czaru w tej samej rundzie, w której go rzuciłeś, możesz w nieskończoność powstrzymywać jego zadziałanie (tzw. zatrzymanie ładunku). Masz prawo runda po rundzie wykonywać ataki dotykowe. W akcji standardowej możesz dotknąć jednego sprzymierzeńca, a w akcji całorundowej maksymalnie sześciu, jeśli jednak trzymając ładunek, dotkniesz kogoś lub czegoś, nawet nieopatrznie, czar się wyładuje. Z kolei jeżeli rzucisz inne zaklęcie, pierwszy, dotykowy czar się rozwieje. Możesz też, trzymając ładunek, wykonać normalny atak bez broni (lub atak bronią naturalną). W takim przypadku jednakże uznaje się ciebie za nieuzbrojonego i taki atak normalnie prowokuje ataki okazyjne (jeśli atakiem bez broni lub bronią naturalną nie prowokujesz ataków okazyjnych, taki atak też ich nie prowokuje). W przypadku trafienia zadajesz obrażenia spowodowane przez atak bez broni czy broń naturalną, a czar zaczyna działać. Jeśli spudłujesz, nadal wstrzymujesz ładunek zaklęcia.
Porzucenie czaru: Sprawienie, by działające zaklęcie się rozwiało, to akcja standardowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych.
Aktywowanie przedmiotu magicznego
Wielu magicznych przedmiotów nie trzeba aktywować. Niektóre jednak należy uaktywnić, a dotyczy to zwłaszcza eliksirów, zwojów, różdżek, bereł i lasek. Aktywowanie magicznego przedmiotu to akcja standardowa (chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej).
Przedmioty ukończenia czaru: Aktywowanie przedmiotu ukończenia czaru to odpowiednik rzucenia zaklęcia. Wymaga skupienia i prowokuje ataki okazyjne. Jeśli zatem coś przerwie ci koncentrację, tracisz czar. Masz natomiast prawo aktywować taki przedmiot defensywnie, analogicznie jak w przypadku rzucania zaklęcia.
Przedmioty uruchomienia czaru, przedmioty ze słowem rozkazu oraz przedmioty aktywowane przez użycie: Aktywowanie tego rodzaju przedmiotów nie wymaga skupienia i nie prowokuje ataków okazyjnych.
Użycie zdolności specjalnej
Użycie zdolności specjalnej zwykle wymaga poświęcenia akcji standardowej, ale – zależnie od zdolności – może to być również akcja całorundowa lub czynność niebędąca akcją.
Zdolności czaropodobne: Użycie zdolności czaropodobnej działa analogicznie do rzucania czarów – wymaga koncentracji oraz prowokuje ataki okazyjne. Działanie zdolności czaropodobnych można przerywać. Jeżeli coś rozproszy twoje skupienie, próba użycia zdolności kończy się niepowodzeniem, ale zdolność uznaje się za wykorzystaną. Czas rzucania w przypadku zdolności czaropodobnej to jedna akcja standardowa, chyba że w opisie podano inaczej.
Defensywne używanie zdolności czaropodobnej: Masz prawo używać zdolności czaropodobnych defensywnie, analogicznie jak w przypadku defensywnego rzucania zaklęć. Jeśli jednak test Koncentracji (ST 15 + poziom czaru) ci się nie powiedzie, musisz przyjąć, że nie udało ci się jej wykorzystać, ale próba zmniejsza dzienny limit użyć danej zdolności.
Zdolności nadnaturalne: Użycie zdolności nadnaturalnej to zwykle akcja standardowa (chyba że w opisie podano inaczej). Działania takiej zdolności nie można przerwać, nie wymaga ona koncentracji i nie prowokuje ataków okazyjnych.
Zdolności nadzwyczajne: Użycie zdolności nadzwyczajnej to zwykle czynność niebędąca akcją, ponieważ te zdolności działają automatycznie w reakcji na określone wydarzenie. Jeśli z kolei zdolności nadzwyczajne wymagają akcji, to zwykle jest to akcja standardowa, której nie można przerwać, nie wymaga koncentracji i nie prowokuje ataków okazyjnych
Pełna defensywa
Możesz bronić się przed atakami wroga, poświęcając na to akcję standardową. Uzyskujesz wówczas na jedną rundę premię unikową +4 do KP. Twoje KP ulega polepszeniu na początku danej akcji. Nie możesz połączyć pełnej defensywy ani z walką defensywną, ani z działaniem atutu Wyszkolenie w walce (ponieważ w obu wypadkach musisz zadeklarować albo atak, albo akcję całkowitego ataku). Kiedy stosujesz pełną defensywę, nie możesz wyprowadzać ataków okazyjnych.
Rozpoczęcie/zakończenie akcji całorundowej
Akcja standardowa zwana “rozpoczęciem akcji całorundowej” umożliwia inicjację akcji całorundowej, którą możesz zakończyć w następnej rundzie, poświęcając na to kolejną akcję standardową. Niniejsza akcja nie pozwala ci rozpoczynać czy kończyć akcji pełnego ataku, szarży, biegu i wycofania się.
Akcje ruchu
Większość akcji ruchu nie wymaga testów, a wyjątek od tej reguły stanowią specyficzne umiejętności związane z poruszaniem się.
Ruch
Najprostsza akcja ruchu polega na poruszaniu się z posiadaną prędkością. Jeśli w swojej turze wykonujesz tego rodzaju akcję ruchu, nie masz prawa do 1,5-metrowego kroku.
Do tej kategorii zalicza się również wiele niestandardowych sposobów poruszania się, takich jak wspinaczka (z maksymalnie 1/4 szybkości) i pływanie (z maksymalnie 1/4 szybkości).
Przyspieszenie prędkości wspinania: Możesz się wspinać z 1/2 szybkości, poświęcając na to akcję ruchu, ale wówczas podlegasz karze –5 do testów Wspinaczki.
Pełzanie: W akcji ruchu możesz przepełznąć na dystans 1,5 metra. Pełzanie prowokuje jednakże ataki okazyjne ze strony przeciwników zagrażających ci w dowolnym momencie takiego poruszania się.
Dobycie lub schowanie broni do pochwy
Przygotowanie broni do walki lub odłożenie jej wymaga poświęcenia akcji ruchu. To samo dotyczy podobnych do oręża, łatwo dostępnych przedmiotów, takich jak różdżki. Jeśli jednakże nosisz broń lub podobny przedmiot w plecaku czy innym trudno dostępnym miejscu, traktuj taką akcję jak wyjęcie schowanego przedmiotu.
Jeśli posiadasz bazową premię do ataku +1 lub więcej, możesz dobyć broń w akcji darmowej, pod warunkiem jednak, iż jednocześnie wykonujesz normalny ruch. Jeżeli dysponujesz atutem Walka dwoma orężami, masz prawo dobyć dwa lekkie lub jednoręczne oręża w czasie normalnie potrzebnym do wyjęcia jednej broni.
Wyjmowanie pocisków do broni dystansowej (takich jak strzały, bełty, pociski do procy lub shurikeny) to akcja darmowa.
Przygotowanie lub poluzowanie tarczy
Przyczepienie tarczy do ramienia, aby uzyskać zapewnianą przez nią premię z tarczy do KP, a także odczepienie jej i upuszczenie, aby uwolnić rękę do innych celów, wymaga akcji ruchu. Jeśli posiadasz bazową premię do ataku +1 lub więcej, możesz przygotować lub poluzować tarczę w akcji darmowej, pod warunkiem jednak, iż jednocześnie wykonujesz normalny ruch.
Upuszczenie niesionej tarczy (ale nie założonej) to akcja darmowa.
Manipulowanie przedmiotem
W większości przypadków poruszenie lub manipulowanie przedmiotem wymaga poświęcenia akcji ruchu. Chodzi tu o wyjmowanie schowanego przedmiotu lub schowanie go z powrotem, podniesienie jakiejś rzeczy, poruszenie czegoś ciężkiego oraz otwarcie drzwi. Przykłady tego rodzaju czynności – wraz z informacją, czy prowokują one ataki okazyjne, czy nie – podano w Tabeli: Akcje w walce.
Kierowanie działającym czarem lub skierowanie go w inne miejsce
Efekty niektórych zaklęć możesz już po ich rzuceniu skierować na nowe cele lub obszary. Skierowanie działającego czaru w inne miejsce to akcja ruchu, która nie prowokuje ataków okazyjnych i nie wymaga koncentracji.
Podniesienie się z ziemi
Jeśli chcesz podnieść się z ziemi, na której leżałeś, musisz na tę czynność poświęcić akcję ruchu, a ponadto prowokujesz wówczas ataki okazyjne.
Dosiadanie lub zsiadanie z wierzchowca
Wejście na wierzchowca lub zejście z niego wymaga akcji ruchu.
Szybkie dosiadanie i zsiadanie: Wykonując udany test Jeździectwa o ST 20 (biorąc pod uwagę ewentualną karę do testów z pancerza), możesz dosiąść lub zsiąść z wierzchowca w akcji darmowej. Jeżeli test ci się nie powiedzie, każda z tych czynności zajmuje zamiast tego akcję ruchu (nie możesz spróbować szybko dosiąść wierzchowca lub z niego zsiąść, jeżeli w danej rundzie nie masz już prawa do wykonania akcji ruchu).
Akcje całorundowe
Akcja całorundowa zajmuje całą rundę. Dlatego też nie można jej łączyć ani z akcją standardową, ani z akcją ruchu, jednakże jeśli nie wymaga poruszania się, masz prawo do 1,5-metrowego kroku.
Akcja całkowitego ataku
Musisz wykonać akcję całorundową, aby przeprowadzić dodatkowe ataki w rundzie, jeśli oczywiście posiadasz do nich prawo – czy to z racji wystarczająco wysokiej bazowej premii do ataku, używania dwóch oręży, broni podwójnej jakiegoś innego powodu. Nie musisz zawczasu wskazywać celów swoich ataków. Zanim podejmiesz decyzje dotyczące kolejnych ataków, wolno ci sprawdzić, jak powiodły ci się wcześniejsze.
Podczas akcji całkowitego ataku masz prawo tylko do 1,5-metrowego kroku. Możesz go wykonać przed, po lub pomiędzy atakami.
Jeśli prawo do kilku ataków w rundzie jest efektem wystarczająco wysokiej bazowej premii do ataku, musisz je wykonywać w kolejności od najwyższej premii do najniższej. Jeżeli posługujesz się dwoma orężami, możesz zaatakować dowolnym. Posługując się bronią podwójną, decydujesz zaś, którym jej końcem zaatakujesz najpierw.
Wybór – zwykły atak czy całkowity: Po pierwszym ataku – w zależności od jego efektu – możesz zdecydować, że wykonujesz akcję ruchu, a nie wyprowadzasz pozostałe ataki. Jeśli już wykorzystałeś 1,5-metrowy krok, nie masz prawa do akcji ruchu i pokonania żadnego dystansu, ale możesz wykonać innego rodzaju akcję ruchu.
Walka defensywna w akcji całorundowej: Wykonując akcję całkowitego ataku, możesz zdecydować się na walkę defensywną. W tym przypadku podlegasz karze –4 do wszystkich ataków wykonywanych w danej rundzie, ale w zamian otrzymujesz na ten sam okres premię unikową +2 do KP.
Rozszczepienie: Dodatkowy atak zapewniany przez atut Rozszczepienie lub Skuteczniejsze rozszczepienie możesz wykonać wówczas, gdy zajdzie odpowiednia sytuacja. Jest to wyjątek od normalnej liczby ataków, które masz prawo wykonać, nie wykorzystując akcji całkowitego ataku.
Rzucanie czaru
Czar, który rzuca się jedną rundę, wymaga poświęcenia akcji całorundowej. Jego efekty wchodzą w życie tuż przed twoją turą w rundzie następującej po tym, jak zacząłeś go rzucać. Po rzuceniu zaklęcia możesz działać normalnie.
Efekty czaru, który rzuca się jedną minutę, wchodzą w życie tuż przed twoją turą minutę później i przez wszystkie 10 rund rzucasz dane zaklęcie, poświęcając za każdym razem akcję całorundową. Wspomniane akcje muszą następować po sobie i nie mogą zostać przerwane – w przeciwnym razie rzucenie czaru automatycznie zakończy się porażką.
Kiedy rzucanie czaru wymaga co najmniej jednej rundy, przez cały czas aż do swej tury w następnej (lub jeszcze późniejszej) rundzie musisz wypowiadać stosowne słowa, gestykulować i zachowywać koncentrację. Jeśli w okresie pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem rzucania zaklęcia utracisz koncentrację, czar zostanie stracony.
Prowokujesz ataki okazyjne tylko w chwili, gdy zaczynasz rzucać zaklęcie, nawet jeśli czynisz to jeszcze przez okres co najmniej jednej całej rundy. Kiedy czarujesz, nie zagrażasz żadnemu obszarowi.
W pozostałych aspektach akcja ta niczym się nie różni od rzucania czarów opisanego wcześniej, w części “Akcje standardowe”.
Rzucanie czarów metamagicznych: Aby rzucić czar metamagiczny (czyli taki, który wzmocniono atutem metamagicznym), zaklinacze i bardowie potrzebują więcej czasu niż w przypadku czaru zwykłego. Jeśli normalny czas rzucania zaklęcia wynosi jedną akcję standardową, to w ich przypadku rzucenie metamagicznej wersji takiego czaru będzie akcją całorundową. Należy pamiętać, że sytuacja ta różni się od użycia zaklęcia o czasie rzucania jedna runda – w niniejszym wypadku efekt czaru wchodzi w życie w tej samej rundzie, w której zacząłeś go rzucać, a ponadto nie musisz wypowiadać stosownych słów, gestykulować i utrzymywać koncentracji aż do swej następnej tury. W przypadku czarów o dłuższym czasie rzucania, wykorzystanie ich metamagicznych wersji wymaga dodatkowej akcji całorundowej.
Kapłani potrzebują więcej czasu, by spontanicznie rzucać metamagiczne wersje leczenia czy zadawania. Spontaniczne rzucanie metamagicznych wariantów czarów o czasie rzucania jedna akcja standardowa wymaga poświęcenia akcji całorundowej; w przypadku zaklęć o dłuższym czasie rzucania, wykorzystanie ich wersji metamagicznych wymaga poświęcenia dodatkowej akcji całorundowej.
Użycie zdolności specjalnej
Użycie zdolności specjalnej to zwykle akcja standardowa, choć niektóre mogą wymagać akcji całorundowej, co zaznaczono w ich opisie.
Wycofanie się
Wycofanie się z walki wręcz to akcja całorundowa. Podczas tego działania możesz się poruszać z podwójną szybkością. Pole, z którego zaczynasz wykonywać manewr, uznaje się za niezagrożone przez żadnego przeciwnika, którego widzisz. A zatem, kiedy opuszczasz to pole, żaden widzialny wróg nie ma prawa wymierzyć w ciebie ataku okazyjnego (niewidzialni adwersarze mogą jednakże wyprowadzić ataki okazyjne, a ty nie możesz wycofać się z walki, jeśli jesteś ślepy). W rundzie, w której się wycofujesz, nie masz prawa do 1,5-metrowego kroku.
Jeśli podczas wycofywania się opuścisz obszar zagrożenia inny, niż ten, z którego na początku uciekałeś, wrogowie mają prawo do normalnych ataków okazyjnych.
Nie możesz się wycofywać i wykorzystywać jednocześnie typu poruszania się, który nie znajduje się na liście dostępnych ci opcji.
Pamiętaj, że choć nazwa tej akcji sugeruje co innego, nie musisz w ogóle opuszczać pola walki.
Ograniczenie wycofywania się: Jeśli masz prawo wykonać w rundzie tylko akcje standardowe, możesz się wycofać, poświęcając na to jedną z nich. W tym przypadku jednakże poruszasz się maksymalnie ze swoją szybkością (a nie z podwojoną szybkością).
Bieg
Możesz biec, poświęcając na to akcję całorundową, a wówczas nie masz prawa wykonać 1,5-metrowego kroku. Kiedy biegniesz, poruszasz się w linii prostej z szybkością pomnożoną przez 4 (lub przez 3, jeśli masz na sobie ciężką zbroję). Jeżeli nie posiadasz atutu Bieg, tracisz premię ze Zręczności do KP.
Biec możesz przez liczbę rund równą wartości Budowy. Jeśli chcesz dalej poruszać się w ten sposób, musisz w każdej rundzie wykonać udany test Budowy o ST 10, +1 za każdy wykonany wcześniej test. W przypadku niepowodzenia musisz się zatrzymać. Bohater, który biegł liczbę rund równą określonemu tu limitowi, musi odpoczywać przez przynajmniej minutę (10 rund) – dopiero po tym czasie ma prawo znowu biec. W czasie odpoczynku śmiałek porusza się n ie szybciej niż podczas zwykłej akcji ruchu.
Nie możesz biec po trudnym terenie i wówczas, gdy nie widzisz, dokąd zmierzasz.
Człowiek, który nie dźwiga żadnego obładowania, przebiegnie w godzinę około 18 kilometrów.
Trudny teren a ruch o 1,5 metra
Zdarzą się sytuacje, w których twoja mobilność będzie do tego stopnia ograniczona, iż nie będziesz miał wystarczającej szybkości, by poruszyć się choćby o 1,5 metra (jedno pole). W takim przypadku możesz poświęcić akcję całorundową i poruszyć się o 1,5 metra (jedno pole) w dowolnym kierunku, nawet po skosie. Choć ruch ten przypomina 1,5-metrowy krok, to nim nie jest, a zatem normalnie prowokuje ataki okazyjne.
Akcje darmowe
Akcja darmowa w ogóle nie zajmuje czasu, choć w swojej turze masz prawo do ograniczonej liczby takich akcji. Tego rodzaju działania rzadko prowokują ataki okazyjne. Dalej opisano kilka przykładowych akcji darmowych.
Upuszczenie przedmiotu
Upuszczenie przedmiotu na przestrzeń, którą zajmujesz, lub na dowolne sąsiednie pole to akcja darmowa.
Przewrócenie się na ziemię
Rzucenie się na ziemię i przyjęcie pozycji leżącej w przestrzeni, którą zajmujesz, to akcja darmowa.
Mówienie
Uogólniając, mówienie to akcja darmowa, którą masz prawo wykonać nawet poza swoją turą. Wypowiedzenie więcej niż kilku zdań zwykle wykracza poza akcję darmową.
Przerwanie koncentracji na czarze
W akcji darmowej możesz przestać koncentrować się na działającym czarze.
Rzucenie przyspieszonego czaru
W akcji darmowej możesz rzucić przyspieszony czar (patrz atut Przyspieszenie czaru) oraz każde zaklęcie o czasie rzucania akcja darmowa. W rundzie masz prawo rzucić tylko jeden taki czar – nie wlicza się on do normalnego limitu jednego zaklęcia w rundzie. Rzucenie czaru o czasie rzucania akcja darmowa nie prowokuje ataków okazyjnych.
Różnorodne akcje
Wykonanie 1,5-metrowego kroku
W każdej rundzie, w jakiej nie poruszasz się w inny sposób, masz prawo wykonać 1,5-metrowy krok, który nigdy nie prowokuje ataków okazyjnych. W danej rudzie możesz zrobić tylko jeden 1,5-metrowy krok. Ponadto jeśli już się w niej poruszyłeś o dowolną odległość, w ogóle nie wolno ci skorzystać z tej opcji.
1,5-metrowy krok możesz wykonać przed, w trakcie lub po innych akcjach podejmowanych w danej rundzie.
Masz prawo do 1,5-metrowego kroku tylko wówczas, gdy ruchu nie ogranicza ani trudny teren, ani ciemności. Istota, która porusza się z szybkością 1,5 metra lub mniej, nie może wykonać 1,5-metrowego kroku, gdyż w przypadku tak powolnego stworzenia pokonanie 1,5 metra wymaga akcji ruchu.
Nie masz prawa do 1,5-metrowego kroku, jeśli wykorzystujesz formę poruszania się, dla której nie posiadasz szybkości.
Wykorzystanie atutu
Istnieją atuty pozwalające wykonywać w walce akcje specjalne. Inne nie wymagają poświęcania akcji jako takich, ale zapewniają premie, dzięki którym łatwiej wykonywać jakieś czynności. Jeszcze innych atutów nie wykorzystuje się w trakcie walki. Wszystkie niezbędne informacje na temat atutów znajdziesz w ich opisach.
Wykorzystanie umiejętności
Wykorzystanie większości umiejętności wymaga poświęcenia akcji standardowej, wykonywanie innych zaś będzie akcją ruchu, całorundową, darmową lub inną. Wszystkie potrzebne informacje na temat umiejętności znajdziesz w ich opisach.
Poważne rany i śmierć
Punkty wytrzymałości wskazują, jak trudno zabić twoją postać. Bez względu na to, ile ich straci bohater, może działać bez problemów i ograniczeń, dopóki ma przynajmniej 1 punkt wytrzymałości.
Utrata punktów wytrzymałości
Twoja postać cierpi najczęściej wówczas, gdy otrzymuje obrażenia i traci punkty wytrzymałości.
Co symbolizują punkty wytrzymałości: W świecie gry punkty wytrzymałości odzwierciedlają dwie umiejętności postaci – po pierwsze, zdolność do przeżycia mimo otrzymanych ran; po drugie zaś – umiejętność zmiany straszliwych ciosów w mniej poważne.
Efekty utraty punktów wytrzymałości: Obrażenia nie spowalniają działań, dopóki aktualna ich liczba wynosi przynajmniej 1.
Mając 0 punktów wytrzymałości, jesteś okaleczony.
Mając od –1 do –9 punktów wytrzymałości, jesteś umierający.
Mając –10 lub mniej punktów wytrzymałości, jesteś martwy.
Ogromne obrażenia: Jeśli kiedykolwiek w jednym ataku otrzymasz co najmniej 50 obrażeń, które cię od razu nie zabiją, musisz wykonać rzut obronny na Wytrwałość o ST 15 – nieudany oznacza śmierć, i to bez względu na liczbę aktualnych punktów wytrzymałości. Jeżeli owe 50 obrażeń to wynik kilku ataków, z których żaden nie spowodował co najmniej 50 ran, nie stosuje się reguły ogromnych obrażeń.
Okaleczony (0 punktów wytrzymałości)
Kiedy twoje aktualne punkty wytrzymałości osiągną wartość 0, jesteś okaleczony. W każdej turze możesz wykonać tylko jedną akcję ruchu lub akcję standardową (ale nie obie i nie masz prawa do akcji całorundowej). Akcje ruchu nie narażają cię na żadne dodatkowe obrażenia. Jeżeli jednak chcesz wykonać akcję standardową (lub jakąkolwiek inną męczącą czynność), po zakończeniu działania otrzymujesz jedną ranę. Jeśli owa czynność nie zwiększy twoich punktów wytrzymałości, ich liczba spada w wyniku twego zachowania do –1, jesteś zatem umierający.
Leczenie, w wyniku którego punkty wytrzymałości wzrosną powyżej 0, pozwala ci normalnie funkcjonować, tak jakby ich liczba nigdy nie spadła do 0 lub poniżej.
Kiedy jesteś umierający i odzyskujesz punkty wytrzymałości, masz szansę znaleźć się w stanie okaleczony. W tym przypadku wykonałeś pierwszy krok ku wyzdrowieniu, choć mogłeś mieć mniej niż 0 punktów wytrzymałości (patrz dalej, “Stabilni bohaterowie i powrót do zdrowia”).
Umierający (od –1 do –9 punktów wytrzymałości)
Kiedy aktualne punkty wytrzymałości postaci spadną do przedziału od –1 do –9, jest ona umierająca.
Umierający bohater natychmiast traci przytomność i nie może wykonywać żadnych akcji.
Umierający bohater w każdej rundzie traci 1 punkt wytrzymałości, dopóki nie umrze lub się nie ustabilizuje (patrz dalej).
Martwy (–10 lub mniej punktów wytrzymałości)
Kiedy aktualne punkty wytrzymałości twojego bohatera spadną do wartości –10 lub poniżej albo też gdy otrzyma on ogromne obrażenia (patrz wcześniej), umiera. Może również umrzeć w wyniku obniżenia wartości atrybutu czy wysączenia wartości atrybutu, które obniżą jego Budowę do 0.
Stabilni bohaterowie i powrót do zdrowia
W turze następującej zaraz po tym, jak punkty wytrzymałości bohatera spadną do wartości pomiędzy –1 a –9, a także w każdej następnej turze należy wykonać rzut k%, od którego zależy, czy śmiałek się ustabilizuje. A ma on na to szansę 10%. Jeśli mu się nie uda, traci punkt wytrzymałości (nieprzytomny lub umierający bohater nie może wykonać żadnej akcji specjalnej, która zmieni kolejność inicjatywy i wpłynie na moment, w jakim działa).
Jeżeli punkty wytrzymałości spadną do –10 lub poniżej tej wartości, bohater umiera.
Udany test Leczenia o ST 15 pozwala ustabilizować umierającego śmiałka i uratować go przed dalszą utratą punktów wytrzymałości.
Jeśli ktoś wyleczy umierającemu bohaterowie nawet jedno obrażenie, przestaje on tracić punkty wytrzymałości i się stabilizuje.
Leczenie, w wyniku którego punkty wytrzymałości umierającego bohatera wzrosną do 0, oznacza odzyskanie przytomności i stan okaleczony. Jeżeli zaś w wyniku leczenia punkty wytrzymałości zwiększą się do co najmniej 1, śmiałek może normalnie działać, tak jakby nigdy nie posiadał ujemnej ich liczby. Osoby rzucające zaklęcia odzyskują taki potencjał czarów, jaki miały przed zmianą stanu na umierający.
Stabilny bohater, którym zaopiekował się uzdrowiciel lub który został magicznie uleczony, w końcu oprzytomnieje i będzie w naturalny sposób odzyskiwał punkty wytrzymałości. Jeżeli jednak nikt się nim nie zajmie, jego życie zawiśnie na włosku.
Powrót do zdrowia z czyjąś pomocą: Kiedy minie godzina od chwili ustabilizowania umierającego przy czyjejś pomocy, należy wykonać rzut k%. Śmiałek ma szansę 10% na to, że odzyska przytomność, a wówczas jego stan zmieni się na okaleczony (tak jakby miał 0 punktów wytrzymałości). Jeżeli nadal jest nieprzytomny, co godzinę ma taką samą szansę na oprzytomnienie i zmianę stanu na okaleczony. Ponadto nawet pozbawiony świadomości odzyskuje punkty wytrzymałości w naturalny sposób. Powraca zaś do zdrowia, gdy jego punkty wytrzymałości wzrosną do 1 lub powyżej.
Powrót do zdrowia bez pomocy: Ciężko ranny bohater, którego pozostawiono samemu sobie, zapewne zginie, choć ma niewielkie szanse, by samodzielnie odzyskać zdrowie.
Umierający bohater, który ustabilizował się samodzielnie (uzyskując 10% w rzucie), a którym nie ma się kto zaopiekować, będzie nadal tracił punkty wytrzymałości, ale w wolniejszym tempie. W każdej godzinie ma szansę 10% na to, że odzyska przytomność. Jeśli mu się to nie uda, traci jeden punkt wytrzymałości. Ponadto nie odzyskuje punktów wytrzymałości, lecząc się w sposób naturalny.
Jeżeli nawet odzyska przytomność i zmieni stan na okaleczony, nie leczy punktów wytrzymałości w sposób naturalny. Zamiast tego ma codziennie szansę 10% na to, że zacznie odzyskiwać punkty wytrzymałości w sposób naturalny (poczynając od danego dnia). W przeciwnym razie traci jeden punkt wytrzymałości.
Kiedy pozostawiony sam sobie bohater zacznie odzyskiwać punkty wytrzymałości w sposób naturalny, nie ma już ryzyka, że znów będzie je tracić (nawet jeżeli aktualna ich liczba jest ujemna).
Leczenie
Po otrzymaniu obrażeń możesz odzyskiwać punkty wytrzymałości albo naturalnie, albo magicznie. W obu wypadkach nie masz prawa zgromadzić w ten sposób więcej punktów wytrzymałości niż całkowita ich liczba.
Leczenie naturalne: Całonocny odpoczynek (8 lub więcej godzin snu) przywraca jeden punkt wytrzymałości na poziom postaci. Każda istotna przerwa w odpoczynku uniemożliwia odzyskanie punktów wytrzymałości danej nocy.
Odpoczywając w łóżku przez cały dzień i noc, odzyskujesz dwa punkty wytrzymałości na poziom postaci.
Leczenie magiczne: Różnorodne zdolności i czary pozwalają odzyskiwać punkty wytrzymałości.
Granice leczenia: Nigdy nie masz prawa odzyskać więcej punktów wytrzymałości, niż straciłeś. Magiczne leczenie nie zwiększy zatem twoich aktualnych punktów wytrzymałości ponad całkowitą ich liczbę.
Leczenie obniżenia wartości atrybutu: Obniżenie wartości atrybutu jest tymczasowe, podobnie jak spadek liczby punktów wytrzymałości. Wartości atrybutów odzyskujesz w tempie 1 punktu na noc odpoczynku (8 godzin), i dotyczy to każdego z atrybutów o obniżonej wartości. Odpoczynek w łóżku przez cały dzień i noc (24 godziny) przywraca 2 punkty każdego atrybutu o obniżonej wartości.
Tymczasowe punkty wytrzymałości
Istnieją efekty obdarzające postać tymczasowymi punktami wytrzymałości. Kiedy twój bohater je otrzyma, zapisz jego aktualną liczbę punktów wytrzymałości. Kiedy tymczasowe punkty wytrzymałości się rozwieją punkty wytrzymałości śmiałka spadają do zwykłej całkowitej ich liczby. Jeśli do tego czasu aktualne punkty wytrzymałości spadły poniżej całkowitej ich liczby, wówczas wszystkie tymczasowe punkty wytrzymałości zostają stracone i aktualna całkowita liczba punktów wytrzymałości już nie maleje.
Utraconych tymczasowych punktów wytrzymałości nie można odzyskiwać w ten sam sposób, jak prawdziwych punktów wytrzymałości, nawet przy użyciu magii.
Zwiększenie wartości Budowy a aktualne punkty wytrzymałości: Zwiększenie wartości Budowy postaci, nawet tymczasowe, może zapewnić jej większą liczbę punktów wytrzymałości (zwiększa się ich efektywna liczba), ale nie będą to tymczasowe punkty wytrzymałości. Te punkty wytrzymałości można odzyskać i nie traci się ich, jak tymczasowych punktów wytrzymałości.
Stłuczenia
Powodowanie stłuczeń: Niektóre ataki, a także efekty – gorąco lub wyczerpanie – powodują stłuczenia. Kiedy postać je otrzymuje, skrupulatnie zapisuj, ile ich dokładnie odniesie. Pamiętaj tylko, by nie odejmować stłuczeń od aktualnej liczby punktów wytrzymałości, ponieważ nie są to “prawdziwe” obrażenia. Kiedy jednak otrzymasz stłuczenia w liczbie równej aktualnym punktom wytrzymałości, zaczniesz się zataczać, a gdy będzie ich jeszcze więcej, padniesz nieprzytomny. I nie ma tu znaczenia, czy zwiększała się liczba stłuczeń, czy malała liczba aktualnych punktów wytrzymałości.
Powodowanie stłuczeń bronią zadającą obrażenia: Przy użyciu oręża do walki wręcz zadającego zabójcze obrażenia możesz powodować stłuczenia, ale wówczas podlegasz karze –4 do testów ataków.
Powodowanie obrażeń bronią zadającą stłuczenia: Przy użyciu oręża do walki wręcz zadającego stłuczenia możesz powodować zabójcze obrażenia, ale wówczas podlegasz karze –4 do testów ataków.
Zataczający się i nieprzytomny: Zataczasz się wówczas, gdy liczba otrzymanych stłuczeń odpowiada aktualnym punktom wytrzymałości. W każdej rundzie możesz wykonać tylko akcję standardową lub akcję ruchu. Przestajesz się zataczać, gdy twoje aktualne punkty wytrzymałości znów przekroczą liczbę stłuczeń.
Jeżeli stłuczenia przekroczą aktualne punkty wytrzymałości, nieprzytomny padasz na ziemię. Jako nieprzytomny jesteś też bezradny.
Po odzyskaniu świadomości osoby rzucające zaklęcia odzyskują taki potencjał czarów, jaki miały przed zmianą stanu na nieprzytomny.
Leczenie stłuczeń: Stłuczenia leczysz w tempie 1 punktu wytrzymałości na godzinę na poziom postaci.
Czary oraz magiczne moce powodujące odzyskiwanie punktów wytrzymałości leczą również taką samą liczbę stłuczeń.
Ruch, położenie i dystans
Figurki wykonano w skali 30 mm, co oznacza, że miniaturka przedstawiająca mierzącego 180 centymetrów człowieka ma 30 milimetrów wysokości. Pole na siatce bitewnej z kolei ma bok długości 2,5 centymetra, a reprezentuje obszar o wymiarach 1,5 metra na 1,5 metra.
Ruch taktyczny
Na jaką odległość może się poruszyć bohater?
Prędkość twojej postaci zależy od jej rasy i pancerza, jaki nosi (patrz Tabela: Szybkość taktyczna). Szybkość naziemna oznacza bazową prędkość poruszania się postaci idącej po ziemi.
Obładowanie: Bohater dźwigający dużą ilość wyposażenia czy skarbów albo rannego towarzysza może się poruszać wolniej niż zwykle.
Utrudniony ruch: Trudny teren, przeszkody i ograniczenie widoczności utrudniają swobodę poruszania się.
Ruch w walce: Uogólniając, w rundzie możesz poruszyć się z posiadaną szybkością, a jednocześnie podjąć jakieś działanie (wykonać akcję ruchu i akcję standardową). Jeśli tylko się poruszysz (czyli obie akcje poświęcasz na ruch z posiadaną szybkością), pokonujesz dystans równy prędkość razy dwa. Jeżeli zaś całą rundę biegniesz, poruszasz się z szybkością pomnożoną przez 4. Z kolei gdy wykonujesz czynność wymagającą całej rundy masz prawo wykorzystać tylko 1,5-metrowy krok.
Premie do szybkości: Barbarzyńca posiada premię do szybkości +3 metry (chyba że nosi ciężki pancerz). Doświadczony mnich porusza się z jeszcze większą prędkością (pod warunkiem, że nie ma na sobie zbroi). Ponadto na szybkość bohatera wpływa wiele czarów i magicznych efektów. Pamiętaj, by zastosować wszystkie modyfikatory do prędkości postaci, jeszcze zanim weźmiesz pod uwagę obładowanie czy pancerz. Miej też na uwadze, że kilka premii do szybkości tego samego rodzaju się nie kumuluje.

Tabela: Szybkość taktyczna
Rasa
Bez zbroi lub lekki pancerz
Średni lub ciężki pancerz
Człowiek, elf, półelf, półork
9 m (6 pól)
6 m (4 pola)
Krasnolud
6 m (4 pola)
6 m (4 pola)
Niziołek, gnom
6 m (4 pola)
4,5 m (3 pola)


Mierzenie odległości
Przekątne: Kiedy odmierzasz odległość, pierwsza przekątna liczy się jak 1 pole, druga jak 2 pola, trzecia znów jak 1, a czwarta jak 2 i tak dalej.
Skręcając za róg, nie możesz poruszać się na ukos (nawet wykonując 1,5-metrowy krok). Masz natomiast prawo idąc na skos, minąć istotę, nawet wrogą, a także przeszkody, choćby dziury w podłożu.
Najbliższa istota: Kiedy trzeba ustalić, które pole lub istota znajdują się najbliżej określonego miejsca, a dwa pola lub stworzenia dzieli od niego taka sama odległość, wówczas losowo – za pomocą rzutu kostką – określ, które należy uznać za bliższe.
Poruszanie się po polach
Pole sprzymierzeńca: Możesz przejść przez pole zajmowane przez sprzymierzeńca, chyba że szarżujesz. Kiedy poruszasz się przez pole towarzysza, ten nie zapewnia ci osłony.
Pole przeciwnika: Nie masz prawa przejść przez pole przeciwnika, który nie jest bezradny, ale przez pole bezradnego wroga przechodzisz bez żadnych kar (choć szczególnie duzi adwersarze nawet bezradni stanowią przeszkodę; w takim przypadku każde pole, które pokonujesz, należy traktować jak 2 pola).
Kończenie ruchu: Nie możesz skończyć ruchu na polu, które zajmuje inne stworzenie, chyba że jest ono bezradne.
Obalanie: W trakcie ruchu możesz spróbować przejść przez pole zajmowane przez wroga.
Wykorzystywanie Zwinności: Wyszkolona postać może próbować dzięki swej zwinności poruszać się przez zajmowane przez przeciwnika pole (patrz umiejętność Zwinność).
Bardzo małe istoty: Filigranowe, drobne i malutkie istoty mogą wchodzić na zajęte pola oraz przez nie przechodzić, prowokują jednak wówczas ataki okazyjne.
Pola zajmowane przez istoty trzy kategorie rozmiaru większe lub mniejsze: Każda istota może przejść przez pole zajmowane przez istotę o trzy kategorie rozmiaru większą od niej.
Każda istota ma prawo przejść przez pole zajmowane przez istotę o trzy kategorie rozmiaru mniejszą od niej.
Wyjątki: Niektóre stworzenia łamią opisane wcześniej zasady, czyli przez istotę wypełniającą całkowicie zajmowane pole nie można przejść, nawet przy wykorzystaniu umiejętności Zwinność i podobnych zdolności specjalnych.
Teren i przeszkody
Trudny teren: Trudny teren ogranicza swobodę poruszania się. Każde pole o takim podłożu liczy się jak 2 pola, a każda przekątna jak 3. Ponadto po trudnym terenie nie można ani biegać, ani szarżować.
Jeśli zajmujesz pola zaliczane do różnych typów terenu, możesz się poruszać tylko z szybkością, na jaką pozwala najtrudniejszy z nich.
Trudny teren nie spowalnia istot latających i bezcielesnych.
Przeszkody: Przeszkody – tak jak trudny teren – zmniejszają szybkość poruszania się. Jeżeli przeszkoda utrudnia ruch, ale go nie uniemożliwia, każde tak zablokowane pole lub każda przeszkoda pomiędzy polami liczy się jak 2 pola ruchu. Jest to koszt pokonania przeszkody, ponoszony poza zwykłym ruchem, którego jednak nie da się uniknąć, jeśli chce się dotrzeć na drugą jej stronę. Jeśli nie masz wystarczającej szybkości, by pokonać przeszkodę i dotrzeć do pola po jej drugiej stronie, nie wolno ci nawet podejmować takiej próby. W przypadku niektórych barier konieczne bywa również wykorzystanie jakiejś umiejętności.
Oczywiście istnieją przeszkody, które całkowicie uniemożliwiają poruszanie się. Przez taką przeszkodę bohater rzecz jasna nie ma szans się przedostać.
Istoty latające i bezcielesne unikają większości przeszkód.
Przeciskanie się: Zdarzą się sytuacje, w których będziesz musiał się przecisnąć do obszaru węższego niż przestrzeń, jaką zajmujesz, lub się z niego wydostać. Możesz przeciskać się przez obszar maksymalnie o połowę węższy niż przestrzeń, którą normalnie zajmujesz. Każde pokonane w wąskim obszarze pole (oraz wejście na nie) liczy się jak 2 pola. Ponadto przeciskając się, podlegasz karze –4 do testów ataków i karze –4 do KP.
Kiedy duża istota (normalnie zajmująca do czterech pól) przeciska się przez przestrzeń szerokości jednego pola, symbolizująca ją figurka zajmuje dwa pola, a jej środek znajduje się na linii pomiędzy nimi. Większe stworzenia umieszczaj w analogiczny sposób na środku obszaru, przez który się przeciskają.
Istota może się przecisnąć obok przeciwnika, ale nie ma prawa zakończyć ruchu na zajmowanym przez kogoś polu.
Umiejętność Wyzwalanie się pozwala przeciskać się przez przestrzeń o więcej niż połowę węższą niż normalnie zajmowana przez daną istotę. Jeżeli przemieszczasz się w ten sposób, nie możesz atakować, a ponadto podlegasz karze –4 do KP i tracisz ewentualną premię ze Zręczności do KP.
Specjalne zasady dotyczące ruchu
Opisane dalej zasady wyjaśniają niezwykłe sytuacje związane z poruszaniem się.
Przypadkowe zakończenie ruchu na niedozwolonym polu: Czasem bohater skończy ruch na polu, na którym nie ma prawa się zatrzymać. W takim przypadku umieszczasz figurkę na ostatnim dozwolonym polu, które zajmowałeś, lub też na innym dozwolonym polu, jeśli to znajduje się bliżej.
Podwojony koszt ruchu: Kiedy coś utrudnia ci poruszanie się, zwykle ruch kosztuje cię podwójnie. Na przykład, każde pole trudnego terenu traktuje się jak 2 pola, a każdy ruch po przekątnej po takim obszarze kosztuje 3 pola (zgodnie z zasadą ruchu po przekątnej przez 2 pola).
Jeśli koszt ruchu jest podwojony dwukrotnie, każde pole liczy się jak 4 pola (lub 6 w przypadku ruchu po przekątnej). Jeżeli zaś zostanie podwojony trzykrotnie, każde pole liczy się jak 8 pól (lub 12 w przypadku ruchu po przekątnej). To wyjątek od ogólnej zasady mówiącej, iż dwa podwojenia odpowiadają potrojeniu.
Minimalny ruch: Bez względu na kary do poruszania się, możesz poświęcić akcję całorundową na ruch i pokonać 1,5 metra (1 pole) w dowolnym kierunku, nawet po skosie (ta zasada nie pozwala ci jednakże się poruszać, gdy ruch jest niemożliwy lub gdy chcesz wejść na teren, którego po prostu nie da się pokonać). Taki ruch normalnie prowokuje ataki okazyjne (różni się od 1,5-metrowego kroku pod każdym względem, poza dystansem).
Ogromne i niewielkie istoty w walce
Istoty rozmiaru mniejszego niż mały i większego niż średni opisują specjalne zasady dotyczące położenia.
Istoty malutkie, drobne i filigranowe: Bardzo niewielkie istoty zajmują mniej niż jedno pole, co oznacza, że na jednym polu zmieści się ich więcej. Malutkie stworzenia zwykle zajmują obszar kwadratu o boku 75 centymetrów, a zatem na polu zmieszczą się ich cztery. W przypadku istot drobnych na jednym polu może ich przebywać 25, a w przypadku istot filigranowych – 100.
Istoty zajmujące mniejszą przestrzeń niż 1 pole mają zwykle naturalny zasięg 0 metrów, co oznacza, że nie dosięgają sąsiednich pól. Muszą zatem wkroczyć na pole przeciwnika, by zaatakować wręcz, co z kolei prowokuje ze strony wroga atak okazyjny. Jeśli musisz, masz prawo atakować adwersarzy przebywających na tym samym polu co ty, a zatem możesz bez problemu walczyć z tymi istotami. Warto pamiętać, że ponieważ tak małe stworzenia nie mają naturalnego zasięgu, nie zagrażają polom wokół siebie. Kiedy więc przejdziesz obok nich, nie prowokujesz ataków okazyjnych i nie mogą cię one flankować.
Istoty duże, wielkie, olbrzymie i kolosalne: Stworzenia bardzo znacznych rozmiarów zajmują więcej niż jedno pole.
Zwykle istoty zajmujące więcej pól niż jedno mają naturalny zasięg 3 lub więcej metrów, co oznacza, że mogą sięgnąć do przeciwników stojących dalej niż na sąsiadujących z nimi polach (jest to wyjątek od zasady, że dwa pola po przekątnej wyznaczają dystans 4,5 metra).
W odróżnieniu do postaci posługujących się bronią zasięgową, istoty posiadające naturalny zasięg większy niż normalnie (przekraczający 1,5 metra) zagrażają polom, z którymi sąsiadują. A zatem stworzenie o tak znacznym naturalnym zasięgu będzie miało prawo wykonać atak okazyjny, jeśli się do niego zbliżysz, ponieważ zanim zdołasz je zaatakować, będziesz musiał wkroczyć na jego obszar zagrożenia i poruszyć się w nim (jednakże wykonując 1,5-metrowy krok, nie sprowokujesz tego ataku okazyjnego).
Duże i większe istoty posługujące się bronią zasięgową mogą razić nią na odległość podwojonego naturalnego zasięgu, ale nie w promieniu naturalnego zasięgu i na mniejszy dystans.
Tabela: Rozmiary i skala istot
Rozmiar
Przestrzeń
Naturalny zasięg
Filigranowy
15 cm
0
Drobny
30 cm
0
Malutki
75 cm
0
Mały
1,5 m
1,5 m
Średni
1,5 m
1,5 m
Duży (wysoki)
3 m
3 m
Duży (długi)
3 m
1,5 m
Wielki (wysoki)
4,5 m
4,5 m
Wielki (długi)
4,5 m
3 m
Olbrzymi (wysoki)
6 m
6 m
Olbrzymi (długi)
6 m
4,5 m
Kolosalny (wysoki)
9 m
9 m
Kolosalny (długi)
9 m
6 m









Modyfikatory w walce
Sytuacje korzystne i niekorzystne
Tabela: Modyfikatory do testów ataków
Atakujący
Wręcz
Dystansowych
Flankuje atakowanego
+2
—
Leży
–4
—3
Niewidzialny
+22
+22
Olśniony
–1
–1
Oplątany
–21
–21
Przeciska się
–4
–4
Wstrząśnięty lub przerażony
–2
–2
Znajduje się wyżej
+1
+0
1 Oplątany bohater podlega również karze –4 do Zręczność, co może wpłynąć na jego test ataku.
2 Atakowany traci premię ze Zręczności do KP. Podanej premii nie należy brać pod uwagę, jeśli cel ataku jest oślepiony.
3 Prawie żadnej broni dystansowej nie można używać, jeśli atakujący leży, choć możesz w tej pozycji posługiwać się bez kar kuszą lub shurikenem.

Tabela: Modyfikatory do Klasy Pancerza
Atakowany
Wręcz
Dystansowo
Bezradny (choćby sparaliżowany, śpi lub spętany)
–44
+04
Klęczy lub siedzi
–2
+2
Leży
–4
+4
Nieprzygotowany (choćby zaskoczony, walczy o zachowanie równowagi, wspina się)
+01
+01
Oplątany
+02
+02
Oszołomiony
–21
–21
Oślepiony
–21
–21
Przeciska się 
–4
–4
Przyszpilony
–44
+04
Skulony
–21
–21
Ukryty lub niewidzialny
patrz Ukrycie
W zwarciu (ale atakujący już nie)
+01
+01, 3
Za osłoną
+4
+4
1 Atakowany traci premię ze Zręczności do KP.
2 Oplątany bohater podlega karze –4 do Zręczności.
3 Losowo ustal, którego z walczących w zwarciu atakujesz. Atakowany traci premię ze Zręczności do KP.
4 Traktuj atakowanego, jakby miał Zręczność 0 (modyfikator –5). Bezradną i przyszpiloną istotę łotrzyk może podstępnie zaatakować.
Osłona
Chcąc ustalić, czy cel twojego ataku dystansowego posiada osłonę, wybierz jeden z wierzchołków pola, które zajmujesz. Przeciwnik ma osłonę (KP +4), jeżeli choć jedna z linii biegnących z tego wierzchołka do każdego z rogów pola przeciwnika przechodzi przez pole lub krawędź blokującą linię efektów bądź zapewniającą osłonę, albo też przez pole zajmowane przez jakąś istotę.
Kiedy atakujesz wręcz cel znajdujący się na sąsiednim polu, musisz przyjąć, że ma on osłonę, gdy jakaś linia biegnąca z twojego pola do jego przechodzi przez ścianę (nawet niski murek). Jeżeli atakujesz wręcz przeciwnika, który nie stoi na sąsiednim polu (choćby używając broni zasięgowej), wykorzystaj zasady dotyczące osłony względem ataków dystansowych.
Niskie przeszkody a osłona: Niskie przeszkody (takie jak mur o połowę od ciebie niższy) zapewniają osłonę, ale tylko istotom znajdującym się w promieniu 9 metrów (6 pól) od nich. Atakujący może zignorować osłonę, jeśli jest bliżej niej niż jego cel.
Osłona a ataki okazyjne: Nie możesz okazyjnie atakować przeciwników, którzy mają względem ciebie osłonę.
Osłona a rzuty obronne na Refleks: Osłona zapewnia ci premię +2 do rzutów obronnych na Refleks względem ataków, których punkt początkowy lub punkt rozprysku znajduje się po drugiej stronie osłony. Miej na uwadze, że efekty działające w fali wpływają również na obszar za zakrętami i rogami, a zatem negują tę premię z osłony.
Osłona a testy Ukrywania się: Możesz wykorzystać osłonę do wykonania testu Ukrywania się. Bez niej zwykle potrzebujesz ukrycia (patrz dalej), aby mieć prawo do takiego testu.
Miękka osłona: Istoty, nawet wrogie, mogą zapewnić ci osłonę względem ataków dystansowych, gwarantując premię +4 do KP. Taka miękka osłona jednakże nie daje premii do rzutów obronnych na Refleks i nie umożliwia wykonania testu Ukrywania się.
Ogromne istoty i osłona: W przypadku istoty potrzebującej przestrzeni większej niż kwadrat o boku 1,5 metra (1 pole) osłonę względem ataków wręcz określa się nieco inaczej, niż opisano wcześniej. Stworzenie takie wybiera dowolne pole, które zajmuje, aby ustalić, czy przeciwnik ma osłonę względem jego ataków wręcz. Analogicznie, atakując wręcz taką istotę, możesz wybrać dowolne pole, które zajmuje, by ustalić, czy ma względem ciebie osłonę.
Całkowita osłona: Jeśli nie zdołasz wyznaczyć linii efektu łączącej cię z celem, musisz przyjąć, że ma on względem ciebie całkowitą osłonę. Nie wolno ci atakować celów, które posiadają całkowitą osłonę.
Stopnie osłony: W niektórych sytuacjach osłona może zapewnić większą premię do KP i rzutów obronnych na Refleks. W takim przypadku normalna premia z osłony do KP i rzutów obronnych na Refleks może zostać podwojona (odpowiednio do +8 i +4). Istotę posiadającą tego rodzaju lepszą osłonę należy traktować tak, jakby dysponowała doskonalszym uchylaniem względem każdego ataku, którego dotyczy premia do rzutów obronnych na Refleks. Ponadto taka lepsza osłona zapewnia premię +10 do testów Ukrywania się.
Ukrycie
Chcąc ustalić, czy cel twojego ataku dystansowego posiada ukrycie, wybierz jeden z wierzchołków pola, które zajmujesz. Wróg ma ukrycie, jeżeli choć jedna z linii biegnących z tego wierzchołka do każdego z rogów pola przeciwnika przechodzi przez pole lub krawędź zapewniającą ukrycie.
Kiedy atakujesz wręcz cel znajdujący się na sąsiednim polu, dysponuje on ukryciem, gdy przestrzeń, którą zajmuje, w całości znajduje się pod wpływem efektu zapewniającego ukrycie. Jeżeli atakujesz wręcz przeciwnika, który nie stoi na sąsiednim polu (choćby używając broni zasięgowej), wykorzystaj zasady dotyczące ukrycia względem ataków dystansowych.
Niektóre efekty magiczne zapewniają ukrycie względem wszystkich ataków, bez względu na to, czy faktycznie istnieje jakiś efekt powodujący ukrycie.
Ryzyko chybienia spowodowane przez ukrycie: Ukrycie zapewnia ofierze celnego ataku szansę 20% na to, że atakujący chybi właśnie z powodu ukrycia. Jeśli atakujący trafi, wykonuje procentowy rzut na ryzyko uniknięcia trafienia – udany oznacza, że ofiara uniknęła ciosu. Jeżeli do ukrycia przyczynia się kilka efektów, nie kumulują się one ze sobą.
Ukrycie a testy Ukrywania się: Możesz wykorzystać ukrycie do wykonania testu Ukrywania się. Bez niego zwykle potrzebujesz osłony (patrz wcześniej), aby mieć prawo do takiego testu.
Całkowite ukrycie: Jeżeli łączy cię z celem linia efektu, ale nie znajduje się on w twoim polu widzenia, musisz przyjąć, że posiada on całkowite ukrycie względem ciebie. Całkowicie ukrytego przeciwnika nie możesz atakować, ale za to masz prawo zaatakować pole, które według ciebie zajmuje. Udany atak wymierzony w pole z wrogiem posiadającym całkowite ukrycie wiąże się z ryzykiem chybienia 50% (zamiast normalnego ryzyka 20% w przypadku adwersarza z ukryciem).
Nie masz prawa atakować okazyjnie przeciwników z całkowitym ukryciem, nawet jeśli wiesz, na którym polu lub polach się znajdują.
Ignorowanie ukrycia: Ukrycie nie zawsze działa efektywnie. Na przykład, półmrok czy ciemności nie zapewnią ci ukrycia, gdy przeciwnik widzi w ciemnościach. Pamiętaj również, że wzrok osób widzących w słabym świetle sięga dalej niż zasięg wzroku innych istot w tych samych warunkach oświetlenia.
Z kolei niewidzialność, choć zapewnia całkowite ukrycie, pozwala przeciwnikom na testy Spostrzegawczości, które umożliwiają zlokalizowanie niewidocznej postaci. Poruszająca się niewidzialna osoba otrzymuje premię +20 do testów Ukrywania się, a jeżeli stoi w miejscu, premia rośnie do +40 (warto pamiętać, że nawet jeśli przeciwnicy nie są w stanie cię zobaczyć, mogą określić twoją pozycję, opierając się na widzialnych wskazówkach).
Stopnie ukrycia: W pewnych sytuacjach ukrycie działa lepiej lub gorzej od typowego, co odpowiednio modyfikuje szansę uniknięcia trafienia.
Flankowanie
Jeśli wykonujesz atak wręcz, możesz otrzymać premię z flankowania +2. Ma to miejsce wówczas, gdy przeciwnikowi, którego atakujesz, zagraża twój sprzymierzeniec, znajdujący się przy przeciwnej krawędzi lub wierzchołku pola.
Jeżeli masz wątpliwości, czy dwaj sprzymierzeńcy flankują znajdującą się pomiędzy nimi istotę, wyobraź sobie linie łączące środki pól, na których stoją śmiałkowie. Jeśli wspomniane linie przechodzą przez przeciwległe krawędzie przestrzeni przeciwnika (wliczając w to wierzchołki tych krawędzi), postacie go flankują.
Wyjątek: Jeżeli bohater lub istota zajmuje więcej pól niż jedno, każde z nich może mieć wpływ na premię z flankowania.
Tylko istoty i bohaterowie, którzy zagrażają atakowanemu, mogą zapewnić sprzymierzeńcowi premię z flankowania.
Istoty o zasięgu 0 nie mogą flankować przeciwników.
Bezradni wrogowie
Przeciwnika uznaje się za bezradnego, gdy jest związany, uśpiony, nieprzytomny czy z innego powodu zdany na twoją łaskę.
Zwykłe ataki: Bezradna postać podlega karze –4 do KP względem ataków wręcz, ale nie dystansowych. Nie może też stosować premii ze Zręczności do KP. Tak naprawdę wartość jej Zręczności wynosi w tym czasie efektywne 0, a zatem modyfikator z tego atrybutu do KP równa się –5 (łotrzyk może podstępnie zaatakować takiego nieszczęśnika).
Coup de grace: Poświęcając akcję całorundową, możesz za pomocą broni do walki wręcz wyprowadzić coup de grace, którego ofiarą będzie bezradny przeciwnik. Masz prawo wykonać coup de grace również łukiem i kuszą, jeśli znajdujesz się na polu sąsiadującym z polem celu. W tej sytuacji automatycznie trafiasz, i to krytycznie. Jeżeli obrażenia nie spowodują śmierci przeciwnika, musi on dodatkowo wykonać rzut obronny na Wytrwałość o ST 10 + liczba otrzymanych ran – nieudany oznacza zgon. Łotrzyk wykonujący coup de grace może jednocześnie zadać obrażenia wynikające z podstępnego ataku.
Wykonanie coup de grace prowokuje ataki okazyjne ze strony przeciwników.
Nie możesz wykonać coup de grace, jeśli ofiara tego ataku jest niepodatna na trafienia krytyczne. Masz natomiast prawo potraktować tak istoty mające całkowite ukrycie, musisz jednak wówczas poświęcić dwie następujące po sobie akcje całorundowe (jedną, by “znaleźć” ofiarę, gdy określisz już, na którym polu się znajduje, a drugą, by wykonać coup de grace).
Ataki specjalne
Tabela: Ataki specjalne 
Atak specjalny 
Krótki opis
Finta 
Negowanie posiadanej przez przeciwnika premii ze Zr do KP
Obalanie 
Wywrócenie przeciwnika podczas ruchu
Odpędzanie (karcenie) nieumarłych
Wykorzystanie pozytywnej (lub negatywnej) energii do odpędzenia (lub wywołania respektu) nieumarłych
Pomaganie sprzymierzeńcowi 
Zapewnia sprzymierzeńcowi premię +2 do ataków lub KP
Przewracanie
Przewrócenie przeciwnika
Rozbrojenie
Wytrącenie przeciwnikowi broni z ręki
Roztrzaskiwanie
Uderzenie w tarczę lub broń przeciwnika
Rzucanie broni spryskującej
Rzucanie pojemnikiem z niebezpieczną cieczą we wroga
Szarża
Ruch z maksymalnie dwukrotną szybkością i premia +2 do ataku
Szarża byka 
Odepchnięcie przeciwnika na 1,5 metra lub dalej
Walka dwoma orężami 
Walka z bronią w każdym ręku
Zwarcie 
Mocowanie się z przeciwnikiem

Finta
Finta to akcja standardowa. Udaje ci się ją wykonać, gdy wygrasz w teście Blefowanie spornym z Wyczuciem pobudek celu. Wróg do tego testu Wyczucia pobudek może dodać swoją bazową premię do ataku. Jeśli w teście Blefowania uzyskasz wynik przekraczający rezultat testu Wyczucia pobudek, w następnym ataku twój przeciwnik nie może wykorzystać premii ze Zręczności do KP (jeśli jakąś posiada), ale wspomniany atak musisz wykonać w swojej najbliższej turze lub wcześniej.
Jeśli używasz finty przeciw stworzeniu nie będącemu humanoidem, podlegasz karze –4. Jeżeli zaś przeciwnik ma zwierzęcy Intelekt (wartości 1 lub 2), kara wynosi –8. Nie da się natomiast wykorzystać finty w walce z istotą nieinteligentną.
Finta w walce nie prowokuje ataków okazyjnych.
Finta w akcji ruchu: Posiadając atut Doskonalsza finta, możesz korzystać z finty w akcji ruchu, a nie akcji standardowej.
Obalanie
Obalanie to akcja standardowa, którą wykonujesz, poruszając się lub szarżując (pamiętaj, że zwykle nie masz prawa do używania akcji standardowej podczas ruchu, a to jest wyjątek od reguły). Wykorzystując obalanie, starasz się przewrócić przeciwnika i “przejść po nim” (przez jego pole). Przyjmuje się, że zdołasz obalić tylko wrogów większych od ciebie o jedną kategorię rozmiaru, twojego rozmiaru i mniejszych. Masz prawo do jednej próby obalania w rundzie.
Kiedy próbujesz obalić przeciwnika, zastosuj następujące wskazówki.
Krok 1: Atak okazyjny. Ponieważ obalanie rozpoczyna się w chwili, gdy wkraczasz na pole przeciwnika, prowokujesz z jego strony atak okazyjny.
Krok 2: Czy przeciwnik unika? Atakowana przez ciebie osoba może po prostu próbować cię uniknąć. Jeśli jej się to uda, nic się nie dzieje. Jeżeli obalasz podczas szarży, masz prawo dalej się poruszyć (zawsze możesz przejść przez zajęte pole, gdy ktoś cię przepuszcza). Tak czy inaczej próba obalania nie wlicza się w akcje dostępne ci w rundzie (z wyjątkiem faktu poruszenia się w przestrzeń wroga). Jeśli przeciwnik cię nie unika, przejdź do etapu 3.
Krok 3: Czy przeciwnik blokuje? Jeśli przeciwnik cię blokuje, wykonujesz test Siły sporny z jego testem Zręczności lub Siły (pod uwagę bierze się atrybut z większym modyfikatorem). Obaj otrzymujecie premię +4 za każdą kategorię rozmiaru większą niż średni lub podlegacie karze –4 za każdą kategorię rozmiaru mniejszą od średniego. Atakowany otrzymuje premię +4, jeśli ma więcej niż dwie nogi lub z innego powodu trzyma się na nich lepiej niż zwykły humanoid. Jeżeli zwyciężyłeś, przewróciłeś przeciwnika, który ląduje na ziemi. Jeśli zaś przegrałeś, atakowany może natychmiast zareagować i wykonać test Siły sporny z testem twojej Zręczności lub Siły (biorąc pod uwagę tylko wspomniane wcześniej modyfikatory z rozmiaru) – sukces oznacza, że udaje mu się ciebie przewrócić.
Krok 4: Konsekwencje. Jeżeli udało ci się przewrócić przeciwnika, możesz dalej normalnie się poruszać. Jeżeli natomiast ci się nie powiodło i sam wylądowałeś na ziemi, musisz się cofnąć o 1,5 metra do miejsca, z którego wszedłeś w przestrzeń wroga, gdzie kończysz swój ruch. W przypadku, gdy owo pole jest zajęte, padasz na nim na ziemię.
Doskonalsze obalanie: Jeśli posiadasz atut Doskonalsze obalanie, twój cel nie może cię uniknąć.
Obalanie wierzchowcem (tratowanie): Jeżeli próbujesz obalać przeciwnika, a sam dosiadasz wierzchowca, to ten ostatni, a nie ty, wykonuje test Siły (stosując swój, nie twój modyfikator z rozmiaru), od którego zależy sukces lub porażka tego manewru. W przypadku gdy posiadasz atut Tratowanie i obalasz wroga dosiadanym stworzeniem, ofiara nie może cię uniknąć, a ponadto jeśli uda ci się ją przewrócić na ziemię, wierzchowiec ma prawo wykonać wymierzony w nią jeden atak kopytami.
Odpędzanie i karcenie nieumarłych
Dobrzy kapłani, paladyni oraz niektórzy kapłani neutralni mogą wykorzystywać energię pozytywną, by zatrzymywać, przepędzać lub niszczyć nieumarłych. Z kolei źli kapłani oraz niektórzy neutralni kapłani potrafią za pomocą energii negatywnej zatrzymywać i kontrolować wspomniane istoty, a także budzić w nich szacunek. Bez względu na efekt tej czynności, nazywa się ją po prostu “odpędzaniem”. Kiedy bohater próbuje wykorzystać boską moc, by zyskać kontrolę nad nieumarłymi, wykonuje test odpędzania.
Testy odpędzania
Odpędzanie nieumarłych to zdolność nadnaturalna, którą bohater może wykorzystać, poświęcając akcję standardową. Jej zastosowanie nie prowokuje ataków okazyjnych. Musisz jednak pokazać swój święty symbol, aby odpędzić nieumarłych, a tę czynność uznaje się za atak.
Dzienny limit: Możesz próbować odpędzać nieumarłych tyle razy dziennie, ile wynosi twój modyfikator z Charyzmy +3. Zwiększysz ten limit, wybierając atut Dodatkowe odpędzanie.
Zasięg: Najszybciej wpływasz na nieumarłych znajdujących się najbliżej ciebie. Nie uda ci się odpędzić istot znajdujących się dalej niż 18 metrów od ciebie oraz tych, które mają względem ciebie całkowitą osłonę. Nieumarłe cele nie muszą się znajdować w polu widzenia, ale konieczna jest linia efektu.
Test odpędzania: Najpierw wykonujesz test odpędzania, aby sprawdzić, na jak potężnych nieumarłych zdołałeś wpłynąć. Test odpędzania to test Charyzmy (1k20 + twój modyfikator z Charyzmy). Z Tabeli: Odpędzanie nieumarłych dowiesz się, jaką liczbę Kostek Wytrzymałości w stosunku do twego poziomu ma najpotężniejsza istota, na którą wpłynąłeś. W danej próbie odpędzania nie zdołasz oddziaływać na nieumarłych o Kostkach Wytrzymałości wykraczających poza wartość podaną w tabeli dla uzyskanego wyniku.
Obrażenia wynikające z odpędzania: Jeżeli wynik w Tabeli: Odpędzanie nieumarłych wystarcza, byś wpłynął na przynajmniej część tego rodzaju istot znajdujących się w promieniu 18 metrów od ciebie, wykonujesz rzut 2k6 + poziom kapłana + modyfikator z Charyzmy. W ten sposób ustalasz obrażenia wynikające z odpędzania, wpływasz zaś na nieumarłych mających w sumie właśnie tyle Kostek Wytrzymałości.
W przypadku gdy masz przeciętną lub niską wartość Charyzmy, może się zdarzyć, iż w teście obrażeń wynikających z odpędzania uzyskasz mniejszą liczbę Kostek Wytrzymałości, niż wskazał rezultat w Tabeli: Odpędzanie nieumarłych.
Możesz pominąć już odpędzonych nieumarłych znajdujących się w twoim zasięgu, dzięki czemu nie stracisz na nich potencjału.
Efekt odpędzania i czas jego działania: Odpędzeni nieumarli uciekają przed tobą przez 10 rund (1 minuta). Jeżeli nie mogą uciec, kulą się (co oznacza, że atakująca ich postać otrzymuje premię +2 do testów ataków). Jednakże jeśli zbliżysz się do nich na dystans 3 metrów, przełamią moc odpędzania i będą działać normalnie (możesz stać w odległości 3 metrów, nie łamiąc efektu odpędzania, ale nie masz prawa bardziej się zbliżyć). Wolno ci jednak z odległości co najmniej 3 metrów atakować ich dystansowo. Inni członkowie drużyny mogą walczyć z odpędzonymi nieumarłymi w dowolny sposób, nie łamiąc efektu działania tej mocy.
Niszczenie nieumarłych: Jeśli masz przynajmniej dwa razy więcej poziomów niż nieumarli Kostek Wytrzymałości, niszczysz każdego, którego normalnie byś odpędził.
Tabela: Odpędzanie nieumarłych
Wynik testu odpędzania
Najpotężniejszy nieumarły pod wpływem mocy (maksymalna liczba Kostek Wytrzymałości)
0 lub mniej
Poziom kapłana –4
1-3
Poziom kapłana –3
4-6
Poziom kapłana –2
7-9
Poziom kapłana –1
10-12
Poziom kapłana
13-15
Poziom kapłana +1
16-18
Poziom kapłana +2
19-21
Poziom kapłana +3
22 lub więcej
Poziom kapłana +4
Źli kapłani i nieumarli
Źli kapłani wykorzystują energię negatywną do karcenia nieumarłych (budzenia respektu) i rozkazywania im – nie przepędzają ich i nie niszczą. Mimo to wykonują odpowiedniki testów odpędzania. Ci nieumarli, których byliby w stanie odpędzić, zostają jednak skarceni, a ci, których zdołaliby zniszczyć, trafiają pod ich rozkazy.
Karcenie: Skarcony nieumarły kuli się (jego przeciwnicy otrzymują premię +2 do testów ataków w niego wymierzonych), odczuwając respekt przed kapłanem. Efekt utrzymuje się 10 rund.
Rozkazywanie: Nieumarły, który znajdzie się pod rozkazami złego kapłana, jest przez niego kontrolowany siłą umysłu. Wydawanie mentalnych rozkazów to dla postaci akcja standardowa. W danym czasie kapłan może rozkazywać tylko pewnej liczbie nieumarłych – ich sumaryczna liczba Kostek Wytrzymałości nie może być większa niż jego poziom. Ma on prawo w dowolnym momencie uwolnić istotę, która znajduje się pod jego wpływem, aby przejąć kontrolę nad inną.
Rozpraszanie odpędzania: Zły kapłan może wykorzystać energię negatywną i za jej pomocą rozproszyć efekt odpędzania. W tym celu wykonuje test odpędzania, tak jakby karcił nieumarłych. Uzyskując w nim wynik równy lub wyższy niż rezultat, który dobry kapłan osiągnął w teście odpędzania danych istot, przełamuje działanie mocy tego ostatniego. Nieumarli wydostają się wówczas spod wpływu odpędzania. Zły kapłan wykonuje test obrażeń wynikających z odpędzania – 2k6 + kapłan poziom + modyfikator z Charyzmy – który określa, na ile Kostek Wytrzymałości wpłynie jego moc (analogicznie jak w przypadku karcenia).
Pokrzepienie nieumarłego: Zły kapłan może również pokrzepić nieumarłego i wzmocnić go względem ewentualnego odpędzania. W tym celu wykonuje test odpędzania, tak jakby próbował karcić. Podana dla danego wyniku w Tabeli: Odpędzanie nieumarłych liczba Kostek Wytrzymałości staje się jednak na potrzeby odpędzania efektywną liczbą KW (jeśli jest to wartość większa niż prawdziwe KW istoty). Pokrzepienie działa 10 rund. W ten sposób nieumarły kapłan może wpłynąć sam na siebie.
Neutralni kapłani i nieumarli
Kapłan o charakterze neutralnym może albo odpędzać (a wówczas nie ma prawa karcić), albo karcić nieumarłych (w tym przypadku nie potrafi ich odpędzać). Więcej informacji znajdziesz w części “Odpędzanie lub karcenie nieumarłych”.
W przypadku neutralnego kapłana wykorzystywanie energii pozytywnej to dobry czyn, a negatywnej – zły.
Paladyni a nieumarli
Począwszy od 4. poziomu, paladyni potrafią odpędzać nieumarłych, jakby byli kapłanami na poziomie o trzy niższym od posiadanego poziomu klasowego.
Odpędzanie innych istot
Niektórzy kapłani posiadają zdolność odpędzania innych bytów niż nieumarli. Wyniki testów odpędzania w tym przypadku ustala się normalnie, jak to opisano wcześniej.
Pomaganie sprzymierzeńcowi
Walcząc wręcz, masz prawo pomóc sprzymierzeńcowi w ataku lub obronie, rozpraszając przeciwnika lub mu przeszkadzając. Jeżeli znajdujesz się w pozycji pozwalającej na atak wręcz wymierzony we wroga, który toczy z twoim przyjacielem walkę wręcz, możesz spróbować wesprzeć sprzymierzeńca, wykorzystując akcję standardową. Wykonujesz test ataku względem KP 10. Udany oznacza, że – w zależności od twojej decyzji – sprzymierzeniec otrzymuje premię +2 do następnego test ataku wymierzonego w danego przeciwnika lub premię +2 do KP względem następnego ataku tegoż wroga. Warunkiem zyskania wspomnianych premii jest to, by atak miał miejsce przed twoją następną turą. Kilka postaci może pomóc jednemu przyjacielowi, a zapewniane przez nich premie się kumulują.
W akcji standardowej możesz w inny sposób pomóc sprzymierzeńcowi, który znajduje się, na przykład, pod działaniem czaru albo wesprzeć go w wykonywaniu testu umiejętności.
Przewracanie
Wykonując atak wręcz bez broni, możesz próbować przewrócić przeciwnika. Dasz radę wywrócić jedynie wrogów większych od ciebie o jedną kategorię rozmiaru, twojego rozmiaru i mniejszych.
Wykonanie ataku przewracającego: Wykonaj nieuzbrojony atak dotykowy wręcz wymierzony w wybranego wroga. Jak każdy atak bez broni, prowokuje on atak okazyjny ze strony przeciwnika, którego obrałeś za cel.
Jeśli atak się powiedzie, wykonujesz test Siły sporny z testem Zręczności lub Siły atakowanego (pod uwagę bierze się atrybut z większym modyfikatorem). Obaj otrzymujecie premię +4 za każdą kategorię rozmiaru większą niż średni lub podlegacie karze –4 za każdą kategorię rozmiaru mniejszą od średniego. Atakowany otrzymuje premię +4, jeśli ma więcej niż dwie nogi lub z innego powodu trzyma się na nich lepiej niż zwykły humanoid. Jeżeli zwyciężyłeś, przewracasz przeciwnika, który ląduje na ziemi. Jeśli zaś przegrałeś, atakowany może natychmiast zareagować i wykonać test Siły sporny z testem twojej Zręczności lub Siły – sukces oznacza, że cię wywrócił.
Unikanie ataków okazyjnych: Jeśli posiadasz atut Doskonalsze przewracanie lub jeżeli przewracasz wroga za pomocą broni (patrz dalej), nie prowokujesz ataków okazyjnych, gdy wykonujesz ów manewr.
Po przewróceniu (osoba leżąca): Przewrócony bohater leży. Powstanie z ziemi i stanięcie na nogach to akcja ruchu.
Przewracanie wroga na wierzchowcu: Możesz wykonać atak przewracający wymierzony w przeciwnika na wierzchowcu. W takim przypadku atakowany zamiast testu Zręczności lub Siły wykonuje test Jeździectwa. Jeśli ci się uda, ściągasz wroga z wierzchowca.
Przewracanie za pomocą broni: Niektóre rodzaje broni pozwalają wykonać atak przewracający. W takim przypadku wykonujesz atak dotykowy wręcz za pomocą oręża, a nie nieuzbrojony atak dotykowy wręcz. Nie prowokujesz ponadto ataków okazyjnych. Gdybyś podczas swojej próby przewrócenia sam miał zostać powalony, możesz wypuścić broń i uniknąć upadku.
Rozbrajanie
Wykonując atak wręcz, możesz spróbować rozbroić przeciwnika. Jeśli posługujesz się wówczas orężem, wytrącasz wrogowi broń z ręki i ląduje ona na ziemi. Jeżeli próbujesz rozbroić adwersarza, walcząc bez broni, przechwytujesz jego oręż.
Próbując rozbroić wroga z oręża do walki wręcz, postępuj zgodnie z opisanymi dalej wskazówkami. Jeżeli chcesz pozbawić przeciwnika innego przedmiotu, atakowany opiera się normalnie za pomocą testu ataku, ale podlega karom i nie może próbować rozbroić ciebie, gdy próba się nie powiedzie.
Krok 1: Atak okazyjny. Prowokujesz atak okazyjny ze strony osoby, którą próbujesz rozbroić (jeżeli posiadasz atut Doskonalsze rozbrajanie, taka próba nie prowokuje ataków okazyjnych). Jeżeli w jego wyniku przeciwnik zada jakiekolwiek obrażenia, próba rozbrojenia kończy się niepowodzeniem.
Krok 2: Test sporny. Wraz z rozbrajanym wykonujecie sporne testy ataków dla broni, którą się posługujecie. Osoba, która dzierży oręż dwuręczny, otrzymuje do tego testu premię +4, a walczący bronią lekką podlega karze –4 (uderzenie bez broni traktuje się jak broń lekką, a zatem zawsze podlegasz karze, gdy za pomocą tego ataku próbujesz rozbroić przeciwników). Jeżeli walczący są różnych rozmiarów, większy otrzymuje premię +4 do testu ataku za każdą kategorię rozmiaru różnicy. Jeśli wytrącasz przeciwnikowi z ręki przedmiot inny niż broń, podlega on karze –4 do testu.
Krok 3: Konsekwencje. Wygrana w teście spornym oznacza rozbrojenie przeciwnika. Jeżeli próbowałeś dokonać tego, walcząc bez broni, przejmujesz oręż przeciwnika. Jeśli byłeś uzbrojony, broń atakowanego leży na ziemi na jego polu.
Porażka w teście spornym oznacza, że atakowany może natychmiast zareagować i spróbować rozbroić ciebie, wykonując taki sam sporny test ataku wręcz. Jego próba nie prowokuje ataków okazyjnych z twojej strony. Jeśli mu się powiedzie, nie masz prawa znów starać się go rozbroić.
Uwaga: Nie można rozbroić osoby walczącej nabijaną rękawicą. Przeciwnik, który umieścił broń w rękawicy z zatrzaskami, otrzymuje premię +10 do testów pozwalających oprzeć się rozbrojeniu.
Chwytanie przedmiotów
Wykorzystując akcję rozbrojenia, możesz chwycić przedmiot, który przeciwnik ma na sobie. Jeśli chcesz go złapać w dłoń, musisz próbę rozbrojenia wykonać atakiem bez broni. W przypadku gdy przedmiot został słabo zabezpieczony lub z innego powodu łatwo go chwycić czy wyrwać wrogowi, atakujący otrzymuje premię +4. W odróżnieniu od zwykłego rozbrojenia, nieudana próba nie oznacza, że ofiara ma okazję cię rozbroić. W pozostałych aspektach to specjalne działanie niczym się nie różni od opisanego wcześniej rozbrajania.
Możesz chwycić przedmiot, który jest dobrze zabezpieczony tylko wówczas, gdy przyszpilisz jego właściciela (patrz dalej, “Zwarcie”). Jednakże nawet wówczas twój przeciwnik otrzymuje premię +4 do testu pozwalającego oprzeć się próbie pozbawienia go owego przedmiotu.
Roztrzaskiwanie
Za pomocą ataku wręcz bronią powodującą obrażenia cięte lub miażdżone możesz uderzyć w oręż bądź tarczę, które trzyma przeciwnik. Jeśli próbujesz roztrzaskać taki przedmiot, stosuj się do zamieszczonych dalej wskazówek (atakowanie trzymanych przedmiotów innych niż tarcza czy broń opisano dalej).
Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, pancerzy i tarcz 
Broń lub tarcza
Trwałość 
pw1
Lekka broń z ostrzem
10
2
Jednoręczna broń z ostrzem
10
5
Dwuręczna broń z ostrzem
10
10
Lekka broń z metalową rękojeścią
10
10
Jednoręczna broń z metalową rękojeścią
10
20
Lekka broń z rękojeścią
5
2
Jednoręczna broń z rękojeścią
5
5
Dwuręczna broń z metalową rękojeścią
5
10
Broń miotająca
5
5
Pancerz
specjalna2
premia z pancerza ×5
Puklerz
10
5
Lekka drewniana tarcza
5
7
Ciężka drewniana tarcza
5
15
Lekka stalowa tarcza
10
10
Ciężka stalowa tarcza
10
20
Pawęż
5
20
1 Podane pw dotyczy broni, pancerzy i tarcz dla średnich istot. Podziel podaną wartość przez 2 na każdą kategorię rozmiaru mniejszą od średniej, a pomnóż przez 2 na każdą kategorię rozmiaru większą od średniej.
2 Zależnie od materiału.

Krok 1: Atak okazyjny. Prowokujesz atak okazyjny ze strony przeciwnika, którego broń lub tarczę próbujesz roztrzaskać (jeśli posiadasz atut Doskonalsze roztrzaskiwanie, taka próba nie prowokuje ataku okazyjnego).
Krok 2: Test sporny. Wraz z atakowanym wykonujecie sporne testy ataków dla broni, którą się posługujecie. Osoba, która dzierży oręż dwuręczny, otrzymuje do tego testu premię +4, a postać walcząca bronią lekką podlega karze –4. Jeżeli walczący są różnych rozmiarów, większy otrzymuje premię +4 do testu ataku za każdą kategorię rozmiaru różnicy.
Krok 3: Konsekwencje. Jeśli wygrasz z atakowanym, wykonaj test obrażeń, które dotyczą broni lub tarczy (i zwane są uszkodzeniami). W ustaleniu, ile uszkodzeń potrzeba do zniszczenia danego przedmiotu, pomoże ci Tabela: Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, pancerzy i tarcz.
Jeśli próba roztrzaskania się nie powiedzie, nie spowodowałeś uszkodzeń.
Roztrzaskiwanie niesionego lub założonego przedmiotu: Jeśli chcesz uszkodzić niesiony lub założony przez przeciwnika przedmiot, nie musisz wykonywać spornego testu ataków. W tym przypadku wystarczy ci test ataku względem KP obiektu. Niesiony czy założony przedmiot ma KP równe 10 + jego modyfikator z rozmiaru + modyfikator ze Zręczności osoby, która ma go na sobie lub go używa. Zaatakowanie takiego obiektu prowokuje atak okazyjny ze strony aktualnego posiadacza. Jeśli chcesz złapać przedmiot, a nie go zniszczyć, zastosuj zasady rozbrajania (patrz “Rozbrajanie”). Nie możesz roztrzaskać pancerza, który ma na sobie inna osoba.
Rzucanie bronią spryskującą
Broń spryskująca to broń dystansowa, która w chwili uderzenia pęka, przez co jej zawartość spryskuje cel oraz pobliskie istoty i przedmioty.
Używając broni spryskującej, wykonujesz atak dotykowy dystansowy. Ponieważ nie wymaga ona biegłości, nie podlegasz karze –4 za jej brak. Sukces oznacza, że cel otrzymuje obrażenia wynikające z bezpośredniego trafienia, a wszystkie istoty w promieniu 1,5 metra od niego odnoszą rany od spryskania.
Możesz również wycelować w punkt przecięcia linii siatki bitewnej. W tym przypadku wykonujesz atak dystansowy wymierzony w KP 5, ale nikt nie otrzyma obrażeń wynikających z bezpośredniego trafienia. Wszystkie istoty na polach sąsiadujących z punktem przecięcia otrzymują jednak rany spowodowane przez rozprysk cieczy (nie możesz za cel obrać punktu przecięcia, który zajmuje jakieś stworzenie, na przykład duże lub większego rozmiaru; w tym przypadku po prostu celujesz w daną istotę).
Jeśli chybisz celu (nie ma znaczenia, czy będzie to istota, czy punkt przecięcia), wykonaj rzut 1k8, dzięki któremu ustalisz, gdzie trafiłeś. “1” wskazuje kierunek, w którym się znajdujesz, a kolejne liczby od 2 do 8 odliczasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podążając wokół punktu przecięcia lub pola zajmowanego przez stworzenie. W tak ustalonym kierunku poleci broń, oddalając się od zamierzonego celu o liczbę pól równą liczbie przyrostów zasięgu danego rzutu.
Po trafieniu w cel – zamierzony czy nie – broń spryskująca zadaje wszystkim istotom na sąsiednich polach obrażenia spowodowane przez rozprysk.
Szarża
Szarża to specjalna akcja całorundowa, dzięki której możesz poruszyć się z podwójną prędkością i jeszcze zaatakować. Twój ruch jest w tym przypadku bardzo ograniczony.
Ruch podczas szarży: Przede wszystkim masz prawo poruszyć się tylko przed atakiem, nie po nim. Ponadto musisz pokonać co najmniej 3 metry (2 pola), a możesz poruszać się z maksymalnie podwójną prędkością bezpośrednio w kierunku wybranego wroga. Jakby tego było mało, musisz mieć do niego wolną drogę – nic nie może jej blokować i nic nie może ci utrudniać poruszania się (przeszkody i trudny teren uniemożliwiają wykonanie szarży).
Oto, co oznacza pojęcie “wolna droga”. Po pierwsze, musisz mieć możliwość znalezienia się w przestrzeni najbliższej atakowanemu (nie masz prawa szarżować, jeśli takie pole jest zajęte lub w inny sposób zablokowane). Po drugie, nie możesz szarżować, jeżeli jakakolwiek linia łącząca pole, z którego zaczynasz szarżę, z polem, na którym ją kończysz, przechodzi przez pole blokujące ruch, spowalniające go lub zajmowane przez jakąś istotę (nawet sprzymierzeńca, choć bezradne stworzenia nie uniemożliwiają szarży).
Nie możesz zaszarżować na przeciwnika, którego na początku swej tury nie masz w polu widzenia.
W tej samej rundzie, w której szarżujesz, nie wolno ci wykonać 1,5-metrowego kroku.
Możesz szarżować, nawet jeśli w swojej turze masz prawo wykonać tylko akcję standardową lub akcję ruchu, ale poruszasz się wówczas maksymalnie z normalną szybkością (a nie podwojoną). Wolno ci skorzystać z tej zasady jedynie wtedy, gdy możesz w turze wykonywać wyłącznie akcję standardową lub akcję ruchu.
Atak z szarżą: Po wykonaniu ruchu masz prawo do jednego ataku wręcz, do którego otrzymujesz premię +2. Jednakże aż do początku swej następnej tury, czyli przez całą rundę, podlegasz karze –2 do KP.
Szarżujący bohater otrzymuje premię +2 do testów Siły wykonywanych podczas szarży byka (patrz dalej, “Szarża byka”).
Nawet jeżeli masz prawo do dodatkowych ataków – choćby wynikających z wystarczająco wysokiej bazowej premii do ataku lub z racji posługiwania się dwoma orężami – podczas szarży możesz wykonać tylko jeden atak.
Kopie i ataki z szarży: Jeśli dosiadający wierzchowca bohater szarżuje, kopia powoduje podwójne obrażenia.
Przygotowanie broni przeciw szarżującemu przeciwnikowi: Włócznia, trójząb oraz niektóre inne rodzaje broni kłującej zadają podwójne rany, jeśli przygotuje się je (odpowiednio ustawi) i wykorzysta przeciw szarżującemu wrogowi.
Szarża byka
Na ten atak specjalny musisz poświęcić akcję standardową. Może on jednakże być też częścią szarży (patrz wcześniej). Wykonując szarżę byka, próbujesz odepchnąć przeciwnika, a nie zranić go. Ofiarą takiego ataku może paść tylko wróg o jedną kategorię rozmiaru większy od ciebie, tego samego rozmiaru co ty lub mniejszy od ciebie.
Rozpoczęcie szarży byka: Przede wszystkim musisz znaleźć się w przestrzeni atakowanej osoby, a tym samym prowokujesz atak okazyjny ze strony każdego przeciwnika, który ci zagraża, w tym także twojego celu (jeśli posiadasz atut Doskonalsza szarża byka, nie prowokujesz ataku okazyjnego ze strony celu). Z każdym wymierzonym w ciebie atakiem okazyjnym wykonywanym przez kogoś innego niż twój cel wiąże się ryzyko 25% na to, że przypadkiem trafi on atakowaną przez ciebie osobę. Analogicznie, każdy wymierzony w twój cel atak okazyjny niewykonywany przez ciebie obciążony jest ryzykiem 25% na to, że dosięgnie ciebie (w tym przypadku najpierw wykonuje się atak okazyjny, a następnie ustala, kto był jego celem).
Następnie ty i twój cel wykonujecie sporne testy Siły. Otrzymujecie premię +4 za każdą kategorię rozmiaru większą niż średni lub podlegacie karze –4 za każdą kategorię rozmiaru mniejszą od średniego. Ty natomiast zyskujesz premię +2 za szarżę. Atakowany otrzymuje premię +4, jeśli ma więcej niż dwie nogi lub z innego powodu trzyma się na nich lepiej niż zwykły humanoid.
Efekt szarży byka: Jeśli pokonasz atakowanego w teście Siły, odpychasz go o 1,5 metra. Jeżeli chcesz się poruszać wraz z nim, przepychasz go o dodatkowe 1,5 metra na każde 5 punktów, o które pokonałeś go w teście spornym. W tym przypadku ogranicza cię jednakże szybkość, z jaką możesz się poruszać. (Uwaga: Atakowany prowokuje ataki okazyjne, gdy się porusza, ciebie dotyczy to zaś, jeśli się z nim przesuwasz. Nie prowokujecie ataków okazyjnych względem siebie nawzajem).
W przypadku gdy nie uda cię się wygrać w spornym teście Siły, musisz się cofnąć o 1,5 metra, do miejsca, z którego wkroczyłeś w przestrzeń przeciwnika. Jeśli to pole jest zajęte, padasz na nim na ziemię.
Walka dwoma orężami
Jeśli trzymasz broń w drugorzędnej ręce, możesz za jej pomocą wykonać jeden dodatkowy atak w rundzie. Niestety, walka w ten sposób jest bardzo trudna, dlatego też podlegasz karze –6 do podstawowych ataków (ataków podstawową ręką) oraz karze –10 do ataków ręką drugorzędną. Możesz zmniejszyć wysokość tych kar na dwa sposoby.
•	Jeśli drugorzędny oręż jest bronią lekką, obie kary zmniejszają się o 2 (uderzenie bez broni zawsze uznaje się za oręż lekki).
•	Atut Walka dwoma orężami zmniejsza karę do podstawowej ręki o 2, a karę do drugorzędnej ręki o 6.
Wzajemny wpływ opisanych tu czynników porównano w Tabeli: Kary za walkę dwoma orężami.
Tabela: Kary za walkę dwoma orężami
Sytuacja
Podstawowa ręka
Drugorzędna ręka
Normalne kary
–6
–10
Drugorzędna broń jest lekka
–4
–8
Atut Walka dwoma orężami
–4
–4
Drugorzędna broń jest lekka, a postać posiada atut Walka dwoma orężami
–2
–2

Broń podwójna: Walcząc bronią podwójną, możesz wykonać atak drugorzędnym jej końcem, tak jakbyś używał dwóch oręży. W tym przypadku stosuje się takie kary, jakby drugorzędny koniec podwójnego oręża był bronią lekką.
Broń rzucana: Te same zasady stosuje się, jeśli oburącz rzucasz orężem. Strzałkę i shuriken traktuj na potrzeby takiego działania jako broń lekką. Z kolei bolas, oszczep, procę i sieć uznawaj za oręż jednoręczny.
Walka z wierzchowca
Konie w walce: Konie i kuce bojowe mogą służyć za rumaki bojowe. Z kolei w lekkich i ciężkich koniach oraz kucach walka budzi przerażenie. Jeśli nie zsiądziesz z takiego wierzchowca, w każdej rundzie musisz go kontrolować, poświęcając na to akcję ruchu i wykonując udany test Jeździectwa o ST 20. Sukces we wspomnianym teście pozwala ci wykonać akcję standardową po akcji ruchu. Nieudany test oznacza natomiast, że akcja ruchu staje się akcją całorundową i nie masz już prawa do żadnych działań aż do swojej następnej tury.
Wierzchowiec działa w twojej inicjatywie, tak jak nim pokierujesz. Poruszasz się z jego prędkością, ale to on wykorzystuje akcję ruchu.
Koń (nie kuc) to duża istota, która zajmuje przestrzeń szerokości 3 metrów (2 pól). Dla uproszczenia załóż, że ty i twój wierzchowiec zajmujecie w trakcie walki tę samą przestrzeń.
Walka z wierzchowca: Wykonując udany test Jeździectwa o ST 5, możesz kierować wierzchowcem za pomocą kolan, a rękami walczyć oraz się bronić. Prowadzenie wierzchowca w ten sposób to akcja darmowa.
Kiedy atakujesz stojącą na ziemi istotę mniejszą od twojego wierzchowca, otrzymujesz premię +1 do testów ataków, ponieważ znajdujesz się wyżej. Jeżeli stworzenie, którego dosiadasz, poruszy się o ponad 1,5 metra, masz prawo tylko do jednego ataku. Musisz wszak poczekać, aż wierzchowiec zbliży się do przeciwnika, zanim będziesz go mógł zaatakować, a zatem nie masz prawa wykonać akcji całkowitego ataku. Pamiętaj, że nawet jeśli stworzenie, którego dosiadasz, porusza się ze swą maksymalną prędkością, nie podlegasz żadnym karom do ataków wręcz.
Jeśli twój wierzchowiec szarżuje, ty również podlegasz wynikającej z tego faktu karze do KP. Jeżeli zaś na końcu szarży wykonujesz atak, otrzymujesz stosowną premię. Kiedy szarżujesz konno, kopią zadajesz podwójne obrażenia (patrz “Szarża”).
Dosiadając poruszającego się z podwójną szybkością wierzchowca, możesz używać broni dystansowej z karą –4 do testów ataków. Masz prawo się nią posługiwać również wówczas, gdy stworzenie biegnie (szybkość razy 4), ale z karą –8. W obu wypadkach wykonujesz test ataku w momencie, kiedy wierzchowiec wykona połowę dostępnego mu ruchu. Masz prawo do pełnej akcji ataku bronią dystansową, choć stworzenie, którego dosiadasz, się porusza. Możesz również normalnie wykonywać akcje ruchu.
Rzucanie czarów z wierzchowca: Możesz bez problemów rzucać czary, jeśli stworzenie, którego dosiadasz, porusza się normalnie (ze swoją szybkością) – czynisz to albo przed, albo po ruchu wierzchowca. Jeżeli jednak poruszy się on zarówno przed, jaki po tym, jak rzucisz zaklęcie, rzucasz czary podczas ruchu, a zatem z racji żywiołowego ruchu musisz wykonać test Koncentracji (ST 10 + poziom czaru) – nieudany oznacza utratę zaklęcia. Czarować możesz również wówczas, kiedy wierzchowiec biegnie (szybkość razy 4). W tym przypadku rzucasz zaklęcie w chwili, gdy poruszył się z maksymalnie podwojoną prędkością, ale aby ci się to udało, musisz wykonać trudniejszy test Koncentracji (ST 15 + poziom czaru).
Śmierć wierzchowca: Kiedy twój wierzchowiec pada, wykonujesz test Jeździectwa o ST 15 – udany pozwala złagodzić upadek i uniknąć obrażeń. W przypadku porażki odnosisz 1k6 ran.
Wyrzucenie z siodła: Kiedy stracisz przytomność, masz szansę 50% na to, że pozostaniesz w siodle (lub 75%, jeśli jest to siodło wojskowe). Jeżeli to ci się nie uda, spadasz i otrzymujesz 1k6 obrażeń. Wierzchowiec, którym nie kierujesz, unika walki.
Zwarcie
Testy zwarcia
Tocząc walkę w ten sposób, będziesz wielokrotnie wykonywał testy zwarcia sporne z przeciwnikiem. Test zwarcia przypomina test ataku wręcz. A zatem twoja premia do ataku w zwarciu wynosi:

bazowa premia do ataku + modyfikator z Siły + specjalny modyfikator z rozmiaru

Specjalny modyfikator z rozmiaru: Oto specjalne modyfikatory z rozmiaru dotyczące testów zwarcia – kolosalny +16, olbrzymi +12, wielki +8, duży +4, średni +0, mały –4, malutki –8, drobny –12, filigranowy –16. Podanej liczby używasz zamiast normalnego modyfikatora z rozmiaru, który stosujesz w teście ataku.
Rozpoczęcie zwarcia
Aby rozpocząć zwarcie, musisz złapać i przytrzymać przeciwnika. Wymaga to udanego testu ataku wręcz. Jeśli masz prawo do kilku ataków, możesz próbować rozpocząć zwarcie kilkakrotnie (z coraz niższą bazową premią do ataku).
Krok 1: Atak okazyjny. Prowokujesz atak okazyjny ze strony istoty, z którą próbujesz rozpocząć zwarcie. Jeżeli w wyniku ataku okazyjnego otrzymasz obrażenia, próba doprowadzenia do zwarcia kończy się niepowodzeniem (warto pamiętać, że niektóre potwory nie prowokują ataków okazyjnych, gdy próbują rozpocząć zwarcie, a podobna zasada dotyczy też bohaterów posiadających atut Doskonalsza walka w zwarciu). Jeśli atak okazyjny będzie niecelny lub nie spowoduje obrażeń, przejdź do kroku 2.
Krok 2: Łapanie. Wykonujesz atak dotykowy wręcz, którego celem jest złapanie przeciwnika. Jeśli atak się nie uda, próba zwarcia zakończy się porażką. Jeżeli zaś ci się powiedzie, przejdź do kroku 3.
Krok 3: Trzymanie. W akcji darmowej wykonujesz z ofiarą ataku sporny test zwarcia. Jeśli zwyciężasz, wraz z przeciwnikiem znajdujesz się w zwarciu i zaczynasz zadawać mu obrażenia jak od uderzenia bez broni. Jeżeli przegrałeś w teście spornym, nie rozpocząłeś zwarcia.
Próba trzymania automatycznie kończy się niepowodzeniem, jeśli twój przeciwnik jest o dwie lub więcej kategorii rozmiaru większy od ciebie.
W przypadku remisu zwycięża ten walczący, który ma większy modyfikator testu zwarcia. Jeśli i w tym przypadku dochodzi do remisu, należy go rozstrzygnąć, raz jeszcze wykonując rzuty.
Krok 4: Podtrzymanie zwarcia. Podtrzymanie zwarcia w następnych rundach wymaga wkroczenia w przestrzeń atakowanego przeciwnika (jest to ruch darmowy, który nie wlicza się do limitu poruszania się w rundzie). Taki ruch prowokuje jednak ataki okazyjne ze strony zagrażających ci wrogów, ale nie ze strony celu, z którym walczysz.
Jeśli nie dasz rady wkroczyć w przestrzeń przeciwnika, nie możesz podtrzymać zwarcia i musisz natychmiast puścić adwersarza. Doprowadzenie do zwarcia wymaga rozpoczęcia całej operacji raz jeszcze od kroku 1.
Konsekwencje zwarcia
W zwarciu zdolności ofensywne i defensywne ulegają ograniczeniu.
Brak obszaru zagrożenia: Będąc w zwarciu, nie zagrażasz żadnym polom.
Brak premii ze Zręczności: Tracisz premię ze Zręczności do KP (jeśli jakąś posiadasz) względem przeciwników, z którymi nie jesteś w zwarciu (ale bierzesz ją pod uwagę względem tych, z którymi walczysz w zwarciu).
Brak ruchu: Uwikłany w zwarcie, nie możesz się normalnie poruszać. Masz jednakże prawo wykonywać sporne testy zwarcia (patrz dalej) i w ich efekcie zmieniać położenie.
Podczas zwarcia
W zwarciu (bez względu na to, kto je rozpoczął) możesz wykonać następujące działania – niektóre z nich zastępują atak (nie są akcją standardową ani akcją ruchu). Jeśli posiadasz bazową premię do ataku, dzięki której masz prawo wykonać kilka ataków, zamiast każdego z nich możesz wykonać dowolne z opisanych dalej działań, oczywiście z coraz mniejszą bazową premią do ataku.
Aktywacja przedmiotu magicznego: Możesz aktywować przedmiot, który nie jest przedmiotem ukończenia czaru. Czynność ta nie wymaga wykonania testu zwarcia.
Dobycie broni lekkiej: W akcji ruchu, wykonując udany test zwarcia, możesz dobyć lekką broń.
Przełamanie przyszpilenia: Będąc w zwarciu z przeciwnikiem, który przyszpilił jakąś osobę, możesz wykonać zamiast ataku sporny test zwarcia – udany oznacza, że przełamałeś chwyt, za pomocą którego wróg przytrzymywał innego walczącego. Wspomniana osoba pozostaje w zwarciu, ale nie jest już przyszpilona.
Przyszpilenie przeciwnika: Możesz przez rundę trzymać przeciwnika w bezruchu, wykonując udany test zwarcia (zamiast ataku). Kiedy przyszpilisz przeciwnika, masz kilka opcji działania (patrz dalej).
Ruch: Możesz się poruszyć z połową szybkości (ciągnąc ze sobą wszystkich, z którymi toczysz zwarcie), zwyciężając w spornym teście zwarcia. Działanie to wymaga poświęcenia akcji standardowej, a uzyskany przez ciebie wynik testu zwarcia musi być wyższy od rezultatów uzyskanych w testach zwarcia przez wszystkich wrogów.
Uwaga: Zyskujesz premię +4 do testów zwarcia, gdy poruszasz się z przyszpilonym przeciwnikiem, ale tyko wówczas, gdy zwarcia nie toczy nikt inny poza waszą dwójką.
Rzucenie czaru: W zwarciu możesz próbować rzucić zaklęcie, nawet gdy jesteś przyszpilony (patrz dalej), pod tym jednakże warunkiem, iż czas rzucania nie przekracza 1 akcji standardowej, czar nie wymaga komponentów somatycznych, a wszelkie potrzebne komponenty materialne i koncentratory masz pod ręką. Jeśli jesteś w zwarciu lub przyszpilony, nie masz prawa rzucić żadnego zaklęcia, które wymaga precyzyjnego, dokładnego działania. Nawet jednak w przypadku czaru, który zdołałbyś rzucić w zwarciu, musisz wcześniej wykonać test Koncentracji (ST 20 + poziom czaru) – porażka oznacza utratę zaklęcia. Rzucenie czaru nie wymaga udanego testu zwarcia.
Użycie broni przeciwnika: Jeśli przeciwnik dzierży lekką broń, możesz go zaatakować za jej pomocą. Wykonujesz sporny test zwarcia (zastępujący atak) – udany pozwala ci wykonać test ataku z karą –4 (to działanie nie wymaga poświęcenia kolejnej akcji). W efekcie tej czynności przejmujesz oręż wroga.
Wydobycie komponentu czaru: Będąc w zwarciu, możesz wyciągnąć komponent czaru z sakiewki, poświęcając na to akcję całorundową. Czynność ta nie wymaga udanego testu zwarcia.
Wyrwanie się ze zwarcia: Możesz wyrwać się ze zwarcia, zwyciężając w spornym teście zwarcia wykonywanym w miejsce ataku. Zamiast testu zwarcia masz też prawo wykonać test Wyzwalania się, ale wówczas na takie działanie poświęcasz akcję standardową. Jeżeli toczysz zwarcie z większą liczbą przeciwników niż jednym, uzyskany przez ciebie wynik testu zwarcia musi być wyższy od rezultatów uzyskanych w testach zwarcia przez wszystkich wrogów (choć nie muszą oni cię trzymać, jeśli nie chcą). Udane wyrwanie się ze zwarcia kończy ruch na pole sąsiadujące z polem adwersarza (lub polami, gdy przeciwników jest kilku).
Zaatakowanie przeciwnika: Możesz zaatakować uderzeniem bez broni, bronią naturalną lub lekkim orężem osobę, z którą jesteś w zwarciu. Podlegasz wówczas karze –4 do testów ataków. W zwarciu nie możesz atakować dwoma orężami, nawet lekkimi.
Zranienie przeciwnika: Uwikłany w zwarcie, możesz zadać przeciwnikowi takie same obrażenia, jakbyś uderzał bez broni. Zamiast testu ataku wykonujesz sporny test zwarcia – zwyciężając, zadajesz normalnie stłuczenia analogicznie jak w przypadku uderzenia bez broni (1k3 w przypadku średni atakujących, a 1k2 małych, plus modyfikator z Siły). Jeśli chcesz spowodować zabójcze rany, podlegasz karze –4 do testu.
Wyjątek: Mnich zadaje uderzeniem bez broni więcej obrażeń niż inne postacie, a obrażenia te nie są stłuczeniami. Może natomiast zdecydować się zamiast zabójczych ran powodować w zwarciu stłuczenia, nie podlegając zwyczajowej karze –4 za taką zamianę.
Jeśli przyszpiliłeś przeciwnika
Możesz próbować zranić przeciwnika, wykonując sporny test zwarcia; postarać się wyrwać wrogowi broń i użyć jej przeciw niemu; usiłować przesunąć adwersarza (co opisano wcześniej). Jeśli chcesz, masz też prawo uniemożliwić przyszpilonemu mówienie.
Wykorzystując akcję rozbrojenia, możesz odebrać przyszpilonemu przeciwnikowi dobrze zabezpieczony przedmiot, choć zyskuje on wówczas premię +4 do testu oparcia się takiej próbie (patrz “Rozbrajanie”).
Możesz w akcji darmowej dobrowolnie uwolnić przyszpilonego adwersarza, a wówczas przestaniecie toczyć zwarcie.
Przyszpilając przeciwnika, nie możesz ani dobyć broni, ani też użyć jej przeciwko niemu czy komukolwiek innemu. W tym czasie nie masz też prawa wyrwać się ze zwarcia z innym wrogiem, wydobyć komponentu czaru, przyszpilić kolejnego adwersarza czy przełamać czyjegoś przyszpilenia.
Jeśli przeciwnik przyszpilił ciebie
Kiedy zostaniesz przyszpilony, nie możesz się przez rundę poruszać, ale nie jesteś bezradny. W tym czasie podlegasz karze –4 do KP względem wszystkich przeciwników poza tym, który cię przyszpilił. Jeśli tak zdecyduje twój przeciwnik, nie wolno ci również mówić. W swojej turze możesz próbować wyrwać się z przyszpilenia – w tym celu wykonujesz sporny test zwarcia zamiast ataku. Jeżeli chcesz, masz prawo zastąpić test zwarcia testem Wyzwalania się, ale wówczas na wyrwanie się poświęcasz akcję standardową. Jeśli zwyciężysz, unikasz dalszego przyszpilenia, ale pozostajesz w zwarciu.
Włączanie się w zwarcie
Jeśli twój cel już toczy z kimś zwarcie, możesz wykorzystać atak, by rozpocząć z nim zwarcie na własną rękę – zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami, z tą jednak różnicą, iż taki przeciwnik nie ma prawa do wymierzonego w ciebie ataku okazyjnego, a ponadto automatycznie go łapiesz (patrz krok 2). Aby przyłączyć się do zwarcia, musisz jednak wygrać w spornym teście zwarcia.
Jeśli zwarcie toczy kilka osób, wybierasz, z którą z nich będziesz wykonywał sporny test zwarcia.
Kilka osób w zwarciu
Walkę w zwarciu może toczyć ze sobą kilka postaci jednocześnie. W danej rundzie jednego przeciwnika ma prawo atakować w ten sposób do czterech osób. Istoty o jedną lub więcej kategorii rozmiaru mniejsze od ciebie liczy się w tym przypadku za 1/2 osoby, te o jedną kategorię rozmiaru większe – za 2, a te przerastające cię o dwie lub więcej kategorii rozmiaru – za 4.
Kiedy toczysz walkę w zwarciu z kilkoma przeciwnikami, wybierasz jednego z nich, z którym wykonujesz test sporny. Wyjątek stanowi próba wyrwania się ze zwarcia – kończy się ona powodzeniem tylko wówczas, gdy uzyskasz rezultat przewyższający wyniki wszystkich wrogów.
Specjalne akcje wpływające na inicjatywę
Tu znajdziesz sposoby na zmianę momentu, w którym działasz w walce, co pozwoli ci wpłynąć na kolejność inicjatywy.
Opóźnienie
Decydując się na opóźnienie, nie podejmujesz akcji, ale działasz normalnie w tym momencie inicjatywy, w którym postanowisz wykonać akcję. Tym samym dobrowolnie obniżasz swoją inicjatywę na resztę walki i możesz działać, kiedy w tej samej rundzie nadejdzie moment twojej nowej, niższej inicjatywy. Masz prawo wskazać dokładnie moment inicjatywy lub poczekać nieco i później w rundzie podjąć jakieś działanie (ustalasz w ten sposób od razu nową wartość inicjatywy).
Nie odzyskasz czasu, który spędziłeś czekając, aż coś się zdarzy. Pamiętaj, że opóźniając własne poczynania, nie masz prawa przerwać czyjegoś działania (to umożliwia przygotowanie akcji).
Wpływ opóźnienia na inicjatywę: Twoja inicjatywa spada do wartości odpowiadającej momentowi, w którym wykonałeś opóźnioną akcję. Jeśli jednak znów nadejdzie twoja kolej, przyjmujesz, że po prostu nie wykorzystałeś opóźnionej akcji i znów możesz opóźniać działanie. Jeżeli opóźnioną akcję wykonałeś w następnej rundzie, jeszcze przed normalną turą, wartość twojej inicjatywy rośnie, odpowiadając nowemu momentowi i zmieniając porządek walki. W tym wypadku nie masz prawa w danej rundzie wykonać normalnej akcji.
Przygotowywanie
To działanie pozwala ci przygotować akcję na później – na moment po twojej turze, ale przed następną. Przygotowanie to akcja standardowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych (choć akcja, którą przygotowujesz, już może je prowokować).
Przygotowanie akcji: Możesz przygotować akcję standardową, akcję ruchu lub akcję darmową. W tym celu określasz, jakie działanie chcesz wykonać oraz w jakich warunkach to zrobisz. Następnie, w dowolnym momencie przed swoją następną akcją, wykonujesz przygotowaną czynność, reagując na ustalone warunki. Twoje działanie następuje tuż przed akcją, która je wywołuje. Jeżeli wspomniana akcja, która powoduje twoje działanie, jest częścią wykonywanej przez kogoś czynności, to ją przerywasz. Jeśli dana osoba potrafi działać dalej, kończy czynność po tym, jak ty wykonasz przygotowaną akcję.
W ten sposób zmieniasz swoją inicjatywę. Przez resztę spotkania jej wartość odpowiada momentowi, w którym wykonałeś przygotowaną akcję. Działasz tuż przed osobą, której akcja wywołała przygotowaną przez ciebie czynność.
Częścią przygotowanej akcji może być 1,5-metrowy krok, pod warunkiem jednakże, że podczas rundy w ogóle się nie poruszyłeś.
Wpływ przygotowania na inicjatywę: Wartość twojej inicjatywy odpowiada momentowi, w którym wykonałeś przygotowaną akcję. Jeżeli znów nadejdzie twoja kolej, a ty nie wykorzystałeś przygotowanej akcji, należy przyjąć, że nie miałeś po prostu okazji jej wykonać (ale możesz znów ją przygotować). Jeśli wykonałeś przygotowaną akcję w następnej rundzie, jeszcze przed swoją normalną turą, wartość twojej inicjatywy rośnie odpowiednio do nowego momentu, zmieniając porządek walki. W tym wypadku nie masz prawa w danej rundzie wykonać normalnej akcji.
Rozpraszanie uwagi w trakcie rzucania czaru: Możesz przygotować atak wymierzony w osobę rzucającą czary, który wywoła “początek rzucania zaklęcia”. Jeżeli ją zranisz, może utracić czar, który próbowała rzucić (zależnie od wyniku testu Koncentracji).
Przygotowanie kontrczarowania: Możesz się przygotować do kontrczarowania zaklęcia innej osoby (zwykle taką akcję wywołuje “początek rzucania zaklęcia”). W tym przypadku w chwili, gdy twój przeciwnik zaczyna rzucać czar, masz szansę go rozpoznać, wykonując udany test Czarostwa (ST 15 + poziom czaru). Jeśli możesz rzucić to samo zaklęcie (potrafisz je rzucić i przygotowałeś je wcześniej, jeżeli przygotowujesz czary), masz prawo je wykorzystać jako kontrczar i automatycznie zepsuć czar przeciwnika. Kontrczarowanie działa nawet wówczas, gdy jedno zaklęcie jest czarem objawień, a drugie wtajemniczeń.
Do kontrczarowania można też użyć rozproszenia magii, choć nie zawsze bywa ono skuteczne.
Przygotowanie broni przeciw szarżującemu: Niektóre rodzaje broni kłującej możesz nadstawić przeciw szarżującemu wrogowi. Przygotowany oręż zadaje podwójne obrażenia, jeśli uda ci się trafić szarżującego przeciwnika.
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