
• CiemnoÊç (zc): Diabl´ta mogà raz dziennie u˝ywaç ciemnoÊci – analogicznie

do czaru rzucanego przez zaklinacza o ich poziomie postaci. 

• Premia rasowa +2 do testów Blefowania oraz Ukrywania. 

• Widzenie w ciemnoÊciach (zasi´g 18 metrów). 

• Przybysz: Diabl´ta sà rodowitymi przybyszami. 

• J´zyki automatyczne: wspólny, ojczysty; j´zyki premiowe: dowolne (poza se-

kretnymi, takimi jak druidzki). 

• Ulubiona klasa: ∏otrzyk. 

• Modyfikacja poziomu +1: Diabl´ta sà odrobin´ pot´˝niejsze i wolniej naby-

wajà poziomy ni˝ wi´kszoÊç innych typowych ras Faerunu; wi´cej informa-

cji w ramce: Pot´˝ne rasy. 

Genasi
Genasi wywodzà si´ od stworzeƒ powiàzanych z ˝ywio∏ami – takich jak ifryty,

dao, d˝iny, d˝anny czy maridy. Wi´kszoÊç przedstawicieli tej rasy nie mia∏a kon-

taktu ze swymi ˝ywio∏aczymi przodkami, lecz ju˝ na pierwszy rzut oka widaç

po nich oznaki nadnaturalnego dziedzictwa. Genasi szczycà si´ wielce owymi nie-

zwyk∏ymi cechami i zdolnoÊciami. 

Genasi ogniowi

Genasi ogniowi majà gwa∏towny temperament i szybko si´ z∏oszczà, sà te˝ dum-

ni i nie bojà si´ dzia∏aç. Najcz´Êciej majà neutralny charakter i w zasadzie ludz-

ki wyglàd, a ich ˝ywio∏aczà natur´ odzwierciedla jedna lub dwie niezwyk∏e ce-

chy – skóra koloru wypalonego w´gla, czerwone falujàce w∏osy albo oczy p∏o-

nàce, gdy genasi wpadnie we wÊciek∏oÊç. Zwykle ubierajà si´ prosto i elegancko,

choç czasem odziewajà si´ bardziej krzykliwie, ni˝ wskazujà nawet najodwa˝niej-

sze trendy w modzie Faerunu. 

Regiony: Stosunkowo wielu ogniowych genasi ˝yje w Calimshanie, bowiem

znacznà cz´Êcià owych terenów dawno temu w∏ada∏y ifryty. Mo˝na ich tak˝e

spotkaç w Chult, nad Jeziorem Pary, i w Untherze – krainach, które le˝à w po-

bli˝u wulkanów. 

ZdolnoÊci rasowe: Ogniowi genasi majà nast´pujàce cechy: 

• Intelekt +2, Charyzma –2: Ogniowi genasi sà bystrzy, lecz sà niecierpliwi

i sk∏onni do gniewu. 

• Rozmiar Êredni. 

• Bazowa szybkoÊç: 9 metrów. 

• Premia rasowa +1 do rzutów obronnych przeciwko wszystkim czarom ognia

oraz ich efektom. Premia ta wzrasta o +1 na ka˝de posiadane przez genasi

pi´ç poziomów klas.

• Widzenie w ciemnoÊciach (zasi´g 18 metrów). 

• Kontrolowanie p∏omienia (zc): Ogniowi genasi mogà sprawiç, ˝e niemagicz-

ny ogieƒ w promieniu 3 metrów od nich wygaÊnie (zostanà tylko ˝arzàce

w´gle) lub si´ rozpali (jasnoÊç Êwiat∏a s∏onecznego oraz podwojenie promie-

nia normalnie oÊwietlanego obszaru). ZdolnoÊç ta nie wp∏ywa na wydziela-

ne ciep∏o i nie zwi´ksza pr´dkoÊci spalania, a jej efekt utrzymuje si´ przez

5 minut. Ogniowy genasi mo˝e z niej skorzystaç raz dziennie. Jest to moc

analogiczna do czaru rzucanego przez 5-poziomowego zaklinacza. 

• Kap∏aƒskie skupienie uwagi: Ogniowy genasi, który jest kap∏anem, musi wy-

braç bóstwo dajàce dost´p do domeny Ognia oraz wybraç jà jako jednà

z dwóch domen. 

• Przybysz: Ogniowi genasi sà rodowitymi przybyszami. 

• J´zyki automatyczne: wspólny, ojczysty; j´zyki premiowe: dowolne (poza se-

kretnymi, takimi jak druidzki). 

• Ulubiona klasa: wojownik. 

• Modyfikacja poziomu +1: Ogniowi genasi sà odrobin´ pot´˝niejsi i wolniej

nabywajà poziomy ni˝ wi´kszoÊç innych typowych ras Faerunu; wi´cej in-

formacji w ramce: Pot´˝ne rasy. 

Genasi powietrzni 

Powietrzni genasi uwa˝ajà si´ za dziedziców nieba, wiatru oraz powietrza Êwia-

ta. Najcz´Êciej majà neutralny charakter i w zasadzie ludzki wyglàd, a ich ˝y-

wio∏aczà natur´ odzwierciedla jedna lub dwie niezwyk∏e cechy – jasnob∏´kitna
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