Podręcznik gracza wer. 3,5
Spis treści
Wprowadzenie	4
Tworzenie postaci	6
Rozdział 1: Atrybuty	7
	Wartości atrybutów	7
	Atrybuty	8
	Zmiana wartości atrybutów	10
Rozdział 2: Rasy	11
	Wybór rasy	11
	Charakterystyki rasowe	11
	Ludzie	12
	Elfy	14
	Gnomy	15
	Krasnoludy	16
	Niziołki	17
	Półelfy	19
	Półorkowie	19
Rozdział 3: Klasy	21
	Klasy	21
	Klasy i premie wynikające z poziomów	21
	Korzyści wynikające z poziomu	22
	Opisy klas	23
	Barbarzyńca	24
	Bard	26
	Czarodziej	30
	Druid	33
	Kapłan	37
	Łotrzyk	40
	Mnich	42
	Paladyn	45
	Tropiciel	49
	Wojownik	52
	Zaklinacz	54
	Doświadczenie a poziomy	57
	Postacie wieloklasowe	58
Rozdział 4: Umiejętności	61
	Informacje podstawowe	61
	Zdobywanie rang w umiejętnościach	61
	Wykorzystywanie umiejętności	62
	Opis umiejętności	66
Rozdział 5: Atuty	87
	Zdobywanie atutów	87
	Wymagania	87
	Rodzaje atutów	87
	Opis atutów	89
Rozdział 6: Opis	103
	Charakter	103
	Religia	106
	Ważne statystyki	109
	Wygląd, osobowość i przeszłość	110
	Nadawanie postaci indywidualnych cech	110
Rozdział 7: Wyposażenie	111
	Wyposażanie postaci	111
	Bogactwa i pieniądze	112
	Broń	112
	Zbroja	122
	Towary i usługi	126
Rozdział 8: Walka	133
	Siatka bitewna 	133
	Jak wygląda walka	133
	Współczynniki bojowe	133
	Podstawy walki	135
	Inicjatywa	136
	Ataki okazyjne	137
	Akcje w walce	138
	Poważne rany i śmierć	145
	Ruch, położenie i dystans	146
	Modyfikatory w walce	150
	Ataki specjalne 	154
	Specjalne akcje wpływające na inicjatywę	160
Rozdział 9: Poszukiwanie przygód	161
	Udźwig	161
	Ruch	162
	Eksploracja	164
	Skarby	167
	Inne nagrody	168
Rozdział 10: Magia	169
	Rzucanie czarów	169
	Opis czarów	172
	Zaklęcia wtajemniczeń	177
	Zaklęcia objawień	179
	Zdolności specjalne	180
Rozdział 11: Czary	181
	Zaklęcia barda	181
	Zaklęcia czarodzieja/zaklinacza	183
	Zaklęcia druida	188
	Zaklęcia kapłana	189
	Domeny kapłańskie 	192
	Zaklęcia paladyna	195
	Zaklęcia tropiciela	196
	Czary	197
Dodatek: Wskazówki oraz glosariusz	304
Indeks	315
Karta postaci	318
Lista numerowanych tabeli
	Tabela 1-1: Modyfikatory wynikające z atrybutów oraz czary premiowe	8
	Tabela 2-1: Rasowe modyfikatory atrybutów	12
	Tabela 3-1: Bazowe premie do rzutów obronnych i ataków	22
	Tabela 3-2: Korzyści wynikające z poziomu i doświadczenia	22
	Tabela 3-3: Barbarzyńca	25
	Tabela 3-4: Bard	27
	Tabela 3-5: Czary znane bardowi	28
	Tabela 3-6: Czarodziej	30
	Tabela 3-7: Druid	34
	Tabela 3-8: Kapłan	37
	Tabela 3-9: Bóstwa	39
	Tabela 3-10: Łotrzyk	41
	Tabela 3-11: Mnich	44
	Tabela 3-12: Obrażenia bez broni małego i dużego mnicha	44
	Tabela 3-13: Paladyn	46
	Tabela 3-14: Tropiciel	49
	Tabela 3-15: Preferowani wrogowie tropiciela	50
	Tabela 3-16: Wojownik	53
	Tabela 3-17: Zaklinacz	55
	Tabela 3-18: Czary znane zaklinaczowi	56
	Tabela 4-1: Punkty umiejętności na poziom	62
	Tabela 4-2: Umiejętności	63
	Tabela 4-3: Przykłady Skali Trudności	64
	Tabela 4-4: Przykłady testów spornych	64
	Tabela 4-5: Umiejętności synergiczne	66
	Tabela 4-6: Przykłady testów atrybutów	66
	Tabela 5-1: Atuty	90
	Tabela 6-1: Charaktery stworzeń, ras oraz klas	104
	Tabela 6-2: Bóstwa rasowe	106
	Tabela 6-3: Bóstwa według klasy	106
	Tabela 6-4: Losowy wiek początkowy	109
	Tabela 6-5: Efekty starzenia się	109
	Tabela 6-6: Losowy wzrost i waga	109
	Tabela 7-1: Losowanie początkowego złota	111
	Tabela 7-2: Monety	112
	Tabela 7-3: Towary 	112
	Tabela 7-4: Obrażenia od broni malutkiej i dużej 	114
	Tabela 7-5: Broń	116
	Tabela 7-6: Pancerze i tarcze	123
	Tabela 7-7: Zakładanie pancerza	123
	Tabela 7-8: Towary i usługi	128
	Tabela 8-1: Modyfikatory z rozmiaru	134
	Tabela 8-2: Akcje w walce	141
	Tabela 8-3: Szybkość taktyczna	147
	Tabela 8-4: Rozmiary i skala istot	149
	Tabela 8-5: Modyfikatory do testów ataków	151
	Tabela 8-6: Modyfikatory do Klasy Pancerza	151
	Tabela 8-7: Ataki specjalne 	154
	Tabela 8-8: Odpędzanie nieumarłych	155
	Tabela 8-9: Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, pancerzy i tarcz	156
	Tabela 8-10: Kary za walkę dwoma orężami	158
	Tabela 9-1: Udźwig	162
	Tabela 9-2: Wpływ obciążenia	162
	Tabela 9-3: Ruch i odległość	162
	Tabela 9-4: Utrudnione poruszanie się	163
	Tabela 9-5: Teren a ruch podróżny	164
	Tabela 9-6: Wierzchowce i pojazdy	164
	Tabela 9-7: Źródła światła i oświetlenie	165
	Tabela 9-8: Trwałość i punkty wytrzymałości typowego oręża, pancerzy i tarcz	166
	Tabela 9-9: Trwałość i punkty wytrzymałości różnych materiałów	166
	Tabela 9-10: Rozmiar obiektu a jego Klasa Pancerza	166
	Tabela 9-11: Trwałość i punkty wytrzymałości różnych przedmiotów	166
	Tabela 9-12: ST zniszczenia, wyważenia lub rozwalenia przedmiotu	166
	Tabela 10-1: Przedmioty poddawane atakom magicznym	177

