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ZASADY PODSTAWOWE 

 

 Korporacje rządzą się swoimi prawami, ulice też. Grasz na własne ryzyko. 

       - Wida'maker, mag-wojownik 

 

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad i kluczowych pojęć używanych w grze 

Shadowrun. Niektóre z nich są uniwersalne dla gier fabularnych, inne stosuje się wyłącznie w tym 

systemie. Sens zasad stanie się znacznie wyraźniejszy, gdy zaznajomią się z nimi gracze. Pojęcia i 

podstawowe zasady zebrano w jednym rozdziale dla łatwiejszego ich odnajdywania. Kiedy jakiś 

termin pojawia się po raz pierwszy w tym rozdziale, drukowany jest tłustą czcionką. 

 

WYKONYWANIE RZUTÓW KOŚĆMI 

 W systemie Shadowrun postacie często znajdują się w sytuacji, kiedy Mistrz Gry prosi 

gracza o rzut kośćmi dla ustalenia wyniku. Właśnie rzuty kośćmi, nazywane Testami Sukcesu, 

określają, na ile dobrze (lub źle) postać wykonuje dane zadanie - czy jest to strzał do strażnika, 

któremu nie spodobała się twarz postaci, czy też przekonanie pracodawcy, iż usługi postaci warte są 

znacznie więcej, niż wynosiła początkowa oferta. Test Sukcesu określa też, jak postać daje sobie 

radę z unikaniem obrażeń i innymi nieprzyjemnymi rzeczami. 

 Aby rozstrzygnąć skutek dowolnego działania postaci, używamy w systemie Shadowrun 

kilku kości sześciennych. Mistrz Gry nie potrzebuje testu, by ustalić, czy postać zdoła otworzyć 

drzwi, ale przypuszczalnie poprosi gracza o rzut kośćmi, gdy ten zechce rzucić się na nie 

"tygryskiem", wyłamać je, wylądować na równych nogach i rozwalić ze swojego AK-98 trzech 

zabójców stojących za prezesem zarządu korporacji - i to bez rozwlekania szczątków własnych czy 

zakładnika po całym pomieszczeniu. 

 Inaczej niż w większości gier, wyniki uzyskane na poszczególnych kościach nie są do siebie 

dodawane, chyba że zasady wyraźnie to nakazują lub też zapis k6 poprzedzony jest liczbą albo 

nazwą Umiejętności lub Atrybuty: (Atrybut) k6. 

 Mistrz gry podaje graczowi poziom trudności, na jakim wykonywany będzie rzut kośćmi. 

Gracz rzuca wskazaną liczbę kości i uzyskany wynik porównuje z poziomem trudności oddzielnie dla 

każdej kości. Każda pojedyncza kość, na której wynik jest równy lub wyższy od poziomu trudności, 

oznacza jeden sukces. Im więcej kości przyniesie sukces, tym lepszy rezultat testu. 

 

 NIK, szaman Kota, rzuca cztery kości na poziomie trudności 4. Kości pokazują 2, 3, 4 i 6. 

Wyniki 4 i 6 są równe lub większe od poziomu trudności, co daje NIKowi 2 sukcesy. 
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AUTOMATYCZNA PORAŻKA LUB SUKCES 

 Przy rzucaniu kośćmi w czasie testu ważne są jeszcze dwie reguły: Reguła Jedynki i Reguła 

Szóstki. 

 

Reguła Jedynki 

 Jest to reguła niezdarności; ma ona dwie części. 

 Zawsze, gdy w trakcie testu na kości wypadnie 1, ta kostka automatycznie oznacza porażkę, 

niezależnie od poziomu trudności. Sam test jednak może zakończyć się powodzeniem, jeżeli gracz 

uzyska sukcesy na innych kościach. 

 Jesli na KAŻDEJ z rzuconych dla testu kości wypadnie 1, oznacza to, że postać popełniła 

fatalny błąd. Skutek może być humorystyczny, żenujący lub zabójczy. Mistrz Gry decyduje, jaki 

skutek właściwy będzie dla konkretnej sytuacji, graczy i dramatycznych bądź komediowych 

wymogów chwili. 

 Konkretne zasady mogą sugerować specyficzny skutek dla Reguły Jedynki. 

 

Reguła Szóstki 

 Reguła Szóstki umożliwia powodzenie testu na poziomie trudności wyższym niż 6 (ponieważ 

kości mają tylko po 6 ścian, to chyba dobrze, że ta reguła istnieje). Wykonując test na poziomie 

trudności wyższym niż 6, gracz może ponowić rzut kośćmi, na których wyrzucił 6, i dodać nowy 

wynik do liczby 6. Na przykład: powiedzmy, że w rzucie na poziomie trudności wyższym niż 6, jedna 

z kości dała wynik 6. Gracz rzuca tą kością ponownie, z wynikiem 5. Po zsumowaniu wyników tej 

kości otrzymujemy 11 (6 + 5). Gracz może ponawiać rzut, jeśli uzyskuje kolejne wyniki 6, a 

dotychczasowa suma wciąż jest niższa niż poziom trudności. Przykładowo, aby pokonać poziom 

trudności 14 (naprawdę wysoki), gracz musiałby rzucić 6, ponowić ten rzut z wynikiem 6 i ponowić 

powtórnie z wynikiem 2 lub więcej (6 + 6 + 2 = 14). 

 Pamiętajmy, iż nie jest istotne, o ile rzut przewyższa poziom trudności - wystarczy, aby go 

wyrównał. Jeżeli poziom trudności został osiągnięty lub przekroczony, przestajemy rzucać. 

 

Test Sukcesu 

 Jak już zaznaczono, gracze i mistrzowie gry będą musieli podczas gry wykonywać od czasu 

do czasu Test Sukcesu. Liczba używanych kości równa jest poziomowi właściwego Atrybutu lub 

Umiejętności postaci wykonującej test. Innymi słowy, poziom ten wskazuje, ile sześciennych kości 

należy użyć do testu. Na przykład dla wykonania testu umiejętności Broń Palna, sprawdzamy 

poziom umiejętności Broń Palna postaci i rzucamy w teście liczbę kości sześciennych równą temu 

poziomowi. Dla testu Siły Woli określamy liczbę rzucanych kości według poziomu Siły Woli postaci. 

 Reguły podają poziomy trudności dla wielu testów. Dla innych właściwy poziom ustala Mistrz 

Gry. Każda kość, na której rezultat jest równy lub wyższy niz poziom trudności, to jeden sukces. 

Pojedynczy sukces oznacza, że postać wykonała zadanie, ale im więcej sukcesów, tym lepiej. Na 
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ogół większa liczba sukcesów oznacza, iż postać będzie mogła uzyskać więcej informacji, zada 

większe obrażenia albo doprowadzi do tego, że jej trollogłupi plan skoku na bank wyda się tak łatwy, 

że dziecko dałoby radę. 

 W innych produktach z serii Shadowrun standardowe testy sukcesu podawane są skrótowo, 

na przykład jako Test Siły Woli (5), co jest krótszym sposobem na powiedzenie: "Wykonaj test Siły 

Woli na poziomie trudności 5." 

 

PULE KOŚCI 

 Kiedy robi się gorąco i podstawowe umiejętności i atrybuty postaci nie wystarczają, aby 

przeżyć jeszcze jeden dzień, postać potrzebuje pomocy. Do akcji wchodzą Pule Kości.  

 Pula Kości to pewna liczba kości; Gracz może dodać je do tych, których normalnie używa do 

testu. Cztery możliwe pule pochodzą z różnych źródeł, zwykle atrybutów lub umiejętności. Na 

przykład Pula Walki oparta jest na różnych Atrybutach, a można jej użyć w niemal każdym teście 

związanym z walką. Inne pule kości można wykorzystywać do wspomagania innych testów. Pula 

Magii pomaga w testach związanych z magią, Pula Sterowania w testach związanych z 

prowadzeniem pojazdów, a Pula Łamania zwiększa szanse w testach związanych z użyciem 

cyberdeku. 

 Liczba kości w puli równa jest posiadanemu przez postać poziomowi atrybutu lub 

Umiejętności, która jest źródłem danej puli. Każda kość z puli może być użyta raz w ciągu akcji. 

Runda Walki gracza może składać się z wielu akcji. 

 Pule kości są odnawialne - można powrócić do początkowej liczby kości dostępnej graczowi. 

 

MODYFIKATORY 

 Reguły systemu Shadowrun często mówią o zastosowaniu ujemnego lub dodatniego 

modyfikatora. Jeżeli dany przepis nie stwierdza inaczej, modyfikator zawsze odnosi się do poziomu 

trudności. Tak więc modyfikator -3, zastosowany do poziomu trudności 5, da ostatecznie 

zmodyfikowany poziom trudności 2 (5 - 3). Jeżeli reguły mówią o +2 kościach czy -1 kości, gracz 

dodaje lub odejmuje tę liczbę kości od liczby, której używa do testu. Tak więc szaman mający +2 

kości dla przywoływania niektórych duchów natury dodaje jeszcze dwie kości do tych, którymi 

normalnie wykonywałby test przywoływania. 

 

TERMINOLOGIA GRY 

 Podane poniżej uproszczone definicje pojęć często występujących w grze pomogą graczom w 

zaznajomieniu się z zasadami. Główny zbiór przepisów na dany temat podaje pełne definicje wraz z 

przykładami w odpowiednich rozdziałach. 

 

POSTACIE 
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 Archetypy to gotowe już postacie, stworzone z głównych ras, profesji i typów postaci ze 

świata gry Shadowrun. Gracze mogą ich używać bez większych dodatkowych przygotowań. 

 Atrybuty są częścią charakterystyki każdej postaci i dają ogólny obraz jej możliwości. 

Umiejętności i czary poszerzają te możliwości. 

 Karta Postaci służy do odnotowywania stanu posiadania postaci, jej możliwości, wyglądu i 

stanu zdrowia. 

 Istotną częścią karty postaci jest Kontrolka Kondycji składająca się z dwóch ścieżek. 

Ścieżka Uszkodzeń przedstawia odniesione rany i pokazuje, kiedy postać umiera. Ścieżka 

Ogłuszenia odzwierciedla skutki zmęczenia postaci i zadanych jej ogłuszających ciosów, wskazuje 

też, kiedy postać traci przytomność. Sprzęt, taki, jak pojazdy czy cyberdeki, również posiada 

własne Kontrolki Kondycji do notowania uszkodzeń, którym uległ dany przedmiot. 

 Każdy rodzaj broni posiada swój Kod Obrażeń informujący gracza o sile danej broni. Kod ten 

składa się z liczby i litery. Liczba ta wyraża Poziom Siły przedstawiający stopień trudności 

uniknięcia obrażeń od takiej broni. Litera natomiast oznacza Poziom Obrażeń (Lekkie, Średnie, 

Ciężkie, Zabójcze), jakie zadaje dana broń. 

 Jest jeszcze jeden termin, z którego korzysta Shadowrun w opisie postaci. Ten termin to 

Karma, liczbowe wyrażenie osiągnięć postaci. W trakcie gry postać może użyć swojej Karmy w celu 

udoskonalenia umiejętności, a nawet Atrybutów. Może też korzystać z Karmy, aby lepiej wykonywać 

testy lub wyplątać się z kłopotów. 

 

KONCENTRACJE I SPECJALIZACJE 

 Obszary wiedzy i umiejętności praktycznych określa się ogólnie mianem umiejętności, które 

mają swój poziom umożliwiający przeprowadzanie testów. Koncentracja to zawężenie obszaru 

edukacji czy treningu do jednego aspektu ogólnej umiejętności. Na przykład postać posiadająca 

umiejętność Broń Palna może koncentrować się na karabinach, zwiększając swoje umiejętności 

strzelania z nich, lecz zmniejszając je w odniesieniu do pozostałych rodzajów broni palnej. 

Specjalizacja to jeszcze dalej idące zawężenie obszaru umiejętności, dla której mamy już 

Koncentrację. Zwiększa ona znajomość rzeczy postaci w jednym konkretnym kierunku, 

zmniejszając ją w pozostałych. Postać posiadająca Koncentrację na strzelaniu z karabinów może 

dalej specjalizować się w AK-98. Uzyskuje wówczas wielką biegłość we władaniu tą bronią, ale staje 

się znacznie słabsza w strzelaniu z innej. Postać nie musi wybierać Koncentracji czy Specjalizacji. 

 

MAGIA 

 Czarownicy - postacie, które mogą używać magii - dzielą się na dwa rodzaje. Magowie 

hermetyczni wierzą, że magia to jedna z sił natury, którą można zrozumieć i kontrolować jak każdą 

inną. Źródłem ich magii jest konsekwentne stosowanie ścisłych reguł. Szamani wierzą w duchy 

będące częścią wszystkiego, co ich otacza. Ich magia wywodzi się z układów z tymi duchami. 
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 Każdy rodzaj czaru albo ducha ma swój Poziom Mocy, wybierany przez czarownika, a 

ograniczany poziomem jego zdolności, a takze zasobów czasu i pieniędzy. Poziom Mocy stosujemy 

do testów tak jak poziom Atrybutów czy umiejętności. 

 Rzucanie czarów i Przywoływanie duchów powodują zmęczenie czarownika, nazywane 

Kosztem. Po rzuceniu czaru czarownik sprawdza kod jego kosztu, funkcjonujący bardzo podobnie 

do Kodu Obrażeń broni, odnoszący się jednak do rzucającego czar. Kod Kosztu czaru składa się z 

litery i liczby. Litera podaje Poziom Kosztu (Lekki, Średni, Ciężki, Zabójczy), tak jak w przypadku 

broni. Zamiast Poziomu Siły broni, Poziom Mocy czaru określa, jak trudno będzie czarownikowi 

uniknąć Ogłuszenia spowodowanego Kosztem rzucania czaru. Czarownik wykonuje test próbując 

uniknąć Kosztu. 

 

MATRYCA 

 Matryca to analogowa przestrzeń cybernetyczna wewnątrz Sieci - ogólnoświatowej sieci 

komputerowej. Jedynie postać wyposażona w cyberdek może wejść do tej "cyberprzestrzeni" 

wyglądającej jak ogromna kratownica. 

 Włączanie się do Matrycy zwiększa zdolności postaci na wiele sposobów, aczkolwiek jedynie 

wydaje się, ze postać przebywa wewnątrz Sieci. W rzeczywistości pozostawia za sobą, w 

materialnym świecie, pozbawioną czucia, podobną do zombi skorupę ciała, którą, w czasie podróży 

postaci do Matrycy, opiekują się jej przyjaciele. Postać wewnątrz Matrycy pojawia się jako persona 

- stylizowane wyobrażenie jej osobowości. Programy, elektroniczne systemy zabezpieczające, 

adresy elektroniczne, inne persony i wszystko, co postać napotyka w Matrycy pojawia się jako 

konstrukty, inne wyobrażenia stylizowane w podobny sposób. 
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METALUDZKOŚĆ 

 

 Orkowie też są ludźmi, nie wiedziałeś? To jak jeszcze raz o tym zapomnisz, złamię ci kark jak 

suchy badyl. 

 - John Wetland, ork. 

 

 Od czasu Przebudzenia na świecie pojawiło się pięć głównych podgatunków Homo sapiens. Są 

one równomiernie rozproszone, zarówno w sensie geograficznym, jak i rasowym oraz etnicznym, 

choć pojawiają się wyjątki. 

 Informacje, które przedstawiamy poniżej, pochodzą z opublikowanej w roku 2048 pracy 

Studia nad biologią przebudzoną doktorów Eileen Van Buren i Petera Carmine, a zamieszczone 

zostały dzięki uprzejmości wydawnictwa Modern Information Services, Atlanta (CAS). 

Prezentowane poglądy są wyrazem opinii autorów, w szczególności dotyczy to traktowania homo 

sapiens raczej jako interesującego stworzenia niż istoty obdarzonej wyższą świadomością. Autorzy 

zdają się też postrzegać Atrybuty osobiste czy kulturowe jako predyspozycje genetyczne. 

 Elfy i krasnoludy rodzą się niemal wyłącznie z rodziców własnej rasy. Elfy rodzą elfy, a 

krasnoludy - krasnoludy itd. W przypadkach par mieszanych, dziecko zawsze jest tej rasy, co elficki 

czy krasnoludzki rodzic, z blisko 50-procentowym prawdopodobieństwem każdej możliwości. Nie są 

znane przypadki narodzin istot półkrwi czy krzyżówek wśród tych ras. Po roku 2050 narodziny 

elfickiego czy krasnoludzkiego potomstwa z czysto ludzkich rodziców odnotowuje się nadzwyczaj 

rzadko. 

 Tak samo jest z orkami i trollami, które niemal zawsze rodzą się z rodziców tej samej rasy. 

Inaczej niż w pierwszych dniach goblinizacji, rzadko już dziś zdarza się, aby dziecko ludzkie (obojga 

ludzkich rodziców) przemieniło się po narodzeniu w orka czy trolla. Choć czasem jeszcze przypadki 

takie mają miejsce. Owoce związków mieszanych pomiędzy grupami elfów/ krasnoludów i orków/ 

trolli zawsze przechodzą goblinizację. 

 

KRASNOLUD 

 Homo sapiens pumillionis 

Budowa: Przeciętny krasnolud mierzy 1,2 metra i waży 54 kilogramy. Jego skóra jest zwykle 

białoróżowa lub jasnobrązowa, lecz może być też czarna jak heban. Samice krasnoludzkie mają dwie 

piersi, a wszystkie krasnoludy 32 zęby. Nogi krasnoluda są nieproporcjonalnie krótkie, co czyni go 

kiepskim biegaczem. Krasnoludy mają szerokie torsy, co zapewnia temu podgatunkowi zwiększoną 

siłę ramion. Owłosienie ciała jest dobrze rozwinięte, zwłaszcza obfite na głowie; u samców 

występuje wyjątkowo silne owłosienie twarzy. Charakterystyczny dla rasy jest długi i szeroki nos 

oraz lekko spiczaste uszy. 
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Występowanie: Podgatunek preferuje sztuczne lub naturalne jaskinie na obszarach nie 

zamieszkanych. W środowisku miejskim dąży do zajmowania podziemnych części budynków. 

Zwyczaje: Krasnoludy mogą wykazywać aktywność tak w dzień, jak i w nocy. Są wszystkożerne. Na 

populację składają się małe grupy rodzinne, czasami łączące się w niewielkie enklawy, spotykane 

pomimo izolacjonistycznych tendencji podgatunku w społeczeństwach na całym świecie. D lugość 

życia krasnoludów nie została precyzyjnie określona, lecz prognozy oparte na tempie metabolizmu 

sugerują ponad sto lat. Nie występuje ograniczenie okresu rozrodczego. Okres ciąży wynosi 284 dni. 

Młode: Jedno, o wadze równej około 5,6 procenta wagi matki. Czas karmienia ponad 15 miesięcy. 

Komentarz: Dzięki oczom wrażliwym na spektrum podczerwieni krasnoludy znakomicie 

przystosowane są do życia pod ziemią. Fenotyp krasnoludów wykazuje zwiększoną odporność na 

patogeny. 

 

ELF 

 Homo sapiens nobilis 

Budowa: Wzrost typowego elfa wynosi 1,9 metra, a jego waga 72 kilogramy. Kolor skóry od 

bladoróżowego do białego lub hebanowego. Samice mają dwie piersi, a wszystkie elfy 32 zęby. 

Nobilis jest szczuplejszy od sapiens i lżej zbudowany, choć układ kostny i muskulatura są równie 

silne. Szczupłość sylwetki charakteryzuje zwłaszcza osobników nobilis o polinezyjskim i 

australijskim jest pochodzeniu aborygeńskim. Owłosienie ciała rzadkie, lecz owłosienie głowy 

zwykle wspaniałe. Elfy maja na ogół proste lub lekko falujące wlosy, niemal zawsze długie, jednak 

występują populacje o włosach mocno kręconych. Oczy skośne, u nobilis o ciemnej skórze często 

nieco wyłupiaste. Uszy zakończone ostrym szpicem. 

Występowanie: Na obszarach zurbanizowanych elfy zamieszkują typowe ludzkie budowle. Na 

obszarach naturalnych preferują mieszkanie w budowlach z naturalnych materiałów lub też w 

żywych roślinach. 

Zwyczaje: Elfy prowadzą nocny tryb życia. Ich dieta jest wegetariańska. Preferują życie w małych 

grupach, najchętniej z dala od reszty ludzkości. Dlugość życia elfów nie została precyzyjnie 

określona, możliwe, ze dochodzi do kilkuset lat, choć studia nad ich metabolizmem nie prowadzą do 

żadnych wniosków. Nie występuje ograniczenie okresu rozrodczego. Okres ciąży wynosi 360 dni. 

Młode: Na ogółl jedno, choć często bliźniaki. Wtedy zwykle jedno tylko dziecko należy do gatunku 

nobilis, a drugie jest niezdolne do życia. Waga noworodka stanowi około 5,2 procenta wagi matki. 

Czas karmienia ponad 25 miesięcy. 

Komentarz: Oczy elfów posiadają niespotykanie wysoką ilość pręcików, co pozwala im widzieć w 

słabym oświetleniu o wiele lepiej niż ludziom. 

 

CZŁOWIEK 

 Homo sapiens sapiens 
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Budowa: Wzrost człowieka dochodzi do 1,7 metra przy około 70 kilogramach wagi. Kolor skóry 

zróżnicowany, od białoróżowego do hebanowego. Istnieją trzy główne grupy etniczne, różniące się 

między sobą dość znacznie pod względem rozmiarów, koloru skóry, rozmieszczenia i gęstości 

owłosienia, przy czym Atrybuty zawsze wspólne to zaokrąglone uszy, 32 zęby i dwie piersi u kobiet. 

Występowanie: Ludzie preferują zamieszkiwanie w zadaszonych budowlach. 

Zwyczaje: Większość ludzi woli aktywność dzienną. Dieta wszystkożerna. Populacje ludzkie 

formują się w małe grupy rodzinne, pary dorosłych lub osobniki samotne. Globalna przeciętna 

długość ludzkiego życia to 55 lat. Nie występuje ograniczenie okresu rozrodczego. Okres ciąży 

wynosi 266,5 dni. 

Młode: Zwykle jedno. Bliźniaki są rzadkością, a ciąże mnogie jeszcze rzadsze. Waga noworodka 

wynosi około 5,5 procenta wagi matki. Czas karmienia ponad 12 miesięcy . Nadzwyczaj rzadko 

zdarza się, że noworodki należą do podgatunku robustus lub ingentis i mogą przeistaczać się 

(przechodzić Nie wyjaśnioną Przemianę Genetyczną) w okresie dojrzewania. 

Komentarz: Jako że forma Homo sapiens występuje od początku znanej historii świata, Homo 

sapiens sapiens określany bywa czasem mianem "normalnego człowieka" w odróżnieniu od innych 

podgatunków. Nie jest to termin naukowy, ponieważ każdy podgatunek jest równie normalny, jak 

wszystkie inne. W powszechnym użyciu termin ten odróżnia sapiens od grup "metaludzi", których 

istnienie notuje się od roku 2011. 

 

ORK 

 Homo sapiens robustus 

Budowa: Orki mierzą 1,9 metra i ważą 95 kilogramów. Kolor skóry zróżnicowany, od bladego różu 

do hebanu. Budową ciała ork przypomina sapiens, lecz robustus jest silniej zbudowany. Owłosienie 

głowy bywa zwykle obfitsze niż u grupy etnicznej sapiens, z której wywodzi się robustus. Nos orka 

jest raczej szeroki, a usta wąskie. Uszy spiczaste, czasami też wydłużone. Czaszka orka ma 32 zęby, 

ze znacznie powiększonymi dolnymi kłami. Kobiety orkijskie mają dwie piersi. 

Gatunki podobne: Robustus, jak ingentis, podlega znacznemu zróżnicowaniu pod względem 

wyglądu, skłaniając badaczy do snucia teorii na temat przynależności poszczególnych osobników 

czy małych grup do odrębnych podgatunków albo w ogóle odrębnych gatunków. Ta różnorodność 

wariantów wyglądu zewnętrznego zwodzi nieświadomych jej badaczy. 

Występowanie: Zwykle w zadaszonych budynkach. 

Zwyczaje: Orki są aktywni zarówno w dzień, jak i w nocy, choć wydaje się, że wolą nocny tryb życia. 

Są wszystkożerni, choć wyraźnie preferują mięso. Populacje łączą się w duże grupy, często o 

strukturze plemiennej. Typowa długość życia orka mieści się w przedziale 35 - 40 lat. Okres 

rozrodczy nieograniczony. Okres ciąży 187 dni. 

Młode: Orkijskie matki wydają na świat przeważnie czwórkę dzieci, choć narodziny sześciorga czy 

ośmiorga nie są rzadkością. Waga noworodka wynosi 4,2 procenta wagi matki. Czas karmienia 

powyżej 7 miesięcy. U większości noworodków uwidacznia się przynależność do podgatunku 
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robustus, choć niektóre mogą wydawać się sapiens. Z tych ostatnich 95 procent przeistacza się w 

robustus w okresie dojrzewania (w wieku około 10 lat). 

Komentarz: Zwiększona ilość pręcików w siatkówce pozwala orkom doskonale widzieć w słabym 

oświetleniu. Pojedyncze osobniki przeistaczające się w robustus podlegają zwykle negatywnym 

efektom psychologicznym, często w formie poważnych psychoz i zakłóceń we wzorcach 

zachowawczych. Osobniki urodzone jako robustus przeważnie bez problemów funkcjonują w 

społeczeństwie. 

 

TROLL 

 Homo sapiens ingentis 

Budowa: Wzrost trolli wynosi 2,8 metra, a waga 225 kilogramów. Kolor skóry zróżnicowany, od 

różowobiałego do mahoniowego brązu, zwykle nie zmienia się w trakcie przeistaczania w formę 

trolla. Proporcje budowy ciała ingentis różnią się od sapiens, u którego stosunek długości ramion do 

nóg jest nieco wyższy niż u ingentis. Trolle są bardzo silnie zbudowane, czasami też występuje u 

nich zwarstwianie skóry i kości dające efekt zrogowaceń, ogólnej chropowatości skóry lub wręcz 

pancerza skórnego. Owłosienie ciała jest zwykle mocno rozwinięte, choć zdarza się też, że nie ma go 

w ogóle. Owłosienie głowy bywa zazwyczaj obfitsze niż u grupy etnicznej sapiens, z której wywodzi 

się dany ingentis. Nos raczej szeroki, uszy szpiczaste, czasami wydłużone. Zaokrąglona czaszka o 

34 zębach, ze znacznie powiększonymi dolnymi kłami. Według hipotez niektórych naukowców 

powykrzywiane zęby trzonowe ingentis podlegają ciągłej regeneracji. Kobiety ingentis mają 2 piersi. 

Gatunki podobne: Niektórzy badacze wyrażają przekonanie, iż pojedyncze osobniki lub małe 

społeczności tego podgatunku są w rzeczywistości przedstawicielami całkowicie odrębnego 

gatunku. Dalsze badania, w tym studia nad rozmnażaniem, nie potwierdzają takiej hipotezy, jako że 

trolle wykazują duże zróżnicowanie co do wyglądu. 

Występowanie: Trolle zamieszkujące obszary nie zurbanizowane wybierają naturalne jaskinie lub 

miejsca pod mostami na swoje legowiska. Na terenach miejskich zasiedlają obszary, od których 

stronią "normalni", takie jak kanały czy opuszczone domy. 

Zwyczaje: Trolle preferują nocny tryb życia. Są wszystkożerne. Populację formują zwykle małe 

grupy, często zamieszkujące wspólnie z podgatunkiem robustus. Analizy metabolizmu i 

bezpośrednie obserwacje wskazują na czas życia około 50 lat. Okres rozrodczy nie podlega 

ograniczeniom. Okres ciąży 259 dni. 

Młode: Zwykle jedno. Waga noworodka wynosi 2,5 procenta wagi matki. Czas karmienia powyżej 

15 miesięcy. 

Komentarz: Wykazywana przez oczy trolli wrażliwość na podczerwoną część spektrum pozwala im 

na swobodną nocną aktywność. 

 Przeistoczenie z sapiens w ingentis niekorzystnie wpływa na kondycję umysłową osobnika, 

często wywołując psychozy i zakłócenia wzorców zachowawczych. Osobniki urodzone jako ingentis 

nie podlegają temu urazowi i zwykle funkcjonują w społeczeństwie normalnie. 
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TWORZENIE POSTACI 

 

Dumna postać? Silna osobowość? Człowiek z żelaza? Sorry, koleś, ale mnie zrobiono z tytanu. 

 - Szakal, uliczny samuraj 

 

Postać w systemie Shadowrun funkcjonuje podobnie jak postać w książce czy w filmie, z tą 

różnicą, że gracz decyduje o jej działaniu. Złożona z zespołu Atrybutów i umiejętności, ma jeszcze 

osobowość - taką, jaką tchnie w nią gracz. Bez tej osobowości postać będzie tylko czymś. Tylko 

ożywiona przez gracza może stać się kimś, a przy dużych staraniach, kimś godnym zapamiętania. 

 

INFORMACJE O POSTACI 

 Postaci w systemie Shadowrun posiadają różne Atrybuty - Fizyczne, Umysłowe i Magiczne 

oraz różne Umiejętności; mogą też korzystać z cybersprzętu, czarów, różnorakiego wyposażenia i 

dodatków. Choć znamiona te są istotne, ponieważ określają postać w sposób pozwalający systemowi 

gry Shadowrun rozstrzygać jej działania, pozostają one tylko liczbami na kartce papieru. Postać 

staje się tym, koleś, czym ją uczynisz.  

 Aby uzyskać możliwie najbardziej satysfakcjonujące wyniki przy tworzeniu postaci, gracze i 

mistrzowie gry powinni uprzednio zapoznać się z pozostałymi zasadami zebranymi w tej książce. 

Lepiej znać z góry wszystkie fakty, niż później żałować podjętej już decyzji.  

 

RASA 

 Postaci w systemie Shadowrun mogą należeć do jednej z pięciu podgrup gatunku Homo 

sapiens: dominującej grupy ludzi (Homo sapiens sapiens), elfów (Homo sapiens nobilis), 

krasnoludów (Homo sapiens pumilionis), orków (Homo sapiens robustus) lub trolli (Homo sapiens 

ingentis). Jak opisano na stronach 34-38, przedstawiciele wszystkich tych ras to istoty ludzkie, 

przynajmniej w sensie genetycznym. Rasiści mają na ten temat inne zdanie. 

 We wczesnych latach 2050. ludzie wciąż stanowią najliczniejszą rasę zamieszkującą planetę. 

Inne rasy, określane wspólnym mianem metaludzi, reprezentowane są mniej więcej po równo, lecz 

rozproszone po całej Ziemi. Gdzieniegdzie ludzie występują w drastycznej mniejszości, lecz są to 

miejsca, w których metaludzie zgromadzili się dla bezpieczeństwa, ochrony czy izolacji.  

 Ludzie stanowią standard. Jako postaci nie uzyskują żadnych specjalnych modyfikacji 

Atrybutów lub zdolności.  

 Krasnoludy są twardsze (nieco mocniejsza Budowa), mniej zwinne (niższa Zwinność), 

silniejsze (większa Siła) i mocniej umotywowane (większa Siła Woli) niż ludzie. Są też obdarzone 

wzrokiem termograficznym pozwalającym im na postrzeganie radiacji cieplnej (podczerwień) oprócz 

zwykłego, widzialnego spektrum światła. Podgatunek ten cechuje większa odporność na choroby. I, 

oczywiście, niski wzrost. 
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 Elfy są bardziej zwinne (większa Zwinność) i bardziej charyzmatyczne (wyższa Charyzma) 

niż ludzie. Mają też wrażliwy wzrok pozwalający im doskonale widzieć w niemal kompletnych 

ciemnościach.  

 Orki są znacznie mocniejsze (o wiele wyższa Budowa), silniejsze (większa Siła), mniej 

charyzmatyczne (mniejsza Charyzma) i mniej bystre (niższa Inteligencja) od ludzi. One również 

mają wrażliwy wzrok.  

 Trolle są duże i paskudne - o wiele mocniejsze (dużo, dużo wyższa Budowa), wolniejsze 

(mniejsza Zwinność), znacznie silniejsze (większa Siła), mniej charyzmatyczne (mniejsza 

Charyzma), mniej bystre (niższa Inteligencja) i słabiej umotywowane (mniejsza Siła Woli) niż 

ludzie. Posiadają wzrok termograficzny, naprawdę długie ramiona dające im przewagę w walce 

wręcz i wyjątkowo twardą skórę, co czyni je mniej podatnymi na zranienia.  

 Tworzenie postaci człowieka nie pociąga za sobą żadnych ekstra wydatków. Natomiast gracz, 

który chce prowadzić postać metaczłowieka (krasnolud, ork, elf lub troll), musi ponieść pewne 

dodatkowe koszty tego przywileju.  

 

ATRYBUTY 

 Każdą postać w systemie Shadowrun charakteryzuje 8 Atrybutów - lub 9, jeśli jest 

czarownikiem. Istnieją 3 Atrybuty Fizyczne, 3 Umysłowe i 2 (lub 3) Specjalne.  

 

TABELA ATRYBUTÓW 

Atrybuty Fizyczne Atrybuty Umysłowe Atrybuty Specjalne 

Budowa Inteligencja Esencja 

Zwinność Siła Woli (Magia) 

Siła Charyzma Reakcja 

 

 Budowa przedstawia ogólny poziom zdrowia oraz odporność na ból i rany. 

 Zwinność oddaje poziom zręczności i zwinności postaci. Określa też szybkość ruchów, 

kroków i biegu. 

  Siła prezentuje zdolność do podnoszenia i przenoszenia ciężarów, a także do powodowania 

uszkodzeń fizycznych. 

 Inteligencja oddaje ogólną szybkość myślenia, zdolności i umiejętność postrzegania 

otoczenia. Wiedzę reprezentują umiejętności, tak więc postać nieuka będzie miała raczej niski 

poziom umiejętności, a nie niską Inteligencję. 

 Siła Woli oddaje zdecydowanie, stabilność umysłową i wolę opierania się pewnym rodzajom 

umysłowych obrażeń i zmęczenia.  

 Charyzma przedstawia atrakcyjność postaci (choć niekoniecznie fizyczne piękno), zdolność 

perswazji, osobistą aurę i ogólną sympatyczność. 



 13 

 Esencja jest miarą zespolenia centralnego systemu nerwowego i ducha postaci. 

Nienaturalne zmiany w organizmie, takie jak cyberwszczepy, zmniejszają Esencję. A kiedy 

zmniejsza się Esencja, w jednakowym stopniu zmniejsza się Magia. 

 Magia to miara magicznej energii postaci. Poważne uszkodzenia ciała i nienaturalne zmiany 

w organizmie, takie jak cyberwszczepy, zmniejszają poziom magicznej energii. 

 Reakcja określa, jak szybko, i jak często postać może działać w warunkach stresu. Poziom 

Reakcji jest średnią Zwinności i Inteligencji, zaokrągloną w dół. 

 

POZIOM ATRYBUTÓW 

 Fizyczne i Umysłowe Atrybuty zwykłego człowieka przyjmują wartości od 1 do 6. Ludzie z 

cyberwszczepami oraz metaludzie (elfy, krasnoludy itp.) mogą mieć wyższy poziom jednej czy kilku 

Atrybutów. Każda rasa posiada tu swoje maksymalne wartości. 

 Przy podawaniu Atrybutów postaci, pierwsza liczba oznacza zawsze naturalny, nie 

modyfikowany poziom. Modyfikacje uzyskiwane poprzez cyberwszczepy lub magię tworzą 

zmodyfikowaną wartość Atrybutu, podawaną w nawiasie za wartością podstawową, w taki oto 

sposób: 4 (6). Gracze mogą wydawać punkty Karmy w miarę rozwoju postaci na doskonalenie 

Atrybutów, co zwiększa zarówno ich naturalny, jak i modyfikowany poziom. Reguły czasami 

odwołują się do poziomu naturalnego, w odróżnieniu od wspomaganego. Poziom naturalny to 

końcowy poziom Atrybutu pomniejszony o dodatki za magię i wszczepy. Poziom wspomagany 

zawiera dodatki za cyberwszczepy. Zwiększony poziom Atrybutu adepta sztuk walki, uzyskany 

dzięki jego specjalnym zdolnościom uważany jest za naturalny, choć jego pochodzenie jest 

magiczne. 

 Wszystkie postaci mają początkowy poziom Esencji równy 6. Cybernetyczne implanty i 

niewłaściwie leczone obrażenia mogą zmniejszać ten poziom. Żadna postać nie może rozpoczynać 

gry z Esencją większą niż 6. Postać nigdy nie może mieć Esencji mniejszej niż 0. Jeżeli Esencja 

postaci spadnie poniżej 0, oznacza to śmierć.  

 Jeżeli postać może korzystać z Magii, jej poziom Magii zaczyna się od liczby 6, będąc równym 

poziomowi Esencji, z zaokrągleniem w dół. Tak więc czarownik z Esencją równą 4,5 ma Magię na 

poziomie 4. Postać, która nie potrafi używać magii, nie posiada Atrybutu Magia. 

 Nowo stworzone postaci rozpoczynające grę nie mogą posiadać żadnego Atrybutu na 

poziomie wyższym, niż wskazany w Tabeli Maksimów Rasowych. Poziom Atrybutów może się jednak 

zwiększać (do pewnego stopnia) poprzez rozwój postaci w trakcie gry. Przeciętni obywatele (postaci 

Mistrza Gry) nigdy nie mają Atrybutów wyższych niż maksimum rasowe. Jednak pewne wyjątkowe 

postaci Mistrza Gry mogą stanowić wyjątek od tej reguły, więc gracze nie powinni być zbyt pewni 

siebie ( w końcu BN muszą być dość silne, żeby móc zająć się postaciami graczy). 

 

POZIOM ATRYBUTÓW LUDZI 

Poziom Opis 
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1 słaby 

2 nierozwinięty 

3 typowy 

4 ponadprzeciętny 

5 wyjątkowy 

6 maksimum dla człowieka bez modyfikacji 

 

TABELA MAKSIMÓW RASOWYCH 

 Człowiek Elf Krasnolud Ork Troll 

Budowa 6 6 7 9 11 

Zwinność 6 7 5 6 5 

Siła 6 6 8 8 10 

Charyzma 6 8 6 5 4 

Inteligencja 6 6 6 5 4 

Siła Woli 6 6 7 6 5 

Esencja 6 6 6 6 6 

Magia 6 6 6 6 6 

Reakcja 6 6 5 5 4 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Umiejętności określają, co postać wie i co potrafi. Rozciągają się od umiejętności fizycznych, 

takich jak Walka Wręcz, do zbiorów specjalistycznej wiedzy, takich jak Biologia. Poziom 

Umiejętności określany jest liczbowo, podobnie jak dla Atrybutów, z (mistyczną) średnią 3. 

Początkujące postacie nie mogą mieć wyższego poziomu Umiejętności niż 6, chyba że dzięki 

Koncentracji lub Specjalizacji.  

 Koncentracje i Specjalizacje oznaczają zawężenie przygotowania postaci w jakiejś szerszej 

dziedzinie wiedzy. Jednakże na tym węższym obszarze, postać osiągnęła większą biegłość. Dalsze 

wyjaśnienia znajdziesz pod hasłem Koncentracje i Specjalizacje w rozdziale Umiejętności. 

 

CYBERWSZCZEPY 

 Technologiczne ulepszenia ludzkiego ciała znane jako cyberwszczepy mogą podnieść 

Atrybuty i zdolności postaci. Niektóre rodzaje wszczepów pozwalają postaciom podejmować 

wyjątkowe działania, takie jak praca z danymi w globalnej komputerowej Matrycy, czy korzystanie 

ze Sprzęgu Sterowania Pojazdem, aby kierować maszyną samą tylko myślą.  

 Gracz, który życzy sobie wyposażyć tworzoną postać w cybernetyczne wszczepy, musi 

ponieść koszt ich nabycia z funduszy dostępnych na etapie tworzenia postaci. Każdy wszczep ma 

również swój koszt w Esencji postaci, zmniejszając ją o pewną wartość. Postać nigdy nie może mieć 

Esencji mniejszej niż 0.  
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 Postaci uzyskują zwykle więcej wszczepów w trakcie gry. Dodatkowe cyberwszczepy też 

kosztują, ale postać płaci za nie pieniędzmi zarobionymi w trakcie gry. Dodatkowe cyberwszczepy 

również obniżają Esencję. Niestety, nowe implanty nie materializują się po prostu w skrzynce 

pocztowej właściciela - postać musi sama znaleźć kogoś, kto posiada właściwą część na sprzedaż, po 

rozsądnej cenie, a potem znaleźć jeszcze kogoś, kto wykona konieczny zabieg chirurgiczny. W 

trakcie tworzenia postaci szukanie części i poddawanie się implantacji chirurgicznej nie jest 

konieczne.  

 

CZARY 

 Czary dostępne są tylko czarownikom zdolnym do ich użycia. Pewne typy postaci magicznych 

o ograniczonych zdolnościach (Patrz Adepci pod hasłem Tworzenie Postaci, rozdział Magia) nie 

mogą używać umiejętności rzucania czarów dla rzucania czarów, stąd też ich nie posiadają.  

 Pierwsze czary nowej postaci uzyskiwane są w trakcie tworzenia postaci. Postać może uczyć 

się w trakcie gry dodatkowych czarów, ale musi znaleźć nauczyciela i pieniądze, aby zapłacić za 

lekcje. Zobacz Nauka Nowego Czaru. 

 Czary mają swoją Siłę, skalowaną od 1 i rosnącą wraz z mocą czaru. Czary początkującej 

postaci nie mogą mieć większej Siły niż 6. Jednak po rozpoczęciu gry nie ma żadnych ograniczeń.  

 

SPRZĘT 

 Sprzęt jest tym, co postać posiada. Wchodzi tu broń, radio, samochód, magiczny fokus itd. 

Lista dostępnego sprzętu podana jest w rozdziale Sprzęt (cwane, nie?). Początkujące postaci 

nabywają sprzęt z funduszy dostępnych wyłącznie w trakcie tworzenia postaci. Po rozpoczęciu gry 

wszystko, co postać chce kupić, kupuje za pieniądze, które zarobi. Witamy w prawdziwym życiu, 

koleś.  

 Niektóre rodzaje sprzętu skalowane są poziomami, w miarę rosnących możliwości i 

skomplikowania. Sprzęt początkującej postaci nie może mieć stopnia (poziomu) wyższego niż 6, 

nawet jeśli dostępne są modele wyższego stopnia. Ograniczenia te znikają po rozpoczęciu gry.  

 

DODATKI 

 Dodatki są obszerną kategorią pokrywającą bardziej ogólne aspekty życia postaci niż 

kawałek sprzętu. Niektóre z tych dóbr dostępne są wyłącznie na etapie tworzenia postaci, więc 

rozważ je dogłębnie.  

 

Kontakty 

 W grze Shadowrun kontakty są bardzo istotne. Oznaczają ludzi, których zna postać, a 

którzy mogą mieć informacje istotne dla pracy postaci - legalne lub nie. Kontakty są źródłem 

najcenniejszego towaru lat 2050: informacji. Potrzeba ci danych, co kto robi komu? Popytaj 

kontaktów.  
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 Za kontakty pozyskane w procesie tworzenia postaci "płaci się" z funduszy dostępnych tylko 

na tym etapie. Pieniądze wydane w ten sposób przedstawiają pracę w terenie, konieczną zwykle dla 

znalezienia kontaktu, wyrobienia z nim funkcjonującego układu i uzyskania pewnego stopnia 

zaufania. W drażliwym świecie shadowrunner-ów nigdzie nie zajdziesz, jeśli nikomu nie zaufasz, tak 

więc zakłada się pewną stabilność związku pomiędzy graczem, a jego kontaktem.  

 Wszystkie postacie na początek dostają dwa darmowe kontakty. możliwe jest również 

uzyskanie kontaktu w czasie gry, ale wyłącznie poprzez odpowiednie odgrywanie wszystkich 

stadiów nawiązywania współpracy. Postać nie może "kupić" kontaktu w trakcie gry - musi wyrobić 

go sobie w zwykły, trudny sposób. 

 

Kumpel 

 Kumpel to ktoś o krok dalej od kontaktu. Jasne, kontakt ufa postaci, ale biznes to biznes. 

Naciskaj na kontakt za mocno, a kto wie co się wydarzy. natomiast kumpel jest dokładnie tym, na 

co nazwa wskazuje. Kumpel dałby sobie rękę uciąć za postać - gotów jest dla niej na ryzyko własne, 

na które nigdy nie pójdzie kontakt. Kumpel może być źródłem informacji, ale będzie też ochraniał 

plecy postaci, przenosił wiadomości i robił inne rzeczy, w których zaufać można tylko przyjaciołom.  

 W trakcie tworzenia postaci, gracz może "kupić" tylko jednego kumpla. Kumpel musi być 

stworzony według jednego z opublikowanych (lub zatwierdzonych przez mistrza gry) archetypów, a 

poziom jego Atrybutów, Umiejętności, Czarów czy innych danych musi wynosić 4.  

 Uzyskanie drugiego kumpla w trakcie gry jest możliwe, ale to wymaga bardzo dokładnego, 

dobrego odgrywania całego skomplikowanego procesu powstawania przyjaźni.  

 

Gang lub Plemię 

 Postać może być członkiem lokalnego gangu lub plemienia, lub też może mieć bliskie 

powiązania z takowym. W dowolnym momencie osiągalnych jest 2k6 członków gangu/ plemienia. 

Przybywają na wezwanie (w czasie 1k6 x 10 minut) i są bardzo lojalni. Wszyscy członkowie gangu 

czy plemienia mają Atrybuty i Umiejętności na poziomie 3.  

 

Świta 

 Członkowie świty są jeszcze bardziej lojalni niż kumple. Dla postaci zrobią wszystko, aż do 

śmierci, jeśli tak trzeba (hej, wiedzą, czym ryzykują). Świta jest również "kupowana" w trakcie 

tworzenia postaci, co powoduje postawienie do dyspozycji postaci gracza grupy postaci mistrza gry. 

Członkowie świty mogą też dostarczać informacji, tak jak kontakty.  

 Dostępni są członkowie świty wywodzący się z pięciu różnych wybranych przez postać 

Archetypów, ale tylko 1k6 + 1 przybywa naraz. (Każdy w danej piątce musi być przedstawicielem 

innego Archetypu - pięciu stronników tego samego typu to już gang!). Posiadają oni standartowe 

Atrybuty i umiejętności dla danego Archetypu, ale postać gracza musi wyposażyć ich w sprzęt.  

 Zebranie wiernej świty w trakcie gry jest tym, o czym opowiadają miejskie legendy.  
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Poziom Życia 

 Podczas tworzenia postaci, gracz musi "zakupić" dla niej poziom życia. Poziom życia określa, 

na ile wygodnie postać żyje z dnia na dzień, oszczędzając rutynę codziennych wydatków takich jak 

jedzenia, higiena, rachunki za telefon itp. Dla utrzymania swego poziomu życia w trakcie gry, postać 

musi wydawać pewną kwotę co miesiąc (wysokość opłat zależy od wybranego poziomu życia). jeżeli 

postać nie zapłaci, jej poziom życia spada o klasę w dół. Szczegóły co do poszczególnych poziomów 

życia podane są na stronie 189, ale poniżej podajemy krótkie podsumowanie: 

 Uliczny: Dosłownie, życie na ulicy, prawie bez wydatków 

 Slumsowy: troszkę lepiej niż na ulicy - mieszkanie w pudle z plastiku, w ruinach itp. 

 Niski: Mieszkanie, ale nic specjalnego. Tylko ty i twoje gramoty. 

 Średni: Miły domek lub mieszkanko, może nawet prawdziwe jedzenie. 

 Wysoki: Luksusowe mieszkanie w strzeżonym budynku, dobre jedzenie na każde żądanie. 

 Luksusowy: Wyobraź to sobie, koleś. Po prostu to sobie wyobraź.  

 

TWORZENIE POSTACI 

 Gracze, którzy chcą od razu rozpocząć grę, mogą po prostu wybrać jeden z Archetypów, 

przygotowanych już typowych postaci, przedstawionych na stronach 49-64. Postaci te stworzono 

przy użyciu reguł z tego rozdziału. Powinno się je brać takimi, jakie są. Łatwiej jest stworzyć nową 

postać, niż zmieniać Archetyp.  

 Archetypy są dobrymi przykładami tego, jak typowa postać wygląda na kartce papieru. Nie 

mają to być skończone, najlepsze wersje danych postaci. To po prostu postacie. Mistrz gry często 

korzysta z Archetypów jako Bohaterów Niezależnych (BN), a gracze korzystają z nich jako 

potencjalnych kontaktów, kumpli czy członków świty.  

 Budowanie postaci od podstaw jest w systemie Shadowrun stosunkowo proste. Pierwszy krok 

to pomyślenie o tworzonej postaci i odpowiedź na proste pytanie: czym, i dlaczego, ma się ta postać 

zajmować. Odpowiedź określi priorytety postaci. Przykładowo, jeżeli postać jest czarownikiem, 

wysokim priorytetem wyróżni się Magia. Gracz musi też zdecydować, czy będzie to czarownik 

tradycji szamańskiej czy hermetycznej; jeżeli szamańskiej, jaki jest jego totem? Wybór totemu jest 

bardzo istotny, ponieważ wpłynie na inne wybory przy tworzeniu tej postaci. Z drugiej strony, jeśli 

postać ma być samurajem, dekerem czy riggerem, należy faworyzować Atrybuty, umiejętności i 

sprzęt potrzebny tym postaciom.  

 

Alokacja Priorytetów  

 Shadowrun przy tworzeniu postaci wykorzystuje system priorytetów, mający pięć poziomów 

od A (najważniejszy) do E (najmniej ważny). Tyle samo (pięć) jest również kategorii aspektów 

postaci: Rasa, Magia, Atrybuty, Umiejętności i Zasoby. Przyporządkowując priorytety do kategorii, 

gracz określa jakie aspekty postaci są najważniejsze, a jakie mniej ważne. Innymi słowy, gracz, 
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który nadaje Magii priorytet A stwierdza, że Magia jest najważniejszym aspektem jego postaci. 

Gdyby priorytet A nadano Umiejętnościom, to one stałyby się najważniejszym aspektem tworzonej 

postaci.  

 Każdy z priorytetów (A, B, C, D, E) musi zostać nadany jednej z pięciu kategorii. Można je 

nadawać dowolnie, z kilkoma jednak ograniczeniami. Przedstawiony poniżej opis kategorii obejmuje 

też skutki nadania różnych priorytetów danej kategorii. 

  

Rasa 

 Po prostu - określenie rasy postaci. W przypadku tej kategorii jest tylko jedno ograniczenie, 

ale za to poważne: jeżeli gracz chce prowadzić metaczłowieka (elfa, orka, krasnoluda czy trolla), 

musi nadać kategorii Rasa priorytet A. Jeżeli kategoria Rasa otrzyma priorytet B, C, D, lub E, postać 

jest człowiekiem.  

 Postaci będące ludźmi nie uzyskują żadnych specjalnych zdolności czy modyfikacji, tak więc 

jeżeli gracz chce tworzyć człowieka, powinien nadać kategorii Rasa najmniejszy priorytet - E. 

 Jeżeli gracz nada kategorii Rasa priorytet A, postać może być dowolnej rasy spośród czterech 

ras metaludzi. Gracz po prostu wybiera, czy tworzy elfa, orka, krasnoluda czy trolla. Wybór 

konkretnej rasy ma swoje znaczenie, ponieważ każdy rodzaj metaludzi ma inne modyfikacje i 

specjalne zdolności, przedstawione w Tabeli Modyfikacji Rasowych. (Informacje jak używać tych 

modyfikatorów znajdziesz pod hasłem Atrybuty). 

 

TABELA MODYFIKACJI RASOWYCH 

Rasa Modyfikacje 

Krasnolud Budowa +1, Zwinność -1, Siła +2, Siła Woli 

+1, wzrok termograficzny, Odporność na 

choroby (+2 do testu Budowy przy 

zachorowaniu) 

Elf Zwinność +1, Charyzma +2, wrażliwy 

wzrok 

Ork Budowa +3, Siła +2, Charyzma -1, 

Inteligencja -1, wrażliwy wzrok 

Troll Budowa +5, Zwinność -1, Siła +4, 

Inteligencja -2, Siła Woli -1, Charyzma -2, 

wzrok termograficzny, +1 do Zasięgu Ataku 

w Walce w Zwarciu, Pancerz Skórny 

(Budowa +1) 

 

 

Magia 
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 Priorytet nadany kategorii Magii określa, czy postać jest czarownikiem. Jeżeli postać jest 

człowiekiem, i ma być pełnowartościowym czarownikiem, Magii należy nadać priorytet A. Jeżeli 

postać jest metaczłowiekiem i ma być czarownikiem, Magii trzeba nadać priorytet B. Tak więc 

czarownik - człowiek przypisze priorytet A Magii, a priorytet E (najprawdopodobniej) - kategorii 

Rasa. Czarownik - metaczłowiek nada priorytet A Rasie, natomiast priorytet B - Magii.  

 Sposób przyporządkowania priorytetów nie określa, czy postać jest czarownikiem tradycji 

szamańskiej czy hermetycznej. O tym decyduje wybór gracza. 

 

Adepci 

 Adepci, magowie o ograniczonych zdolnościach, przyporządkowują priorytety w inny sposób. 

Adepci - ludzie muszą nadać Magii priorytet B, a adepci - metaludzie muszą nadać Magii priorytet C. 

Adept - człowiek przyporządkuje priorytet C kategorii Magia, a priorytet E - kategorii Rasa 

(zauważcie, że wciąż ma do dyspozycji priorytet A). Adept - metaczłowiek nada priorytet A kategorii 

Rasa, a priorytet C nada Magii (wciąż jeszcze posiada B). 

 Podobnie jak przy pełnych czarownikach, priorytety nie decydują o tym, jakiego typu 

adeptem zostaje postać - rozstrzyga tu decyzja gracza. 

 

Atrybuty 

 Po dokonaniu wyboru rasy postaci, i decyzji czy będzie ona aktywna magicznie, czas na 

określenie priorytetu dla kategorii Atrybuty. Przyporządkowany tutaj priorytet określa, ile punktów 

będzie mieć gracz do rozdzielenia pomiędzy sześć Atrybutów Fizycznych i Umysłowych (Budowa 

Zwinność, Siła, Inteligencja, Siła Woli i Charyzma). Im wyższy priorytet nadamy kategorii Atrybuty, 

tym więcej będzie dostępnych punktów. Priorytet A daje 30 punktów, B daje 24 punkty, C daje 20 

punktów, D daje 17 punktów i E daje zaledwie 15 punktów.  

 Następnie gracz rozdziela uzyskane punkty pomiędzy sześć Atrybutów Fizycznych i 

Umysłowych. Atrybuty Specjalne (Esencja, Magia i Reakcja) traktowane są w inny sposób (zobacz 

niżej). 

 Punkty te rozdzielane są wedle życzeń gracza, z uwzględnieniem dwóch ograniczeń: po 

pierwsze żadna postać nie może zaczynać gry z poziomem jakiejś Atrybuty wyższym niż podany dla 

jej rasy w Tabeli Maksimów Rasowych na i po drugie wszystkie Atrybuty muszą mieć poziom co 

najmniej równy 1. Po rozdaniu punktów pomiędzy Atrybuty, uwzględniamy modyfikatory 

wynikające z Rasy postaci, dodając lub odejmując ich wartość od ustalonego poziomu Atrybutów. 

Pamiętajmy, że także po modyfikacjach ostateczny poziom Atrybutów nie może przekraczać 

maksymalnego poziomu dla danej rasy, ani też nie może być mniejszy niż 1. 

 Wszystkie postaci zaczynają z Esencją równą 6. Wartość ta może się zmniejszać, jeżeli 

postać zakupuje cyberwszczepy. Jeżeli postać jest czarownikiem, (o czym decyduje priorytet 

przyznany kategorii Magia), jego początkowy poziom Magii wynosi 6. Trzeba jednak pamiętać, iż 



 20 

Magia równa jest Esencji czarownika, z zaokrągleniem w dół. Czarownik z Esencją na poziomie 3,75 

będzie miał Magię równą 3.  

 Poziom Reakcji postaci równy jest sumie jej Zwinności i Inteligencji podzielonej przez 2 z 

zaokrągleniem w dół.  

 Punkty z kategorii Atrybuty nie mogą być wydawane ani na Esencję, ani na Magię, ani też na 

Reakcję.  

 

Umiejętności 

 Gracz rozdziela uzyskane Punkty Umiejętności (według przyznanego priorytetu) do 

wybranych przez siebie Umiejętności. Priorytet A daje 40 punktów, B daje 30 punktów, C daje 24 

punkty, D daje 20 punktów, a E daje 17 punktów.  

 Gracz może wybierać dowolne umiejętności z rozdziału Umiejętności, z następującymi 

zastrzeżeniami: tylko postaci posiadające Magię (ci, którzy przyznali jej właściwy priorytet), mogą 

używać umiejętności rzucania czarów i Przywoływania. W tym przypadku najlepiej będzie, jeśli gracz 

sporządzi listę umiejętności, które chciałby, aby posiadała jego postać, i przyporządkuje im 

posiadane Punkty Umiejętności. Nie ma ograniczeń co do sposobu rozdziału Punktów Umiejętności, 

poza tym, że początkująca postać nie może mieć umiejętności na poziomie wyższym niż 6, chyba, 

że w grę wchodzą Koncentracje lub Specjalizacje (zobacz Koncentracje i Specjalizacje, 

Umiejętności). 

 Stosując Koncentracje lub Specjalizacje, przestrzegaj następujących reguł:  

 - Dla każdej ogólnej umiejętności dostępna jest tylko jedna Koncentracja lub Specjalizacja. 

Każda umiejętność ogólna może zostać nabyta tylko raz.  

 - Stosując Koncentrację, dodaj +1 do Poziomu ogólnej Umiejętności dla określenia Poziomu 

Koncentracji, a następnie zmniejsz Poziom ogólnej Umiejętności o -1. Przykładowo, postać, która 

przeznaczyła 5 punktów na umiejętność ogólną Broń Palna i wybiera Koncentrację na Pistoletach 

(kategoria Broni Palnej) uzyskuje ostatecznie umiejętność Broń Palna na poziomie 4 (5 - 1) i 

Koncentrację na Pistoletach na poziomie 6 (5 + 1). 

 - Stosując Specjalizację, dodaj +2 do Poziomu ogólnej Umiejętności dla określenia Poziomu 

Specjalizacji, a następnie zmniejsz Poziom ogólnej Umiejętności o -2. Postaci ze Specjalizacją 

posiadają również właściwą Koncentrację na poziomie równym początkowemu poziomowi 

Umiejętności ogólnej. Wracając do poprzedniego przykładu, gdyby postać wybrała Specjalizację w 

Ares Predator (rodzaj pistoletu), miałaby umiejętność Ares Predator na poziomie 7 (5 + 2), 

Koncentrację na Pistoletach na poziomie 5 (wyjściowy Poziom Umiejętności) i odnoszącą się do 

pozostałej broni umiejętność Broń Palna na poziomie 3 (5 - 2). 

 Umiejętności Specjalne również mogą być "kupowane" w trakcie tworzenia postaci, ale 

podlegają zatwierdzeniu przez mistrza gry. Jedną z istotnych Umiejętności Specjalnych jest 

znajomość języka. Wszystkie postaci znają swój język ojczysty na poziomie Inteligencja + 2 (wynik 

może przekraczać 6). Postaci z Ulicznym poziomem życia (zobacz Pieniądze, poniżej) znają też 
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lokalny dialekt języka takiego jak Mowa Miast czy Slang Tuneli na poziomie połowy ich Inteligencji 

(z zaokrągleniem w dół). Znajomość innych języków może być "kupowana" tak jak pozostałe 

umiejętności, ale zapoznaj się z resztą danych na ten temat pod hasłem Języki. 

 Początkowa umiejętność musi mieć co najmniej poziom równy 1.  

 

Zasoby 

 Ta kategoria zapewnia postaci dwie rzeczy: pieniądze na zakup cyberwszczepów, sprzętu i 

dodatków oraz Punkty Mocy na zyskiwanie czarów i fokusów. Wyłącznie czarownicy uzyskują Punkty 

Mocy, ale wszystkie postaci dostają pieniądze. Priorytet A zapewnia 1000000 ¥ i 50 Punktów Mocy, 

B oferuje 4000000 ¥ i 35 Punktów Mocy, C daje 90000 ¥ i 25 Punktów Mocy, D daje 5000 ¥ i 15 

Punktów Mocy, a E zapewnia oszołamiające 500 ¥ i 5 Punktów Mocy (a czego żeś się spodziewał 

dając najniższy priorytet?). 

 

Pieniądze 

 W świecie lat 2050-tych, pieniądze wyrażane są wyłącznie w międzynarodowej jednostce 

monetarnej - nujenach (¥). To za nujeny kupuje się cyberwszczepy, sprzęt, dodatki, nimi pokrywa 

się pieniężny koszt fokusa. 

 Aby kupić jakiś wszczep cybernetyczny, gracz wybiera dany przedmiot z listy, płaci podaną 

tam cenę i zmniejsza Esencję postaci o wskazaną wartość. Pamiętaj - Esencja nigdy nie może spaść 

poniżej 0, a Magia jest bezpośrednio związana z Esencją (zobacz Magia). Podczas tworzenia postaci 

ignorujemy Dostępność, Cenę Uliczną i wszelkie koszty chirurgii czy instalacji związane z 

implantacją. Jednak gdy gra się już rozpocznie, gracz musi ponosić te koszty i brać pod uwagę 

dostępność.  

 Aby zakupić sprzęt, zwyczajnie płacimy cenę wymienioną w rozdziale Sprzęt, pamiętajmy 

jednak, że postać nie może zaczynać gry posiadając sprzęt o poziomie wyższym niż 6. Czarownik 

kupujący fokus, musi ponieść pieniężny koszt jego nabycia, i wyrażony w Punktach Mocy koszt 

dostrojenia go do siebie (zobacz niżej). Pamiętajcie o pozostałych wydatkach - amunicja, pancerze, 

cyberdeki, programy, materiały dla przywołań, biblioteki magiczne itd. 

 Aby kupić dodatki, wydajemy kwotę odczytaną w poniższej tabeli. Poziom życia musi być 

zakupiony w trakcie tworzenia postaci. Jeśli postać nie zapłaci za poziom życia, to mieszka na ulicy, 

czy jej się to podoba, czy nie. Postać może wykupić kilka miesięcy danego poziomu życia, płacąc z 

góry za dłuższy czas w trakcie tworzenia postaci. Pamiętajmy też, że postać dostaje dwa darmowe 

kontakty. 

 

KOSZT DODATKÓW 

Dodatek Koszt 

Kontakt 5000 ¥ 

Kumpel 10000 ¥ 
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Gang/ Plemię 50000 ¥ 

Świta 200000 ¥ 

Poziom Życia:  

 - uliczny 0 ¥ 

 - slamsowy 100 ¥ na miesiąc 

 - niski 1000 ¥ na miesiąc 

 - średni 5000 ¥ na miesiąc 

 - wysoki 10000 ¥ na miesiąc 

 - luksusowy 100000 ¥ na miesiąc 

 

Punkty Mocy 

 Drugim rodzajem dostępnych zasobów są Punkty Mocy. Wykorzystuje się je na zakup czarów 

i dostrajanie fokusów - przedmiotów obdarzonych magiczną energią, z których korzystają 

czarownicy. Czary wybiera się w sposób podobny do Umiejętności. Gracz powinien przejrzeć 

Zestawienie Czarów, wybrać czary, które chciałby, aby znała jego postać, zapisać je i 

rozdysponować pomiędzy nie posiadane Punkty Mocy. Pamiętajmy, że żaden początkowy czar nie 

może mieć Siły większej niż 6. Ważną kwestią jest też pamiętanie o modyfikatorach za totem przy 

wybieraniu czarów - będzie to miało wpływ na sposób odgrywania postaci.  

 Postać kupująca fokus musi ponieść koszt dostrojenia tegoż, płacąc z posiadanych Punktów 

Mocy. Jeżeli, przykładowo, koszt dostrojenia fokusa wynosi 8 punktów Karmy, postać musi wydać 8 

Punktów Mocy plus koszt pieniężny, aby nabyć ten fokus.  

 

Więcej Metaludzi (Opcja) 

 W świecie gry Shadowrun, metaludzie są zdecydowaną mniejszością. System tworzenia 

postaci odzwierciedla to poprzez uczynienie priorytetu koniecznego dla zostania metaczłowiekiem 

bardzo kosztownym w porównaniu do innych priorytetów na tym samym poziomie. To pozwala na 

utrzymanie liczby metaludzi wśród shadowrunnerów na poziomie bliskim rzeczywistego odsetka 

metaludzi w świecie gry.  

 Jeżeli mistrzowi gry odpowiada ponadprzeciętny odsetek metaludzkich postaci graczy w jego 

grze, może obniżyć wymagany priorytet dla metaludzi z A do C, wprowadzając priorytet A dla 

pełnych czarowników i B dla adeptów dla wszystkich ras - ludzi i metaludzi. 

 Może to wywołać dość nierealną częstotliwość występowania metaludzi w grze (ale w końcu 

to oni właśnie są mocni). 

 

Alergie (Opcja) 

 Z wyboru gracza, postać metaludzka może otrzymać alergię w trakcie tworzenia postaci. 

Może to być uczulenie na różne substancje czy warunki, o różnym stopniu uciążliwości. Gracze mogą 

wybierać alergie i ich uciążliwość z poniższej tabeli. 
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 W zamian za alergię, gracz uzyskuje dodatkowe punkty dla tworzenia postaci. Może to być w 

formie punktów na zakup Atrybutów Umiejętności, Punktów Mocy czy dodatkowych nujenów (¥). 

Postać może otrzymać premię tylko w jednej z tych kategorii, albo za alergię, albo za jej uciążliwość, 

ale w każdym z tych dwóch przypadków może wybrać inną kategorię.  

 Więcej na temat alergii i ich uciążliwości można znaleźć w rozdziale Drapieżcy. 

 

TABELA ALERGII I ICH UCIĄŻLIWOŚCI 

Alergia Atrybuty Umiejętności Punkty Mocy Nujeny 

wobec rzadkich 

okoliczności 

żelazo, srebro 

+1 +1 +1 +200 ¥ 

wobec częstych 

okoliczności 

plastik, 

zanieczyszczeni

a, światło 

słoneczne 

2 +2 +2 +400 ¥ 

Uciążliwość Atrybuty Umiejętności Punkty Mocy Nujeny 

okazyjna - - - - 

słaba +1 +2 +1 +100 ¥ 

średnia +2 +3 +2 +200 ¥ 

silna +3 +4 +3 +300 ¥ 

 

 

GŁÓWNA TABELA TWORZENIA POSTACI 

Priorytet Rasa Magia Atrybuty Umiejętności Zasoby 

A metaczłowiek Czarownik - 

człowiek 

30 punktów 40 punktów 1000000 ¥/ 50 

B człowiek Adept - 

człowiek/ 

Czarownik - 

metaczłowiek 

24 punkty 30 punktów 400000 ¥/ 35 

C człowiek Adept - 

metaczłowiek 

20 punktów 24 punkty 90000 ¥/ 25 

D człowiek - 17 punktów 20 punktów 5000 ¥/ 15 

E człowiek - 15 punktów 17 punktów 500 ¥/ 5 

 

KOMPLETOWANIE POSTACI 
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 Jak dotąd, tworzona postać to tylko liczby. Czas na ich podstawie rozpocząć prawdziwe 

tworzenie. Najpierw upewnijmy się, czy nic do tej pory nie pominęliśmy. 

 - Jeżeli postać jest czarownikiem, to jakiego typu? Jeżeli szamanem, jaki jest jej totem? 

(podobnie sprawdzamy adeptów). 

 - Czy priorytety Rasy i Magii były właściwie przydzielone? 

 - Czy rozlokowano wszystkie dostępne punkty na Atrybuty i naniesiono modyfikatory 

rasowe? 

 - Czy wydano wszystkie punkty Umiejętności, z odpowiednimi zmianami za Koncentracje i 

Specjalizacje (jeśli z nich korzystano?) 

 - Czy postać posiada niezbędne cyberwszczepy, sprzęt, czary, kontakty, fokus itd. ? 

 - Czy wybrano poziom życia postaci? 

 

Początkowe Pieniądze 

 Wszystkie nie wydane przy tworzeniu postaci nujeny postać wnosi ze sobą do gry, w relacji 

10 : 1. Jeżeli więc po stworzeniu postaci pozostało komuś 15000 ¥, postać zaczyna grę z 1500 ¥ w 

kieszeni (15000 : 10). 

 Dodatkowo postać otrzymuje 3k6x1000 ¥ na początku gry. 

 

Początkowa Karma 

 Ludzie zaczynają grę z 1 punktem w swojej Puli Karmy. Metaludzie zaczynają z 2 punktami 

w Puli Karmy, chyba, że korzystamy z opcji Więcej Metaludzi - wtedy dostają tylko 1 punkt (a co? 

Chciałbyś wszystko naraz?) 

 Nowy zespół shadowrunnerów otrzymuje 2 punkty w Puli Karmy zespołu. Początkujące 

postaci mogą oddać część swojej początkowej Karmy do Karmy zespoły, jeśli chcą.  

 A teraz przechodzimy do zabawy. 

 

OŻYWIANIE POSTACI 

 Aby uzyskać maksimum radości z gry, gracze powinni przyoblec swoje postaci w ciało, tchnąć 

w nie iskrę życia. Powiedzmy to raz jeszcze - postać bez tła pozostaje tylko cyframi na kartce 

papieru.  

 Podajemy poniżej kwestie rozstrzygane przez wielu pisarzy i scenarzystów przy ożywianiu 

postaci. Ich rozważenie pozwoli graczom na stworzenie pełniejszego tła postaci, które będą mogli 

dalej rozwijać.  

 

DWADZIEŚCIA PYTAŃ 

 Każdy z graczy powinien zapisać te pytania na kartce, i odpowiedzieć na nie, jak 

najobszerniej, w imieniu swojej postaci. Pod każdym pytaniem zamieszczamy problemy do 

rozważenia i możliwe konsekwencje decyzji. 
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Jaka jest płeć postaci? 

 Wybór jest prosty: mężczyzna lub kobieta, ale jaka różnica! Potrzeby i perspektywy 

biologiczne, społeczne i - jak twierdzą niektórzy - psychiczne są różne u kobiet i mężczyzn. W latach 

2050, w zarządzaniu i polityce awansów korporacji seksizm jest już raczej przeszłością, ale 

niekoniecznie jest nią na ulicach, gdzie relacje międzyludzkie są bardziej osobiste. Co będzie, gdy 

kolejny uliczny samuraj, jakiego spotka twoja postać będzie kobietą, i to zdeklarowaną seksistką? 

 

Jaka jest fizyczna wielkość postaci? 

 Czy twoja postać to wysoki, chudy krasnolud? Może niski, grubawy elf? A może jest po prostu 

przeciętna? 

 

Jaki jest kolor włosów, oczu i skóry postaci? 

 Jest różnica pomiędzy kolorem naturalnym, a wywołanym. Współczesna chirurgia 

kosmetyczna to zadziwiająca rzecz, a używają jej właściwie wszyscy (obie płci) w jakimś tam 

stopniu. Jaki kolor (kolory) mają włosy postaci? Jaką nosi fryzurę? Dlaczego? Co z kolorem oczu? Czy 

są naturalne? (Cyberoczy mogą wyglądać niemal dowolnie). Czy postać potrzebuje okularów, nosi 

szkła kontaktowe, a może przeszło operację korekty wzroku? Co z kolorem skóry? 

 Metaludzie pochodzą od wszystkich typów rasowych, więc tak, są skośnookie krasnoludy i 

czarnoskóre elfy. Znaleźć można niemal każdą możliwą kombinację rasową. pamiętajmy tu, że 

rasizm w latach 2050 związany jest z rasą (człowiek, krasnolud, elf, ork, lub troll), a nie z kolorem 

skóry. (Dlaczego miałby cię martwić ten podpity facet stojący koło ciebie w wagonie metra, skoro to 

coś zaraz za nim ma pięści wielkości twojej głowy?) 

 

Jaki jest ogólny wygląd postaci? 

 Postać nosi się prosto, czy może jest przygarbiona? Ubiera się anarchistyczne, stylowo czy 

złowieszczo? Zachowuje się w sposób onieśmielający czy niedbały? Czy jest atrakcyjna? Czy ma 

jakieś znaki szczególne, wyróżniający się kształt głowy, twarzy, kończyn? 

 Co może pomyśleć sobie ktoś widzący postać po raz pierwszy? 

 

Gdzie urodziła się postać?  

 Dziecko wychowane w Seattle będzie miało inne doświadczenia niż wychowane na obszarze 

plemiennych ziemi NAN. Co tam, nawet dzieciak wychowany w bogatej dzielnicy będzie miał inne 

doświadczenia, niż ten z biedniejszej dzielnicy - wychowany kilka bloków dalej. Zdecyduj, w jakim 

kraju, prowincji, mieście, a jak się da, to i dzielnicy (przynajmniej co do klasy) urodziła się postać. 

Wielu psychologów uważa, że to, kim jesteśmy jako dorośli jest uwarunkowane głownie tym, kim 

byliśmy jako dzieci. Pomyśl o dzieciństwie postaci, sąsiadach, przyjaciołach, rodzinie. 
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Ile postać ma lat? 

 Kluczowe znaczenie ma tutaj, kiedy postać się urodziła. Czy żyła już w roku 2011, przez 

Przebudzeniem? Czy pamięta Traktat Denver w 2018? Krach Komputerów w 2029? Noc Gniewu w 

2039? Albo secesje Tir Tairngire - państwa elfów - od NAN cztery lata wcześniej? Wszystkie te 

zdarzenia, i wiele jeszcze innych opisanych w rozdziale I Tak Nastało, by Przeminąć, zmieniły świat. 

Czy postać była blisko nich, czy była ich uczestnikiem? Jak wpłynęły na rodzinę, znajomych?  

 

Jaka była rodzina postaci? 

 Co robią rodzice postaci? Jak rodzina wspierała postać? Rodzice żyją w związku, czy są po 

rozwodzie, może w separacji? Jaka to była rodzina? Czy postać ma rodzeństwo? Gdzie ono jest i co 

robi? Czy postać utrzymuje z nimi kontakt? A może w ogóle nie zna swojej rodziny? Jeśli nie, jaka 

była rodzina zastępcza? 

 

Czy postać założyła własną rodzinę? 

 Czy postać jest po ślubie? Po rozwodzie? W separacji? Czy ma dzieci? Jeśli nie, to czy chce je 

mieć? 

 

Jak i gdzie postać odbierała wykształcenie? 

 Gdzie postać zdobyła swoje umiejętności? Chodziła do szkoły? Kontynuowała po niej naukę? 

Gdzie? To była szkoła prywatna, publiczna czy korporacyjna? Może postać miała prywatnych 

nauczycieli, a może pobierała nauki tylko w twardej szkole życia? 

 

Czy postać kiedykolwiek zarabiała na życie w inny sposób? 

 Jasne, że teraz jest shadowrunnerem, ale co było przedtem? Czy postać kiedykolwiek 

zarabiała pieniądze w legalny sposób? Czy lubiła swoją pracę? Dlaczego ją porzuciła? Czy wróci? 

 

Jakie są polityczne i religijne przekonania postaci? 

 To bardzo drażliwe kwestie, ale co z nimi? Czy postać ma określone poglądy polityczne? Jakie 

to poglądy? Czy jej/ -go rodzina była religijna? Czy nadal taką jest? Czy może postać zmieniała 

religię? Dlaczego? 

 

Jaki jest kodeks moralny postaci? 

 Czy postać zabija? Dlaczego? Kiedy uważa zabójstwo za usprawiedliwione? Czy uważa, że 

zabijanie można zaakceptować? W jakich okolicznościach? Jaki jest stosunek postaci do problemów 

kary śmierci, aborcji, eutanazji? Czy postać posiada własny kodeks etyki seksualnej, albo chociaż się 

nad tym zastanawia? 

 

Czy postać ma jakieś cele? 
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 Czy to, co postać robi, jest tym, co chce robić zawsze? Czy ma jakieś dalej sięgające ambicje? 

Czy podoba jej się wszystko tak, jak jest? Jeśli nie, to dlaczego, i co planuje zrobić z tym, co jej się 

nie podoba? Jak długo to potrwa i czy postać chce tak długo czekać? 

 

Dlaczego postać jest shadowrunnerem? 

 Jaka droga sprowadziła postać do tego zajęcia? Robi to dla emocji? Dla pieniędzy? Żeby grać 

na nosie możnym tego świata? Jako etap jeden z elementów większego planu? Jako oświadczenie 

polityczne? Czy jakieś zdarzenie czy okoliczności mogą spowodować, że postać odejdzie od tego 

biznesu? 

 

Jaka jest osobowość postaci? 

 Czy postać jest pesymistą? Idealistą? Radykałem? Konserwatystą? Czy jest zrezygnowana? 

Łatwa we współżyciu? Wojownicza? Jest samotnikiem? Jest wybuchowa? Uczuciowa? Obsesyjna? 

Ekstrawertyk? Introwertyk? Jest przesądna? Ambiwalentna? Racjonalna? Pochłania ją pasja, czy 

ogarnia zwątpienie? 

 

Jakie są wyjątkowe kwalifikacje postaci? 

 Niekoniecznie chodzi tu o umiejętności jako takie, ale o to, w czym postać jest dobra. Czy 

łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi? Czy potrafi dbać o sprawy handlowe? Przydzielać zadania? 

Przewidująco planować?  

 

Czy istnieje coś, czego postać po prostu nie potrafi? 

 Zbliżać się z ludźmi? Oceniać się realistycznie? Dobrze pracować w grupie? Jasno rozumować 

w warunkach stresu? Obchodzić się z pieniędzmi? 

 

Czego postać nienawidzi? 

 Korporacji? Orków? Swojej pracy? Osobistych pytań? Sentymentalności? Mediów? Rodziny? 

Pewnych ludzi? Społeczeństwa w ogóle? 

 

Co postać kocha? 

 Brzeg morza? Widok z wysokich budynków? Ciszę? Głośną muzykę? Sztukę? Prowadzenie 

interesów? Konkretną osobę? Konkretne miejsce? 

 

Jak nazywa się postać? 

 Pod jakim nazwiskiem postać się urodziła? Jakiego używa obecnie? Czy postać sama wybrała 

swoje imię, czy to może przydomek lub dowcip? 

 

KARTA POSTACI 
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 Gratulacje! Narodziła się postać. Wypełnij teraz kartę postaci, zamieszczoną na końcu 

książki. W razie potrzeby wykonajcie kserokopie czystej karty postaci.  

 Postać jest gotowa do gry. 
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OCHRONIARZ 

  

 "W mojej pracy, jak raz nawalisz, to już raczej nigdy nie będziesz pracować. Kto cię 

wynajmie, kiedy będzie wiedział, że raz już skrewiłeś, a klient oberwał? Reputacja jest wszystkim." 

 "Jeśli mnie wynajmiesz, możesz mi zaufać. Moje oczy wszystko widzą, moje uszy wszystko 

słyszą, ale nie pamiętam nic z tego, co chcesz abym zapomniał. To część mojej pracy. Jeśli mi nie 

wierzysz, to po co miałbym dla ciebie pracować?" 

 "Wynajmij mnie, a będziesz mógł spać spokojnie. W moich rękach jesteś bezpieczny. Nikt nie 

dostanie się blisko ciebie, a jak ktoś spróbuje, to ja się nim zajmę. Mogę to rozegrać tak łagodnie, 

lub tak ostro, jak sobie zażyczysz." 

 "Zrobię, co tylko każesz, chyba że zaczną fruwać kulki. Wtedy to ty robisz dokładnie to, co 

powiem. Jak powiem skacz - skaczesz. Powiem biegnij - biegniesz. Kiedy twoje życie będzie 

zagrożone, zacznie się moja robota". 

 Komentarz: Ochroniarz jest zawodowcem, a ochrona osób to jego specjalność. Jego praca 

może być tak nudna, jak pilnowanie pracującego w domu programisty-odludka, albo tak 

ekscytująca, jak ochrona najnowszej słodziutkiej gwiazdki simsensu podczas jej pierwszej 

europejskiej trasy.  

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  6 (9)   Prowadzenie samochodu: 6 

Zwinność:  6   Broń Palna: 6 

Siła:   5   Negocjacje: 4 

Charyzma:  3   Skradanie się: 2 

Inteligencja: 5   Walka wręcz: 6 

Siła Woli:  5 

Esencja:  0,2 

Reakcja:  5 (9) 

 

Inicjatywa: 9 + 3k6 

 

Pule Kości 

 Walka: 8 

 

Cyberwszczepy 

Filtry powietrzne: 5 

Pancerz Skórny: 3 

Umiem-softy: 

Walka z Bronią: 3 
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 Prowadzenie Motocykla: 3 

 Elektronika: 3 

 Pilotowanie Śmigłowców: 3 

 Pilotowanie Samolotów: 3 

 (4) mikrosofty z różnymi specjalizacjami w Etykiecie, każdy 3 poziomu. 

 

Kontakty 

Wybierz (2) kontakty 

 

Sprzęt: 

(3) zapasowe magazynki 

Ares Predator (ISPO złącze, 50 naboi eksplozyjnych) 

Odzież kuloodporna (3/1) 

Ukryta kabura 

Kontrakt DocWagon™ (Złoty) 

Wysoki poziom życia (opłacony na 2 miesiące naprzód) 

Podbity Płaszcz (4/2) 

Kieszonkowa sekretarka 

Przenośny telefon (doprowadzony do ucha) 

Ubranie Tres Chic 

Początkowa gotówka 

11,474 ¥. 
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MAG WALKI 

 

 "Nikt nie podważa stwierdzenia, że samuraj jest władcą materialnych ulic, lecz jeśli spojrzysz 

na problem z punktu widzenia całości istnienia, na tym świecie nie pozostaje się długo". 

 "Nie jestem przeciętnym magiem. Choć moje zainteresowania dotyczą wszelkich arkanów, 

moją pasją jest zastosowanie mistycznych teorii. Moje utrzymanie jest kosztowne, gdyż 

przestrzegam korzystania z samych najlepszych rzeczy. Nie można cieszyć się życiem tak jak ja, 

jeśli się tylko siedzi z nosem w opasłych, zakurzonych tomiszczach." 

 "Nigdy nie martwię się o pieniądze - moje usługi są zbyt cenne dla tych, których stać na moją 

cenę."  

 

 Komentarz: Mag walki wywodzi się z elitarnej grupy czarowników oddanej idei stosowania 

magii w walce. Podczas strzelaniny, jego nagłe przybycie może całkowicie zmienić układ si ł. Mag 

walki to gotowa do akcji, potężna maszyna śmierci, poważny problem dla większości samurajów. 

Byłoby jednakże głupotą ze strony maga mierzenie się z samurajem twarzą w twarz. Podstęp i 

wybieg zawsze będą jego najpotężniejszą bronią.  

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  2 (3)   Prowadzenie samochodu: 6 

Zwinność:  4   Broń Palna: 6 

Siła:   2   Negocjacje: 4 

Charyzma:  2   Skradanie się: 2 

Inteligencja: 5   Walka wręcz: 6 

Siła Woli:  5 

Esencja:  5,8 

Magia:  5 (7) 

Reakcja:  4  

 

Inicjatywa:  4 + 1k6 

 

Pule Kości: 

 Walka: 7 (9) 

 Magia: 6 (8) 

 

Cyberwszczepy 

 Cyberoczy - wzrok wrażliwy i termograficzny 

 

Sprzęt 
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Kamizelka kuloodporna (5/3) 

Kontrakt DocWagon™ (złoty) 

PM HK227 (celownika laserowy, 50 naboi) 

Średni poziom życia (opłacony na miesiąc naprzód) 

Fokus Mocy (2) 

Węzeł czaru (Zbroja/2 sukcesy) 

Węzeł czaru (Osobisty zmysł walki/4 sukcesy) 

 

Czary 

 Walka: 

  Sfera Mocy:    4 

  Włócznia Mocy:   4 

  Włócznia Siły:   3 

 Detekcja: 

  Jasnowidzenie:   3 

  Wykrycie Wrogów:   2 

  Osobisty Zmysł Walki:  5 

 Leczenie:  

  Uzdrowienie:    3 

  Przyspieszenie Reakcji (+2):  2 

 Manipulacja: 

  Zbroja:    3 

  Konfuzja:    3 

Początkowa Gotówka:  

14,100 ¥ 

 

DEKERKA 

 

 "Technomancer, oto kim jestem. Czarnoksiężnik technologii, nie jakiejś błyszczącej 

plątaniny światełek. Potężny komputer czeka na moje rozkazy, gotów na najlżejsze skinienie mych 

pragnień." 

 "Chcesz okno w czyimś lodzie - potrzebujesz mnie. Mam takie programy, które rozwalą 

wszystko. Masz shadowrun do zrobienia? Nie ma sprawy. Byłam już na wielu, i zawsze wychodziłam 

cało. Żaden tropiciel nie złapie mojego śladu, a o glinach można zapomnieć. Uderzam szybko i 

mocno, a potem znikam - duch w Sieci. Wszystko co znajdą, to moja ksywa - i to tylko jeśli im na 

to pozwolę."  
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 "Lepiej, żebyś miał duże konto, koleś. Nie jestem tania. Jestem z pierwszej ligi, nie robię tego 

dla zabawy. jestem szybka i giętka - a tego ci trzeba. Matryca to mój dom, inaczej byłabym nikim. 

Póki się nie włączysz i nie zobaczysz binarnego horyzontu cyberprzestrzeni, jesteś martwy." 

 "Może słyszałeś o Fastjacku? No to zapomnij o nim. Ja jestem teraz najlepsza, a jego wrzucą 

do plików z historią." 

 Komentarz: Dekerka to kowboj cyberprzestrzeni, potomkini komputerowych hakerów 

późnego 20 wieku. Włącza się do Matrycy, by sterować przepływem danych dla własnych celów, 

szukając wielkiego numeru, który zapisałby ją w annałach technomancerów. Balansuje na granicy 

prawa, przekraczając ją częściej niż tylko czasami. 

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  2    Prowadzenie motocykla: 4 

Zwinność:  4   Broń Palna: 3 

Siła:   3   Obsługa Komputera 6 

Charyzma:  1   Teoria komputerowa 6 

Inteligencja: 6   Obsługa Komputera (B/N) 6 

Siła Woli:  4   Elektronika: 6 

Esencja:  5,5   Etykieta (ulica) 5 

Reakcja:  5 (7)*   Nauki Fizyczne: 4 

 

Inicjatywa:  5 (7)* + 1k6 (2k6)* 

* uwzględniamy tylko w Matrycy 

 

Pule Kości 

 Walka:  7 

 Łamanie:  11 (13)* 

* uwzględniamy tylko w Matrycy 

 

Cyberwszczepy 

Łącze danych 

Blok pamięci (30 Mp) 

 

Kontakty 

Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt 

Fuchi Cyber-4 (z Koprocesorem Reakcji 1) 

Programy: 
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 Bud    5 

 Unik    4 

 Maskowanie   4 

 Sensory   5 

 Atak    6 

 Przeszukiwanie  4 

 Oszukiwanie   4 

Warsztat Mikrotroniczny, biurowy Komputer osobisty (100 Mp) 

Yamaha Rapier 

Ruger Super Warhawk (z 10 sztukami zwykłej amunicji) 

Średni poziom życia 

Początkowa gotówka:  

10,860 ¥. 

 

DETEKTYW 

 

 "Powiedziano mi, że mnie szukasz. No to znalazłeś. Opowiedz więc swoją historię - mam czas. 

Tylko najpierw wsuń swój kred-chip w gniazdo mojego kompa. Może i mam czas, ale nie mam chęci, 

póki nie sprawdzę, że ty masz szmal. Czas to pieniądz, koleś. Po prostu wsuń go w gniazdo. Pudełko 

zapisze ci moje stawki i referencje." 

 "Referencje pozwolą ci prześledzić blaski mojej wspaniałej kariery - ocalone dziewice 

(dodatkowa opłata za zachowanie stanu pierwotnego), odszukani zaginieni, zagubieni niepotrzebni 

- nic nie wymazuję. Dobra, nie ma po co gadać. Widzę, że twoje oczy zeskanowały już samochwałkę. 

Podał ci Charlie, ten na stójce, czy Stevie, a może Snitch? A właściwie nieważne. Nie szukałbyś mnie, 

gdyby ktoś ci mnie nie polecił." 

 "A teraz, zanim przejdziemy dalej, pozwól, że wreszcie sprawdzę stan twojego konta. O 

kurczę! Dobra, mam i czas, i chęć. Jaką masz dla mnie robotę?" 

 Komentarz: Detektyw wiedzie ciężki żywot, pomiędzy mrokami zbrodni a surową 

światłością korporacyjnego i miejskiego życia. Aby żyć w zgodzie ze swym kodeksem honoru i 

sprawiedliwości, wciąż idzie na nowe kompromisy, każdego dnia i każdej nocy. Nie wykorzysta 

magii, choć często się o nią ociera, i nie fundnie sobie dopalaczy, choć to często zmniejsza jego 

szanse. Powie ci, że mężczyzna musi ustać na własnych nogach. 

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  4    Biotechnologia: 2 

Zwinność:  4   Broń Palna: 6 

Siła:   3   Obsługa Komputera 4 

Charyzma:  3   Negocjacje: 6 
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Inteligencja: 6   Skradanie się: 5 

Siła Woli:  4   Walka wręcz: 6 

Esencja:  6   Etykieta (ulica) 4 

Reakcja:  5    Etykieta (korporacja): 3 

     Prowadzenie samochodu: 4 

Inicjatywa: 5 + 1k6  

 

Pule Kości 

 Walka: 7 

  

Cyberwszczepy 

Brak 

 

Kontakty 

Wybierz (6) Kontaktów 

 

Sprzęt 

Ares Predator (10 pocisków) 

Kamizelka Kuloodporna (2/1) 

Ford Americar (sfatygowany) 

Niski poziom życia (opłacony 1 miesiąc z góry) 

Mikro-magnetofon 

Kieszonkowa sekretarka Sony 

Pistolet Walter Palm (10 pocisków) 

Początkowa gotówka:  

12,311 ¥. 

 

KRASNOLUD - NAJEMNIK 

 

 "Och, har-har, łapię. To był żart, nie? Mam dla ciebie nowiny, koleś. Kiedy pociągnę za spust 

mojego FN-HAR, to nie moje flaki będą rozwleczone po pokoju." 

 "Tam było gorąco - tak się składa, że tam byłem. Moja opalenizna tego dowodzi - i moje 

blizny. A może chcesz zobaczyć mój paszport, co? A który?" 

 "Masz przed sobą sześć ostatnich raportów na temat mojej skuteczności. Bez śladu 

czerwonego atramentu. Są potwierdzone. Sam wiesz, co by było, gdybym je walnął. Ale nie 

podważaj dłużej mojej uczciwości, bo te papiery jeszcze się mogą zaczerwienić..." 

 "Znasz moje stawki. Umowa stoi?" 
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 Komentarz: Krasnoludzki najemnik może być rzadkością w korporacyjnych armiach świata, 

ale jest bez wątpienia twardym zawodowcem. Jego rozmiary dają mu przewagę w terenie, w którym 

zwykłych najemników można wystrzelać jak kaczki. Ale nie dowcipkuj przy nim o maluchach - nigdy 

nie wiesz, za którym razem podpiszesz na siebie wyrok.  

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  6    Broń Ciężka: 5 

Zwinność:  4   Broń Palna: 6 

Siła:   5   Rzut: 4 

Charyzma:  2   Skradanie się: 4  

Inteligencja: 3   Walka wręcz: 5 

Siła Woli:  4   Etykieta (najemnicy): 2 

Esencja:  5,5   Prowadzenie samochodu: 4 

Reakcja:  3  

 

Inicjatywa: 3 + 1k6  

 

Pule Kości 

 Walka: 4 

Cyberwszczepy 

 ISPO-złącze 

Kontakty 

Wybierz (2) Kontakty 

Sprzęt 

Odzież kuloodporna (3/1) 

(2) ręczne granaty obronne 

Strzelba szturmowa FN-HAR (100 naboi i celownik laserowy) 

Niski poziom życia 

Początkowa gotówka:  

10,154 ¥. 

Uwagi: naturalny wzrok termograficzny, +2 do Budowy dla odporności na choroby 

 

ELF - DEKER 

 "Mówią, że Przebudzeni nie czują techniki. No cóż, nie należy wierzyć we wszystko, co mówią 

na ulicach. jestem żywym dowodem, że metaczłowiek, a zwłaszcza elf, może dosiadać Matrycy i 

naginać ją do swej woli." 

 "Jestem Technomancerem, i nie ma ani jednej kropli z Tańca Deszczu w mojej magii. Moimi 

czarami są programy, dające niezawodność, o jakiej czarownicy mogą tylko marzyć. Moją różdżką 
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jest łącze danych, portal do błyszczącej przestrzeni Matrycy. Moje żywioły to elektrony, zmuszone 

do posłuszeństwa przez mój elegancki i wyszukany software. Nie znajdziesz lepszych." 

 "Powiedz mi więc, co chciałbyś, abym dla ciebie zrobił. Jeśli to mnie zainteresuje, podejmę 

zadanie i wykonam je w sposób mnie zadowalający - na pewno przekroczy twoje wymagania." 

 "Będę też, rzecz jasna, oczekiwał zapłaty." 

 Komentarz: W pierwszej chwili elf - deker wydaje się być chodzącą sprzecznością. To żywy 

dowód na niemożliwość zbycia metaludzi stereotypami, i to on pierwszy ci powie, że nie wszystkie 

elfy żyją w lesie. Magia go nie pociąga, i choć posiada wielki dar swoich braci z ostępów, nie czyni 

użytku z ich praktyk i zwyczajów. Jest szczęśliwy żyjąc w świecie współczesnej technologii. 

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  2    Prowadzenie motocykla: 3 

Zwinność:  5   Broń Palna: 3 

Siła:   2   Obsługa Komputera 5 

Charyzma:  5   Teoria komputerowa 5 

Inteligencja: 5   Etykieta (elfy): 2 

Siła Woli:  4   Etykieta (ulica) 2 

Esencja:  5,5      

Reakcja:  5 (7)*     

 

Inicjatywa: 5 (7)* + 1k6 (2k6)* 

* uwzględniamy tylko w Matrycy 

 

Pule Kości 

 Walka: 7 

 Łamanie: 10 (12)* 

* uwzględniamy tylko w Matrycy 

 

Cyberwszczepy 

Łącze danych 

Blok pamięci (30 Mp) 

 

Kontakty 

Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt 

Fuchi Cyber-4 (z Koprocesorem Reakcji 1) 

Programy: 
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 Bud 5 

 Unik 4 

 Maskowanie 4 

 Sensory 5 

 Atak 6 

 Przeszukiwanie 4 

 Oszukiwanie 4 

Warsztat Mikrotroniczny, biurowy Komputer osobisty (100 Mp) 

Yamaha Rapier 

Ruger Super Warhawk (z 10 sztukami zwykłej amunicji) 

Średni poziom życia 

Początkowa gotówka:  

10,860 ¥. 

Uwagi: Naturalny wrażliwy wzrok 

 

BYŁY CZŁOWIEK KORPORACJI 

 

 "Ustalmy jedno. Jestem wolnym strzelcem. Nie pracuję już dla nich. Nie obchodzi mnie, co 

słyszałeś o walkach w Aztechnology w zeszłym miesiącu. To nie byłem ja. Ja jestem zawodowcem, 

a tyle szumu robią tylko amatorzy. Poza tym, nikt mnie nie widział."  

 "Więc szukasz kogoś, kto załatwi sprawę i będzie siedział cicho? To nie musisz dalej szukać. 

Robiłem dobrą robotę dla nich, i równie solidnie będę pracować dla ciebie. Dogadamy się, jeśli tylko 

zapamiętasz sobie jedno: nie mówię o nich. Nigdy. Takie gadanie może sprawić więcej kłopotu niż 

automatyczna Beretta z rozrywaczami wepchnięta w brzuch. " 

 "Praca dla korporacji nauczyła mnie jednego. Nie zagrywa się bez małego qui pro quo, no 

wiesz. Jeśli ja nie mogę tego załatwić, to znam kogoś, kto może. Więc obgadajmy cenę i szczegóły. 

Jestem pewien, że możemy dojść do porozumienia." 

 Komentarz: Były człowiek korporacji to ktoś, komu otworzyły się oczy na naturę organizacji, 

której tak długo służył. Zrażony korupcją, jaką odkrył, zwolnił się. Wciąż ścigają go dawne grzechy 

i dawny pracodawca, ale on próbuje odciąć się od przeszłości. Ciężko jest rozpocząć nowe życie. Ten 

człowiek nie ma wiele do zaoferowania poza umiejętnościami, których używał dla dobra Firmy. 

Przestał je lubić, ale używa ich nadal. Przyjdzie jednak dzień, że wycofa się zupełnie.  

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  4    Obsługa Komputera: 3 

Zwinność:  4 (5)   Broń Palna: 6 

Siła:   4 (5)   Skradanie się: 4 

Charyzma:  2   Walka wręcz: 6  
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Inteligencja: 3   Etykieta (korporacja): 4 

Siła Woli:  3   Prowadzenie samochodu: 6 

Esencja:  1,3      

Reakcja:  4 (8)      

       

Inicjatywa: 8 + 3k6  

 

Pule Kości 

 Walka: 5 

  

Cyberwszczepy 

ISPO-złącze 

Łącze danych 

Syntetyczne mięśnie (1) 

Dopalacz (2) 

 

Kontakty 

Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt 

Odzież kuloodporna (3/0) 

Kamizelka kuloodporna (5/3) 

Skaner- odpluskwiacz 

Telefon ze wzmacniaczem wsuwany w ucho 

Eurocar Westwind 2000 

Pistolet Fichetti (wewnętrzne ISPO-złącze, 100 naboi) 

PM HK227 (wewnętrzne ISPO-złącze, 100 naboi) 

Zakłócacz (4) 

Gogle uwrażliwiające 

Medpakiet 

Zestaw survivalowy 

(2) Plastry Usypiające (5) 

Plaster Trauma  

Generator Białego Szumu (6) 

Początkowa Gotówka:  

17,780 ¥. 

 

BYŁY ETATOWY MAG 
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 "Byłoby uprzejmie z pańskiej strony wycofać pytania o przyczyny mojego odejścia z 

poprzedniego miejsca pracy. Nie zaspokoję pańskiej ciekawości. Jeśli koniecznie chce pan wiedzieć, 

proszę spytać mojego byłego szefa. " 

 "Sugeruję jednak, aby taka błahostka nie powstrzymywała nas od zawarcia korzystnej dla 

obu stron umowy. Rozumiem, że moja niechęć do mówienia o przeszłości może wydawać się 

niewłaściwą, a nawet nieco niepokojącą, ale zapewniam pana, że nie ciągnę żadnego ogona. Jestem 

wolnym agentem, i potrafię zadbać o to, aby zagrożenia z mojej przeszłości nie wpłynęły na pańskie 

plany." 

 "Wszyscy jesteśmy świadomi stanu świata i zmian będących dziedzictwem czasów naszych 

przodków. Domyślam się, że pański problem dotyczy jednej z tych zmian, przynajmniej częściowo. 

Potrzebuje pan kompetentnego maga, biegłego w swojej sztuce." 

 "Proszę przedstawić mi pański problem. Gdy się z nim zapoznam, mogę zacząć go 

rozwiązywać." 

 Komentarz: Były etatowy mag jest kobietą, której otworzyły się oczy na naturę organizacji, 

której tak długo służyła. Zrażona korupcją, jaką odkryła, zwolniła się. Wciąż ścigają ją dawny 

pracodawca i perwersja magii, którą mu służyła. Chciałaby zapomnieć o przeszłości i zacząć nowe 

życie. Wciąż posiada umiejętności, którymi służyła Firmie, i używa ich nadal. Tym razem - ma 

nadzieję - czyniąc dobro. Któregoś dnia równowaga zostanie przywrócona, a ona będzie mogła 

odpocząć. 

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  2    Przywoływanie: 6 

Zwinność:  3   Broń Palna: 3 

Siła:   1    Teoria Magii: 6 

Charyzma:  1   Negocjacje: 2 

Inteligencja: 6   Skradanie się: 4 

Siła Woli:  4   Rzucanie czarów: 6 

Esencja:  6   Psychologia: 2 

Magia:  6   Etykieta (korporacja): 5 

Reakcja:  4        

       

Inicjatywa: 4 + 1k6  

 

Pule Kości 

 Walka: 6 

 Magia: 6 
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Cyberwszczepy 

Brak 

 

Kontakty: 

Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt: 

Odzież kuloodporna (3/1) 

Biblioteka hermetyczna na nośniku komputerowym 

 Przywoływanie: 3 

 Teoria Magii: 3 

 Rzucania czarów: 3 

Elektroniczny notes z 30 Mp pamięci 

Ruger Super Warhawk (10 naboi) 

Czary: 

 Wybierz jedną z poniższych orientacji: 

Wojownik:  Lekarz:    Tropiciel: 

Kula Ognia:5  Leczenie S Choroby: 4  Analiza Urządzenia: 5 

Uzdrowienie: 3 Antidotum S trucizny: 2  Chaotyczny Świat: 5 

Włócznia Mocy: 6 Odtrutka S trucizny: 3  Jasnowidzenie: 3 

Sfera Siły: 6  Uzdrowienie: 6   Maskowanie: 3 

Uśpienie: 5  Hibernacja: 4   Uśpienie: 5 

   Zagojenie: 6 

Początkowa gotówka:  

11.100 ¥. 

 

CZŁONEK GANGU 

 

 "Nie wyglądasz mi na twardziela, ale dobra. Czego się można spodziewać po cynku, który nie 

trzyma z naszym gangiem? Szukasz twardzieli? To dobrze trafiłeś. " 

 "W tej części plexu jest tylko jedna prawdziwa siła. My znamy ulice, a ludzie nas. To jest nasz 

teren - teren gangu! I ochraniamy go. Chcesz trochę z niego - wiesz gdzie nas znaleźć. Jeśli tylko 

jesteś na tyle tępy, żeby spróbować." 

 "Jak chcesz załatwić coś na ulicy - przychodzisz z tym do mnie. Pamiętaj: przewalisz mnie, 

to gang cię załatwi. Podstawowe prawa plexu, koleś. Dbamy o siebie." 

 Komentarz: Członek gangu może być młody, ale wie, jak wygląda życie metroplexu. On to 

przetrwał - jest drapieżcą betonowej dżungli. Jest twardy, cwany i pewny siebie. 
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ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  5   Walka z Bronią: 4 

Zwinność:  6    Broń Palna: 4 

Siła:   5   Skradanie się: 3 

Charyzma:  6   Broń miotana: 3  

Inteligencja: 4   Walka wręcz: 3 

Siła Woli:  4   Etykieta (ulica): 4 

Esencja:  5,7   Prowadzenie motocykla: 3 

Reakcja:  5        

       

Inicjatywa: 5 + 1k6  

 

Pule Kości 

 Walka: 7 

  

Cyberwszczepy 

Pazury 

Cyberoczy z wrażliwym wzrokiem 

 

Kontakty 

Wybierz (4) Kontakty 

 

Sprzęt: 

Nóż 

Odtwarzacz symstymu i pół tuzina stym-chipów 

Slamsowy poziom życia 

Pistolet Streetline Special (10 naboi) 

Kurtka z syntetycznej skóry (0/1) 

Yamaha Rapier 

 

Początkowa gotówka:  

11,647 ¥ 

Uwagi: Członek gangu może wezwać na pomoc 2k6 innych członków. 

 

NAJEMNIK 
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 "Wszyscy jesteśmy ludźmi interesu, czyż nie? Wszyscy zarabiamy na swoje utrzymanie, 

prawda? Muszę płacić rachunki, tak jak i ty. Różnica jest taka, że ty pracujesz z cyberdekiem, a ja 

z Uzi III." 

 "Posłuchaj, moje referencje są OK. Trzy lata w korporacyjnych siłach szybkiego reagowania, 

i jeszcze dwa w Trzecim Legionie Aztlan. Żadnych degradacji, żadnych raportów dyscyplinarnych. Że 

jak? Przestań chrzanić o walniętych papierach. Mówię ci, że moje są czyste. Mogę twoją sprawę 

załatwić cichutko, albo z hukiem. Tak czy siak, załatwię ją, a przecież tego właśnie chcesz, nie?" 

 "Tak myślałem. Ustalmy cenę." 

 Komentarz: Najemnik to twardy weteran, który walczy niemal w każdym zakątku świata. 

Pracował dla korporacji, dla poliklubów, dla dyktatorów, dla szlachetnych rewolucji - jeśli tylko 

dostawał pieniądze. Liczył się tylko kontrakt. Z otrzymaniem zapłaty nigdy nie ma problemu - żaden 

pracodawca nie śmiałby pogwałcić umowy z najemnikiem. 

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  5    Walka Bronią: 6 

Zwinność:  4    Broń Palna: 6 

Siła:   5   Broń Ciężka: 4 

Charyzma:  3   Teoria Wojskowości: 2 

Inteligencja: 4   Skradanie się: 3 

Siła Woli:  3   Walka wręcz: 6 

Esencja:  3,4   Rzut: 3 

Reakcja:  4 (6)    Etykieta (korporacja): 4 

     Prowadzenie samochodu: 4 

    Pilotowanie śmigłowców: 3 

Inicjatywa: 6 + 2k6 

 

Pule Kości 

 Walka: 5 

  

Cyberwszczepy 

Cyberoczy z wrażliwym wzrokiem 

Odbiornik radiowy 

Dopalacz (1) 

 

Kontakty 

Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt 
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Ares Predator (zewnętrzne ISPO-złącze, 20 naboi) 

Kamizelka kuloodporna (5/3) 

RKM Ingram Valiant (zewnętrzne ISPO-złącze, 100 naboi) 

Nóż 

ISPO-gogle 

Nóż do rzucania 

 

Początkowa gotówka:  

12,750 ¥ 

 

RIGGERKA 

 

 "Rycząc silnikami zlatywaliśmy w dół wzdłuż wydm, kiedy T-bird Oldfielda zahaczył o szczyt. 

Głupiec myślał, że tak zejdzie z linii ich AVM-ów. Zapłacił za swoją głupotę. Kosztował firmę dwa 

miliony za ptaka. Oldfield nigdy nie potrafił ruszać nim jak prawdziwy rigger. Ale zadanie zostało 

ukończone. Drgnięciem mięśnia spustu skreśliłam pluton rakietowy, przeskoczyłam nad zespołami 

ubezpieczającymi i rozwaliłam sterowanie, zanim byli gotowi uderzyć w siły główne. Dostałam niezłą 

premię za ten numer. Mam też dobre świadectwa ze służby w siłach szybkiego reagowania. Stare 

EBM2 potrafi docenić dobre rzemiosło. Chcę tylko, żebyś wiedział, jakiej klasy masz rozmówcę." 

 "Większość ludzi nie rozumie nas, riggerów. Jak sądzę, nie zrozumieją nas nigdy. Żeby 

zrozumieć, trzeba to poczuć - skok adrenaliny, gdy podkręcasz stare turbiny, a powietrze wyje wokół 

twego kadłuba. Nie ma nic ponad to uczucie." 

 Komentarz: Riggerka to specjalny gatunek kowboja konsoli. Cybernetyczne zjednoczenie z 

pojazdem czy systemem ochrony przedkłada ponad wszelki normalne doznania zmysłowe. 

Sprzężona z pojazdem odczuwa pracę silnika jak bicie serca, a przepływ paliwa jak strumienie 

adrenaliny. Jest jednością ze swoją maszyna, choć po akcji może odłączyć od niej swe zmysły i 

odejść bez wzruszeń. 

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  5    Obsługa Komputera: 3 

Zwinność: 6    Broń Palna: 2  

Siła:   4    Broń Ciężka: 4 

Charyzma:  4   Pojazdy naziemne (B/N): 2 

Inteligencja: 6   Elektronika: 3 

Siła Woli:  5   Prowadzenie motocykla: 4 

Esencja:  1,35   Etykieta (korporacja): 1 

Reakcja:  6 (10)*  Prowadzenie samochodu: 5 
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Inicjatywa: 6 (10)* + 1k6 (3k6)*  

*uwzględniamy wyłącznie podczas sprzężenia z pojazdem. 

 

Pule Kości 

 Walka: 8 

 Sterowanie: 6 (10)* 

  

Cyberwszczepy 

ISPO-złącze 

Łącze danych 

Sprzęg Sterowania Pojazdem: 2 

Radio 

Cyberoczy z wrażliwym wzrokiem, termografią i kompensatorem błysków 

 

Kontakty 

Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt 

(2) droidy zwiadowcze (osprzęt SSP, z wymiennym wyposażeniem) 

Ares Predator (zewnętrzne ISPO-złącze, 20 naboi) 

Kamizelka kuloodporna (5/3) 

Kontrakt DocWagon™ (Platynowy) 

EuroCar Westwind 200 (osprzęt SSP, z ukrytymi RKM z tysiącem naboi w taśmie i dwustrzałową 

wyrzutnią pocisków (2 sterowane rakiety pp) 

 Droid Tropiciel (2 RKM-y z tysiącem naboi w taśmie, wymienne wyposażenie, osprzęt SSP) 

 Średni poziom życia 

 Pojazd patrolowy (2 RKM-y z tysiącem naboi w taśmie, wymienne wyposażenie) 

 Dek Zdalnego Sterowania (trzy moduły niewolnicze) 

 

Początkowa gotówka:  

10,315 ¥ 

 

SZAMAN 

 

 "To ja jestem tym, którego szukasz. Podejdź bliżej. Nie obawiaj się. Moje leki są silne, ale nie 

zostaniesz skrzywdzony, jeśli nie żywisz wobec mnie złych zamiarów." 

 "Wiedziałem, że idziesz do mnie. Mój totem przemówił do mnie. To potrzeba sprowadza do 

mnie ludzi. Opowiedz o swych pragnieniach, bym mógł ocenić twe zamiary." 
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 "Jeśli twe pragnienia są w zgodzie z ziemią i duchami, mogę ci pomóc. Tych, którzy kierują 

mną i służą pomocą, można przywołać na pomoc tobie. Będzie też cena: wyznaczona właściwie dla 

czynu i twych możliwości."  

 Komentarz: Szaman kroczy ścieżką duchów. Ozdobiony fetyszami i narzędziami swej sztuki 

przemierza ziemię w harmonii z jej duchami, starając się chronić jej równowagę. Silniej niż zwykły 

mag odrzuca obrzydliwości technologii, zwłaszcza dokonującej inwazji ludzkiego ciała. 

 

ATRYBUTY    UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  3    Przywoływanie: 6 

Zwinność:  3   Walka z Bronią: 3 

Siła:   3    Teoria Magii: 3 

Charyzma:  5   Skradanie się: 3  

Inteligencja: 4   Rzucanie czarów: 5 

Siła Woli:  6   Etykieta (Plemienna): 5 

Esencja:  6      

Magia:  6     

Reakcja:  3        

       

Inicjatywa: 3 + 1k6  

 

Pule Kości 

 Walka: 6 

 Magia: 5 

 

Cyberwszczepy 

Brak 

 

Kontakty: 

Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt: 

Nóż 

Skórzana odzież (0/2) 

Materiały dla wigwamu świętych przedmiotów: 2 

Uliczny styl życia 

Czary: 

Wybierz jedną z poniższych orientacji: 

Wojownik:  Lekarz:  Tropiciel:    Oszust: 
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Włócznia Mocy: 4 Uzdrowienie: 6 Analiza Urządzenia: 4  Chaos: 4 

Sfera Siły: 6  Hibernacja: 4 Jasnowidzenie: 3   Konfuzja: 5 

Uśpienie: 5  Zagojenie: 5  Wykrywanie Wrogów: 3  Zabawienie: 3 

      Wykrywanie Magii: 5  Maskowanie: 3 

 

Początkowa gotówka:  

10,315 ¥ 

Uwagi: Szaman musi wybrać totem ostępów. Szczegóły znajdziesz w rozdziale Magia. 

 

ULICZNY MAG 

 

 "To na ulicach jest życie. Rozumiesz, życie. Sama esencja magii." 

 "Ci etatowi magowie wcieleni do szczurzej rasy korporacji nic nie rozumieją. Jeśli masz moc, 

to bierzesz ją i używasz. Dla siebie. Dla ludzi. Osiem godzin dziennie obracać pieniędzmi dla 

korporacji, to jak sprzedawać swoje ciało, koleś. To prostytuowanie magii." 

 "Wiesz, próbowałem żyć tak jak oni przez jakiś czas. Ale patrząc na te garnitury i 

odmierzające czas do pogrzebu zegary przejrzałem na oczy. Nie mogli mnie niczego nauczyć, więc 

uciekłem. Wyszedłem tam, gdzie jest życie. Kręcili swymi mądrymi głowami i powoływali się na moc 

umowy. Co za palanty!" 

 "Spójrz dookoła. To jest życie, wiesz? Wszyscy jesteśmy jego cząstką, i to właśnie jest 

prawdziwa moc. Skorzystam z tej mocy koleś, pojadę na niej wprost do nieba.  

 Komentarz: Uliczny mag porzucił drogę rygorystycznych studiów nad magią, szukając 

własnej ścieżki oświecenia i perfekcji na ulicach. Ma w sobie pełnię młodzieńczej werwy, zapału i 

zawziętości. Wie, że jego wola zmieni świat na lepsze, chociaż czasami musi podejmować sprawy 

sprzeczne ze swoimi celami. Jest jednak pewien, że w końcu wszystko się ułoży. 

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  3    Przywoływanie: 6 

Zwinność:  3   Broń Palna: 2 

Siła:   2    Teoria Magii: 5 

Charyzma:  3   Skradanie się: 3  

Inteligencja: 4   Rzucanie czarów: 6 

Siła Woli:  5   Walka wręcz: 2 

Esencja:  6   Prowadzenie motocykla: 2 

Magia:  6   Etykieta (ulica): 5 

Reakcja:  3        

       

Inicjatywa: 3 + 1k6  
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Pule Kości 

 Walka: 6 

 Magia: 6 

 

Cyberwszczepy 

Brak 

 

Kontakty: 

Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt: 

Odzież kuloodporna (3/0) 

Materiały Magii Rytualnej (4 punkty dla czarów Iluzji lub Detekcji) 

Pistolet Streetline Special (10 naboi) 

 

Czary: 

Wybierz jedną z poniższych orientacji: 

Wojownik:  Lekarz:  Tropiciel:   Oszust: 

Włócznia Mocy: 4 Uzdrowienie: 6 Analiza Urządzenia: 4  Chaos: 4 

Sfera Siły: 6  Hibernacja: 4 Jasnowidzenie: 3   Konfuzja: 5 

Uśpienie: 5  Zagojenie: 5  Wykrywanie Wrogów: 3  Zabawienie: 3 

      Wykrywanie Magii: 5  Maskowanie: 3 

 

Początkowa gotówka:  

10.300 ¥ 

 

 

ULICZNY SAMURAJ 

 "Ulice mogą być dla ciebie tłumem, ale to tylko dowodzi, że nie masz chyba czym patrzeć, 

koleś. Może powinieneś wybrać się do Chiby. Słyszałem, że mają tam oczy dla każdego, znajdą więc 

chyba coś dla ciebie. Pozwolą ci widzieć dokładnie, w czasie rzeczywistym. Tak patrzę ja. Widzę ulice 

jako morze okazji dla osoby zdecydowanej. Wszędzie są możliwości dla kogoś z odpowiednimi 

atutami." 

 "Pytasz, co jest moim atutem. Naprawdę myślisz, że będę o tym paplał bez powodu? Moje 

atuty są dość silne. Wciąż jeszcze oddycham, prawda? To jedyne referencje, jakich trzeba w tym 

interesie." 
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 "Shadowrun to mój biznes od czasu, gdy... no, nieważne. Może jestem tylko samurajem, ale 

mam dość doświadczenia, żeby poradzić sobie z twoją robotą Co to ma być? Likwidacja? Kradzież? 

Może otwarty rajd? Hm, wolisz na razie nie mówić. W porządku. Mogę to uszanować. Ale tylko 

zatrzymaj dla siebie coś, o czym powinienem wiedzieć, a sam poznasz siłę moich atutów. Nie sądzę, 

żebyś tego chciał..." 

 Komentarz: Uliczny samuraj może być mężczyzną czy kobietą, ale to nie ma wpływu na to, 

jak bardzo jest twardy. Urodzony w miejskiej dżungli, jest tak twardy jak stop utwardzanej stali, z 

której zrobiono jego kości i tak ostry, jak odpryski szkła. Jego wspomagacze są czymś więcej niż 

narzędziem pracy - są jego stylem, symbolem przynależności do stechnicyzowanego miejskiego 

życia. Ma w sobie chrom i jest z tego dumny. Goryl czy silnoręki, najemnik czy żołnierz ulicy, uliczny 

samuraj to lew metroplexu, łowca pośród cieni. 

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  6 (8)   Walka z Bronią: 3 

Zwinność:  4 (5)   Broń Palna: 5 

Siła:   6 (7)    Skradanie się: 4 

Charyzma:  2   Prowadzenie motocykla: 2  

Inteligencja:  5   Walka wręcz: 6 

Siła Woli:  5   Etykieta (ulica): 4 

Esencja:  0,1     

Reakcja:  5 (9)      

       

Inicjatywa: 9 + 3k6  

 

Pule Kości 

 Walka: 7 

 

Cyberwszczepy 

Cyberoczy z wrażliwym wzrokiem 

Pancerz skórny: 2 

Syntetyczne mięśnie: 1 

Ukrywane pazury 

ISPO-złącze 

Dopalacze: 2 

 

Kontakty: 

Wybierz (2) Kontakty 
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Sprzęt: 

Kamizelka kuloodporna (5/3) 

Elektroniczny notes z 100 Mp pamięci 

Ares Predator (zewnętrzne ISPO-złącze, 50 naboi) 

Kontrakt DocWagon™ (Platynowy) 

Harley Scorpion 

Ogłuszacz 

Uzi III (zewnętrzne ISPO-złącze, tłumik, 100 naboi) 

Telefon Komórkowy 

 

Początkowa gotówka:  

17,270 ¥ 
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ULICZNY SZAMAN 

 

 "Inni powiedzą ci, że tylko na nieskażonych techniką obszarach znaleźć możesz duchy, które 

prowadzą i szkolą. Smutna jest ich niewiedza. Zbyt gorączkowo czepiają się dawnych sposobów, 

dawnych podań. Przyszłość woła do nas wszystkich, i musimy podążać nowymi drogami, aby ją 

dogonić." 

 "Odnalazłem duchy miasta, a one mają moc. Użyczają mi tej mocy, abym mógł odnaleźć 

nowe drogi, abym mógł kroczyć nimi mocno i dumnie na spotkanie przyszłości." 

 "Powiedz mi o swoich problemach. Jeśli ich rozwiązanie będzie w harmonii z moją drogą, 

mogę ci pomóc. Tych, którzy kierują mną i służą pomocą, można przywołać na pomoc tobie. Będzie 

też cena: wyznaczona właściwie dla czynu i twych możliwości."  

 Komentarz: Uliczny Szaman kroczy ścieżką duchów. Ozdobiony fetyszami i narzędziami 

swej sztuki przemierza metroplex - miejską dżunglę - w harmonii z jej duchami, starając się chronić 

jej równowagę. Inaczej niż zwykły szaman nie odrzuca technologii, choć też nie znajduje korzyści w 

jej osiągnięciach. Jak wszyscy czarownicy, unika technologii wchodzącej w ludzkie ciało.  

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  4   Przywoływanie: 5 

Zwinność:  3   Broń Palna: 3 

Siła:   2   Teoria Magii: 5 

Charyzma:  5   Skradanie się: 3  

Inteligencja: 4   Rzucanie czarów: 5 

Siła Woli:  6   Etykieta (Ulica): 3  

Esencja:  6     

Magia:  6     

Reakcja:  3        

       

Inicjatywa: 3 + 1k6  

 

Pule Kości 

 Walka: 6 

 Magia: 5 

 

Cyberwszczepy 

Brak 

 

Kontakty: 

Wybierz (2) Kontakty 
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Sprzęt: 

Medpakiet 

Materiały dla wigwamu świętych przedmiotów: 1 

Ruger Super Warhawk (10 naboi) 

 

Czary: 

Wybierz jedną z poniższych orientacji: 

Wojownik:  Lekarz:  Tropiciel:   Oszust: 

Włócznia Mocy: 4 Uzdrowienie: 6 Analiza Urządzenia: 4  Chaos: 4 

Sfera Siły: 6  Hibernacja: 4 Jasnowidzenie: 3   Konfuzja: 5 

Uśpienie: 5  Zagojenie: 5  Wykrywanie Wrogów: 3  Zabawienie: 3 

      Wykrywanie Magii: 5  Maskowanie: 3 

Początkowa gotówka:  

11,305 ¥ 

Uwagi: Uliczny Szaman musi wybrać totem miasta. Szczegóły znajdziesz w rozdziale Magia. 
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CZŁONEK PLEMIENIA 

 "Ziemia jest życiem tego świata. Przez zbyt wiele lat nie pamiętaliśmy, jak jest nasza rola; 

nie spełnialiśmy naszego zadania strażników. To hańba dla naszych ludzi. Musimy na nowo podjąć 

nasze zadania. Szamani rozumieją to. Oni mają mądrość." 

 "Wiele lat temu Taniec Wielkiego Ducha obiecał naszym ojcom wyzwolenie. Stało się tak, lecz 

nie w sposób, jakiego nasi ojcowie oczekiwali. Głębszy był plan Wielkiego Ducha. Wiele nam dał ku 

pomocy w naszej pracy. My musimy dać resztę. Tylko pracując dla naszej ziemi będziemy widzieć jej 

rozkwit. Dawne życie odeszło na zawsze, lecz nie jest to złe. Kroczymy ścieżką pomiędzy starym a 

nowym; ścieżką naszego wyboru, która doprowadzi nas do wielkości i spełnienia naszych marzeń, 

jeśli tylko nie będziemy wypierać się ziemi naszych ojców." 

 "Teraz chodzę w cieniu wież ze stali i szkła zamiast w cieniu drzew. To ścieżka myśliwego, 

czasami wojownika. Zawsze jednak dbam, by była ścieżką honoru i mądrości." 

 Komentarz: Członek plemienia przynależy do jednego z lokalnych szczepów, czasami 

metaludzkich, rozsianych wśród ostępów. Wierzy w świętość ziemi i ciała.  

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa:  5     Biologia: 3 

Zwinność:  5    Walka z Bronią: 5 

Siła:   5     Biotechnika: 3 

Charyzma:  5    Broń miotana: 6 

Inteligencja: 5    Skradanie się: 6 

Siła Woli:  5    Etykieta (Plemienna): 4 

Esencja:  6    Umiejętności specjalne:  

Reakcja:  5      Jazda Konna: 3 

      

Inicjatywa: 5 + 1k6      

 

Pule Kości 

 Walka: 7 

 

Cyberwszczepy 

 Brak 

 

Kontakty: 

 Wybierz (2) Kontakty 

 

Sprzęt: 

 Nóż 
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 Odzież z prawdziwej skóry  

 Uliczny styl życia 

 Zestaw survivalowy 

 Binokulary 

 Gogle wrażliwego wzroku 

 Łuk i 20 strzał 

 Medpakiet 

  

Początkowa gotówka: 12,495 ¥ 

Uwagi: członek plemienia może przywołać na pomoc 2k6 innych członków jego plemienia.  
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UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Jeśli zrobiłeś coś i przeżyłeś, przypuszczalnie zrobiłeś to dobrze.  

   - JKW, wolny strzelec. 

 

Próbując dokonać czegoś bardziej skomplikowanego niż podniesienie paczki, zauważenie 

zasadzki czy skok za osłonę, postać korzystać będzie ze swych umiejętności. Umiejętności w 

systemie Shadowrun to grupy bliskich sobie technik i dziedzin wiedzy, a nie wąskie, ściśle 

ograniczone fragmenty. Mechanika gry korzysta z takiego podejścia w celu ograniczenia liczby 

Atrybutów charakterystyki postaci. Jeżeli postać korzysta z Koncentracji i Specjalizacji, uzyskuje 

zwiększoną znajomość węższego fragmentu wiedzy, kosztem ograniczenia znajomości pozostałego 

obszaru przynależnego ogólnej umiejętności.  

 

SKALA UMIEJĘTNOŚCI 

 

 Skala umiejętności zaczyna się od poziomu 1. Poziom maksymalny nie istnieje, jednak 

gracze odkryją, że coraz trudniej jest osiągnąć kolejny, wyższy poziom doskonalonej umiejętności. 

Postaci początkujące nie mogą posiadać żadnych umiejętności na poziomie wyższym niż 6. Postaci 

które nie mają nawet 1 poziomu danej umiejętności, uważa się za nie szkolone w tej dziedzinie, 

mogą one jednak podejmować próby wykonania czynności podlegającej danej umiejętności. Są na 

to dwa sposoby: Skorzystanie ze zbliżonej umiejętności lub oparcie się na podstawowych 

Atrybutach postaci. Korzystamy wtedy z Siatki umiejętności. 

 

TEST SUKCESU 

 

 Zasady gry często odwołują się do pojęcia Testu Sukcesu. Aby przeprowadzić Test Sukcesu 

umiejętności, przyjmujemy liczbowo wyrażony poziom umiejętności jako liczbę kości sześciennych, 

którą wykonujemy rzut. Każda pojedyncza kostka, z wynikiem równym lub wyższym od określonego 

poziomu trudności testu to jeden sukces. Zwykle jeden sukces wystarcza, aby postać zaliczyła test.  

 Istnieją dwa rodzaje testów. W Teście Sukcesu postać próbuje wykonać jakieś działanie nie 

napotykając na czynny opór. Rzucamy kości tak, jak to opisano powyżej; wszystkie uzyskane 

sukcesy bezpośrednio określają efekt wykorzystania umiejętności. Często zdarza się, że postać 

gracza próbuje zaatakować inną postać (lub przedmiot) - wtedy również wykonuje standardowe 

testy i korzysta ze swoich sukcesów w celu przeciwdziałania sukcesom napastnika. Dokładny sposób 

rozliczania sukcesów obu stron zależy wtedy od rodzaju ataku.  
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 W Teście Zmagań dwie postaci korzystają z tej samej umiejętności (lub umiejętności 

przeciwstawnych) przeciwko sobie - i tylko jedna z nich może wygrać. Zwykle wygrywa ta postać, 

która uzyska więcej sukcesów. Typową sytuacją, w jakiej stosuje się tego typu test, są negocjacje.  

 Poziom trudności przy testowaniu umiejętności określa Mistrz Gry, korzystając z wskazówek 

Tabeli wykorzystania umiejętności. Reguły gry często określają poziom trudności dla konkretnych 

zastosowań umiejętności. Okoliczności i uwarunkowania (zła pogoda, stres itp.) mogą zmienić 

podany poziom trudności. 

 Testowanie Atrybutów postaci wykonuje się w ten sam sposób, co w przypadku umiejętności, 

gdzie liczba rzucanych kości wyznaczana jest przez poziom Atrybutu.  

 

 

 

TABELA WYKORZYSTANIA UMIEJĘTNOŚCI 

Rodzaj zadania Poziom trudności 

łatwe 2 

rutynowe 3 

przeciętne 4 

kłopotliwe 5 

trudne 6-7 

problemowe 8 

wyjątkowo trudne 9 

prawie niemożliwe 10+ 

 

CZAS PRACY 

 

 Postaci korzystają czasem z umiejętności i Atrybutów wykonując zadania nie dające 

natychmiastowych rezultatów: jak naprawa samochodu, budowa czegoś itp. Mistrz Gry określa, ile 

czasu powinno zająć wykonanie takiej czynności. Czas ten określany jest jako czas podstawowy. 

Następnie podstawowy czas wykonania danej czynności dzielimy przez liczbę sukcesów uzyskanych 

w Teście Umiejętności (liczbę kości, na których wynik był większy lub równy poziomowi trudności), 

zaokrąglając ułamki do najbliższej pełnej jednostki czasu (czyli 2,66 godziny liczymy jako 3 

godziny). Jeżeli więc jakaś czynność zajmuje zwykle 10 godzin (czas podstawowy), a postać uzyska 

3 sukcesy (10 : 3 = 3,3), praca zajmie jej 3 godziny.  

 

 Fastjack odłożył chwytak chipów na jego miejsce w zestawie mikronarzędzi, pogłaskał go i 

uśmiechnął się. Uporał się z naprawą telekomu Sally Tsung w rekordowym czasie.  
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 Fastjack, legendarny deker, zakończył właśnie zadanie wykorzystując umiejętność 

Elektronika (B/ N), którą posiada na poziomie 7. Biorąc pod uwagę rodzaj uszkodzenia i wszystkie 

przeróbki, jakich chciał dokonać Fastjack, Mistrz Gry ustalił, iż podstawowy czas jego pracy wyniesie 

10 godzin, a poziom trudności 4. Rzucając swoje 7 kości deker uzyskał 4 sukcesy (10 : 4 = 2,5, w 

zaokrągleniu 3). Praca zajęła więc 3 godziny. 

 Niemal każda umiejętność ma związki z jedną lub kilkoma innymi umiejętnościami w całej 

plątaninie powiązań zwanej Siatką Umiejętności. Korzystanie z tej siatki pozwala postaciom lepiej 

wykonywać z pomocą swoich umiejętności zadania podlegające pod inne umiejętności. Rzecz jasna, 

ich szanse sukcesu będą mniejsze niż kogoś posiadającego właściwe umiejętności.  

 Istnieją dwa sposoby korzystania z Siatki Umiejętności: użycie zbliżonej umiejętności bądź 

użycie Atrybutów postaci.  

 Wykorzystując zbliżoną umiejętność, odnajdujemy ścieżkę prowadzącą od właściwej 

umiejętności do umiejętności posiadanej przez postać. Nie musi być to koniecznie najkrótsza 

ścieżka. Liczymy ilość kropek, jakie znalazły się na tej ścieżce - każda z nich zwiększa poziom 

trudności o +2. 

 Wykorzystując Atrybuty postaci, szukamy na Siatce Umiejętności ścieżki od danego Atrybutu 

do właściwej umiejętności. I znów każda minięta po drodze kropka dodaje +2 do poziomu trudności 

(przecież nigdy nie mówiliśmy, że to łatwe). 

 Ścieżka może biec tylko w kierunku wskazywanym przez strzałki. Jeśli gracz napotka na 

strzałkę skierowaną przeciwnie do jego kierunku ścieżki od umiejętności do umiejętności (lub od 

Atrybutu do umiejętności), ścieżka jest zablokowana. Musi znaleźć inną drogę. Po prostu niektóre 

umiejętności nie mają związku z innymi ani też pewnymi Atrybutami.  

SIATKA UMIEJĘTNOŚCI 
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KONCENTRACJE I SPECJALIZACJE 

 

 Gracze mają możliwość wyboru dla swojej postaci Koncentracji na pewnym fragmencie 

obszaru umiejętności, co oznacza, iż postać poświęciła większość czasu nauki i praktyki na poznanie 

tego aspektu umiejętności. Zawężając w ten sposób swe zainteresowania, nie mogła oczywiście 

opanować równie dogłębnie innych wycinków danej wiedzy. Na przykład, dwie postaci o podobnej 

biegłości w Skradaniu się, będą niejednakowo skuteczne, jeżeli jedna z nich ma Koncentrację na 

Skradaniu się (teren zabudowany). Ten gość z Koncentracją będzie lepszy od drugiego w miastach, 

ale gorszy w środowisku naturalnym.  

 Postaci z Koncentracją na aspekcie danej umiejętności otrzymują o 1 punkt więcej dla tego 

aspektu, niż posiadają dla danej umiejętności. Jednocześnie poziom samej umiejętności zmniejsza 

się o 1. Wyjaśnia to przykład: postać z umiejętnością Broń palna (umiejętność ogólna) na poziomie 

5, wybierająca Koncentrację na Pistoletach maszynowych (jedna z możliwych Koncentracji) posiada 

w rezultacie umiejętność Pistolet maszynowy 6 (5 + 1) i Broń palna 4 (5 - 1). Jeśli więc postać ta 

strzela z PM-u, rzuca 6 kości. Jeśli jednak używa innego typu broni palnej (strzelby, pistoletu, itd.), 

rzuca tylko 4 kości. 

 Specjalizacja to dalszy krok na tej drodze - ograniczenie umiejętności postaci do konkretnego 

przedmiotu lub czynności. Specjalizacja dodaje +2 do pierwotnego poziomu umiejętności (której 

poziom z kolei spada o 2 punkty). Jednocześnie postać zyskuje Koncentrację nadrzędną do wybranej 

Specjalizacji na poziomie równym pierwotnemu poziomowi umiejętności. Gdyby więc postać z 

poprzedniego przykładu wybrała Specjalizację w Uzi III (rodzaj pistoletu maszynowego), posiadłaby 

umiejętność obsługi Uzi III na poziomie 7, umiejętność Pistolet Maszynowy 5 (Koncentracja na 

poziomie równym pierwotnemu poziomowi umiejętności) i umiejętność Broń palna 3.  

 Specjalizacja jest zwykle podawana w nawiasie za nazwą nadrzędnej umiejętności. Cała ta 

żonglerka liczbami odbywa się tylko w czasie tworzenia postaci, kiedy gracze ustalają początkowe 

poziomy umiejętności swoich postaci. Po rozpoczęciu gry doskonalenie umiejętności odbywa się 

zgodnie z zasadami Karmy. Początkujące postaci mogą posiadać tylko jedną Koncentrację i 

Specjalizację w obrębie danej umiejętności. Korzystając z Siatki Umiejętności bierzemy pod uwagę 

wyłącznie poziom nadrzędnej umiejętności - nigdy nie kierujemy się poziomami Koncentracji czy 

Specjalizacji.  

 

KATEGORIE UMIEJĘTNOŚCI 

 

 System Shadowrun dzieli umiejętności na pięć szerokich kategorii: Umiejętności aktywne, 

umiejętności budowy i naprawy, Wiedza, Języki i Umiejętności specjalne. Wszystkie umiejętności 

określa ich poziom wzrastający wraz z doświadczeniem postaci. Opis każdej umiejętności zawiera 

listę sugerowanych obszarów Koncentracji. Gracze mogą tworzyć inne Koncentracje za zgodą 
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Mistrza Gry. Możliwe Specjalizacje pojawiają się w nawiasach za nazwą Koncentracji. Również inne 

Specjalizacje mogą być tworzone za zgodą Mistrza Gry.  

 

UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNE 

 

 Umiejętności aktywne są zwykle zorientowane na określony, szybki rezultat, taki jak 

trafienie z broni do celu, wykonanie trudnego manewru pojazdem, wspięcie się na ścianę, rzucenie 

czaru itd. Umiejętności te związane są również z aktywnym wysiłkiem fizycznym.  

 W zakres Umiejętności aktywnych wchodzi też oporządzenie wyposażenia niezbędnego do 

wykorzystania umiejętności oraz zrozumienie zastosowania umiejętności przez jej posiadacza. 

Umiejętność aktywna nie obejmuje swym zakresem zdolności projektowania nowego wyposażenia. 

Dla uproszczenia korzystania z Siatki Umiejętności, Umiejętności aktywne uporządkowane są w 

grupy, dzięki czemu łatwiej dostrzec umiejętności zbliżone. 

 

UMIEJĘTNOŚCI WALKI 

 Przy większości Umiejętności walki w znajdziecie nawiasach skrót "KB". Oznacza on, że 

postać może wybrać Specjalizację w jakiejkolwiek konkretnej broni (KB) przynależnej do grupy 

Koncentracji.  

Walka z bronią 

 Umiejętność Walki z bronią określa możliwości postaci co do korzystania z broni do walki w 

zwarciu.  

 Koncentracje: Broń biała (KB), Broń drzewcowa/ Kij (SW), Pejcze/ Cepy (KB), Pałki (KB) 

Walka wręcz 

 Umiejętność Walki wręcz obejmuje techniki sztuk walki i korzystanie z broni wszczepianej. 

Poniżej wymieniona jest możliwość Koncentracji na poszczególnych stylach sztuk walki (ze 

specjalizacją w konkretnych technikach). Takie Koncentracje (np. tae kwon do) i Specjalizacje 

(techniki rąk) są dopuszczalne w grze tylko wtedy, gdy zarówno gracz, jak i Mistrz Gry rozumieją 

specyfikę danego stylu wraz z jego formami i ograniczeniami.  

 Koncentracje: Obezwładnianie, Broń wszczepiana cybernetycznie (KB), Style sztuk walki 

(konkretna technika) 

Materiały wybuchowe 

 Umiejętność Materiały wybuchowe obejmuje nie tylko przygotowanie, ale też odmierzanie i 

właściwe rozmieszczanie chemicznych ładunków wybuchowych.  

 Koncentracje: Ładunki przemysłowe, Plastik. 

Broń palna 

 Umiejętność Broń palna obejmuje wykorzystanie wszystkich jej rodzajów od pistoletów do 

granatników.  
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 Koncentracje: Pistolety (KB), Strzelby (KB), Pistolety maszynowe (KB), Lekkie karabiny 

maszynowe (KB), Granatniki (KB), Tasery (KB).  

Broń ciężka 

 Umiejętność Broń ciężka obejmuje obsługę ciężkiej broni, mocowanej na trójnogach, 

montowanej na pojazdach, z pomocą sworzni, lub w gniazdach stacjonarnych.  

 Koncentracje: Karabiny maszynowe (KB), Wyrzutnie rakiet/ pocisków (KB), Działka 

szturmowe (KB), Działa pojazdów (KB) 

Broń miotana 

 Umiejętność Broń miotana obejmuje wykorzystanie broni działającej dzięki sile mięśni.  

 Koncentracje: Łuk (KB), Kusza (KB) 

Broń rzucana 

 Umiejętność Broń rzucana obejmuje stosowanie broni rzucanej przez użytkownika.  

 Koncentracje: Broń drzewcowa (KB), Broń nieaerodynamiczna (Granaty, Noże), Broń 

aerodynamiczna (Shuriken, Granaty aerodynamiczne) 

 

UMIEJĘTNOŚCI FIZYCZNE 

 Umiejętności fizyczne wymagają zwinności, siły, kondycji i ogólnej kontroli własnego ciała. 

Duży wpływ na Umiejętności fizyczne postaci ma jej udźwig. Szczegóły w rozdziale Za Kulisami. 

Atletyka 

 Umiejętność Atletyka to specjalny trening w jednej z dziedzin kultury fizycznej. Specjalizacje 

wzmacniają tu tylko działanie Koncentracji, nie rozwijając konkretnych form. Tak więc postać 

specjalizująca się we Wspinaczce dodaje +2 do poziomu umiejętności wspinając się, a -2 korzystając 

z innej Koncentracji Atletyki. 

 Koncentracje: Biegi, Wspinaczka, Podnoszenie ciężarów, Skok, Pływanie 

Skradanie się 

 Umiejętność Skradania się obejmuje ukrywanie się przed wzrokiem, bezszelestny ruch, 

tropienie (i zacieranie) śladów, dyskretne śledzenie osób lub gubienie śledzących. Każdy aspekt tej 

umiejętności może stać się Specjalizacją dla danej Koncentracji środowiskowej. 

 Koncentracje: Środowisko miejskie (aspekt), Środowisko naturalne (aspekt), Środowisko 

wiejskie (aspekt). 

 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE 

 Umiejętności techniczne mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju maszynerii, w tym 

elektronicznej, a także tej wszczepianej w ciało.  

Biotechnika 

 Umiejętność Biotechnika obejmuje podstawy medycyny, pierwszą pomoc i operacje z 

wszczepami. Postać władająca tą umiejętnością posiada raczej praktyczną znajomość medycyny niż 
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rozległą wiedzę medyczną. Choć zaznajomiona jest z techniką i materią cyberwszczepów, postać z 

tą umiejętnością i tak potrzebuje eksperta od komputerów do pracy nad interfejsami.  

 Koncentracje: Chirurgia transimplantacyjna (Implanty doczaszkowe, Implanty cielesne, 

Protezy organiczne), Funkcjonowanie organów (konkretny organ ciała), Konstrukcja protez 

organicznych (konkretny organ ciała), Intensywna terapia, Pierwsza pomoc. 

Obsługa komputerów 

 Umiejętność Obsługi komputerów obejmuje opanowanie i zrozumienie technologii 

komputerowej i programowania. Umiejętność ta jest absolutnie podstawowa dla każdego, kto chce 

włączać się do cyberprzestrzeni i pracować z Matrycą.  

 Koncentracje: Sprzęt (Mainframy, Mikrotechnika, Technologia interfejsów, Technologia 

implantacji), Oprogramowanie (Używanie deku, Programowanie matrycowe, Programowanie 

pozamatrycowe, Programowanie interfejsów, Programowanie im plantów) 

Elektronika 

 Umiejętność ta obejmuje użytkowanie i zrozumienie urządzeń elektronicznych, co w latach 

2050. oznacza większość przedmiotów powszechnego użytku. Specjalizacje pogłębiają tu efekt 

Koncentracji, tak jak w przypadku Atletyki. Tak więc, Specjalizacja w Magzamkach dodaje +2 do tej 

Koncentracji, ale -2 do pozostałych Koncentracji.   

 Koncentracje: Systemy sterowania, Elektronika wojskowa, Magzamki, Połączenia między 

urządzeniami, Diagnostyka. 

 

UMIEJĘTNOŚCI MAGICZNE 

 Umiejętności Magiczne studiować może każdy, poznając zawartą w nich wiedzę, jednak tylko 

czarownikowi wolno ich używać do manipulowania energią magii. Szczegóły znajdziesz w rozdziale 

Magia. 

Przywoływanie 

 Umiejętność Przywoływania obejmuje przyzywanie i odsyłanie duchów. Wyłącznie magowie 

mogą wzywać duchy żywiołów, tak jak tylko szamani mogą przyzywać duchy natury.  

 Koncentracje: Żywioł (rodzaj), Duch natury (rodzaj) 

Rzucanie czarów 

 Umiejętność rzucanie czarów to sterowanie magiczną energią poprzez czary. 

 Koncentracje: Rzucanie Czarów (grupy czarów), Magia Rytualna (grupy czarów) 

 

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 

 Umiejętności społeczne dotyczą interakcji pomiędzy postaciami graczy a postaciami Mistrza 

Gry. Co do interakcji pomiędzy postaciami graczy, gracze polegać będą na własnych 

umiejętnościach społecznych, choć mogą wymagać - gracze lub mistrz gry - popierania takiej 

interakcji testem umiejętności.  

Etykieta 



 63 

 Etykieta jest wyjątkowym rodzajem umiejętności - wymaga on wyboru Koncentracji. Każda 

Koncentracja reprezentuje inną subkulturę. Znajomość właściwej Etykiety pozwala postaci 

funkcjonować wewnątrz takiej subkultury bez odstawania od jej członków. Pozwala jej też 

rozpoznawać ważne osobistości w kręgu subkultury i zyskiwać ogólne pojęcie o ich silnych i słabych 

stronach, sympatiach i antypatiach. Próba manipulacji kimś z kręgu danej subkultury z 

wykorzystaniem umiejętności Etykiety wymaga testu na poziomie trudności równym Charyzmie 

celu.  

 Specjalizacje w ramach Etykiety dają rozróżnienie pomiędzy grupami danej subkultury. 

Koncentracja na Etykiecie ulicznej (Etykieta [Ulica]) będzie umożliwiać Specjalizację co do 

poszczególnych gangów, elementów kryminalnych itd. Poszczególne plemiona, konkretne interesy 

plemion czy polityka międzyplemienna są właściwymi Specjalizacjami dla Etykiety (Plemiona). 

Poszczególne korporacje, korporacyjni najemnicy czy relacje pomiędzy korporacjami dotyczą 

Etykiety (Korporacje). 

 Koncentracje: Korporacje, Matryca, Media, Ulica, Plemiona 

Przesłuchiwanie 

 Umiejętność Przesłuchiwania to uzyskiwanie informacji od źródła nieskorego do współpracy. 

Poziomem trudności testu jest Siła Woli przesłuchiwanego. Umiejętność ta znajduje zwykle 

zastosowanie wyłącznie przy kontaktach indywidualnych.  

 Koncentracje: Przesłuchiwanie werbalne, Przesłuchiwanie wspomagane mechanicznie 

(Detektory kłamstwa, Analizatory napięcia głosu). 

Kierowanie zespołem 

 Umiejętność ta obejmuje przygotowanie postaci do uzyskiwania posłuchu u innych poprzez 

przykład i autorytet. Chodzi tu o pewne aspekty umiejętności rozwiązywania problemów, co jednak 

nie ma wyręczać graczy w myśleniu i planowaniu działań. Testy umiejętności Kierowania zespołem 

korzystają z Inteligencji celu jako poziomu trudności.  

 Koncentracje: Polityka, Wojskowość, Biznes (Specjalizacje dla każdej Koncentracji to 

Strategia [ogólne plany], Taktyka [plany szczegółowe] i Morale). 

Negocjacje 

 Umiejętność Negocjacji dotyczy tych interakcji, podczas których strony starają się osiągnąć 

porozumienie wychodząc ze sprzecznych oczekiwań, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi 

rzeczowa wymiana argumentów, czy szybkie zagadywanie. Siła Woli strony przeciwnej wyznacza 

poziom trudności.  

 Koncentracje: Targowanie się, Przekupstwo, Zagadywanie 

 

UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA POJAZDÓW 

 

 Gdy postać próbuje wykonać trudny manewr lub prowadzi pojazd w trudnym terenie, szanse 

powodzenia zależą od rodzaju pojazdu i jego znajomości przez kierowcę. Prowadzenie pojazdu w 
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zwykłych warunkach nie wymaga rzutów kośćmi. W gruncie rzeczy wiele pojazdów XXI wieku może 

działać niemal samodzielnie.  

 Większość Umiejętności prowadzenia pojazdów umożliwia Koncentrację na Zdalnym 

sterowaniu. Odnosi się to do pojazdów, w których kierujący nie jest obecny podczas jazdy. Pojazdy 

te posłuszne są transmitowanym poleceniom. Specjalizacja w Koncentracji na Zdalnym sterowaniu 

konkretyzuje kategorię Koncentracji co do rodzaju pojazdu, nie zaś konkretny pojazd (KP).  

Motocykle 

 Umiejętność ta obejmuje prowadzenie wszelkiego rodzaju motocykli, łącznie z trójkołowcami 

i pojazdami z boczną przyczepą.  

 Koncentracje: Dwukołowce (KP), Trójkołowce (KP), Motocykle wyścigowe (KP). 

Samochody 

 Umiejętność odnosi się do większości pojazdów jeżdżących na czterech lub więcej niż 

czterech kołach.  

 Koncentracje: S. Osobowe (KP), S. Ciężarowe (KP), S. Wyścigowe (KP), Zdalne sterowanie 

(Kategoria) 

Poduszkowce 

 Umiejętność dotyczy wszystkich pojazdów poruszających się na poduszce powietrznej, 

niezależnie od ich przeznaczenia.  

 Koncentracje: Pojazd pasażerski (KP), Pojazd transportowy (KP), Pojazd wyścigowy (KP), 

Zdalne sterowanie (Kategoria) 

Motorówki 

 Umiejętność odnosi się do każdej łodzi posiadającej motor. 

 Koncentracje: Spacerówka (KP), Łódź transportowa (KP), Łódź wyścigowa (KP), Zdalne 

sterowanie (Kategoria) 

Śmigłowce 

 Umiejętność ta odnosi się do powietrznych statków śmigłowych o stałym lub zmiennym 

ustawieniu śmigieł.  

 Koncentracje: Ustawienie zmienne (KP), Ustawienie stałe (KP), Zdalne sterowanie 

(Kategoria).  

Łodzie żaglowe 

 Umiejętność odnosi się do sterowania statkami wodnymi poruszanymi siłą wiatru 

 Koncentracje: Żaglówka popularna (KP), Żaglówka transportowa (KP), Żaglówka wyścigowa 

(KP) 

Wektorowe 

 Umiejętność ta dotyczy pilotowania pojazdów powietrznych wykorzystujących ruchome 

dysze do wektorowego sterowania odrzutem podczas wznoszenia się i poruszania. Chodzi tu o 

pojazdy niskiego pułapu (PNP, popularnie zwane ptakami burzy) - pojazdy wojskowe korzystające z 

takiego napędu, nie osiągające dużych wysokości z uwagi na ciężar pancerza i uzbrojenia.  



 65 

 Koncentracje: Pionowy start i lądowanie (KP), PNP (KP), Zdalne sterowanie (Kategoria). 

Samoloty skrzydłowe 

 Umiejętność dotyczy pilotowania samolotów o stałej i zmiennej geometrii skrzydeł 

(niezależnie od napędu).  

 Koncentracje: Szybowce (KP), Odrzutowce (KP), Samoloty śmigłowe (KP), Samoloty 

wyścigowe (KP), Zdalne sterowanie (Kategoria). 

 

UMIEJĘTNOŚCI BUDOWY I NAPRAWY 

 

 Z wieloma Umiejętnościami aktywnymi korespondują Umiejętność budowy/ naprawy (B/ N). 

Umiejętność B/ N określa dostęp postaci do narzędzi i sprzętu używanego na danym polu. Tak więc 

umiejętność Walka z bronią (B/ N) pozwala postaci konstruować lub naprawiać miecze albo inną 

broń do walki w zwarciu. Umiejętność Pojazdy naziemne (B/ N) pozwala na naprawę samochodu, 

motocykla czy równie dobrze poduszkowca.  

 Oprócz umiejętności postać potrzebuje, rzecz jasna, jeszcze czasu, narzędzi i materiałów, 

aby zbudować coś od podstaw. Bez właściwego sprzętu nawet postać o najwyższych 

umiejętnościach niewiele zdziała. Jeżeli podejmuje próbę zbudowania czegoś nowego, musi też 

posiadać wiedzę teoretyczną niezbędną do zaprojektowania przedmiotu, chyba że ktoś inny 

dostarcza szczegółowych planów konstrukcyjnych. Więcej na temat korzystania z Umiejętności 

budowy i naprawy w rozdziale Za kulisami. 

 Koncentracje dla umiejętności budowy i naprawy dotyczą konkretnych typów sprzętu w 

przypadku umiejętności szczegółowych, a szerszych kategorii sprzętu w przypadku grup 

umiejętności. Tak więc Koncentracją dla umiejętności Walka z bronią (B/ N) może być Broń Biała, co 

wyłącza inne rodzaje broni, a Koncentracją dla Pojazdów naziemnych mogą być Motocykle, co 

wyłącza Samochody i Poduszkowce. 

 Jeżeli dla jakiejś umiejętności istnieje Umiejętność budowy/ naprawy, dotyczy ona 

umiejętności ogólnej i jest od niej oddzielona tylko jedną kropką na Siatce Umiejętności.  

 

UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE 

 

 Umiejętności akademickie dają postaci dostęp do specyficznej wiedzy. Jest to wyjątkowo 

użyteczne w wypadkach, gdy postać jest ekspertem w dziedzinie, w której gracz jest ignorantem.  

 Wiele Umiejętności akademickich zapewnia postaci podstawy teoretyczne do działań 

zbliżonych do obszaru studiów, podstawy do nowych projektów w danej dziedzinie. 
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Biologia 

 Umiejętność ta obejmuje wszystkie nauki o życiu. Specjalizacje to wszelkie specyficzne 

wycinki poszczególnych dyscyplin - zbyt liczne aby je tutaj wymienić.  

 Koncentracje: Zoologia, Botanika, Medycyna, Parazoologia, Parabotanika 

Teoria komputerów 

 Umiejętność ta obejmuje projektowanie i architekturę systemów komputerowych. 

 Koncentracje: Sprzęt (Mainframy, Mikrotechnika, Technologia interfejsów, Technologia 

implantacji), Oprogramowanie (Używanie deku, Programowanie matrycowe, Programowanie 

pozamatrycowe, Programowanie interfejsów, Programowanie implantów), Teoria Matrycy 

Cybertechnologia 

 Umiejętność Cybertechnologii dotyczy projektowania implantów i technologii sterowania 

cybernetycznego. Specjalizacje obejmują konkretne urządzenia (KU).  

 Koncentracje: (Wszczepy doczaszkowe (KU), Wszczepy cielesne (KU) 

Teoria magii 

 Teoria magii obejmuje ogólne zrozumienie funkcji i sposobu działania magii. Jej znajomość 

konieczna jest do projektowania nowych czarów.  

 Koncentracje: Projektowanie (szamańskie, hermetyczne), Historia (kontynent) 

Teoria Wojskowości 

 Teoria wojskowości dotyczy studiów zachowań człowieka w walce i funkcjonowania 

organizacji militarnych.  

 Koncentracje: Historia wojskowości (wg kontynentów lub okresów), Taktyka (Powietrze, 

Woda, Ziemia) 

Nauki fizyczne 

 Umiejętność ta dotyczy nie tylko samych nauk fizycznych, ale też nauk politechnicznych. 

Specjalizacje to konkretne wycinki poszczególnych dyscyplin, zbyt liczne, aby je tu wymienić. 

 Koncentracje: Inżynieria, Fizyka, Chemia, Geologia. 

Psychologia 

 Psychologia obejmuje nauki behawioralne w formach analitycznych i predykcyjnych. 

Specjalizacje dotyczą konkretnych zachowań i rodzajów osobowości. 

 Koncentracje: Zachowanie jednostek, Zachowanie grup, Zachowanie dewiantów. 

Socjologia 

 Socjologia obejmuje historyczne i obserwacyjne nauki o ludziach i ich wzajemnych 

stosunkach. Specjalizacje dotyczą kontynentów lub kultur. 

 Koncentracje: Historia, Antropologia, Archeologia. 

 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
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 Umiejętności językowe stanowią wyjątek od podstawowych zasad umiejętności, ponieważ 

każdy konkretny język jest Specjalizacją danej rodziny językowej. Tak więc postać uzyska pewną 

znajomość języków pokrewnych do znanego sobie, lecz nie będzie mowy o płynnym 

porozumiewaniu się w takim pokrewnym języku bez Specjalizacji. Różne rodziny językowe nie są ze 

sobą spokrewnione.  

 Gdy podczas tworzenia postaci wybierane są Specjalizacje językowe, poziom Specjalizacji 

automatycznie wzrasta o +2. Poziom znajomości rodziny językowej, która jest odpowiednikiem 

umiejętności ogólnej, będzie o 4 niższy od poziomu Specjalizacji. Jeżeli po tej modyfikacji 

uzyskujemy wynik niższy niż 1, przyjmujemy poziom 1.  

 Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nie istnieje żaden formalny język trolli, krasnoludów czy 

orków. Postaci te mówią w języku swoich rodziców, z których większość jest ludźmi. Mogą one 

jednak posługiwać się rodzajem gwary.  

 Poniżej wymieniamy tłustą czcionką nazwy rodzin językowych, a za nimi nazwy 

poszczególnych przynależnych języków. 

Algonkińska: języki Indian Algonkin, Arapaho, Czarnych Stóp, Czejenów, Cree, Micmac, 

Mohikanów, Odżibwa, Shawnee, Wiyot, Yurok 

Armeński 

Athabaskijska: języki Indian Apaczów, Chipewyan, Navaho 

Bałtycka: estoński, litewski, łotewski 

Baskijski 

Caddoańska: języki Indian Caddo, Paunisów, Wiczita 

Celtycka: bretoński, irlandzki, szkocki, walijski 

Czukczi 

Języki wspólne i hybrydy: mowa miast (Patrz Języki specjalne poniżej), esperanto, interlingua 

Drawidyjska: gondi, kanara, kurukh, malajalam, Tamil, telugu, tulu 

Elfijski (Patrz Języki specjalne poniżej) 

Eskimoski 

Fińska: czeremiski, fiński, karelski, lapoński, liwski, mordwiński, vepijski, wotiacki, zyriański  

Germańska: afrikaans, duński, holenderski, angielski, flamandzki, niemiecki, islandzki, norweski, 

szwedzki, jidysz 

Kuszycka: bedża, berberyjski, gala, szadyjski, somali, tuareg 

Indyjska: asam, bengal, bhili, gudżarati, hindi, konkani, marathi, orija, pendżabski, radżastański, 

sindhi, syngaleski, urdu 

Indoirańska: beludżi, kurdyjski, perski, afgański 

Irokeska: języki Indian Cayuga, Cherokee, Erie, Huron, Irokezów, Mohawków, Onandago, Oneida, 

Seneca, Tuscarora 

Japoński 

Khoin: buszmeński, hadza, hotentocki, nama, sandawe 
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Koreański 

Malajo-polinezyjska: bahasa, cebuański, ilokański, jawajski, kiriwiński, madurajski, malajski, 

maori, melanezyjski, mikronezjański, misimajski, panaj-hiligajoński, polinezyjski, samar-leyete, 

samoański, sundanjski, tagalog, talugański 

Majańska: języki Indian gwatemalskich, kekczi, mam, kicze,tzutujil-cakchique, jukatańskich 

Mon-khmer: khmer, mon, wietnamski 

Mongolska: mongolski 

Muskhogeańska: chickasaw, choctaw, creek, seminole 

Bantu: anyi, ashanti, azande, bassa, baule, bemba, birom, bulu, efik, ewe, fang, fanti, ful, ganda, 

gikuju, ibo, idżo, joruba, kituba, kongo, kpelle, kru, luba, lunda, makua, mande, miandża, mbundu, 

mende, more, mossi, ngala, ngbaudi, njamwezi-sukuma, rundi, rwanda, szona, sotho, sukuma, 

suahili, temne, tiv, tswana, twi, wolof, xhosa, yao, zande, zulu 

Nilotycka: bagirmi, dinka, fur, kanembu, kanuri, koman, luo, maban, masai, nuer, sango, shilluk, 

songhai, wadai 

Oto-Manguańska: mixtec, otomi, zapotec 

Papuańska: dajacki, negrito, papu 

Romańska: kataloński, francuski, galijski, włoski, portugalski, prowansalski, rumuński, hiszpański 

Salish: chehalis, okanagon, salish 

Semicka: amharski, arabski, aramejski, hebrajski, neo-aramejski, tigre, tigrinja 

Sino-tybetańska: birmański, kantoński, hakka, kaszmirski, laotański, mandaryński, min, 

nepalski, syjamski, tajski, tybetański, wu, jue 

Siouan: języki Indian Catawba, Crow, Dakotów, Hidatsa, Omaha, Osage 

Słowiańska: bułgarski, białoruski, czeski, gruziński, macedoński, polski, rosyjski, 

serbsko-chorwacki, słowacki, słoweński, ukraiński 

Indian Ameryki Południowej: arawak, karibi, keczua, tupi-guarani, wiele innych 

Tlinglit 

Tsimshian 

Tunguski 

Turecka: azerbejdżański, czuwaski, kazachski, kirgiski, tatarski, turkmeński, turecki, uzbecki, 

jakucki 

Ugryjska: węgierski, ostiacki, wogulski 

Uto-Aztecka: aztecki, Indian Komanczów, Hopi, Pajutów, Papago, Pima, Szoszonów, Ute 

Zuni 

 

JĘZYKI SPECJALNE 

 Mowa miast to jeden z kilku języków nie będących częścią żadnej formalnej grupy językowej.  
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 Elfijski, znany bardziej formalnie jako sperethiel, zyskuje popularność w ostatnich latach. 

Lingwiści studiujący ten język nie znajdują żadnych bezpośrednich związków z istniejącymi grupami 

językowymi, choć w strukturze i stylu języka istnieje wiele cech współnych. Sperethiel pojawił się po 

raz pierwszy wkrótce po ustanowieniu Tir Tairngire. 

 Jak już podkreślano, orki, trolle, krasnoludy i inne grupy które często żyją w sąsiedztwie 

mogą często tworzyć własne nieformalne gwary. 

 

UMIEJĘTNOŚCI SPECJALNE 

 Kategoria Umiejętności specjalnych obejmuje wszelkie umiejętności ściśle indywidualne, 

wynikające z hobby postaci, jej zainteresowań, talentów artystycznych, a także inne unikalne 

umiejętności. Bądźcie twórczy. 
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TABELA UMIEJĘTNOŚCI 

 

UMIEJĘTNOŚCI WALKI 

 

Walka z bronią 

 Broń biała (KB) 

 Broń drzewcowa/ Kij (SW) 

 Pejcze/ Cepy (KB) 

 Pałki (KB) 

Walka wręcz 

 Broń wszczepiana cybernetycznie (KB) 

 Style sztuk walki (konkretna technika) 

Materiały wybuchowe 

 Ładunki przemysłowe 

 Plastik 

Broń palna 

 Pistolety (KB) 

 Strzelby (KB) 

 Pistolety maszynowe (KB) 

 Lekkie karabiny maszynowe (KB) 

 Granatniki (KB) 

 Tasery (KB) 

Broń ciężka 

 Karabiny maszynowe (KB) 

 Wyrzutnie rakiet/ pocisków (KB) 

 Działka szturmowe (KB) 

 Działa pojazdów (KB) 

Broń miotana 

 Łuk (KB) 

 Kusza (KB) 

Broń rzucana 

 Broń drzewcowa (KB) 
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 Broń nie-aerodynamiczna (Granaty, Noże) 

 Broń aerodynamiczna (Shuriken, Granaty aerodynamiczne) 

 

UMIEJĘTNOŚCI FIZYCZNE 

 

Atletyka 

 Biegi,  

 Wspinaczka 

 Podnoszenie ciężarów 

 Skok  

 Pływanie 

Skradanie się 

 Środowisko miejskie (aspekt) 

 Środowisko naturalne (aspekt) 

 Środowisko wiejskie (aspekt) 

 

UMIEJĘTNOŚCI MAGICZNE 

 

Przywoływanie 

 Żywioł (rodzaj) 

 Duch natury (rodzaj) 

Rzucanie czarów 

 Magia rytualna (grupy czarów) 

 Rzucanie czarów (grupy czarów) 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE 

 

Biotechnika 

 Chirurgia transimplantacyjna (Implanty doczaszkowe, Implanty cielesne, Protezy 

 organiczne) 

 Pierwsza pomoc 

 Intensywna terapia 
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 Konstrukcja protez organicznych (konkretny organ ciała) 

 Funkcjonowanie organów (konkretny organ ciała) 

Obsługa komputerów 

 Sprzęt (Mainframy, Mikrotechnika, Technologia interfejsów, Technologia implantacji) 

 Oprogramowanie (Używanie deku, Programowanie matrycowe, Programowanie 

 pozamatrycowe, Programowanie interfejsów, Programowanie implantów) 

Elektronika 

 Systemy sterowania 

 Elektronika wojskowa 

 Magzamki 

 Połączenia między urządzeniami 

 Diagnostyka 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 

 

Etykieta (UWAGA! Brak jednej umiejętności - każda koncentracja to inna umiejętność) 

 - Korporacje 

 - Matryca 

 - Media 

 - Ulica 

 - Plemiona 

Przesłuchiwanie 

 Przesłuchiwanie werbalne 

 Przesłuchiwanie wspomagane mechanicznie (Detektory kłamstwa, Analizatory napięcia 

głosu) 

Kierowanie zespołem 

 Polityka 

 Wojskowość 

 Biznes (Specjalizacje dla każdej Koncentracji to Strategia (ogólne plany), Taktyka (plany 

szczegółowe) i Morale) 

Negocjacje 
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 Targowanie się 

 Przekupstwo 

 Zagadywanie 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA POJAZDÓW 

 

Motocykle 

 Dwukołowce (KP) 

 Trójkołowce (KP) 

 Motocykle wyścigowe (KP) 

Samochody 

 Samochody osobowe (KP) 

 Samochody ciężarowe (KP) 

 Samochody wyścigowe (KP) 

 Zdalne sterowanie (Kategoria) 

Poduszkowce 

 Pojazd pasażerski (KP) 

 Pojazd transportowy (KP) 

 Pojazd wyścigowy (KP) 

 Zdalne sterowanie (Kategoria) 

Motorówki 

 Spacerówka (KP) 

 Łódź transportowa (KP) 

 Łódź wyścigowa (KP) 

 Zdalne sterowanie (Kategoria) 

Śmigłowce 

 Ustawienie zmienne (KP) 

 Ustawienie stałe (KP) 

 Zdalne sterowanie (Kategoria).  

Łodzie żaglowe 

 Żaglówka popularna (KP) 

 Żaglówka transportowa (KP) 
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 Żaglówka wyścigowa (KP) 

Wektorowce 

 Pionowy Start i lądowanie (KP) 

 PNP (KP) 

 Zdalne sterowanie (Kategoria) 

Samoloty skrzydłowe 

 Szybowce (KP) 

 Odrzutowce (KP) 

 Samoloty Śmigłowe (KP) 

 Samoloty wyścigowe (KP) 

 Zdalne sterowanie (Kategoria) 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE 

 

Biologia 

 Zoologia 

 Botanika 

 Medycyna 

 Parazoologia 

 Parabotanika 

Teoria komputerów 

 Sprzęt (Mainframy, Mikrotechnika, Technologia interfejsów, Technologia implantacji) 

 Oprogramowanie (Używanie deku, Programowanie matrycowe, Programowanie 

pozamatrycowe, Programowanie interfejsów, Programowanie implantów) 

 Teoria Matrycy 

Cybertechnologia 

 Wszczepy doczaszkowe (KU) 

 Wszczepy cielesne (KU) 

Teoria magii 

 Projektowanie (szamańskie, hermetyczne) 

 Historia (kontynent) 

Teoria wojskowości 
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 Historia wojskowości (wg kontynentów lub okresów) 

 Taktyka (Powietrze, Woda, Ziemia) 

Nauki Fizyczne 

 Inżynieria 

 Fizyka 

 Chemia 

 Geologia 

Psychologia 

 Zachowanie jednostek 

 Zachowanie grup 

 Zachowanie dewiantów 

Socjologia 

 Historia 

 Antropologia 

 Archeologia 
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WALKA 

 

Spluwy, spluwy, spluwy. Bez nich moje życie byłoby tak puste. 

 - Wedge, najemnik 

 

Kiedy dla postaci nadchodzi czas walki, gra w systemie Shadowrun odbywa się w rundach. 

Postaci działają w kolejności od najszybszej, w jednostce czasu określanej jako Runda Walki. Układ 

Rundy Walki próbuje naśladować to, co może wydarzyć się w trakcie rzeczywistej walki, określa, kto 

zadziała pierwszy, kto szybciej wyciągnie broń, co dzieje się, gdy jedna postać uderzy drugą itd. 

 Podczas trwającej około trzech sekund Rundy Walki gracz deklaruje czynności, jakie 

podejmie jego postać. Rolą prowadzącego jest określenie zachowania postaci mistrza gry i 

ostatecznego wyniku wszystkich działań. 

 Runda Walki dzieli się na Fazy Walki, których liczba może być zmienna. Postaci mogą działać 

w trakcie jednej lub więcej Faz Walki w ciągu pojedynczej Rundy Walki, w zależności od szybkości 

reakcji, określanej według ich Inicjatywy 

 Działanie postaci w trakcie Fazy Walki, próbę zrobienia czegokolwiek, nazwiemy akcją. 

Typowe akcje to strzelanie z pistoletu, rzucenie czaru czy uruchomienie programu komputerowego. 

 Poniższe reguły walki odnoszą się jednakowo tak do postaci graczy, jak i do postaci mistrza 

gry. Jeżeli w jakimś przypadku reguły wprowadzają rozróżnienie pomiędzy nimi, zawsze pojawi się 

specjalna zasada wyraźnie to wskazująca. 

 

ZASTOSOWANIE PONIŻSZYCH REGUŁ. 

 

 Gracze nie muszą w pełni rozumieć procedury Rundy Walki już po pierwszym czytaniu reguł. 

Dalsze partie rozdziału szczegółowo opisują każdy jej element. Na razie po prostu przeczytajcie 

poniższy ogólny opis procedury Rundy Walki, ignorując za pierwszym razem odniesienia do reguł 

szczegółowych. Odniesienia te nabiorą większego znaczenia, w miarę jak gracze będą się 

zapoznawać z grą, i napotkają coraz bardziej skomplikowane możliwości akcji. 

 Reguły odnoszące się do magii i działań w Matrycy w trakcie Rundy Walki są szczegółowo 

przedstawione w odnośnych rozdziałach. 

 

PORZĄDEK RUNDY WALKI 

 

 Poniżej przedstawiamy krótko części składowe Rundy Walki. Tworzą one określony porządek, 

który wykorzystywany jest do prowadzenia wszystkich rodzajów walki - walki wręcz, strzelaniny, 

magii, walki pomiędzy pojazdami oraz walki w Matrycy. 

 

Uzupełnienie wszystkich Puli Kości (Tylko na początku pierwszej Rundy Walki) 
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 Jeśli jest to pierwsza runda nowej walki, wszystkie Pule Kości postaci wracają do poziomu 

wyjściowego, chyba że postać znalazła się w Sytuacji Zaskoczenia. 

 

1. Określenie Inicjatywy. 

 Określamy Inicjatywę (Reakcja postaci plus kości Inicjatywy) wszystkich postaci, duchów, 

drapieżców czy programów komputerowych biorących udział w walce. Następnie ustalamy, która 

postać ma najwyższą łączną Inicjatywę. 

 

2. Postaci podejmują akcje. 

 Postaci zaangażowane w walkę podejmują teraz akcje. Rozpoczyna postać z najwyższą 

łączną Inicjatywą, która zostaje postacią aktywną. Jeżeli dwie lub więcej postaci ma jednakową 

łączną Inicjatywę (Patrz Remis Inicjatywy). 

 

 A. Odnowienie Puli Kości postaci aktywnej 

Pule Kości aktywnej postaci odnawiają się. Jeżeli postać nie wykorzystywała kości z puli, pozostają 

one w aktualnej wartości. 

 

 B. Deklaracja akcji 

Aktywna postać deklaruje, jakie akcje chce wykonać w trakcie Fazy Walki. Może wykonać Darmowe, 

Proste lub Złożone Akcje w dowolnej kolejności. Jeżeli kilka postaci jest aktywnych w tej samej Fazie 

Walki (Patrz Remis Inicjatywy), akcje deklaruje się poczynając od postaci o najniższej łącznej 

Inicjatywie (czy innej wartości decydującej o kolejności działania) aż do postaci o najwyższej 

Inicjatywie. 

 

 C. Określanie wyników akcji 

MG określa wyniki akcji aktywnej postaci. Po ich określeniu łączna Inicjatywa postaci jest 

zmniejszana o 10. Jeżeli nowa wartość łącznej Inicjatywy jest większa od zera, postać będzie mogła 

jeszcze działać w dalszej części tej samej Rundy Walki (zobacz Akcje Wielokrotne). Jeżeli 

natomiast nowa wartość jest mniejsza lub równa zeru, postać zakończyła swój udział w tej Rundzie 

Walki. Jeżeli kilka postaci jest aktywnych w tej samej Fazie Walki, określenie wyniku ich akcji 

następuje w kolejności od postaci o najwyższej łącznej Inicjatywie (czy innej wartości decydującej 

o kolejności działania) do postaci o najniższej łącznej Inicjatywie (Patrz Remis Inicjatywy). 

 

 D. Deklaracja i określenie wyniku akcji pozostałych postaci 

Przechodzimy do postaci, która aktualnie ma najwyższą łączną Inicjatywę i określamy wyniki jej 

akcji, rozpoczynając od punktu A opisanego powyżej. Kontynuujemy przechodzenie przez punkty od 

A do D tak długo, dopóki nie pozostanie żadna postać zdolna do działania w tej Rundzie Walki.  
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3. Początek nowej Rundy Walki 

 Rozpoczyna się następna Runda Walki, ponownie od punktu 1. kontynuujemy przechodzenie 

przez punkty od 1 do 3 tak długo, dopóki walka nie zostanie rozstrzygnięta. Wszelkie nie 

wykorzystane kości z Pul Kości postaci przechodzą do nowej Rundy Walki i są dostępne aż do 

pierwszej akcji postaci w nowej rundzie. 

 

INICJATYWA 

 

 Inicjatywa określa kolejność akcji wykonywanych przez postać w trakcie jednej Rundy Walki. 

Inicjatywa sumą dwóch składników: wyniku rzutu kośćmi Inicjatywy i skorygowanego Poziomu 

Reakcji. Sumę tę nazywamy łączną Inicjatywą. 

 Każda postać ma początkowo jedną sześcienną (k6) kość Inicjatywy. Różne rodzaje 

cyberwszczepów i magii mogą zwiększyć liczbę kości Inicjatywy. Całkowita liczba kości Inicjatywy 

podawana jest w nawiasie za liczbą podstawową, np. 1k6 (2k6). Innymi słowy, ta postać ma dwie 

kości inicjatywy (2k6), o jedną więcej niż początkowo.  

 Wszystkie postaci mają podstawową wielkość Reakcji równą średniej poziomów Inteligencji 

i Szybkości, zaokrąglonej w dół. Wielkość ta mogą zmienić modyfikatory dodatnie (wpływ magii lub 

cyberwszczepów) lub ujemne (wpływ obrażeń itp.) Skorygowany o trwałe modyfikacje poziom 

Reakcji podawany jest w nawiasie za poziomem początkowym, np. 4 (6). 

 W Matrycy Reakcja i Inicjatywa dekera mogą być zmodyfikowane wyłącznie dzięki użyciu 

obwodu przyspieszenia interakcji (Patrz Przyspieszenie Interakcji) w cyberdeku postaci. Innego 

rodzaju modyfikatory Reakcji czy Inicjatywy nie mają wpływu na postać w Matrycy (wyjątkiem są 

modyfikatory Obrażeń). 

 W trakcie sprzężenia z pojazdem riggerzy mogą modyfikować swoją Reakcję lub Inicjatywę 

jedynie poprzez działanie ich sprzęgu sterowania pojazdem. Innego rodzaju modyfikatory Reakcji 

czy Inicjatywy nie mają wpływu na sprzężoną z pojazdem postać riggera (z wyjątkiem 

modyfikatorów Obrażeń). 

 Dla obliczenia łącznej Inicjatywy postaci dodajemy jej skorygowaną Reakcję do wyniku rzutu 

kośćmi Inicjatywy. Wynik określa, w której Fazie Walki postać może po raz pierwszy wkroczyć do 

akcji. 

 W celu obliczenia łącznej Inicjatywy postaci dodajemy jej skorygowaną Reakcję do wyniku 

rzutu Inicjatywy. Wynik określa, w której Fazie Walki postać zadziałać może po raz pierwszy.  

 

John Longbone, - ork i uliczny samuraj, ma Reakcję 3 (5) i Inicjatywę k6 (2k6) (Longbone ma 

cybernetyczny implant, który zwiększa jego Reakcję o 2 i daje mu dodatkową kostkę do inicjatywy). 

Rzucając 2k6 kostkami Inicjatywy, Longbone wyrzuca 7;do wyniku dodaje powiększoną Reakcję, 5; 

wynik to 12. Longbone podejmie działanie w 12 Fazie Walki. 
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Liczba Faz Walki, które odbywają się w Rundzie Walki równa jest najwyższej całkowitej 

Inicjatywie, jaką uzyskano podczas rzutów Inicjatywy. Jeżeli, np., najwyższa całkowita Inicjatywa 

wyniosła 22, ta Runda Walki będzie miała 22 Fazy Walki. Zdarzenia mogą następować w pierwszej 

(22) Fazie Walki lub którejkolwiek z następnych faz, od 21 do 1. Żadne zdarzenia czy akcje nie 

następują w Fazie Walki 0, która sygnalizuje koniec tej Rundy Walki. 

Wszystkie zdarzenia czy akcje w Rundzie Walki powinny nastąpić podczas jakiejś Fazy Walki. 

Mistrz Gry musi ustalić, arbitralnie lub losowo, całkowitą Inicjatywę dla pewnych zdarzeń będących 

poza kontrolą postaci. Zdarzenia, które następują po upływie ściśle określonego czasu, jak wybuch 

ładunków z zapalnikiem czasowym, zawsze pojawiają się jako ostatnie w Rundzie Walki, po 

rozstrzygnięciu wszystkich akcji. 

UWAGA DLA MISTRZA GRY: W każdej Fazie Walki, w której akcje w Matrycy występują 

jednocześnie z akcjami w przestrzeni astralnej i materialnej, porządek rozstrzygania akcji jest 

następujący: jako pierwsze wszystkie akcje astralne, następnie wszystkie akcje w Matrycy i na 

końcu wszystkie akcje w przestrzeni materialnej. 

  

 WIĘCEJ NIŻ JEDNA AKCJA 

W zależności od wartości całkowitej Inicjatywy postaci mogą mieć możliwość wykonania 

większej liczby akcji w Rundzie Walki. Jak wspomniano wyżej, postać działa po raz pierwszy w Fazie 

Walki, której numer odpowiada jej całkowitej Inicjatywie. Postaci mogą wykonywać kolejne akcje co 

10 Faz Walki po swojej pierwszej fazie. Cztery przykładowe postacie wymienione poniżej w pierwszej 

kolumnie będą zdolne do akcji w Fazach Walki wymienionych w trzeciej kolumnie: 

Postać Całkowita Inicjatywa Fazy Walki 

A 40 40, 30, 20 i 10 

B 27 27,17 i 7 

C 12 12 i 2 

D 8 Tylko 8 

 

Nasz przyjaciel z poprzedniego przykładu – Longbone – wykona swoją pierwszą akcję w 12 

Fazie Walki (tyle wynosi jego całkowita Inicjatywa) i będzie miał drugą akcję w 2 Fazie Walki 

(12-10). Jego kumpel Shark, uliczny samuraj ze znacznie lepszymi (i znacznie droższymi) 

cyberwszczepami ma Reakcję 5 (9) i 1k6 (3k6) kości Inicjatywy. Jeżeli uda mu się wycisnąć 18 – 

maksimum – z rzutu kośćmi Inicjatywy, uzyska całkowitą Inicjatywę 27. Wtedy Shark będzie mógł 

działać w Fazach Walki 27, 17, 7.  

UWAGA DLA MISTRZA GRY: Rozgrywając sekwencję Rundy Walki, Mistrz Gry pyta graczy o 

wartość całkowitej Inicjatywy każdego z nich. Wszyscy muszą ją podać. Mistrz Gry porównuje 

następnie te wartości z całkowitą Inicjatywą wszystkich Bohaterów Niezależnych biorących udział w 

walce. Początkowa Faza Walki otrzymuje numer równy najwyższej uzyskanej całkowitej Inicjatywie. 

Składanie na graczy obowiązku obliczania i podawania całkowitej Inicjatywy ich postaci wtłacza im 
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tę wartość do pamięci i pomaga zapobiec sytuacji, w której gracz przeoczył Fazę Walki należną jego 

postaci. Jeżeli jednak postać przeoczy swoją Fazę Walki, jej akcje rozstrzygane są w bieżącej Fazie, 

po rozstrzygnięciu aktualnie wykonywanego działania. Do obowiązków gracza należy pilnowanie, 

kiedy jego postać może działać. Postać może ponownie wkroczyć do akcji w Fazie Walki o numerze 

mniejszym o 10 od bieżącego.  

 REMIS INICJATYWY 

Kiedy więcej niż jedna postać zdolna jest do wykonania akcji w tej samej Rundzie Walki, 

postać z najwyższą całkowitą Inicjatywą deklaruje i rozstrzyga akcje jako pierwsza, po niej postać 

o drugiej najwyższej całkowitej Inicjatywie itd. Jeżeli jakieś postaci uzyskały taką samą całkowitą 

Inicjatywę, jako pierwsza działa ta z nich, która ma wyższą zmodyfikowaną Reakcję. Jeżeli to nie 

rozstrzyga remisu, zwycięża najwyższa naturalna Reakcja. Jeżeli i to nie rozwiązuje sytuacji, 

zakładamy, że akcje obu postaci występują jednocześnie. 

Jeśli wiele postaci wykonuje akcje w tej samej Fazie Walki, akcje te deklarowane są w 

odwróconej kolejności, od najniższej całkowitej Inicjatywy (czy innej rozstrzygającej wartości) do 

najwyższej. W ten sposób szybsze postacie (choćby i niewiele) reagują na akcje innych, 

wolniejszych postaci. Jednak przy rozstrzyganiu akcji przywracamy porządek od najwyższej 

całkowitej Inicjatywy do najniższej - szybsza postać działa jako pierwsza.  

Jack Frost i Siódmy Syn, uliczny szaman, uzyskali jednakową całkowitą Inicjatywę (15). 

Zmodyfikowana Reakcja Siódmego Syna wynosi 7, podczas gdy u Jacka wynosi 12, wskutek czego 

Frost jest szybszy. Siódmy Syn deklaruje swoje akcje (bo jest wolniejszy), a po nim swoje akcje 

deklaruje Frost. Ponieważ jednak Frost jest szybszy, jego akcje są rozstrzygane najpierw.  

OPÓŹNIANIE AKCJI (OPCJONALNE) 

Kiedy nadchodzi czas wykonania akcji postaci w Fazie Walki, gracz może zadeklarować, że 

opóźnia swoje działania do Fazy Walki następującej później w Rudzie Walki. (Procedura 

deklarowania Opóźnienia Akcji podana jest na str.81). Opóźniając akcję, postać decyduje się 

zaczekać na późniejszy moment jej wykonania w Rundzie Walki. Oczekując na ten moment postać 

nie może robić nic poza normalnym wykorzystywaniem akcji darmowych. Korzyścią z opóźniania 

akcji jest możliwość odczekania i reagowania na wydarzenia następujące w późniejszej części Rundy 

Walki.  

Kiedy w końcu dzieje się w późniejszej Fazie Walki coś, na co postać chce zareagować, gracz 

ogłasza jej interwencję. Musi to wykonać w trakcie deklaracji akcji dla danej Fazy Walki, po 

zadeklarowaniu akcji przez wszystkie postacie działające w tej fazie. Jeżeli akcje którejś z postaci 

działających w danej fazie zaczęto już rozstrzygać postać opóźniająca swoje akcje traci prawo do 

interwencji w tej Fazie Walki – zwlekała zbyt długo. Jeżeli kilka postaci opóźniało swoje akcje, a teraz 

chce interweniować w tej samej Fazie Walki, dla ustalenia kolejności używamy reguł Remisu 

Inicjatywy podanych powyżej. Generalnie deklarujemy akcje w kolejności od najniższej całkowitej 

Inicjatywy do najwyższej dla postaci normalnie działających w tej fazie, następnie w ten sam sposób 
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deklarujemy akcje postaci opóźniających. Rozstrzygamy jako pierwsze akcje postaci opóźniających, 

od najwyższej całkowitej Inicjatywy do najniższej, a następnie akcje pozostałych postaci.  

 

Bastion czeka w zasadzce (opóźnia akcje z 25 Fazy Walki). Przyczajony w głębokim cieniu 

obserwuje alejkę w oczekiwaniu na oznaki aktywności. Wreszcie dwóch mężczyzn wychodzi przez 

drzwi do alejki. Właśnie na nich czeka Bastion. Teraz, w 12 Fazie Walki, Bastion wykorzystuje swoje 

opóźnienie. Akcje Bastiona rozstrzygane są jako pierwsze, po nich akcje pozostałych postaci. 

Wszyscy trzej mogą działać ponownie 10 faz później.  

 

Zadeklarowanie opóźnienia akcji wymaga akcji darmowej, nie pociąga jednak za sobą 

żadnego dodatkowego kosztu podczas interwencji. Rozstrzygnięciu akcji opóźniającej postaci 

odejmujemy 10 od jej całkowitej Inicjatywy. Jeżeli wynik jest większy niż 0, postać może działać 

ponownie jeszcze w tej Rundzie Walki (patrz Więcej niż jedna akcja). 

Jeżeli postać wciąż jeszcze opóźnia akcję na końcu Rundy Walki, opóźniona akcja przenosi się 

do następnej Rundy Walki. Całkowita Inicjatywa postaci na kolejną Rundę Walki ustalana jest w 

zwykły sposób. Postać może wykorzystać opóźnioną akcję w dowolnym momencie w nowej Rundzie 

Walki, nawet w Fazie Walki o numerze wyższym niż całkowita Inicjatywa postaci.  

 

Bastion, czekając gdzieś w innej zasadzce (to już po prostu taki facet), przeniósł opóźnione 

akcje z poprzedniej Rundy Walki do następnej. Jego całkowita Inicjatywa w nowej rundzie wynosi 

17, ale cel pojawia się w celowniku jego snajperki w 29 Fazie Walki. Ponieważ Bastion opóźniał swoje 

akcje, może teraz zadziałać, pomimo że numer Fazy Walki jest wyższy niż jego całkowita Inicjatywa.  

 

Opóźniona akcja rozstrzygana jest w normalny sposób. Postać, która opóźniała swoje akcje, 

może zadziałać ponownie 10 faz później lub też w Fazie Walki o numerze równym jej całkowitej 

Inicjatywie w tej Rundzie Walki – z tych dwóch wybiera się Fazę Walki o niższym numerze.  

Pule kości odnawiają się w Fazie Walki, w której zadeklarowano opóźnianie akcji. Nie 

odnawiają się ponownie w momencie, w którym postać wykorzystuje opóźnione akcje. Jeżeli postać 

z jakichkolwiek przyczyn użyje kości z puli kości podczas opóźniania, opóźnianie akcji zostaje 

przerwane i postać traci prawo do interwencji wraz z opóźnionymi akcjami (patrz Pule Kości).  

Postać w dowolnym momencie może posiadać tylko jedno zadeklarowane opóźnienie akcji.  

 

Po rozstrzygnięciu swojej Opóźnionej Akcji, Bastion nie będzie mógł działać aż do Fazy Walki 

o numerze równym jego całkowitej Inicjatywie w tej Rundzie Walki (17), ponieważ jest to mniej niż 

19 (faza interwencji – 29 minus 10). Gdyby Bastion interweniował w 18 Fazie Walki, mógłby 

zadziałać ponownie dopiero w 8 Fazie Walki (faza interwencji – 18 minus 10, co daje mniej niż 

całkowita Inicjatywa Bastiona równa 17). 
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AKCJE 

 W trakcie Fazy Walki postacie mogą wykonywać trzy różne rodzaje akcji: akcje darmowe, 

akcje proste i akcje złożone. Postać może wykonać w trakcie jednej Fazy Walki jedną akcję darmową 

i dwie akcje proste albo jedną akcję złożoną. 

 

AKCJE DARMOWE 

 Akcje darmowe to raczej proste, niemal automatyczne czynności wymagające niewielkiego 

lub wręcz nie wymagające żadnego wysiłku. Na przykład wypowiedzenie słowa, opuszczenie 

przedmiotu, pad czy przypadkowe spojrzenie na coś. 

 Postać może wykonać akcję darmową w każdej fazie Rundy Walki, nawet jeśli jest to faza, w 

której normalnie nie wolno jej działać. Można wykonać tylko jedną akcję podczas jednej Fazy Walki. 

Postać NIE MOŻE wykonywać akcji darmowych PRZED swoją pierwszą Fazą Walki w danej rundzie, 

chyba, że opóźnia akcję z poprzedniej Rundy Walki, jak to opisano powyżej. 

 Akcje darmowe nie wymagają zwykle Testu Sukcesu, choć wyjątkowe okoliczności mogą 

spowodować taką konieczność. Poniżej podajemy opis wielu możliwych akcji darmowych 

związanych z walką w systemie Shadowrun. 

Aktywacja cyberwszczepu 

 Postać może wykorzystać Darmową Akcję w celu zaktywizowania cyberwszczepu, który 

zwykle nie jest włączony non-stop. Mowa tu o takim wyposażeniu, jak wewnętrzne radio czy telefon, 

wzrok termograficzny, itp. (Patrz Cybersprzęt). 

Celowanie 

 Postać może celować w określony, wrażliwy element celu używając Darmowej Akcji (Patrz 

Strzały Mierzone). Bezpośrednio po tej akcji musi nastąpić Celowanie, Strzał, Rzut lub atak w 

Walce w Zwarciu. 

Zmiana trybu ISPO-broni 

 Postać z gotową do strzału ISPO-bronią może (posiadając ISPO-złącze) zmienić tryb ognia 

broni w trakcie Darmowej Akcji, (Patrz tryb prowadzenia ognia i ISPO-złącze). 

Opóźnienie akcji 

 Postać może opóźnić swoją akcję zużywając na to Akcję Darmową (Patrz Opóźnianie akcji). 

Ta Darmowa Akcja wykonalna jest jedynie w trakcie Fazy Walki, w której dana postać może działać 

(Patrz Akcje Wielokrotne). 

Pad 

 Postać może paść na ziemię w każdej chwili, chyba że została zaskoczona. Zaskoczona postać 

nie może wykonać padu.  

 Czarownik podtrzymujący czar musi wykonać test Siły Woli (2), aby uniknąć utraty 

koncentracji podczas padu.  

Upuszczenie przedmiotu 
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 Postać może w trakcie Darmowej Akcji upuścić trzymany przedmiot. Jeżeli trzyma jakieś 

przedmioty w obu rękach, może upuścić wszystkie w jednej Darmowej Akcji.  

Porzucenie podtrzymywanego czaru 

 W trakcie Darmowej Akcji czarownik może zaprzestać podtrzymywania czaru. 

Wyrzucenie magazynka ISPO-broni 

 Postać z gotową ISPO-bronią może (posiadając ISPO-złącze) wydać proste cybernetyczne 

polecenie wyrzucenia z broni magazynka. Załadowanie nowego magazynka wymaga Akcji Prostej 

(Patrz ISPO-złącze). 

Gest 

 Postać może wykonać jeden gest jako akcję darmową. (Może to wygląda głupio, ale 

konkretnie chodzi o język gestów wykorzystywany do cichego porozumiewania się podczas walki). 

Obserwacja 

 Postać może dokonać obserwacji jako akcji darmowej (Patrz Percepcja). Obserwująca 

postać może dostrzec jedynie to, co jest bezpośrednio wyraźnie widoczne, choć może skorzystać z 

aktywnych wzmacniaczy wzroku (czuły wzrok, termografia). Wykorzystanie akcji darmowej na 

obserwację nie pozwala na wykonanie Testu Percepcji (Patrz Obserwacja szczegółów w opisie 

akcji prostych). 

Wypowiedzenie słowa 

 Każde wypowiedziane słowo to całą akcja darmowa, ale w praktyce postać może w razie 

konieczności wypowiedzieć krótką frazę z dwóch słów. Mistrz Gry może wymagać ścisłego 

przestrzegania zasady jedna akcja - jedno słowo dla ukrócenia wybujałych, nierealistycznych 

konwersacji w ciągu trzysekundowej Rundy Walki. Niektórzy mistrzowie gry i gracze będą 

preferować pełną komunikację. 
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AKCJE PROSTE 

 Akcja prosta jest nieco bardziej skomplikowana niż akcja darmowa, i wymaga nieco większej 

koncentracji na wykonywanej czynności. Jednak tylko niektóre akcje proste wymagają Testu 

Sukcesu dla ich ukończenia. 

 Zamiast akcji prostej postać może wykonać akcję darmową. 

Postać może w każdej swojej akcji Fazie Walki wykonać do dwóch akcji prostych lub jedną 

akcję złożoną. 

Poniżej podajemy opis typowych akcji prostych związanych z walką w systemie Shadowrun. 

Zmiana trybu broni 

 Postać mająca w rękach gotową do użycia broń palną może w trakcie akcji prostej zmienić 

tryb prowadzenia ognia. Jeżeli broń jest właściwie podłączoną ISPO-bronią, zmiana trybu 

prowadzenia ognia zajmuje jedynie akcję darmową (Patrz Tryb prowadzenia ognia i 

ISPO-złącze) 

Zmiana pozycji 

 Wykorzystując akcję prostą postać może wstać lub położyć się (stając się celem 

nieruchomym). Jeżeli została ranna i próbuje wstać, musi wykonać udany Test Siły Woli (2) aby to 

osiągnąć. Należy tu pamiętać o dodaniu modyfikatorów za zranienie do poziomu trudności. Postać 

zawsze może położyć się bez wykonywania testu (bądź skorzystać z akcji darmowej - padu) 

Wydanie rozkazu duchowi 

 Wykorzystując akcję prostą, czarownik może wdać rozkaz duchowi natury lub żywiołu, które 

kontroluje (Patrz też Usługi żywiołów i duchy natury) 

Strzał z broni 

 Postać mająca w rękach gotową do strzału broń może wykorzystując akcję prostą wystrzelić 

w trybie ognia pojedynczego, półautomatycznego lub seriami. Więcej na ten temat pod hasłem 

Broń palna. Jeśli postać ma broń w obu rękach, może oddać po jednym strzale z każdej z tych 

broni, korzystając z jednej akcji prostej (Użycie drugiej broni). 

 Broń jednostrzałowa może strzelić raz na Fazę Walki. 

 Wykorzystując strzał z broni wolno wystrzelić z łuku lub kuszy, przygotowanych uprzednio w 

akcji prostej - przygotowanie broni (Patrz Broń miotająca) 

Założenie/ załadowanie magazynka 

 Postać może założyć nowy magazynek do broni korzystając z akcji prostej, musi jednak 

usunąć poprzedni magazynek (Patrz akcje proste - Usunięcie magazynka poniżej, oraz 

Przeładowywanie broni palnej) 

Obserwacja szczegółów 

Korzystając z akcji prostej postać może dokonać szczegółowej obserwacji (Patrz Percepcja) 

Podniesienie/ odłożenie przedmiotu 

 Wykorzystując akcję prostą postać może podnieść przedmiot znajdujący się w jej zasięgu lub 

odłożyć trzymany przedmiot. 
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Szybkie wyjęcie broni 

Postać może spróbować wyjąć pistolet, lub inną broń podobnej wielkości (ukrycie 4 lub więcej) i 

natychmiast z niej wystrzelić w ramach akcji Szybkiego wyjęcia broni. Aby akcja się powiodła. 

Postać musi wykonać Test Reakcji (4). Wystarcza jeden sukces. Jeśli broń znajdowała się w 

odpowiednich kaburach, dodajemy modyfikator +2. Udany test oznacza, że postać wyjęła broń i 

może z niej strzelić. Jeśli test się nie uda, postać nie może wystrzelić w tej Rundzie Walki. 

 Tylko broń, z której można wystrzelić za pomocą akcji prostej, może być wykorzystana w 

opisanej akcji. Można jednocześnie szybko wyjąć i oddać strzał z dwóch broni, ale zwiększa to 

poziom trudności każdego Testu Reakcji o +2 (Patrz Korzystanie z drugiej broni palnej) 

Przygotowanie broni 

 Postać może zużyć akcję prostą na przygotowanie broni. Może to być broń palna, broń do 

walki w zwarciu, broń rzucana, miotająca, broń umocowana na statywie lub zamontowana w 

pojeździe. Przygotowanie obejmuje wyjęcie broni z kabur albo z pochwy, podniesienie dowolnej 

broni z, zakładanie strzały na cięciwę łuku czy bełtu do kuszy - ogólnie biorąc przygotowanie do 

użycia. Broń musi być przygotowana zanim zostanie użyta. 

Postać może w czasie w czasie jednej akcji przygotowania broni przygotować liczbę małych broni 

rzucanych (noże do rzucania lub shuriken) równą połowie swej Zwinności (z zaokrągleniem w dół). 

Usunięcie magazynka 

 Postać może poprzez akcję prostą usunąć magazynek z przygotowanej broni palnej (Patrz 

Założenie magazynka powyżej oraz Przeładowywanie broni palnej). Założenie pełnego 

magazynka wymaga następnej Akcji Prostej. Posiadacz odpowiednio podłączonej do wszczepów 

doczaszkowych ISPO-broni może wyrzucić magazynek za pomocą akcji darmowej, wydając proste 

polecenie cybernetyczne (Patrz ISPO-złącze).  

Zmiana percepcji 

Wydatkowanie akcji prostej pozwala czarownikowi (lub adeptowi z odpowiednią mocą) na 

zmianę percepcji z astralnej lub na astralną. Projekcja Astralna wymaga natomiast akcji złożonej 

(Patrz Percepcja Astralna) 

Precyzyjne celowanie 

Korzystając z akcji prostej może wycelować broń dystansową (broń palna, łuk, czy broń 

rzucana). Akcje  

Rzut bronią 

Wydatkując akcję prostą postać może wykonać rzut przygotowaną bronią rzucaną (Patrz 

Przygotowanie broni) 

Użycie rzeczy prostej  

Wykorzystując akcję prostą postać może użyć rzeczy prostej. Rzecz prosta t taka, której 

może użyć poprzez wykonanie prostej czynności: naciśnięcie guzika, pociągnięcie dźwigni czy 

przekręcenie klamki (zamek musi być otwarty, aby drzwi można było otworzyć za pomocą akcji 
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prostej). Mistrz Gry może w każdym przypadku decydować, czy obiekt jest prosty, czy złożony. Z 

pomocą akcji prostej wolno też użyć przedmiotów takich jak eliksir, pigułka, mikrosoft czy plaster.  
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AKCJE ZŁOŻONE 

 Akcja złożona wymaga największej koncentracji ze wszystkich trzech typów. Podczas jednej 

Fazy Walki można wykonać tylko jedną akcję założoną. Postać, która zdecyduje się to zrobić może 

w danej Fazie Walki wykonać też akcję darmową, ale nie wolno jej wykonać żadnej akcji prostej. 

Projekcja astralna 

Poprzez wydatkowanie akcji złożonej czarownik może dokonać projekcji astralnej (Patrz 

Projekcja astralna) 

Rzucenie czaru 

 Wykorzystując akcję złożoną czarownik może rzucić czar (Patrz Rzucanie Czarów) 

Atak w zwarciu/ walce wręcz 

 Poprzez użycie akcji złożonej postać może zaatakować bronią do walki w zwarciu albo 

wykonać atak w walce wręcz (Patrz Walka w zwarciu). Wykorzystując jedną akcję złożoną wolno 

także zaatakować kilka celów w walce w zwarciu (Patrz Więcej niż jeden cel) 

Strzelanie pełną serią 

Wykorzystując akcję złożoną postać może wystrzelić z gotowej broni palnej w trybie pełnego 

ognia automatycznego (Patrz Broń Palna) 

Strzał z broni stacjonarnej (statyw lub w pojeździe) 

Wykorzystując akcję złożoną, postać może wystrzelić z gotowej broni mocowanej na statywie 

lub pojeździe (Patrz Walka pojazdów) 

Wezwanie ducha natury 

Szaman może, korzystając z akcji złożonej, przywołać ducha natury. (Patrz Przywoływanie 

duchów natury) 

Użycie rzeczy złożonej 

Postać może wykonać działanie na rzeczy złożonej (takiej jak komputer, cyberdek, pojazd 

itp.) poprzez wydatkowanie akcji złożonej. "Użycie" oznacza tu aktywację programu, wydawanie 

szczegółowych poleceń, wykonanie operacji wewnętrznej (np. Kopiowanie pliku), prowadzenie 

pojazdu itp. Akcji tej nie można wykonywać w biegu. 

Użycie umiejętności 

Postać może użyć odpowiedniej umiejętności wydatkując akcję złożoną (Patrz 

Umiejętności) 
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PORUSZANIE SIĘ 

 

 W trakcie Fazy Walki postać może się przemieszczać niezależnie od akcji darmowych, 

prostych i złożonych. Poruszanie się nie ogranicza dostępności tych akcji. 

 Istnieją dwa rodzaje ruchu: marsz i bieg. W Fazie Walki postać może poruszać się z jedną z 

tych dwóch prędkości, może też pozostać w miejscu, jeśli chce. Postać, która wykonuje więcej akcji, 

może ruszać się tylko w jednej z nich - nie ma to jednak znaczenia, w której. 

MARSZ 

 W marszu, postaci wolno pokonać maksymalną odległość w metrach równą jej Zwinności w 

danej Fazie Walki. Jeśli łączy marsz z akcją wymagającą Testu Sukcesu, otrzymuje modyfikator +1 

do poziomu trudności. Jeśli jest to marsz przez trudny teren lub przez przeszkody, modyfikator ten 

wyniesie +2.  

BIEG 

 Postać w biegu może przebyć liczbę metrów równą swojej Zwinności pomnożonej o właściwy 

modyfikator biegu, odczytany z tabeli poniżej. Wynik wyrażony jest w metrach na Fazę Walki. 

Biegnąca postać otrzymuje modyfikator +4 do poziomu trudności wszelkich Testów Sukcesu 

wykonywanych podczas biegu. 

Postać posiadająca umiejętność Bieganie (atletyka), może próbować zwiększyć pokonany 

dystans o wydatkując akcję złożoną (użycie umiejętności). Każdy uzyskany sukces w Teście 

umiejętności na poziomie trudności 4 zwiększa o 1 efektywną Zwinność postaci dla określenia 

przebytego w danej Fazie Walki dystansu. 

 

Tabela Biegu 

Rasa  Modyfikator Biegu 

Człowiek x3 

Krasnolud x2 

Elf x3 

Ork x3 

Troll x2 

 

PRZECHWYCENIE 

Jeśli w trakcie ruchu postać znajdzie się w odległości 1-go metra od przeciwnika i spróbuje 

przejść obok bez zaatakowania, przeciwnikowi wolno wykonać darmowy atak w walce w zwarciu. 

Jeśli ma gotową broń, może skorzystać z właściwej umiejętności Walka bronią, w przeciwnym razie 

korzysta z umiejętności Walka wręcz. Poziom trudności napastnika wyniesie 4. Jedyne stosowane 

modyfikatory dotyczą zasięgu, ruchu i kondycji atakującego. Postać może wykonać Obezwładnienie, 

jeśli chce. Zakładamy, iż postać broniąca się wykonuje Ścisłą Obronę. 
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Jeśli postać, która próbowała przemknąć odniesie obrażenia (Patrz Walka w zwarciu) 

będzie uważana za przechwyconą. Nie wolno jej wówczas kontynuować ruchu. 

Do wspomagania rzutów rozstrzygających przechwycenie można dodać Pulę Walki. 

 

PULE KOŚCI 

  Pule kości są dostępne w pełnej wielkości na początku pierwszej Rundy Walki każdego 

spotkania (potyczki). Gracze mogą wykorzystywać kości z właściwego rodzaju puli w trakcie Rundy 

Walki. Kość wykorzystana obniża liczbę kości w puli aż do momentu odnowienia puli na początku 

następnej akcji postaci gracza. Do testu gracz może użyć więcej niż jednej kości, aż do całkowitej 

wartości puli. 

 Używając kości z puli w trakcie testu, gracz dodaje te kości do normalnie wykorzystywanych 

w tym teście. Tak więc, jeżeli postać która normalnie rzucałaby 4 kości w danym teście wykorzystuje 

3 kości z odpowiedniej puli dla zwiększenia swych szans, gracz rzuca łącznie 7 kości. 

 W przypadku niektórych puli istnieją ograniczenia liczby kości, które można dodać do 

pojedynczego testu. Więcej informacji na ten temat zawierają opisy poszczególnych rodzajów puli. 

 Kości z puli powinny mieć inny kolor niż pozostałe kości używane w trakcie testu. 

 

Ellen Whiteface, ściskając w rękach ciężki pistolet, nie ma wyjścia: jeżeli zaraz nie załatwi 

szarżującego na nią trolla, to raczej nie będzie już więcej musiała dokonywać wyborów w swym 

życiu. Prowadzący ją gracz może wykorzystać wszystkie, część lub nie wykorzystać żadnych kości z 

Puli Walki Ellen w teście Broni Palnej. Kości z puli których użyje, nie będą dostępne ponownie aż do 

jej NASTĘPNEJ akcji. Whiteface ma 6 kości w Puli Walki. Prowadzący ją gracz, wiedząc, że troll musi 

być zatrzymany, decyduje się wykorzystać wszystkie 6 kości. Pozostawia to go bez żadnych kości w 

puli aż do następnej akcji jego postaci. Gdyby prowadzący Whiteface gracz zdecydował się na 

wykorzystanie, powiedzmy, 4 kości, pozostałyby mu dwie kości w puli w celu późniejszego użycia. 

Gracz prowadzący Whiteface ryzykuje wszystko na jedną kartę - wszystkie kości z puli na położenie 

trolla. Jeżeli Whiteface nie uda się powstrzymać trolla, ten prawdopodobnie skończy z nią. Ponieważ 

wykorzystała swoje kości z Puli Walki, nie ma już możliwości obrony. 

 

 Na początku każdej akcji postaci wszystkie jej Pule Kości odnawiają się, wracają do 

początkowej wartości. Tak więc, jeżeli postać ma 8 kości w Puli Magii, wartość puli zawsze wraca do 

8 na początku każdej akcji postaci. Nie wykorzystane w jednej akcji kości z puli nie przechodzą do 

następnej akcji. Kości z puli, które nie zostały wykorzystane do końca Rundy Walki, można użyć na 

początku następnej Rundy Walki, ale przepadają wraz z pierwszą akcją postaci w tej rundzie. 

 

 Zaledwie Whiteface zdołała powalić trolla, a już trio ochoczych ninja pali się do pocięcia jej na 

plasterki. Na koniec ostatniej Rundy Walki zostały jej 3 kości w Puli Walki. Wykonując rzut dla 

ustalenia Inicjatywy, gracz prowadzący Whiteface uzyskuje łączną Inicjatywę 18. Pozostałe 3 kości 
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mogą być wykorzystane w dowolnej chwili, zgodnie z zasadami Puli Walki, aż do akcji Whiteface w 

osiemnastej Fazie Walki. Te 3 kości będą jej potrzebne - dwóch ninja wykona akcje wcześniej od 

niej. 

 

 Pula kości postaci opóźniającej akcję odnawia się w Fazie Walki, która została opóźniona. 

Jednak pule nie odnawiają się już, kiedy nadchodzi wykonanie opóźnionej akcji. Postać musi 

poczekać na odnowienie puli aż do następnej swojej akcji po akcji opóźnionej. Jeżeli z jakiegokolwiek 

powodu kości z jakiejś puli są wykorzystane w dowolnym momencie w trakcie oczekiwania na 

opóźnioną akcję, opóźnienie przepada (Patrz Opóźnianie akcji). 

 

PULA WALKI 

 Pula Walki przedstawia ofensywne lub defensywne nastawienie postaci w trakcie walki. Kości 

z Puli Walki mogą być wykorzystane w jakimkolwiek teście dotyczącym walki, zarówno w sytuacji 

ofensywnej, jak i defensywnej. Może to być przykładowo Test Broni Palnej, Broni Miotanej, Broni 

Rzucanej, Broni Ciężkiej, Walki Wręcz czy inny podobny test walki w ofensywie. Kości z Puli Walki 

można też wykorzystać dla wspomagania Testu Odparcia Uszkodzeń przy zwykłych atakach. 

  

 Poważnie podchodzący do swojej pracy, najemnik Jonah Hammer ma 7 kości w Puli Walki. 

Wśród jego umiejętności znajdują się Broń Palna, Broń Miotana, Broń Rzucana i Broń Ciężka - przy 

testach tych umiejętności Hammer może dodawać kości z Puli Walki. Jeśli zostanie zaatakowany 

może również wykorzystać kości z Puli Walki do Testu Odparcia Obrażeń. 

  

 Pule Walki postaci oblicza się poprzez zsumowanie poziomów Szybkości, Inteligencji i Siły 

Woli i podzielenie wyniku przez 2 z zaokrągleniem w dół. Trzeba zauważyć, iż przykładowo czar 

Osobisty Zmysł Walki wpływa na zmianę Puli Walki, podobnie jak inne czary zmieniające poziom 

Szybkości, Inteligencji lub Siły Woli. 

 Pula Walki odnawia się na ogólnych zasadach dotyczących Puli Kości. 

 Wykonując atak, postać nie może dodać do Testu Sukcesu więcej kości z Puli Walki, niż 

wynosi poziom testowanej umiejętności. Przykładowo, postać z umiejętnością Broni Palnej na 

poziomie 5 może dodać co najwyżej 5 kości z Puli Walki do testu tej umiejętności. 

 Nie istnieją ograniczenia co do liczby kości z Puli Walki, jakie można dodać do Testu Odparcia 

Obrażeń. 

 W wyjątkowej sytuacji, tylko wtedy, gdy w grę wchodzi atak Czarem Manipulacji 

powodującym obrażenia, Pula Walki może być wykorzystana do wspomożenia Testu Sukcesu 

związanego z magią (przy rzucaniu bądź odpieraniu czaru; Patrz Czary Manipulacji).  

 Jeżeli liczba sukcesów uzyskanych przez atakowana postać na samych kościach z puli 

przewyższa liczbę sukcesów uzyskaną łącznie przez napastnika, atak chybia całkowicie (Patrz 

Rozstrzyganie Walki na Dystans oraz Rozstrzyganie Walki w Zwarciu). 
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 Postaci noszące pełny Ciężki Pancerz lub jego części podlegają redukcji wartości Puli Walki. 

Ten rodzaj pancerza pomniejsza Pulę Walki o 1 kość na każdy punkt Osłony Balistycznej Pancerza 

przewyższający poziom Szybkości postaci (Patrz Pancerze). 

 

PULA STEROWANIA 

 Pula Sterowania wykorzystywana jest przez riggerów do wspomagania testów związanych z 

prowadzeniem pojazdów, np. Testu Prowadzenia Samochodu, Pilotowania Samolotu czy Testu 

Pozycji. 

 Pula Sterowania riggera jest równa poziomowi jego Reakcji zmodyfikowanemu przez 

parametry modułu (sprzęgu) kontroli pojazdu. Skutki innych metod podniesienia Reakcji nie są tu 

brane pod uwagę. 

 Pula Sterowania odnawia się na ogólnych zasadach dotyczących Puli Kości. Specjalne reguły 

dotyczące Puli Sterowania i Testu Pozycji znajdziesz w punkcie Walka Pojazdów. 

 Maksymalna liczba kości z Puli Sterowania, którą rigger może dodać do testu związanego z 

prowadzeniem pojazdu, jest równa poziomowi testowanej umiejętności. Z Puli Sterowania może 

korzystać wyłącznie postać posiadająca moduł kontroli pojazdu.. 

 

PULA ŁAMANIA 

 Dekerzy korzystają z Puli Łamania wspomagając testy związane z działaniem w Matrycy, 

takie jak Test Programu Użytkowego czy Test Odporności GPSP w walce w Matrycy. Kości z Puli 

Łamania nie można używać do wspomagania testów programów ochronnych.  

 Pula Łamania postaci równa jest sumie poziomu jej Umiejętności Komputerowych (lub 

Koncentracji na Oprogramowaniu lub Specjalizacji w Deku) i poziomowi Reakcji postaci.  

 

Do wartości tej można doliczyć jedynie premię za Koprocesor Reakcji - premie z innych źródeł 

nie liczą się. Pula Łamania odnawia się na ogólnych zasadach Puli Kości.  

Maksymalna liczba kości z Puli Łamania, które mogą być dodane do testu, równa jest 

podstawowej liczbie kości dla tego testu. Tak więc, maksymalna liczba kości dodawana do testu 

związanego z oprogramowaniem równa jest poziomowi programu. Podobnie, maksymalna liczba 

kości dodawana do Testu Odporności GPSP jest równa poziomowi GPSP. Puli Łamania używać może 

wyłącznie postać posiadająca cyberdek. 

 

PULA MAGII 

Czarownik może wykorzystywać kości z Puli Magii do wspomagania niektórych testów 

związanych z magią. Kości z Puli Magii mogą być dodawane do Testu Sukcesu Czaru i Testu Zużycia 

Mocy, mają specjalne zastosowanie w magii rytualnej, wykorzystuje się je również w Obronie 

Magicznej. Kości z Puli Magii nie mogą być używane w testach związanych z Przywoływaniem. Pula 

Magii postaci równa jest jej umiejętności rzucanie czarów (lub dowolnej koncentracji czy 



 93 

specjalizacji tej umiejętności) plus poziom odpowiedniego Fokusu mocy posiadanego przez postać 

(Patrz Fokusy). Szamani otrzymują też warunkowe dodatki do swoich Puli Magii, zgodnie z 

wybranym przez siebie totemem (Patrz Modyfikatory Totemu). Pula Magii odnawia się na 

ogólnych zasadach Puli Kości. 

Maksymalna liczba kości z Puli Magii, którą postać może dodać do Testu Sukcesu Czaru, 

równa jest poziomowi jej Magii - jednego z Atrybutów postaci. Przykładowo, postać o Magii równej 

6 może dodać co najwyżej 6 kości do Testu Sukcesu Czaru o poziomie siły 4, co da jej łącznie 10 kości 

w tym teście.  

 Nie ma ograniczeń co do liczby kości z Puli Magii, która może być wykorzystana do 

wspomagania Testu Zużycia Mocy. Zasady specjalne wykorzystania Puli Magii w magii rytualnej i 

Ochronie Magicznej. Pula Magii nie może być użyta do wspomagania testów związanych z 

Przywoływaniem.  

 Kości z Puli Magii alokowane są natychmiast po deklaracji akcji w Rundzie Walk i.  

 

DRAPIEŻCY W WALCE 

 

W systemie SHADOWRUN termin drapieżca obejmuje szeroką gamę stworzeń i istot. 

Zalicza się do nich zwykłe zwierzęta, zwierzęta paranormalne, duchy, a także istoty zarażone 

magicznymi wirusami, takie jak wampiry czy ghule. 

 

Inicjatywa 

 Inicjatywa drapieżcy określana jest dokładnie tak samo jak Inicjatywa postaci. Wszystkie 

zwierzęta mają podstawowy poziom Reakcji oraz pewną liczbę kości Inicjatywy, według ich refleksu 

(zwykle 1 lub 2, a czasami nawet 3 [TAK!]). Poziom tych Atrybutów znajdziesz w Tabeli Danych 

Drapieżców. Określając łączną Inicjatywę drapieżcy, do poziomu jego Reakcji dodajemy wynik 

rzutu kośćmi Inicjatywy.  

 

Akcje 

 Świadome stworzenia mogą wykonywać takie same akcje jak normalne postaci, jeżeli mają 

one fizyczną lub paranormalną zdolność do wykonania danej akcji. Może to wymagać pewnych 

autorytatywnych rozstrzygnięć od Mistrza Gry, dokonywanych na podstawie informacji 

przedstawionych w rozdziale Drapieżcy. Jedyne Akcje Darmowe dostępne stworzeniom 

nieświadomym to Zaprzestanie Wykorzystania Mocy (podobne do Porzucenia Podtrzymywanego 

Czaru), Opóźnienie Akcji, Pad, Upuszczenie Przedmiotu (jeśli jest wykonalne) i Obserwacja. Mogą 

one wykonywać takie Akcje Proste, jak Zmiana Pozycji, Obserwacja Szczegółowa i Podniesienie/ 

Odłożenie Przedmiotu (jeśli jest wykonalne) oraz takie Akcje Złożone, jak Atak (podobny do Ataku 

w Walce w Zwarciu) lub Wykorzystanie Mocy (podobne do Rzucenia Czaru).  
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PULE KOŚCI 

Drapieżcy nie mają Puli Kości. Posiadają jednak Stopień Zagrożenia (Patrz poniżej, a także 

rozdział Za Kulisami)  

 

STOPNIE ZAGROŻENIA DRAPIEŻCÓW 

 Drapieżcy, podobnie jak Postać Mistrza Gry, mają Stopnie Zagrożenia oddające zwiększone 

ryzyko lub zdolności. Stopień Zagrożenia jest niezmienną liczbą dodatkowych kości, które mogą być 

użyte w wykonywanych przez Drapieżcę testach czysto ofensywnych (zwłaszcza związanych z 

atakiem), lub defensywnych. Nie można jednak dodać Stopnia Zagrożenia do kości Inicjatywy przy 

określaniu łącznej Inicjatywy Drapieżcy. Tu używa się wyłącznie standardowego sposobu - 

sumowania poziomu Reakcji z wynikiem rzutu kośćmi Inicjatywy.  

 Przy ustalaniu zupełnego chybienia ataku kości Stopnia Zagrożenia należy traktować jak 

pochodzące z Puli Walki (Patrz Pula Walki).  

 W wyłącznej kompetencji Mistrza Gry leży decyzja co do wykorzystania przez drapieżcę kości 

Stopnia Zagrożenia, zgodnie z jego zdolnościami i mocnymi stronami.  

 

UMIEJĘTNOŚCI BOJOWE 

 Stworzenia świadome mogą posiadać umiejętności, jeśli ich jednak nie mają, stosuje się do 

nich te same zasady, co do stworzeń nieświadomych. Więcej na ten temat w rozdziale Drapieżcy. 

Dla stworzeń nieświadomych poziom Reakcji służy jako wyznacznik podstawowej liczby kości do 

ataków fizycznych, w odróżnieniu od ataków paranormalnych, przy których stworzenia 

paranormalne określają liczbę kości według swojej Szybkości, Inteligencji, Siły Woli bądź Reakcji, w 

zależności od wykorzystywanej zdolności czy mocy.  

 Drapieżcy wykonują Test Odporności na Obrażenia na ogólnych zasadach, dodając swój 

Stopień Zagrożenia do liczby kości rzucanych w teście.  

 

ZASKOCZENIE 

 

 Czasem postaci pojawiają się w różnych miejscach (lub chwilach) nieoczekiwanie. Może to 

być działanie celowe, jak w przypadku zaplanowanej zasadzki. Może to też być zbieg okoliczności, 

jak w przypadku dwóch pechowych pracowników ochrony, którzy nakryli grupę shadowrunnerów 

podczas wykonywania pewnego nikczemnego czynu. W takich i podobnych przypadkach może dojść 

do zaskoczenia.  

 Zaskoczona postać nie ma zbyt wielkiego pola działania poza biernym obserwowaniem 

rozwoju wydarzeń. Zaskoczenie jako część systemu gry określane jest indywidualnie pomiędzy 

poszczególnymi postaciami. Na przykład postać gracza wchodząca w pułapkę zastawioną przez dwie 

Postaci Mistrza Gry może zostać zaskoczona przez Napastnika A, ale dostrzec Napastnika B. W takim 
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przypadku postać gracza może podjąć działania przeciwko Napastnikowi B, lecz nie przeciwko 

Napastnikowi A, który ją zaskoczył.  

 Aby rozstrzygnąć kwestię zaskoczenia w przypadku zasadzki i podobnych sytuacji, wszyscy 

uczestnicy spotkania muszą wykonać Test Reakcji. Każda postać wykonuje rzut kośćmi w liczbie 

równej poziomowi Reakcji na poziomie Trudności 4. Jeżeli postaci pozostające w zasadzce opóźniają 

swoje wcześniejsze akcje w oczekiwaniu na ofiary, poziom trudności ich testu maleje o 2. Mistrz Gry 

może zadecydować o przyznaniu dodatkowych modyfikatorów za teren, odpowiedni (bądź 

nieodpowiedni) kamuflaż i inne okoliczności. Sukcesy każdej postaci są następnie porównywane 

indywidualnie z sukcesami przeciwników. Wobec każdego z przeciwników postać może osiągnąć 

jeden z dwóch poniższych rezultatów: 

 - jeżeli postać nie uzyskała więcej sukcesów niż dany przeciwnik, nie może podejmować 

żadnych działań bezpośrednio na niego wpływających; 

 - jeżeli postać uzyskała więcej sukcesów niż konkretny przeciwnik, może podejmować 

działania przeciwko niemu.  

 

Tess, Virgil i Winger czekają w zasadzce na trzech goryli ze Służby Bezpieczeństwa 

Mitsuhama. Goryle zjawiają się i nasi bohaterowie wyskakują z zasadzki. Reakcja Tess wynosi 6, 

Virgila 8, a Wingera 9. Wszyscy trzej goryle mają Reakcję równą 4. Postaci wykonują Test Reakcji. 

Wykonując rzut na poziomie trudności 2 (4 - 2 za oczekiwanie z zasadzce) Tess uzyskuje 3 sukcesy, 

Virgil 4, a Winger 5. Goryl A ma 4 sukcesy, Goryl B - 2, a goryl C - 0. Porównując sukcesy, 

stwierdzamy, że Tess (3 sukcesy) może działać przeciwko Gorylowi B (2 sukcesy) i C (0 sukcesów), 

ale nie może nic zrobić Gorylowi A (4 sukcesy). Virgil może działać przeciwko Gorylowi B i C, ale nie 

przeciwko A, ponieważ Virgil i Goryl A mają po tyle samo sukcesów. Natomiast Winger, mając 5 

sukcesów, może działać przeciw każdemu z goryli.  

 Goryle mają poważny problem. Goryl A może działać tylko przeciwko Tess (4 sukcesy na 3), 

i to wszystko. Ani Goryl B, ani C nie mogą działać przeciwko żadnemu z shadowrunnerów. Goryl B 

po prostu nie uzyskał dość sukcesów, a Goryl C stanął z rozdziawioną buzią bądź też zapatrzył się na 

jakąś wyjątkowo ciekawą cegłę w ścianie.  

 

Wszelkie utraty bądź ograniczenia akcji odnoszą się do aktualnej akcji postaci (jeżeli jest ona 

działającą postacią) lub do jej następnej akcji, jeżeli to nie ona działa. Zaskoczenie należy 

rozstrzygnąć przed jakąkolwiek akcją w Fazie Walki.  

 Z pewnością Mistrzowie Gry będą musieli wydawać wiele arbitralnych decyzji w trakcie walki. 

Główną ideą zaskoczenia jest uniemożliwienie postaciom działań przeciwko napastnikom od których 

nie mają więcej sukcesów (lub reagowania na ich działania). Postać jest zaskoczona przez takiego 

napastnika (jego działanie). Może wykonywać inne akcje, bardziej ogólne, które nie są skierowane 

bezpośrednio przeciw napastnikowi, takie jak Pad czy Przygotowanie Broni (ale nie strzał).  
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 Postać, która nie uzyskała więcej sukcesów niż którykolwiek z przeciwników, traci podwójnie. 

Jeżeli którykolwiek z przeciwników uzyska więcej sukcesów od pierwszej z postaci, pozostałe postaci 

uważa się za zupełnie zaskoczone (jeśli nie mają więcej sukcesów od żadnego z przeciwników). Taka 

postać nie może podejmować w ogóle żadnych akcji, nawet darmowych. Wolno jej powrócić do 

normalnej akcji dopiero po dziesięciu Fazach Walki. Drapieżcy i zwierzęta, a także duchy objęte są 

tymi samymi regułami zaskoczenia. Czary, programy i LÓD nigdy nie są zaskoczone. Przykro nam.  
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WALKA NA DYSTANS 

 

 W systemie Shadowrun rozróżniamy dwa rodzaje walki: walkę na dystans, wymagającą 

użycia broni i walkę wręcz (w zwarciu). Niezależnie od tego, czy w walce na dystans używamy broni 

palnej, miotanej czy rzucanej, jest ona rozstrzygana w ten sam sposób. Walkę na dystans z użyciem 

magii omówimy w rozdziale Magia. 

 

ROZSTRZYGANIE WALKI NA DYSTANS 

 

1. Ustalenie odległości 

Ustalamy odległość od celu w metrach i porównujemy z zasięgiem broni z tabeli zasięgu broni w 

celu ustalenia podstawowego poziomu trudności. 

2. Zastosowanie modyfikatorów okolicznościowych 

W tabeli modyfikatorów walki na dystans szukamy właściwych dla konkretnej sytuacji 

modyfikatorów zmieniających poziom trudności. 

3. Test Sukcesu atakującego 

Postać wykonująca atak przeprowadza Test Sukcesu według odpowiedniej umiejętności bojowej, 

uwzględniając ewentualny udział kości z Puli Walki. Liczymy sukcesy. 

4. Test uniknięcia obrażeń 

Cel ataku przeprowadza Test Uniknięcia Obrażeń, wykonując rzut liczbą kości równą poziomowi 

Budowy, plus ewentualne kości z Puli Walki na poziomi9e trudności równym Sile użytej broni, 

pomniejszony o Stopień Pancerza celu. Liczymy sukcesy. 

5. Określenie skutków ataku 

Porównujemy sukcesy. W zależności od tego, która postać uzyskała więcej sukcesów netto, 

obrażenia zadane przez broń są odpowiednio zwiększane lub zmniejszane. Jeżeli liczba sukcesów 

uzyskana przez cel na kościach z Puli Walki przekracza liczbę sukcesów atakującego, atak całkowicie 

chybił celu. 

6. Uwzględnienie obrażeń 

Obrażenia zadane przez broń są odpowiednio stopniowane i w razie konieczności nanoszone na 

cel. 
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TABELA ZASIĘGU BRONI 

Warunki Zasięg w metrach 

 Krótki Średni Daleki Maksymalny 

Poziom Trudności 4 5 6 9 

Broń Palna  

Minipistolet 0-5 6-15 16-30 31-50 

Lekki Pistolet 0-5 6-15 16-30 31-50 

Ciężki Pistolet 0-5 6-20 21-40 41-60 

Pistolet Maszynowy 0-10 11-40 41-80 81-150 

Taser 0-5 6-10 11-12 13-15 

Strzelba (Shotgun) 0-10 11-20 21-50 51-100 

Karabin Sportowy 0-30 31-60 61-150 151-300 

Karabin Snajperski 0-40 41-80 81-200 201-400 

Karabin Maszynowy 0-15 16-40 41-100 101-250 

Ręczny Karabin Maszynowy 0-20 21-40 41-80 81-150 

Broń Ciężka  

Uniwesralny Karabin Maszynowy 0-40 41-150 151-300 301-500 

Ciężki Karabin Maszynowy 0-40 41-150 151-400 401-800 

Działko Szturmowe 0-50 51-150 151-400 451-1300 

Granatnik *5-50 51-100 101-150 151-300 

Rakietnica *20-70 71-150 151-450 451-1500 

Broń Miotana  

Łuk 0-S Do Sx10 Do Sx30 Do Sx60 

Lekka Kusza 0-Sx2 Do Sx8 Do Sx20 Do Sx40 

Średnia Kusza 0-Sx3 Do Sx12 Do Sx30 Do Sx50 

Ciężka Kusza 0-Sx5 Do Sx15 Do Sx40 Do Sx60 

Nóż do rzucania 0-S 0-Sx2 0-Sx3 0-Sx5 

Shuriken 0-S 0-Sx2 0-Sx5 0-Sx7 
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PODSTAWOWY POZIOM TRUDNOŚCI 

Aby ustalić podstawowy poziom trudności dla danej broni, liczymy odległość do celu w 

metrach i zaglądamy do przedstawionej poniżej tabeli zasięgu broni. Strzały do celu znajdującego 

się w przedziale zasięgu krótkiego mają podstawowy poziom trudności równy 4, strzały do celów 

znajdujących się w przedziale zasięgu średniego mają podstawowy poziom trudności 5, w zasięgu 

dalekim 6, a w zasięgu maksymalnym 9. 

Podstawowy poziom trudności podany jest na górze właściwej kolumny zasięgu broni. 

Wszystkie odległości opisano w metrach. Broń, którą oznaczono gwiazdką przy wartości zasięgu 

krótkiego, posiada zasięg minimalny, poniżej którego nie może zostać użyta. Dla broni miotanej 

oznaczenie "do S x 10" i podobne wskazują, iż minimalna Siła dla łuku służy określeniu dystansu. 

Tak więc łuk użyty przez postać o Sie 5 ma zasięg krótki od 0 do 5 metrów, zasięg średni od 6 do 50 

metrów, daleki od 51 do 180 i maksymalny od 151 do 300 metrów (Patrz Minimalna wymagana 

siła). 

 

Zasięg minimalny 

Broń oznaczona gwiazdką nie może strzelać do celów bliższych niż minimalna odległość 

podana w kolumnie Zasięg krótki (Patrz Minimalny zasięg granatnika i Wyrzutnia rakiet) 

 

Systemy wzmacniania obrazu 

Systemy te zmniejszają kategorię broni o liczbę równą poziomowi urządzenia. Na celownik 

laserowy poziomu 2. przy strzale na daleki zasięg zmienia klasyfikację zasięgu o dwie kolumny w 

lewo w tabeli zasięgu broni. Nastąpi zmiana dalekiego zasięgu na bliski, co obniży podstawowy 

poziom trudności do 4 (z 6 dla dalekiego zasięgu). Zasięg bliski jest najniższą możliwą kategorią, tak 

więc to samo urządzenie przy ataku na średni zasięg nie obniży kategorii poniżej bliskiego zasięgu. 

 

OKOLICZNOŚCIOWE MODYFIKATORY POZIOMU TRUDNOŚCI 

Rzeczy nie zawsze są tak proste, jakimi się wydają. Akcesoria do broni, teren, warunki 

atmosferyczne czy ruchy strzelca i celu mogą wpłynąć na zmianę podstawowego poziomu trudności. 

Również stan fizyczny postaci może mieć na to wpływ, podobnie jak przy testach umiejętności czy 

Atrybutów postaci.  

Jeżeli Poziom Trudności zostaje zmodyfikowany poniżej 2, przyjmujemy wartość 2. Poziom 

Trudności nigdy nie może wynosić mniej niż 2.  

Rodzaje modyfikatorów do walki na dystans podane są w tabeli. Poniżej następuje opis 

warunków, w jakich stosujemy poszczególne modyfikatory. W celu określenia ostatecznego, 

skorygowanego poziomu trudności należy dodać wszystkie odnośne modyfikatory do ustalonego 

wcześniej podstawowego poziomu trudności. Rezultatem tych obliczeń jest skorygowany poziom 

trudności. Skorygowany poziom trudności nigdy nie może być mniejszy od 2.  
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TABELA MODYFIKATORÓW W WALCE NA DYSTANS 

Sytuacja Modyfikator 

Ogień półautomatyczny +1 za drugi strzał w tej fazie walki 

Ogień seriami +3 za serię w fazie walki 

Ogień ciągły (automatyczny) +1 za każdy pocisk w Fazie Walki 

Broń ciężka 2x nieskompensowany odrzut 

Kompensacja odrzutu Zmniejsza modyfikatory za odrzut 

Żyrostabilizacja Zmniejsza modyfikatory za odrzut i ruch 

Ogień prowadzony na oślep +8 

Częściowa osłona +4 

Ograniczenie widoczności Patrz Tabela widoczności 

Wzmacniacz obrazu (lunety optyczne) Specjalne 

Więcej niż jeden cel +2 za każdy dodatkowy cel w Fazie Walki 

Cel w biegu +2 

Cel nieruchomy (nieprzytomny) -1 

Strzelający zaangażowany w walce wręcz (w 

zwarciu) 

+2 za każdego przeciwnika 

Strzelający biegnie +4 

Strzelający biegnie po trudnym terenie +6 

Strzelający w marszu po trudnym terenie +1 

Strzelający ranny Patrz tabela Modyfikatory za zranienie 

ISPO-złącze (z ISPO-bronią) -2 

ISPO-gogle (z ISPO-bronią) -1 

Celownik laserowy -1 

Używanie drugiej broni palnej  +2 

Strzał mierzony -1 na akcję prostą 

 

Odrzut 

Do broni, która wystrzeliwuje więcej niż jeden pocisk w ciągu akcji, stosuje się dodatni 

modyfikator wzrastający wraz z liczbą wystrzelonych pocisków. Broń półautomatyczna 

wystrzeliwująca drugi pocisk otrzymuje modyfikator +1 dla drugiego strzału. Broń strzelająca 

ogniem seryjnym otrzymuje modyfikator +3 dla każdej serii wystrzelonej w danej Fazie Walki. Tak 

więc postać oddająca dwie serie w trakcie akcji uwzględnia modyfikator +3 dla pierwszej serii i 

dodatkowe +3 (łącznie +6) dla drugiej. Broń automatyczna uwzględnia modyfikator kumulatywny 

+1 dla każdego pocisku wystrzelonego w danej Fazie Walki. Tak więc postać, która oddaje serię 7 

strzałów w ogniu automatycznym uwzględnia modyfikator +7. Gdyby ta sama postać zdecydowała 

się wystrzelić dwie serie po 5 pocisków, musiałaby uwzględnić modyfikator +5 dla pierwszej serii (za 
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cztery wystrzelone poprzednio pociski) i modyfikator +10 dla drugiej serii (za dziewięć już 

wystrzelonych w tej akcji pocisków).  

Sposobem ominięcia modyfikatora za odrzut jest kompensator odrzutu bądź żyrostabilizator. 

 W przypadku broni ciężkich modyfikator za nieskompensowany odrzut jest podwajany. 

Dotyczy to w szczególności średnich i ciężkich karabinów maszynowych oraz shotgunów. 

Przykładowo, jeżeli oddajemy serię 10 pocisków ze średniego karabinu maszynowego posiadającego 

6 punktów kompensacji odrzutu, ostateczny modyfikator odrzutu wyniesie +8 (10 - 6 = 4, 

podwojone 4 daje 8). 

 

Ogień prowadzony na oślep 

Atakując cel, który nie jest widoczny, należy uwzględnić modyfikator +8. Modyfikator ten 

jest zwykle stosowany w przypadku ostrzału wykonywanego przez nieprzejrzystą zasłonę lub 

podczas pośredniego ostrzału niewidocznych celów z granatników bądź rakiet. Ostrzał celów 

widocznych, które stały się niewidzialne, również podlega temu modyfikatorowi.  

 

Częściowa osłona 

Ostrzał celów osłoniętych położonymi na linii ognia elementami otoczenia takimi jak krzaki, 

liście przeszkody (kraty, okna, framugi drzwi, kurtyny itp.) podlega modyfikatorowi +4. 

Ograniczenie widoczności wynikające z takich warunków, jak dym czy ciemność podlega 

zastosowaniu odrębnych modyfikatorów podanych poniżej w Tabeli widoczności. 

 

Ograniczenie widoczności 

Warunki środowiskowe, takie jak ciemność czy dym, wpływają czasami na warunki walki. 

Wpływ ten zależy od rodzaju wzroku strzelającej postaci. Właściwe modyfikatory znajdujemy w 

Tabeli widoczności.  

Jeżeli w polu tabeli podane są dwie wartości rozdzielone pochyłą kreską, pierwszy 

modyfikator odnosi się do wzroku ulepszonego cybernetycznie bądź elektronicznie, drugi natomiast 

do naturalnego wzroku metaludzi. Jeżeli podany jest tylko jeden modyfikator w danym polu, odnosi 

się on do wszystkich rodzajów wzroku.  

Pełna ciemność występuje zwykle tylko w budynkach lub naturalnych podziemiach, w 

warunkach kompletnego braku jakiegokolwiek światła. Minimalne oświetlenie wskazuje na 

obecność słabego światła (mała latarka, zapałka, światło wpadające przez wąskie szczeliny, blask 

księżyca itp.). Częściowe oświetlenie jest najczęściej spotykane i odpowiada warunkom 

oświetlenia ulic miasta nocą, częściowo oświetlonych schodów i korytarzy, itp. Z oślepieniem 

mamy do czynienia w sytuacji, gdy strzelec patrzy prosto w źródło jasnego światła, czy to 

słonecznego, czy sztucznego, takiego jak reflektor-szperacz. Mżawka oznacza bardzo lekki deszcz 

lub śnieg. Dym/ Mgła/ Deszcz oznacza występowanie niezbyt gęstego dymu (od ognia), lekkiej, 

przyziemnej mgły lub niezbyt silnego deszczu. Silny dym/ mgła/ deszcz to obecność gęstego 



 102 

dymu, gęstej mgły albo gwałtownego deszczu. Dym termiczny to specjalny rodzaj dymu, 

przeznaczony do blokowania wzroku termograficznego. Ogranicza on widoczność osoby 

posługującej się termografią w taki sposób, w jaki normalny dym zmniejsza skuteczność zwykłego 

wzroku.  

 

Tabela widoczności 

Warunki Rodzaj wzroku 

 Normalny Wrażliwy Termograficzny 

Pełna ciemność  +8 +8/+8 +4/+2 

Minimalne oświetlenie +6 +4/+2 +4/+2 

Częściowe oświetlenie +2 +1/0 +2/+1 

Błysk +2 +4/+2 +4/+2 

Mżawka +2 +2/0 0 

Dym/mgła/deszcz +4 +4/+2 0 

Silny dym/mgła/deszcz +6 +6/+4 +1/0 

Dym termiczny Jak dym Jak dym Jak dym 

 

Więcej niż jeden cel 

Jeżeli postać strzela do więcej niż jednego celu w pojedynczej Fazie Walki, otrzymuje 

modyfikator +2 za każdy dodatkowy cel. Tak więc, jeśli postać obejmuje ogniem automatycznym 

trzy kolejne cele, przeznaczając im serie 3 pocisków, 4 pocisków i 3 pocisków, otrzymuje 

modyfikator +2 za drugi cel i +4 za cel trzeci. 

 

Cel w biegu 

Jeżeli cel porusza się biegiem w trakcie ataku lub w poprzedniej swojej akcji, strzelający 

otrzymuje modyfikator +2.  

 

Cel nieruchomy 

W przypadku strzału do nieruchomego, statycznego celu poziom trudności obniżany jest o 1. 

 

Strzelający zaangażowany w walce w zwarciu 

Jeżeli postać, zaangażowana w walkę w zwarciu, próbuje wykonać atak w walce na dystans 

lub jeśli świadoma jest przeciwnika zdolnego uniemożliwić takie działanie, który znajduje się w 

odległości co najwyżej 2 metrów, uwzględnia modyfikator +2 za każdego przeciwnika.  
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Strzelający w biegu 

Jeżeli postać biegnie, prowadząc jednocześnie ostrzał, uwzględnia modyfikator +4. Jeżeli 

jest to bieg po trudnym, niebezpiecznym czy niestabilnym podłożu, modyfikator wyniesie +6. 

Modyfikatory w walce na dystans wynikające z poruszania się strzelca mogą być znoszone poprzez 

zastosowanie systemów żyrostabilizacji, opisanych dalej Patrz Poruszanie się.  

 

Strzelający w marszu 

Strzelający uwzględnia modyfikator +1 za normalny marsz i +2 za marsz przez teren trudny 

(Patrz też Poruszanie się) 

 

Strzelający jest ranny 

Postać prowadząca ostrzał jest zraniona (Patrz Modyfikatory Obrażeń). 

 

ISPO-złącze (ISPO - Inteligentny System Prowadzenia Ognia) 

Postać z wszczepionym ISPO-złączem wyposażona w ISPO-broń otrzymuje modyfikator -2 

 

ISPO-gogle 

Postać nosząca ISPO-gogle i używająca odpowiednio wyposażonej ISPO-broni otrzymuje 

modyfikator -1. 

 

Celownik laserowy 

Ostrzał z broni wyposażonej w celownik laserowy otrzymuje modyfikator -1. Celowniki 

laserowe działają efektywnie maksymalnie do 50 metrów. Ich działanie jest znoszone przez 

obecność mgły, mżawki, dymu lub deszczu dowolnego rodzaju.  

 

Używanie drugiej broni palnej 

Postać może używać jednocześnie dwóch pistoletów lub pistoletów maszynowych, po jednym 

w każdej dłoni. W takim przypadku należy uwzględnić modyfikator +2 dla każdej broni, 

jednocześnie nie wolno wliczać żadnych modyfikatorów redukujących poziom trudności za użycie 

ISPO-techniki czy za celowniki laserowe. Dodatkowo modyfikatory za nieskompensowany odrzut dla 

jednej broni są uwzględniane również dla drugiej broni. 

 

Strzały mierzone 

Strzelec otrzymuje modyfikator -1 za każdą prostą akcję celowania.  

 

Wzmacniacz obrazu 

Sprzęt taki redukuje podstawowy poziom trudności zależnie od zasięgu (Patrz Celowniki 

Optyczne). 
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Kompensacja odrzutu 

Systemy kompensacji odrzutu zmniejszają efekt odrzutu dla wykorzystania broni. 

Modyfikator do strzału wynikający z odrzutu zmniejszony jest o 1 za każdy punkt kompensacji 

odrzutu systemu (Patrz Akcesoria Broni Palnej - podane są tam dokładne stopnie kompensacji 

odrzutu). Kompensacja odrzutu jest kumulatywna i wpływa wyłącznie na zmniejszenie 

modyfikatorów za odrzut, nie wpływając na pozostałe modyfikatory okolicznościowe.  

 

Żyrostabilizacja 

Żyrostabilizacja to przenośna instalacja znosząca wpływ odrzutu oraz poruszania się strzelca 

- modyfikatory za bieg lub marsz. Łączna suma modyfikatorów odrzutu i poruszania się jest 

zmniejszana o 1 za każdy punkt systemu żyrostabilizacji (Patrz Akcesoria Broni Palnej - gdzie 

podane są dokładne stopnie różnych systemów żyrostabilizacji). Żyrostabilizacja zmniejsza jedynie 

modyfikatory za odrzut i poruszanie się strzelca, nie wpływa natomiast na poziom innych 

modyfikatorów okolicznościowych. Efekt żyrostabilizacji jest kumulatywny z wpływem systemu 

kompensacji odrzutu.  

 

Test Sukcesu atakującego 

Aby określić wynik ataku, gracz wykonuje Test Sukcesu używając liczby kości równej 

poziomowi jego właściwej umiejętności walki na dystans zwiększonej o liczbę wykorzystanych kości 

z Puli Walki postaci. Wynik uzyskany na każdej z kości porównujemy ze skorygowanym Poziomem 

Trudności, wykorzystując w razie potrzeby Regułę Jedynki i Regułę Szóstki. Każda kostka, na której 

wynik jest równy lub większy niż Poziom Trudności, jest liczona jako jeden sukces. Jeżeli gracz nie 

uzyskał żadnych sukcesów, atak był chybiony. Liczbę uzyskanych sukcesów trzeba zapamiętać, a 

najlepiej po prostu zapisać.  

 

Liam ma umiejętność Broń Palna na poziomie 6 i wykorzystuje 4 kości ze swej Puli Walki. 

Jego skorygowany poziom trudności wynosi 4. Rzucając dziesięcioma kośćmi (6+4) otrzymuje 

rezultaty 3, 4, 3, 2, 5, 5, 1, 2, 6 i 5. Rozpatrując każdy wynik z osobna, Liam uzyskał jedną 4, trzy 

5, jedną 6 - tak więc pięć wyników osiągnęło jego skorygowany poziom trudności 4. Ma więc 5 

sukcesów. Gdyby skorygowany poziom trudności wynosił 5, Liam miałby tylko 4 sukcesy. Gdyby 

natomiast poziom trudności był wyższy niż 6, powiedzmy 8, tylko jeden wynik-6-dawałby prawo do 

ponownego rzutu według Reguły Szóstki. W takim przypadku, rzucając ponownie tylko jedną 

kostką, Liam potrzebowałby wyniku 2 lub więcej, aby uzyskać sukces. 

 

Test Odporności na obrażenia 

W tym punkcie cel ataku wykonuje Test Odporności dla zmniejszenia efektu obrażeń. Aby 

ocalić swoją skórę, cel ataku rzuca liczbę kości równą skorygowanemu poziomowi swojej Budowy, 
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wliczając w to pancerz skórny, zwiększoną o liczbę kości wydatkowanych z Puli Walki. Poziomem 

trudności dla tego testu jest Siła Broni strzelającego, zmodyfikowana przez ewentualny pancerz 

postaci będącej celem. Dla ustalenia skorygowanego poziomu trudności po prostu odejmujemy 

poziom pancerza od siły broni. Jeżeli otrzymamy poziom trudności mniejszy od 2, przyjmujemy 

wartość 2. Rzucamy kości, mając na uwadze Regułę Jedynki i Regułę Szóstki. Zalecamy 

wykorzystanie innego koloru kości dla odznaczenia kości z Puli Walki od kości wynikających z 

Budowy. Każda kość, której wynik będzie równy lub większy niż poziom trudności, jest liczona jako 

jeden sukces. Całkowitą liczbę sukcesów zapamiętujemy lub zapisujemy, ważne jest też ile 

sukcesów dały nam kości z Puli Walki. 

 

Koleś o pechowym imieniu Snot, którego Liam wziął na cel, ma Budowę równą 5 i nosi 

pancerz balistyczny 5 stopnia. Liam odpalił ze swojego wiernego Aresa Predatora (ciężki pistolet z 

Kodem Obrażeń 9S). 

Poziom trudności dla Testu Odporności na Obrażenia Snota wynosi 4 (9-5). Rzuca on 5 

kośćmi za swoją Budowę oraz kośćmi, które wydatkuje ze swojej Puli Walki. Niestety, jego Pula 

Walki już pusta... 

Na pięciu kościach Snot uzyskał 2, 3, 4, 4, i 6. Trzy kości dały wyniki większe lub równe 4, 

a zatem Snot zdobył 3 sukcesy. 

 

Ustalanie wyniku ataku 

Porównujemy sukcesy uzyskane przez atakującego i jego cel.  

Jeżeli liczba sukcesów osiągnięta przez atakującego przekracza liczbę sukcesów osiągniętą 

przez jego cel, atakujący może podnieść podstawę obrażeń broni. Podstawowe obrażenia zadawane 

przez broń wzrastają o 1 poziom obrażeń za każde 2 sukcesy uzyskane przez atakującego powyżej 

całkowitej liczby sukcesów jego celu. 

Do każdej broni odnosi się jeden z czterech poziomów obrażeń – lekkie, średnie, ciężkie lub 

zabójcze, stopniowane właśnie w tej kolejności. Zwiększenie poziomu obrażeń broni oznacza zmianę 

na następny, wyższy poziom. Zmniejszenie poziomu obrażeń oznacza zmianę na poprzedni, niższy 

poziom (patrz Kody Obrażeń).  

 

Zwiększamy o 1 poziom za 2 sukcesy ――――> 

(L)ekkie――(S)rednie――(C)iężkie――(Z)abójcze 

<―――― Zmniejszamy o 1 poziom za 2 sukcesy 

 

 Jeżeli liczba sukcesów atakującego równa jest liczbie sukcesów jego celu, broń zadaje swoje 

podstawowe obrażenia według Kodu Obrażeń. 

 Jeżeli liczba sukcesów osiągnięta przez cel przekracza liczbę sukcesów atakującego, cel może 

obniżyć podstawę obrażeń broni. Podstawa obrażeń broni zmniejsza się o 1 poziom za każde 2 
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sukcesy uzyskane przez cel powyżej całkowitej sumy sukcesów uzyskanej przez atakującego. Jeżeli 

obrażenia zmniejszają się poniżej lekkich, atak nie czyni celowi szkody. 

 Jeżeli sukcesy uzyskane na samych tylko kościach z Puli Walki celu przekraczają całkowitą 

liczbę sukcesów uzyskaną przez atakującego, atak chybia całkowicie.  

 

 Porównując liczbę sukcesów uzyskaną przez Liama i Snota, stwierdzamy, że Liam 

(atakujący) z 5 sukcesami uzyskał o 2 sukcesy więcej niż Snot (cel) z 3 sukcesami. Tak więc Liam 

zwiększa obrażenia zadane przez swoją broń. 2 sukcesy netto (tzn. o 2 więcej niż Snot) wystarczają, 

aby podnieść poziom obrażeń z S do C. Biedny Snot otrzymuje ciężką ranę.  

 Gdyby jakimś cudem Snot uzyskał 2 sukcesy więcej niż Liam, mógłby obniżyć obrażenia 

zadawane przez broń o 1 poziom obrażeń w dół, z S do L, i otrzymałby tylko lekką ranę. 

Potrzebowałby o 4 sukcesy więcej niż ma Liam, aby nie odnieść w ogóle żadnych obrażeń – 2 

sukcesy, żeby obniżyć obrażenia do lekkich i jeszcze 2, aby wyeliminować obrażenia całkowicie.  

 Gdyby obaj mieli tę samą liczbę sukcesów, Snot otrzymałby średnią ranę, czyli zgodną z 

Kodem Obrażeń broni (9S). 

 Gdyby natomiast Liam uzyskał jeszcze o 2 sukcesy więcej, mógłby podnieść poziom obrażeń 

broni o 2 poziomy w górę, z S do Z, zadając przeciwnikowi ranę zabójczą – po prostu rozwaliłby 

tego... No wiecie, o co chodzi. 

 

Nanoszenie obrażeń 

Odnotowujemy obrażenia na Kontrolce Kondycji celu, zgodnie z regułami. 

Obalanie celu 

 Postać trafiona w wyniku ataku z dystansu może zostać obalona przez trafienie. Trafiona 

postać musi wykonać Test Budowy na poziomie trudności równym połowie Siły ataku zaokrąglonym 

w dół. Jeżeli uzyskana przez postać liczba sukcesów przekroczy poziom progowy równy połowie 

liczby otrzymanych obrażeń 1 dla lekkiej rany, 2 dla średniej, 3 dla ciężkiej, nic się nie dzieje. 

 Jeżeli postać nie uzyska żadnego sukcesu, zostanie obalona przez atak. 

 Jeżeli postać uzyska jakąś liczbę sukcesów, lecz nie wystarczy ich na przekroczenie poziomu 

progowego wówczas zachowa pozycję stojącą, ale zostanie odrzucona o metr w przeciwnym 

kierunku od kierunku ataku. 

 Tak więc przykładowa postać, która otrzymała średnią ranę, musi uzyskać więcej niż 2 

sukcesy w Teście Budowy, aby pozostać w pozycji stojącej. Zdobywając 1-2 sukcesy postać zostaje 

odepchnięta o metr do tyłu. Jeżeli nie było żadnych sukcesów, postać pada. 

 Pociski żelowe mają podstawowy poziom trudności równy ich Sile (Patrz tabela amunicji w 

sekcji Sprzęt). 

Strzały mierzone 
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 Podczas strzału postać może wymierzyć we wrażliwą część celu, taką jak głowa osoby czy 

opony lub okna pojazdu itp. Jest to oczywiście próba zwiększenia zadanych obrażeń. Do Mistrza Gry 

należy decyzja, czy istnieje możliwość oddania strzału w takie wrażliwe miejsce. 

 Strzał mierzony można rozstrzygać na różne sposoby w zależności od wyboru gracza i zgody 

Mistrza Gry. 

o Kod obrażeń jest zwiększony o 1 poziom (L zmieniamy na S, S na C, C na Z). Strzelec 

otrzymuje również modyfikator +4 do strzału. 

o Trafiony może być określony fragment celu wielkości pojazdu lub większego – takiego jak na 

przykład okno czy opona. Stosujemy normalne reguły obrażeń, lecz tę określoną część 

traktujemy jak odrębny cel. Dla okien lub opon używamy poziomu bariery. W tym przypadku 

postać otrzymuje również modyfikator +4 do strzału. 

Strzały mierzone można oddawać wyłącznie z broni posiadającej możliwość prowadzenia ognia 

pojedynczego, półautomatycznego lub seriami. 
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BROŃ PALNA 

 

TABELA CHARAKTERYSTYKI BRONI 

 Typ Ukrycie Amunicja Tryb Kod 

Obrażeń 

Waga Cena 

PISTOLETY 

Streetline Special MP 8 6 P 4L 0,5 100 ¥ 

Walther Palm Pistol MP 9 2 P 4L 0,25 200 ¥ 

Beretta Model 101T LP 5 12 PA 6L 1,0 350 ¥ 

Colt America L36 LP 6 11 PA 6L 1,0 350 ¥ 

Fichetti Security 500 LP 7 12 PA 6L 1,0 400 ¥ 

Fichetti Security 500a LP 6 25 PA 6L 1,25 450 ¥ 

Ares Predator CP 5 15 PA 9S 2,25 450 ¥ 

Ares Viper Slivergun CP 6 30 PA/S 9C (f) 2,0 600 ¥ 

Browning Max Power CP 6 10 PA 9S 2,0 450 ¥ 

Remington 

Roomsweeper 

CP 8 8 PA 9C (f) 2,5 300 ¥ 

Ruger Super Warhawk CP 4 6 P 10S 2,5 300 ¥ 

Broń Specjalna 

Pistolet Narcoject LP 7 5 PA ** 1,5 600 ¥ 

Strzelba Narcoject D 4 10 PA ** 3,25 1700 ¥ 

Defiance Super Shock LP 4 4 PA 10C 2,0 1000 ¥ 

Pistolety Maszynowe 

AK-97 PM/ Karabinek PM 4 30 PA/S/A 6S 4,0 800 ¥ 

Heckler & Koch HK227 PM 4 28 PA/S/A 7S 4,0 1500 ¥ 

HK 227 S Variant PM 5 28 PA/S 7S 3,0 1200 ¥ 

UZI III PM 5 24 S 6S 2,0 600 ¥ 

Karabiny 

Remington 750 SSp 3 5 PA 7C 3,0 600 ¥ 

Remington 950 SSp 2 5 PA 9C 4,0 1300 ¥ 

Ranger Arms SM-3 SSn - 6 PA 14C 4,0 4000 ¥ 

Enfield AS-7 SH 3 10 PA/S 8C 4,0 1000 ¥ 

Defiance T-250 SH 4 5 PA 10C 3,0 500 ¥ 

AK-97 SS 3 38 PA/S/A 8S 4,5 700 ¥ 

AK-98 SS/

G 

- 38 PA/S/A 8S 6,0 2500 ¥ 

FN HAR SS 2 35 PA/S/A 8S 4,5 1200 ¥ 
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Ręczne Karabiny Maszynowe 

Ingram Valiant RKM - Taśma 50 S/A 7C 9,0 1500 ¥ 

Broń Ciężka 

UKM UKM - 40 A 9C 12 2500 ¥ 

CKM CKM - 40 A 10C 15 4000 ¥ 

Działko Szturmowe DS - 20 P 18Z 20 6500 ¥ 

OBJAŚNIENIA DO TABELI 

Typ broni określa, czy opisywany rodzaj należy do kategorii minipistoletów (MP), lekkich pistoletów 

(LP), ciężkich pistoletów (CP), pistoletów maszynowych (PM), strzelb sportowych (SS), karabinów 

snajperskich (KS), strzelb (SH), granatników (G), ręcznych karabinów maszynowych (RKM), 

uniwersalnych karabinów maszynowych (UKM), ciężkich karabinów maszynowych (CKM), działek 

szturmowych (DS). 

Ukrycie określa łatwość ukrycia broni. Tej wartości używamy jako poziomu trudności Testu 

Percepcji dla osoby, która może dostrzec broń (Patrz Percepcja). 

Amunicja odnosi się do standardowej liczby pocisków dla danej broni i sposobu jej 

przeładowywania (Patrz Przeładowywanie broni). 

Tryb podaje możliwe tryby prowadzenia ognia dla danej broni. P to ogień pojedynczy, PA - 

półautomatyczny, S - to krótkie serie (3 pociski), natomiast A oznacza pełen ogień automatyczny; 

długą serię (Patrz Tryby prowadzenia ognia). 

Kod Obrażeń: rubryka podaje pełen Kod Obrażeń broni. Im wyższy poziom Siły danej broni, tym 

trudniej uniknąć zadawanych przez nią obrażeń. Druga część Kodu Obrażeń to litera L (Lekkie), S 

(Srednie), C (Ciężkie), Z (Zabójcze), wskazująca na poziom zadawanych obrażeń (Patrz Kody 

Obrażeń). Podanie litery (f) oznacza, że broń działa według reguł amunicji flechette. 

Waga podaje wagę broni w kilogramach. 

Cena to podstawowa cena danej broni w nujenach. 

 

W większości przypadków w walce na dystans używamy broni palnej. Wyróżniamy cztery 

typy broni palnej w zależności od rodzaju prowadzonego ognia. Może to być broń strzelająca ogniem 

pojedynczym (P), półautomatycznym (PA), krótkimi seriami z trzech kul (S), oraz pełną serią – 

ogień automatyczny (A). Niektóre rodzaje broni palnej przystosowane są do prowadzenia ognia w 

więcej niż jednym z powyższych trybów.  

 

TABELA TRYBU OGNIA 

Rodzaj broni palnej Typ ognia 

Minipistolet Pojedynczy (P) lub półautomatyczny (PA). 

Lekki pistolet Tylko półautomatyczny (PA). 

Taser Pojedynczy (P) lub półautomatyczny (PA). 
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Ciężki pistolet Pojedynczy (P) lub półautomatyczny (PA). 

Pistolet maszynowy 
Półautomatyczny (PA), krótkimi seriami z trzech kul 

(S) lub pełną serią – ogień automatyczny (A). 

Shotgun Półautomatyczny (PA) lub krótkimi seriami (S). 

Karabin maszynowy 
Półautomatyczny (PA), krótkimi seriami (S) lub 

automatyczny (A). 

Karabin powtarzalny/ Sztucer Tylko półautomatyczny (PA). 

Karabinek sportowy Tylko półautomatyczny (PA). 

Karabin snajperski Tylko półautomatyczny (PA). 

RKM Krótkimi seriami (S) lub automatyczny (A). 

RKM i CKM Tylko automatyczny(A). 

Działko szturmowe Tylko pojedynczy (P). 

 

TRYB OGNIA POJEDYŃCZEGO 

 Broń strzelająca jedynie ogniem pojedynczym strzela zwykle tylko w tym trybie. Strzał z 

broni palnej strzelającej w trybie ognia pojedynczego wymaga jedynie akcji prostej, ale broń ta nie 

może być użyta ponownie w tej fazie walki. 

pojedynczy (P), półautomatyczny (PA), krótkimi seriami z trzech kul (S) lub pełną serią – ogień 

automatyczny (A). 

 

TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY 

 Broń przystosowana do prowadzenia ognia w trybie półautomatycznym może strzelić do 

dwóch razy w jednej Fazie Walki. Każdy strzał wymaga jednej akcji prostej. Pierwszy strzał odbywa 

się bez modyfikatorem, ale drugi wymaga modyfikatora +1 za odrzut, jeżeli odbywa się w tej samej 

Fazie Walki. Modyfikator ten może być i zwykle jest zneutralizowany przez kompensator odrzutu. 

 Każdy strzał wymaga odrębnego Testu Sukcesu, każdy strzał wymaga również odrębnego 

wydatkowania kości z Puli Walki, jeżeli akurat znajdują się one w użyciu. 

Więcej niż jeden cel 

 Jeżeli atakujący strzela do więcej niż jednego celu w trybie ognia półautomatycznego, strzał 

do drugiego celu otrzymuje modyfikator +2. 

 

OGIEŃ SERIAMI 

 W trybie ognia seriami broń palna wyrzuca gwałtownie jeden po drugim trzy pociski za 

każdym pociągnięciem spustu. Strzelania z broni w trybie ognia seriami wymaga akcji prostej, co 

oznacza, że w jednej Fazie Walki można wystrzelić do dwóch serii. 

 Strzelanie z broni w trybie ognia seriami otrzymuje modyfikator +3 za odrzut na każdą 

wystrzeloną serię. Modyfikator ten może być zneutralizowany poprzez kompensator odrzutu. 
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 Wykonujemy odrębny Test Sukcesu dla każdej serii, dodając kości z Puli Walki. Do każdej 

serii kości z Puli Walki należy dodać osobno. Rozstrzygając efekty strzału serią uznajemy, iż broń ma 

o 3 punkty wyższą Siłę oraz o 1 wyższy stopień uszkodzeń. Tak więc broń palna z kodem 5S w 

przypadku strzału serią będzie miała Siłę 8 i obrażenia C. 

Krótkie serie 

 Jeżeli z powodu niewystarczającej liczby amunicji w magazynku seria zakończy się dwoma, 

a nie trzema pociskami, Siła ataku zwiększa się o 2, lecz poziom obrażeń pozostaje bez zmian. W 

tym przypadku również stosuje się modyfikator +2 za odrzut. 

 Jeżeli z powodu braku amunicji seria składa się tylko z jednego pocisku rozstrzygamy ją tak, 

jak w atak w trybie ognia pojedynczego. 

Więcej niż jeden cel 

 Kiedy strzelamy krótką serią do więcej niż jednego celu w tej samej Fazie Walki, ogień 

skierowany przeciwko drugiemu celowi otrzymuje modyfikator +2 do trafienia. 

 

OGIEŃ W TRYBIE AUTOMATYCZNYM 

 Broń przystosowana do prowadzenia ognia w trybie w pełni automatycznym wyrzuca kule tak 

długo, jak długo strzelec naciska spust. Efekt ten często określany jest mianem strumienia ołowiu. 

Prowadzenie ognia w trybie automatycznym jest akcją złożoną. 

  Atakujący deklaruje, ile pocisków wystrzeli ze swojej broni do danego celu. Prowadzenie 

ognia w ten sposób nazywamy długą serią. Traktujemy ją podobnie jak strzelanie krótkimi seriami. 

Za każdy z pocisków składających się na długą serię dodajemy modyfikator +1 za odrzut (+2 w 

wypadku broni ciężkiej). Modyfikator może być zmniejszony dzięki kompensatorowi odrzutu. Każdy 

strzał pełną serią rozstrzygany jest poprzez jeden test odpowiedniej umiejętności walki, 

modyfikowany przez alokację kości z Puli Walki. Siła broni zwiększa się o 1 punkt za każdy pocisk w 

długiej serii. Poziom obrażeń broni również rośnie o 1 poziom za każde trzy pociski w długiej serii (z 

S do C i następnie do Z, jeżeli wystrzeli się wystarczająco wiele pocisków). Poziom obrażeń Z jest 

maksymalnym możliwym do uzyskania. 

 W każdej serii muszą być wystrzelone przynajmniej 3 pociski. Jeżeli zabraknie amunicji w 

pasie lub magazynku patrz Krótki serie powyżej. 

 

 To na pewno będzie pamiętny dzień dla Wedge’a. Sześciu punków z gangu Halloweeners 

postanowiło zaczepić jakiegoś niewinnego przechodnia, którego Wedge polubił parę sekund temu. 

Pewnie, wykrzyczał swoje ostrzeżenie w kierunku gangsterów, ale czy to jego wina, że jego "mowa 

miasta" była na tyle zła, że zabrzmiało to jak coś o martwych matkach i rybach? 

 Halloweenerzy rzucili się na Wedge’a z piękną kolekcją noży i pałek w rękach. Wedge 

wyciągnął z tylnego siedzenia swojego trucka RKM Ingram Valiant po na czym nacisnął spust 

puszczając długa serię. 
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 Cóż, Wedge jest może lekkomyślny, ale nie jest skończonym idiotą – wziął na cel tylko 

pierwszych trzech gangsterów, trafiając każdego pełna serią, złożoną z trzech pocisków, trzech 

pocisków i czterech pocisków dla ostatniego. 

 Valiant ma Kod Obrażeń 7C, a ten szczególny ma egzemplarz został wyposażony w system 

wentylacji gazów 3 poziomu i ma nakładkę przeciwwstrząsową na kolbie, co daje razem 3 punkty 

(SWG: 2+ nakładka: 1)kompensacji odrzutu. Punki poruszają się w zwykłym tempie, nie ma więc 

modyfikatorów okolicznościowych. No, może poza celownikiem laserowym na RKM-ie Wedge’a – 

czyżbyśmy o tym nie wspominali? Oznacza to, że podstawowy poziom trudności Wedge’a wynosi 3 

(4-1=3). 

 Pierwszy punk dostaje serię trzech pocisków, co zwiększa Kod Obrażeń broni do 10Z. Seria 

trzech pocisków daje 3 punkty odrzutu, które są kompensowane przez broń. Punk pierwszy: Kod 

Obrażeń 10Z, poziom trudności 3. 

 Punk drugi również dostaje serię trzech pocisków z jakże zdrowym Kodem Obrażeń 10Z. 

Jednak tym razem wystrzelono z broni sześć pocisków, a więc modyfikator odrzutu wynosi 6, broń 

kompensuje 3 punkty, pozostawiając 3 punkty modyfikatora. Jest to drugi cel w tej Fazie Walki, co 

dodaje dodatkowe +2 modyfikatora. Punk drugi: Kod Obrażeń 10Z, poziom trudności 8 

(4-1(laser)+3(nieskompensowane 3 kule)+2(drugi cel)). 

 Punk trzeci dostaje serię czterech pocisków (powodzenia!), która ma Kod Obrażeń 11Z. 

Modyfikacja za odrzut wynosi teraz 7 (10-3=7). Jest to trzeci cel w Fazie Walki co oznacza 

dodatkowy modyfikator +4 za wielokrotne cele. Punk trzeci: Kod Obrażeń 11Z, poziom trudności 14.  

 Pora na wykonanie odrębnego Testu Sukcesu dla każdej serii z odrębną alokacją kości z Puli 

Walki, których Wedge ma mnóstwo i których użyje głównie podczas 2 ostatnich serii, ponieważ mają 

one wyższy stopień trudności.  

 

Więcej niż jeden cel 

 Kiedy strzelamy do więcej niż jednego celu w trybie ognia automatycznego, ogień przechodzi 

z jednego celu na drugi. Oznacza to, że zawsze jeden pocisk jest marnowany na każdy metr 

odległości dzielącej 2 cele. ISPO-broń nigdy nie marnuje pocisków. 

 Ponadto strzelec otrzymuje modyfikator +2 do poziomu trudności za każdy dodatkowy cel 

zaatakowany w jednej Fazie Walki.  

ZABŁĄKANA KULA (OPCJA) 

Ogień automatyczny przenoszony z jednego celu na drugi może wywołać rezultat w postaci 

trafienia przypadkowego celu zabłąkaną kulą. Jeżeli na linii zabłąkanej kuli znajduje się potencjalny 

cel, rzucamy 2 kośćmi na poziomie trudności 4 w przypadku krótkiego zasięgu, 6 dla dalekiego i 9 

dla maksymalnego zasięgu broni. Jeżeli rzut ten da 1 lub więcej sukcesów, rozstrzygamy trafienie 

normalnie, lecz dajemy atakującemu 1k6 dodatkowych sukcesów.  

Jeżeli na linii ognia leży więcej niż jeden potencjalny cel, należy określić losowo kolejność w 

jakiej będą one sprawdzane.  
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Trzeba pamiętać, że każdy metr pomiędzy celami oznacza w ogniu automatycznym jedną 

zabłąkaną kulę. Pamiętajmy też, że ISPO-broń nigdy nie wystrzeliwuje zabłąkanych kul. 

AMUNICJA 

 Z większości rodzajów broni można strzelać kilkoma rodzajami amunicji. Trzy najczęściej 

używane to: pociski flechette, pociski eksplodujące, pociski żelowe (lub ogłuszające) 

Pociski flechette (strzałkowe) 

 W przeciwieństwie do pojedynczej jednolitej kuli pociski składają się z dużej liczby małych, 

ostrych, metalowych odłamków, które szarpią i wdzierają się w ciało. Są bardzo efektywne 

przeciwko odsłoniętym bądź minimalnie chronionym, ale zupełnie bezużyteczne przeciwko 

jakiemukolwiek rodzajowi pancerza ochronnego. 

 W przypadku celów odsłoniętych użycie pocisków flechette zwiększa poziom obrażeń o 1. tak 

więc ciężki pistolet (9S) strzelający pociskami będzie miał Kod Obrażeń 9C w przypadku celów 

odsłoniętych.  

 Przeciwko celom opancerzonym pociski flechette są do niczego. Rozliczając poziom pancerza 

celu należy użyć bądź to podwojonego poziomu pancerza udarowego bądź też normalnego poziomu 

balistycznego w zależności od tego, który z nich będzie wyższy. Poziom przeszkód, przez które lub 

w które strzela się pociskami, należy podwoić (Bariery). Podwoić należy również wartość pancerza 

pojazdów.  

 Jedynym efektem pancerza ze skóry poza zwiększeniem Atrybutu Budowa postaci będzie 

negacja efektu zwiększenia poziomu obrażeń za amunicję typu flechette. 

Pociski eksplodujące 

 Pociski eksplodujące twarde kule tak pomyślane, żeby przy zderzeniu z celem rozpadały się, 

wybuchały. Siła ataku tymi pociskami zwiększona jest o 1. 

 Przy strzelaniu prze bariery należy podwoić poziom bariery danego materiału, pamiętając 

równocześnie, iż sama przeszkoda zostaje uszkodzona tak, jakby miała poziom bariery o połowę 

niższy od normalnego. Więcej na ten temat znajdziesz pod hasłem Bariery. 

 Z drugiej strony, pociski te mogą eksplodować zaraz po opuszczeniu lufy – jeśli na wszystkich 

kościach w Teście Ataku pojawi się 1, niezależnie od wyniku tego testu. W takiej sytuacji strzelec 

natychmiast staje się obiektem “ataku”, z Kodem Obrażeń zwykłym dla danej broni, bez 

uwzględnienia modyfikatora za rodzaj amunicji. Strzelec może wykonać Test Uniknięcia Obrażeń 

wobec tego “ataku”, ale nie może wspomagać się kośćmi z Puli Walki. Rzuca 1k6 w celu ustalenia 

sukcesu “ataku”. Oczywiście atak zamierzony przez strzelca chybia celu. 

Pociski żelowe (ogłuszające) 

 Pociski żelowe zaprojektowano w celu wyłączenia przeciwnika z walki, bez zadawania mu 

poważnych obrażeń fizycznych. Są to zwykle plastyczne kule płaszczące się przy zderzeniu z celem, 

co powoduje, że energia kinetyczna przekazywana jest na większy niż zwykle obszar. Pociski żelowe 

zmniejszają o 2 Siłę broni. Nie zmniejszają poziomu obrażeń, ale zadają obrażenia wyłącznie w 

formie ogłuszenia, bez uszkodzeń. Skuteczną ochronę zapewnia pancerz udarowy, a nie balistyczny. 
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 Pociski żelowe mają też większą szansę przewrócenia postaci (Patrz Obalanie dalej) 

 

ŁADOWANIE BRONI PALNEJ 

 Większość rodzajów broni palnej w systemie Shadowrun wyposażona jest w amunicję w 

dołączonych magazynkach, zawierających wiele pocisków. Są jednak rodzaje broni o innym 

systemie ładowania, takim jak łamanie, magazynki wewnętrzne, czy bębenki (w rewolwerach). W 

broni ciężkiej wykorzystuje się magazynki lub taśmy z amunicją. W wyrzutniach rakiet, również 

pokrótce omówionych, stosuje się system łamania. Sposób podawania amunicji determinuje czas 

ładowania broni. Załadowana broń palną uważa się za gotową do użycia (Patrz Akcje). 

Dołączane magazynki 

 Magazynki dołączane, oznaczone literą (m), w tabeli broni palnej, mogą zostać usunięte lub 

założone w trakcie jednej akcji prostej. Podczas akcji złożonej postać może załadować do magazynka 

liczbę pocisków równą swojej Zwinności. 

Łamanie 

 Broń oznaczona literą (ł) w tabeli broni palnej wymaga akcji złożonej dla załadowania dwóch 

pocisków. Broń taka ma zwykle otwierany przegub obok mechanizmu spustowego (lub 

ekwiwalentu), co pozwala umieścić pociski. 

Magazynki wewnętrzne 

 Broń oznaczona literą (w) w tabeli broni palnej wymaga akcji złożonej na załadowanie liczby 

pocisków równej Zwinności postaci. Zazwyczaj posiada niewielkie otwory z boku lub od góry, 

umożliwiające ładowanie.  

Bębenki 

 Broń oznaczona literą (b) w tabeli broni palnej może być ładowana w tempie liczby pocisków 

równej Zwinnością postaci na jedną akcję złożoną. Użycie ładowarki (Patrz Akcesoria do broni 

palnej) pozwala na załadowanie w jednej akcji złożonej całego bębenka. Ładowarka jako taka jest 

ładowana w zwykłym dla broni tempie. 

Taśma 

 Oznaczona literą (t) jest długim pasem połączonych ze sobą sztuk amunicji, ładowanymi do 

broni aż do wyczerpania. Założenie taśmy do broni zajmuje jedna akcję złożoną. Taśma jako taka 

może być ładowana w tempie równym połowie Zwinności postaci na jedną akcję złożoną. 

 

ŚRUTÓWKI (SHOTGUNS) 

 

Ze strzelb opisanych w rozdziale Sprzęt strzela się zwykłymi pociskami. Można je załadować 

śrutem, ale śrut jest mało efektywny w dzisiejszych czasach technologii pancerzy skórnych. 

Do Kodu Obrażeń broni stosujemy reguły pocisków flechette. Określa to obrażenia od śrutu 

wystrzelonego z danej broni. 
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Strzał śrutem rozprasza się, tworząc stożek śrutu rozprzestrzeniającego się od lufy śrutówki. 

Pozwala to na porażenie większej liczby celów, ale ze zmniejszoną efektywnością (ta sama liczba 

odłamków rozprasza się na większym obszarze). Mechanizm kontrolujący rozproszenie nazywa się 

dławikiem. 

Strzelając z śrutówki można ustawić dławik na pozycji od 2 do 10, określając w ten sposób 

szybkość rozpraszania się śrutu. Na każdą liczbę metrów wskazaną przy ustawieniu dławika, a 

przebytą przez śrut, strefa rażenia rozszerza się o metr w każdą stronę od centralnej linii strzału. 

Oznacza to, że strzał z śrutówki z dławikiem ustawionym na 2 porazi cele na ścieżce o 1-metrowej 

szerokości przez pierwsze dwa metry, na ścieżce o 2-metrowej szerokości przez kolejne dwa metry, 

na ścieżce o 4-metrowej szerokości przez kolejne dwa metry itd. Gdyby dławik był ustawiony na 5, 

strzał poraziłby cele na ścieżce o szerokości 1 metra przez pierwsze 5 metrów, na ścieżce o 

2-metrowej szerokości do 10. metra, czterometrowej do 15 metra, 6-metrowej do 20. metra itd. 

Za każdym razem, kiedy strzał poszerza strefę rażenia traci jeden punk siły. Jednocześnie, z 

każdym poszerzeniem strefy rażenia obniża się o 1 poziom trudności strzelającego. Oznacza to, że 

pierwszy strzał z powyższego przykładu na dystansie 6 metrów będzie uwzględniać modyfikatory –2 

do Siły i –2 do poziomu trudności, podczas gdy drugi strzał uwzględni –2/-2 na 15 metrach, a potem 

–3/-3 na 20 metrach. Gdy Siła strzału dojdzie do 0, zostanie on uznany za nieefektywny na tę 

odległość – i nie będzie się rozliczać jego efektów. 

Przykład rozrzutu śrutówki 

Wszystko w obszarze rażenia traktuje się jako cel, niezależnie od tego, czy jest on żywy, czy 

nieożywiony, przyjazny, czy wrogi. Aby rozstrzygnąć atak, strzelec wykonuje Test Sukcesu, a 

następnie każdy cel wykonuje Test Uniknięcia Obrażeń, porównując rezultat z wynikami Testu 

Sukcesu strzelca (Patrz Rozstrzyganie walki na dystans). Jest jeszcze dodatkowy modyfikator 

dla każdego dodatkowego celu w strefie rażenia, który dodaje się do jego Testu Uniknięcia Obrażeń. 

Jeżeli na przykład postać stoi nieco z tyłu, a przed nią w strefie rażenia znajdują się jeszcze 3 inne 

cele (pomiędzy nią a strzelcem), to postać otrzymuje 3 dodatkowe kości do Testu uniknięcia 

Obrażeń. 

Za dodatkowe 10 % kosztu broni do dławika i ISPO-śrutówki można zamontować 

ISPO-sprzęg. Jednak przy strzelaniu śrutem liczymy tylko –1 za ISPO-złącze, nie uwzględniając w 

ogóle modyfikatora za ISPO-gogle czy celowniki laserowe. 

 

BROŃ MIOTAJĄCA 
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TABELA BRONI MIOTAJĄCEJ 

Typ Ukryci

e 

Siła 

minimalna 

Kod Obrażeń Waga Cena 

Łuki 

Zwykły Łuk 2 1+ (Siła Min +2) S 1 100 ¥ x Siła 

Minimalna 

Strzały 3 Brak Jak łuk 0,1 10 ¥ 

Kusze 

Lekka 2 3 6L 2 300 ¥ 

Średnia 2 4 6S 3 500 ¥ 

Ciężka Brak 5 8C 4 750 ¥ 

Broń rzucana 

Nieaerodynamiczna 

Nóż do rzucania 9 Brak (Siła)L 0,25 20 ¥ 

Aerodynamiczna 

Shuriken 8 brak (Siła)L 0,25 30 ¥ 

  

W przypadku łuków, kuszy i broni rzucanej wykorzystuje się tę samą procedurę walki na 

dystans, co przy broni palnej. Istnieją jednak pewne specjalne reguły, które odnoszą się tylko do 

tego rodzaju broni. 

 

Minimalna wymagana Siła 

 Łuki i kusze mają minimalna wymagana Siłę wskazująca na minimalny poziom Siły postaci, 

potrzebny do użytkowania tej broni. Postaci, które mają Siłę mniejszą od wymaganego minimum, 

podczas ataku za pomocą łuku otrzymują dodatkowy modyfikator +1 za każdy punkt Siły, poniżej 

wymaganego poziomu, w związku z trudnością, którą sprawia im naciąganie łuku i nakładanie 

strzały. Minimalna wymagana Siła broni jest również wykorzystywana do określenia zasięgu i 

obrażeń, przez nią zadawanych. 
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 Jeżeli postać nie ma wymaganego minimum Siły, do użytkowania określonej kuszy musi 

zużyć dodatkową akcję na ładowanie broni, za każdy punkt Siły poniżej wymaganego minimum. 

Wymagane minimum Siły jest również wykorzystywane dla określenia zasięgu tej broni. 

Broń rzucana 

 Nie ma wymaganego minimum Siły. Dla określenia zasięgu i obrażeń, wykorzystywana jest 

Siła rzucającego. 

 

Rodzaje broni miotającej 

 W tabeli powyżej znajduje się lista niektórych rodzajów broni miotającej dostępnej w świecie 

systemu Shadowrun. Podajemy tu jedynie przykłady, a nie kompletny wykaz broni tego typu. 

 Zwracamy uwagę na fakt, że łuki kupuje się odpowiednio do konkretnego poziomu 

wymaganego minimum Siły. 

 

GRANATY 

 

 Granaty bywają niedokładne i niegodne zaufania jeśli chodzi o efekt ich działania, lecz mogą 

być wyjątkowo efektywne gdy są użytkowane we właściwy sposób. Postać może posyłać granat do 

celu, rzucając go, lub wystrzeliwując z granatnika. W każdym przypadku zasada numer jeden, jest 

umieszczenie granatu jak najbliżej celu. Ze względu na swój kształt i trajektorię lotu do celu, 

granaty podlegają rozrzutowi odbijając się od ziemi. Im lepszy będzie rzut, lub strzał granatem, tym 

mniejszy będzie rozrzut. 

 Rozstrzyganie ataku granatem to proces dwuetapowy. Pierwszy etap, to ustalenie, gdzie 

wyląduje granat i gdzie znajduje się w momencie eksplozji, drugi etap to określenie skutków 

eksplozji. 

TABELA ZASIĘGU GRANATU 

Poziom 

Trudności 

4 5 6 9  

Typ Bliski Średni Daleki Maksymalny Rozrzut 

Zwykły 0-Siła x 3 do Siła x 5 do Siła x 10 do Siła x 20 1K6 metrów 

Aerodynamiczn

y 

0-Siła x 3 Do Siła x 5 do Siła x 20 do Siła x 30 2K6 metrów 

Granatnik *5-50 51-100 101-150 151-300 3K6 metrów 

* Patrz Minimalny zasięg granatnika 

 

Trafienie w cel 
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 Aby określić ostateczne położenie granatu, należy najpierw wybrać oczekiwany cel. 

Rzucający granat wykonuje Test Sukcesu według właściwej umiejętności na poziomie trudności 

odczytanym z tabeli zasięgu granatu. Test może być wspomagany kośćmi z Puli Walki. 

 Właściwy poziom trudności odczytujemy z tabeli zasięgu granatu, w wierszu właściwym dla 

danego typu granatu. U góry odpowiedniej kolumny odczytujemy podstawowy poziom trudności, 

który modyfikowany jest takimi samymi modyfikatorami okolicznościowymi, jak w przypadku walki 

na dystans. Rzucamy liczbą kości równą wykorzystywanej umiejętności, porównujemy wyniki z 

poziomem trudności i zapisujemy liczbę uzyskanych sukcesów. 

Określenie rozrzutu 

 W następnej kolejności Mistrz Gry musi określić podstawowy rozrzut, ponieważ wszystkie 

granaty podlegają w jakimś stopniu rozrzutowi. Liczba sukcesów uzyskanych w Teście Rozrzutu jest 

wykorzystywana do zredukowania dystansu. 

 Mistrz Gry określa kierunek rozrzutu rzucając 1k6 i dopasowując wynik do diagramu 

rozrzutu, przedstawionego poniżej. Duża strzałka wskazuje kierunek rzutu, tak więc wynik równy 1 

oznacza, że granat kontynuuje ruch w nadanym mu kierunku poza cel, natomiast wynik równy 4 

oznacza, że granat odbija się z powrotem w kierunku rzucającego (O rany!!!). 

 

Kierunek Rzutu 

DIAGRAM RZUTU  

 

 Następnie ustaliwszy kierunek rozrzutu, Mistrz Gry oblicza podstawowy dystans rozrzutu. 

Ostatnia prawa kolumna w tabeli zasięgu granatu wskazuje na liczbę kości, którymi rzucamy, w celu 

ustalenia dystansu rozrzutu. 

 Po wykonaniu tego rzutu dystans rozrzutu zmniejsza się o 2 metry. Za każdy sukces 

uzyskany przez rzucającego w przypadku standardowego granatu, a o 4 metry za sukces przy 

granatach aerodynamicznych i granatnikach. Jeżeli dystans rozrzutu został zmniejszony do 0 lub 

poniżej 0, granat eksplodował dokładnie w celu. Jeżeli dystans nie został zredukowany do 0, 

detonacja następuje, w ustalonej uprzednio odległości w kierunku rzutu doi celu. 
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Minimalny zasięg granatnika 

 Zasięg bliski dla granatników wynosi od 5 do 50 metrów. Wynika to z faktu, iż minigranaty, 

którymi strzela się ze standardowych granatników, nie są uzbrajane, dopóki nie przekroczą 

odległości około 5 metrów. Jeśli trafią w cokolwiek przed pokonaniem takiej odległości, nie 

wybuchną. Jest to system zabezpieczający na okoliczność przypadkowego chybienia celu. 

Rezygnacja z tego zabezpieczenia wymaga prostego dostosowania broni, niewykonalnego w trakcie 

walki. Jednakże postać, która chciałaby tak zmodyfikować swój sprzęt, powinna prawdopodobnie 

ponownie przeczytać reguły rozrzutu granatu. 

Fala uderzeniowa 

 Następnym etapem jest określenie wybuchu granatu. Granaty oddziaływują na pewien 

obszar, co oznacza, że ich fala uderzeniowa obejmuje swoim zasięgiem wszystkie cele w strefie 

rażenia, niezależnie czy będą to przyjaciele, czy wrogowie. Najważniejsza jest tutaj odległość celu od 

ostatecznej lokacji granatu, centralnego punktu fali uderzeniowej. Im dalej od tego punktu znajduje 

się cel, tym mniejsze będą jego obrażenia, ponieważ fala uderzeniowa granatu zmniejsza się wraz 

z odległością. 

 Różne typy granatów tracą siłę fali uderzeniowej w różnym tempie. Zarówno Kod Obrażeń 

granatów, jak i tempo redukcji siły fali uderzeniowej znajdujemy w tabeli obrażeń od granatów. 

 

TABELA OBRAŻEŃ OD GRANATÓW 

Typ Kod Obrażeń Obniżanie Siły 

Zaczepny 10 C - 1 na metr 

Obronny 10 C - 1 na pół metra 

Ogłuszający 12 S (ogł) - 1 na metr 

 

 Tak samo jak dla innych typów broni, pierwsza część Kodu Obrażeń granatu to jego Siła. 

Właśnie Siła określa szanse fali uderzeniowej granatu na uszkodzenie celu. Zmniejsza się ona wraz 

z odległością. Tak więc cel stojący 3 metry od punktu wybuchu granatu zaczepnego poddany 

zostanie fali uderzeniowej o Kodzie Obrażeń 7C, podczas, gdy cel stojący w odległości 6 metrów 

będzie narażony na atak z Kodem Obrażeń 4C. W przypadku granatu obronnego pierwszy cel będzie 

poddany atakowi o Kodzie Obrażeń 4C, drugi zaś znajdzie się całkowicie poza zasięgiem fali 

uderzeniowej granatu. 

 W celu rozstrzygnięcia efektu fali uderzeniowej granatu wykonujemy rzut liczbą kości równą 

budowie celu na poziomie trudności równym zmodyfikowanej dla danej odległości Sile granatu 

pomniejszonej o poziom pancerza udarowego celu. Dla wsparcia tego testu można korzystać z kości 

Puli Walki. Porównujemy sukcesy, uzyskane przez cel z sukcesami atakującego. Jeżeli atakujący 

uzyskał więcej sukcesów, poziom obrażeń fali uderzeniowej zwiększamy o 1, za każde dwa sukcesy 

powyżej sukcesów celu. Jeżeli cel uzyska więcej sukcesów, poziom obrażeń fali uderzeniowej 

zmniejsza się o 1 za każde dwa sukcesy powyżej sukcesów atakującego. 
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Fala uderzeniowa przeciwko barierom 

 Gdy fala uderzeniowa granatu trafia na barierę, taką jak ściana, drzwi, czy inna podobna 

struktura, porównujemy pozostałą siłę fali uderzeniowej, zmniejszoną o odległość, z dwukrotnością 

poziomu bariery obiektu z tabeli poziomu bariery. W celu ustalenia wpływu fali uderzeniowej na 

barierę, odczytujemy dane z tabeli efektu bariery. Jeżeli bariera zostanie pokonana, fala 

uderzeniowa będzie się nadal rozprzestrzeniać, lecz jej siła zostanie zmniejszona o poziom 

pokonanej bariery. Jeśli bariera nie zostanie pokonana, fala uderzeniowa może być skierowana w 

innym kierunku, według reguł, które znajdziemy pod hasłem Wybuch w zamkniętej przestrzeni 

poniżej. 

Wyburzanie 

 Jeżeli postać używa umiejętności Wyburzanie umieszczając ładunki wybuchowe, barierę 

traktujemy tak, jak by miała zwykły poziom bariery. Należy również wykonać Test Wyburzania, na 

poziomie trudności 2. Sukcesy osiągnięte w tym teście dodawane są do efektywnej siły wybuchu. 

Wybuch w zamkniętej przestrzeni 

 Czasami granat detonuje w zamkniętej przestrzeni, takiej jak korytarz, czy pokój. W takim 

przypadku Mistrz Gry musi najpierw ustalić, czy jakieś bariery, głównie ściany przetrzymają 

wybuch. Należy zastosować się do reguł wybuchów przeciwko barierom, zamieszczonych powyżej. 

Jeżeli ściany lub drzwi wytrzymają, wybuch zostanie wytłumiony. Jeżeli nie wytrzymają, efekty 

wybuchu należy określić w normalny sposób. 

 Jeżeli ściana wytrzyma, fala uderzeniowa odbije się od niej, po czym zmieni kierunek na 

przeciwny. Jeżeli siła uderzeniowa wciąż jeszcze będzie na tyle duża, by dosięgnąć postaci, to postać 

ta stanie się obiektem ataku o odpowiedniej sile wybuchu. W przypadku gdy fala uderzeniowa 

powtórnie dosięgnie tej samej postaci (raz w wyniku wybuchu, a potem na skutek odbicia), siła 

uderzeniowa będzie równa zsumowanej sile obydwu fal. Na przykład pierwotna fala uderzeniowa o 

Sile 6 i odbita o Sile 2 spowodują, że efektywna Siła ataku wyniesie 6+2=8. Chodzi o to, że w 

naprawdę małym pokoju o mocnej konstrukcji fala uderzeniowa wybuchającego granatu może odbić 

się od każdej ze ścian, co spowoduje, że efektywna Siła wybuchu będzie o wiele większa. Zjawisko 

to znane jest pod nazwą chunky salsa. 

 Poniższe diagramy przedstawiają przykłady wybuchu granatów w zamkniętej przestrzeni. 

 

    Punkt wybuchu    Punkt wybuchu 

    - (ofensywa, 10S)   - (ofensywa, 10s) 
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 Wybuch całkowity    Wybuch całkowity 

  7+1=8s      10+6+4=20s 

DIAGRAM WYBUCHU GRANATU 
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BARIERY 

Czasami postać chce zaatakować przez barierę, żeby trafić w cel znajdujący się po drugiej 

stronie lub wybić dziurę na tyle dużą, by można się było przez nią przedostać. Procedura dla każdego 

przypadku jest taka sama. 

TABELA POZIOMU BARIERY 

Materiał Stopień 

Zwykłe szkło 2 

Tani materiał/zwykłe opony 3 

Przeciętny materiał/szkło kuloodporne 4 

Mocny materiał 6 

Wzmocnione/ pancerne szkło 8 

Materiał o wzmocnionej strukturze 12 

Materiał o silnie wzmocnionej strukturze 16 

Opancerzony/ wzmocniony materiał 24 

Utwardzony materiał 32 

 

 Zwykłe drzwi mają poziom bariery równy materiałowi którego są zbudowane. Drzwi 

bezpieczeństwa mają poziom równy dwukrotności poziomu materiału. Szklane drzwi mają poziom 

równy poziomowi szkła. 

 

Strzelanie przez barierę 

W przypadku gdy poziom bariery przekracza poziom siły ataku, atak nie może przebić się 

przez barierę i zostaje zatrzymany. Należy jednak zauważyć, że atak taki może mimo wszystko 

uszkodzić barierę, obniżając jej poziom.  

Przy rozliczaniu ataków tępą bronią do walki wręcz, taką jak pięści, pałki itp., uwzględniamy 

zwykły poziom bariery.  

Przy rozliczaniu ataków ostrą bronią do walki wręcz, uwzględniamy dwukrotny zwykły 

poziom bariery.  

Przebijanie bariery 

Czasami postać będzie chciała przebić się przez barierę, zwykle przez drzwi, aby dostać się na drugą 

stronę. Rozstrzygamy to w podobny sposób jak wybuchy skierowane przeciwko barierom. Z 

wyjątkiem faktu, iż uwzględniamy dwukrotny poziom bariery w przypadku ataku pociskami z broni 

palnej i innymi atakami z broni dystansowej. Wynika to z faktu, że choć kula jest bardzo silna, w 

rzeczywistości tworzy jedynie małą dziurkę. 

 

TABELA EFEKTU BARIERY 

Siła ataku Efekt 
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Siła mniejsza niż połowa skorygowanego 

stopnia bariery 

Brak efektu, bariera trzyma, małe, 

kosmetyczne uszkodzenia 

Siła równa lub większa od połowy 

skorygowanego stopnia bariery 

Bariera uszkodzona. Zmniejszamy stopień 

bariery o 1 

Siła większa niż skorygowany stopnia bariery Za każde równe połowie stopnia bariery 

przekroczenie tego stopnia w barierze 

otwiera się półmetrowy otwór. Stopień 

bariery zmniejszamy o 1 

 

W przypadku ataku w walce wręcz uwzględniamy dwukrotną wartość poziomu bariery. W 

przypadku czarów walki uwzględniamy dwukrotną wartość poziomu bariery. W przypadku 

zadających uszkodzenia czarów manipulacji uwzględniamy zwykły poziom bariery.  

Zwyczajne drzwi zostaną wyłamane w momencie, gdy poziom bariery zredukuje się do 

połowy pierwotnej bariery. Drzwi przeciwwłamaniowe zostaną wyłamane dopiero po sprowadzeniu 

ich poziomu bariery do zera. W celu rozstrzygania efektu przełamywania bariery używamy zawsze 

podstawowej siły pocisków z danej broni, nie modyfikowanej przez zasady serii lub ognia 

automatycznego.  

 

WYRZUTNIE RAKIET 

 

Z rzadka, ale jednak, postać może dostać w swoje ręce wyposażenie czysto wojskowe, takie 

jak wyrzutnie rakiet i pocisków sterowanych. Oba rodzaje broni używają takiej samej wyrzutni, 

określanej jako wyrzutnia rakiet, ale mają swoje istotne różnice. 

 

TABELA RAKIET/ POCISKÓW 

Typ Kod obrażeń Obniżenie Siły Rozrzut 

WER/ WEP 16Z -1 na metr 2k6 metrów 

PPR/ PPP 16Z -1 na pół metra 2k6 metrów 

PPanc/ PPancM 16Z -8 na metr 2k6 metrów 

 

Rakiety 

Rakiety to obłe pociski składające się z lekkiego metalowego lub plastikowego korpusu ze 

statecznikami, systemu napędowego, zwykle na paliwo stałe, i głowicy bojowej. Rakiety są bronią 

bezpośredniego rażenia, nie mają zdolności śledzenia celu. Rozróżniamy trzy typy rakiet: rakiety 

wysokoeksplozyjne, przeciwpiechotne i przeciwpancerne. 

 

Rakiety wysokoeksplozyjne WER 
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Przeznaczone są do rażenia dużych obszarów. Ich fala uderzeniowa podobna jest do fali 

uderzeniowej granatu, obejmuje jednak znacznie większy obszar. Nie są one zbyt efektywne 

przeciwko celom opancerzonym, takim jak pojazdy czy bunkry. Dla rakiet tych używamy 

standardowych reguł granatów co do wybuchu i jego skutków. 

Rakiety przeciwpiechotne PPR 

Jak nazwa wskazuje, rakiety te przeznaczone są do zwalczania celów żywych. W momencie 

uderzenia w cel głowica eksploduje, wyrzucając z dużą szybkością metalowe lub 

plastikowo-metalowe odłamki rozdzierające nie chronione ciało. Broń ta jest bardzo efektywna 

przeciw nie opancerzonym celom, ale mało efektywna przeciw barierom, budynkom czy pojazdom. 

Stosujemy się do reguł pocisków Flechette 

Rakiety przeciwpancerne PPancR 

Rakiety te zawierają specjalnie ukształtowaną głowicę bojową, przepalającą lub przebijającą 

pancerz pojazdu lub materiał bariery. Chociaż wybuch odbywa się w momencie zderzenia, jego 

zasięg jest znacznie bardziej ograniczony w porównaniu z wybuchem WER. Przy rozstrzyganiu ataku 

takimi rakietami poziom bariery zmniejszany jest o połowę, z zaokrągleniem w dół; to samo dotyczy 

poziomu pancerza pojazdu.  

Pociski sterowane 

Pociski sterowane różnią się od rakiet dwoma cechami: po pierwsze, posiadają systemy 

naprowadzania i śledzenia celu, po drugie, są znacznie droższe. Z powodu wykorzystywania 

zaawansowanej elektroniki pociski sterowane zaliczane są do ISPO broni - ich systemy pomagają 

strzelcowi w znalezieniu celu i trafieniu weń. Podobnie jak rakiety, pociski sterowane dzieli się na 

trzy podstawowe rodzaje - pociski wysokoeksplozyjne, przeciwpiechotne i przeciwpancerne. W celu 

rozstrzygania wybuchu wykorzystuje się te same reguły, co w przypadku rakiet.  

Rozstrzyganie ataków rakietami i pociskami sterowanymi. 

Ogień rakietowy rozstrzygany jest dokładnie w ten sam sposób jak ogień z granatników 

(Patrz Granaty).  

Pociski sterowane działają jednak w nieco inny sposób. Posiadają one określony poziom 

inteligencji, determinujący stopień komplikacji i jakość elektronicznego systemu naprowadzania. 

Systemy te dają trzy podstawowe korzyści: po pierwsze, używając czujników i obwodów 

celowniczych pocisku postać wykorzystuje jego poziom inteligencji jako źródło dodatkowych kości w 

Teście Sukcesu, dodając tę liczbę do wynikającej z umiejętności Broń Ciężka oraz do liczby 

przyporządkowanych kości z Puli Walki. Po drugie, w przypadku gdy celem pocisku sterowanego jest 

pojazd, poziom osłony pojazdu traktujemy jako poziom trudności ataku, niezależnie od odległości. 

Uwzględnia się dodatkowy modyfikator +2 w przypadku gdy pocisk sterowany odpalany jest w 

otoczeniu zurbanizowanym, takim jak duże miasto, kompleks przemysłowy czy większość nie 

zamieszkanych obszarów miejskich molochów. Po trzecie, rozrzut pocisku sterowanego jest 

zmniejszony o liczbę metrów równą inteligencji pocisku.  

Informacje na temat dostępności pocisków znajdziesz na w rozdziale Sprzęt. 
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Rozrzut rakiet i pocisków sterowanych. 

 

Tak jak granaty, pociski sterowane i rakiety podlegają rozrzutowi. Rozrzut ich jest 

zmniejszany o 1 metr za każdy sukces uzyskany w Teście Ataku. Rozrzut pocisków sterowanych jest 

również redukowany o 1 metr za każdy punkt inteligencji pocisku. 
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WALKA W ZWARCIU 

 

Kiedy dwie lub więcej postaci zwiera się w walce wręcz, stosujemy reguły systemu walki w 

zwarciu. Walka w zwarciu w systemie Shadowrun zakłada, że niektóre manewry są traktowane 

jako część odbywającej się walki. Żaden atak nie jest pojedynczym ciosem, ale serią poruszeń i 

przeciw-poruszeń wykonywanych przez walczące strony. Mimo to, dla uproszczenia, postać, która 

zapoczątkowała atak, czyli postać, której akcję właśnie rozstrzygamy, nazywana jest Napastnikiem. 

Przeciwnika określa się mianem Ofiary.  

 

ROZSTRZYGANIE WALKI W ZWARCIU  

Aby rozstrzygnąć walkę z zwarciu, wykonujemy przedstawioną poniżej procedurę.  

Szczegółowe wyjaśnienia podane są pod każdym z kroków procedury. 

1. Test Sukcesu Napastnika 

Napastnik wykonuje rzut kośćmi w liczbie równej swojej umiejętności walki, wspomaganej 

przez kości z Puli Walki na poziomie trudności 4, odpowiednio zmodyfikowanym. Liczymy sukcesy. 

2. Test Sukcesu Ofiary 

Ofiara wykonuje rzut kośćmi w liczbie równej swojej umiejętności walki, wspomaganej przez 

kości z Puli Walki na poziomie trudności 4, odpowiednio zmodyfikowanym. Liczymy sukcesy.  

3. Porównanie sukcesów 

Postać, która uzyskała więcej sukcesów, trafiła przeciwnika. Remis rozstrzygamy na korzyść 

Napastnika. 

4. Określenie obrażeń 

Postać, która trafiła, może zwiększyć poziom zadanych obrażeń o 1 za każde dwa sukcesy 

powyżej liczby sukcesów uzyskanych przez przeciwnika. 

5. Test Odporności na Obrażenia  

Trafiona postać rzuca liczbą kości równą swojej Budowie na Poziom Trudności równy Sile 

przeciwnika zmodyfikowanej przez broń, pomniejszonej o wartość pancerza udarowego trafionej 

postaci.. Za każde dwa uzyskane sukcesy poziom obrażeń jest zmniejszany o 1. 

 

BROŃ DO WALKI WRĘCZ 

Broń do walki wręcz obejmuje każdy rodzaj broni wykorzystywany w walce w zwarciu, czyli 

w sytuacji, gdy obaj walczący są o parę metrów od siebie. W niektórych przypadkach broń ta może 

być odrzucana, lecz gdy zadawane są nią cięcia, stosuje się reguły walki w zwarciu. Tabela broni do 

walki w zwarciu podaje listę tego typu broni i ich charakterystykę w systemie Shadowrun. Poniżej 

tabeli podane są wyjaśnienia użytych terminów. 

 

TABELA BRONI DO WALKI WRĘCZ 
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 Ukrycie Zasięg Kod Obrażeń Waga Cena 

Broń Biała 

Katana 3 1 (Siła+3)S 1 1000 ¥ 

Nóż 8 0 (Siła)L 0,5 30 ¥ 

Miecz 4 1 (Siła+2)S 1 500 ¥ 

Broń drzewcowa/ kije 

Broń drzewcowa 2 2 (Siła+1)C 4 500 ¥ 

kij 2 2 (Siła)S ogł. 1 50 ¥ 

Pałki 

Pałka 5 1 (Siła)S ogł. 1 10 ¥ 

Maczuga 8 0 (Siła)S ogł. - 10 ¥ 

Pałka ogłuszająca 4 1 6C ogł. 1 750 ¥ 

Inne 

Pazury (implant) -/10* 0 (Siła)L - 4500/ 9000 ¥ 

Szpony (implant) -/9* 0 (Siła)S - 7000/ 11000 ¥ 

Bez broni - 0 (Siła)s ogł. - Żartujesz? 

Pejcze/ cepy 

Bicz 

Monomolekularny 

10 2 10C - 3000 ¥ 

 

Ukrycie. Informuje jak łatwo, bądź jak trudno ukryć daną broń. Podana wartość stanowi 

poziom trudności dla Testu Percepcji mającego na celu wykrycie broni (Percepcja). Gwiazdka przy 

ręcznych ostrzach i kolcach wskazuje na ich poziom możliwości ukrycia, kiedy są wysunięte. 

Długość. Informuje nas o rzeczywistej długości broni. Jeżeli długość broni postaci 

przekracza długość broni przeciwnika, postać ta otrzymuje modyfikator -1 do poziomu trudności za 

każdy punkt długości broni powyżej długości broni przeciwnika. Co więcej, przeciwnik dodatkowo 

otrzymuje modyfikator +1 do swojego poziomu trudności, za każdy punkt długości broni, o jaki broń 

atakującego przewyższa jego własną. Trolle mają naturalną długość swoich ramion o wartości 1, 

którą kumuluje się z długością broni.  

Obrażenia. Pod tym terminem kryje się Kod Obrażeń danej broni. Większość broni do walki 

w zwarciu, z wyjątkiem bicza monomolekularnego, którego działanie nie ma nic wspólnego z siłą, z 

jaką się go używa, ma podstawową siłę równą sile użytkownika plus ewentualnie wartość siły samej 

broni. Jest to wyrażone przykładowo jako S+2, co oznacza, że za broń dodaje się dwa dodatkowe 

punkty do siły władającej nią postaci przy obliczaniu Siły Ataku. Im większa jest siła broni, tym 

trudniej to trafionemu celowi oprzeć się obrażeniom zadanym przez atak, druga część kodu obrażeń 

jest litera - L, S, C lub Z. Litera ta określa stopień obrażeń zadanych przez atak. Więcej na ten temat 

znajdziesz pod hasłem Kody Obrażeń. 

Waga. Wskazuje na wagę broni w kilogramach. 
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Koszt. Jest podstawowym kosztem broni w nujenach. 

 

Test Sukcesu Napastnika 

Napastnik rzuca liczbę kości równą umiejętności walki jego postaci na poziomie trudności 

równy 4. Kości z Puli Walki mogą być dodane do tego rzutu. Podstawowy poziom trudności może być 

modyfikowany w zależności od sytuacji (Patrz Tabela modyfikatorów walki wręcz poniżej). Za 

tabelą podajemy dodatkowe wyjaśnienia każdej z wyszczególnionych okoliczności.  

Każda kość, na której uzyskano wynik wyższy lub równy zmodyfikowanemu poziomowi 

trudności, liczy się jako 1 sukces. Liczbę uzyskanych sukcesów trzeba zapisać lub zapamiętać.  

 

TABELA MODYFIKATORÓW W WALCE WRĘCZ 

Sytuacja Modyfikatory 

Postać ma przyjaciół w walce -1/Przyjaciel (maks. -4) 

Przeciwnik ma przyjaciół w walce +1/Przyjaciel (maks +4) 

Pogorszona widoczność Porównaj z Tabelą widoczności 

Postać jest ranna Modyfikator obrażeń 

Broń postaci jest dłuższa - 1 za każdy metr długości 

Broń postaci jest krótsza + 1 za każdy metr długości 

Postać atakuje więcej niż 1 cel +2/cel 

Postać ma przewagę pozycji -1 

Przeciwnik jest nieruchomy -2 

 

 

Przyjaciele w walce. Modyfikator ten odnosi się do starć, w których walczy większa liczba 

osób. Postać otrzymuje ten modyfikator, jeżeli ma sprzymierzeńców zaangażowanych w tę samą 

walkę. Nie wystarczy, że będą oni blisko - muszą brać udział w dokładnie tej samej walce. Zobacz też 

Więcej niż jeden przeciwnik. 

Pogorszona widoczność. Należy odnieść się tutaj do tabeli widoczności na, używając 

połowy wartości podanych tam modyfikatorów z zaokrągleniem w dół, poza modyfikatorem 

dotyczącym całkowitej ciemności, którego wartość pozostaje bez zmian.  

Postać jest ranna. Patrz Obrażenia i leczenie. 

Broń postaci jest dłuższa/ krótsza. Patrz Długość pod hasłem Broń do walki w 

zwarciu 

Postać atakuje więcej niż 1 cel. Patrz reguły dotyczące większej liczby celów 

Postać ma przewagę pozycji. Postać ma przewagę pozycji, jeżeli stoi na płaszczyźnie 

wyższej od położenia przeciwnika co najmniej o pół metra, jeżeli jest znacząca różnica w stabilności 

podłoża pomiędzy walczącymi albo gdy przeciwnik znajduje się w jakiejś niewygodnej, trudnej 

pozycji. 
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Przeciwnik jest nieruchomy. Modyfikator ten stosujemy, gdy przeciwnik leży bez ruchu 

na ziemi. 

 

Test Sukcesu Ofiary 

 Test Sukcesu Ofiary wykonujemy dokładnie w ten sam sposób, jak Test Sukcesu 

Napastnika, stosując takie same modyfikatory okolicznościowe.  

Zapiszmy lub zapamiętajmy całkowitą liczbę sukcesów.  

Porównanie Sukcesów 

Po tym, jak Napastnik i Ofiara wykonają swoje testy, porównujemy liczbę uzyskanych przez 

nich sukcesów. Postać, która osiągnęła więcej sukcesów, trafiła przeciwnika. Aby uzyskać liczbę 

sukcesów netto odejmujemy liczbę sukcesów Ofiary od liczby sukcesów Napastnika. Remis 

rozstrzygamy na korzyść atakującego.  

Liczba sukcesów netto określa, jak poważne potencjalne obrażenia spowodował atak.  

  

Zipperhead i Geist starli się w jakiejś mrocznej uliczce w miejskiej dżungli. Umiejętność walki 

wręcz Zippera wynosi 5, jego Budowa również 5 i ma 4 kości w swojej Puli Walki. Walka wręcz Geist 

wynosi 4, jej Budowa 5 i posiada ona 5 kości w Puli Walki. Oboje wykonują Test Sukcesu na poziomie 

trudności równym 4 - nie ma żadnych modyfikatorów okolicznościowych. Oboje używają wszystkich 

kości z Puli Walki dla wspomagania swojego ataku.  

Zipperhead rzuca 9 kośćmi, otrzymując wyniki 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, i 6. Na trzech kościach 

wynik jest równy lub lepszy niż 4, tak więc Zip ma 3 sukcesy. Geist rzuca 9 kości uzyskując wyniki 

1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, i 6. Uzyskuje 5 sukcesów,. czyli więcej niż Zipperhead, i zalicza trafienie. Gdyby 

to Zip uzyskał więcej sukcesów - on by trafił. Gdyby oboje uzyskali tę samą liczbę sukcesów, remis 

zostałby rozstrzygnięty na korzyść Geist będącej Napastnikiem.  

 

Określenie obrażeń 

Postać, która uzyskała więcej sukcesów - wygrywająca walkę - może wykorzystać swoje sukcesy dla 

zwiększenia obrażeń zadanych przez swoją broń. Stopień obrażeń zadanych przez broń jest 

zwiększany o 1 za każde dwa sukcesy netto. W przypadku remisu atak zadaje podstawowe 

obrażenia dla danej broni. Geist zadała poważniejsze obrażenia, ponieważ uzyskała o 2 sukcesy 

więcej niż Zipperhead. Jej Kod Obrażeń w walce bez broni wynosi 4S Ogłuszenia - jej siła wynosi 4. 

Może wykorzystać swoje dwa sukcesy netto w celu podniesienia Kodu Obrażeń o jeden poziom do 4C 

Ogłuszenia.  

 

 Geist zadała poważniejsze obrażenia, dzięki temu, iż uzyskała o dwa sukcesy więcej niż 

Zipperhead. Jej kod obrażeń w walce bez broni wynosi 4S Ogłuszenia - jej Siła wynosi 4. Może 

wykorzystać swoje 2 sukcesy netto dla podniesienia kodu obrażeń o jeden poziom do 4C Ogłuszenia. 
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Test Odporności na Obrażenia 

 Postać, która została trafiona, próbuje teraz uniknąć obrażeń. Liczbę kości równą swojej 

Budowie rzuca na poziomie trudności równym sile Napastnika zmodyfikowanej przez broń, 

zmniejszonej o poziom Pancerza Udarowego postaci. Każde 2 sukcesy stopniują (zmniejszają) Kod 

Obrażeń broni o 1 poziom. 

 

 Zipperhead według swojej Budowy rzuca 5 kości na poziomie trudności 4 (Siła Geist), 

odejmując 2 za swój pancerz udarowy. Daje to ostateczny poziom trudności równy 2. Rzucając 5 

kości, uzyskuje 1, 1, 2, 4, i 6. Trzy wyniki są większe/ równe 2, tak więc Zipperhead ma 3 sukcesy.  

 Każde 2 sukcesy, które uzyskał, zmniejszają obrażenia o jeden poziom od poziomu 

uzyskanego przez Geist (Ciężkie Ogłuszenie). Ponieważ Zipperhead ma 3 sukcesy, a nie 4, obniża 

obrażenia tylko o jeden poziom, do Średniego Ogłuszenia. Zipperhead otrzymuje więc ranę 

Średniego Ogłuszenia.  

 

Większa liczba celów 

 Wykonując Akcję Złożoną, postać może zaatakować więcej niż jednego przeciwnika. W 

każdym ataku używa podstawowej liczby kości równej posiadanej Umiejętności Walki plus 

ewentualne kości z Puli Walki. Poziom trudności dla każdego ataku zwiększany jest o 2 za każdy 

dodatkowy cel atakowany w tej samej Fazie Walki. Jeżeli, przykładowo, postać atakuje dwa cele, 

poziom trudności dla pierwszego ataku oblicza się normalnie, dla drugiego ataku uwzględniamy 

dodatkowy modyfikator +2. 

 Kości z Puli Walki muszą być przydzielane osobno dla każdego ataku. 

Większa liczba przeciwników 

 Postać w walce często trafia na przeważającą liczbę przeciwników. W takiej sytuacji liczba 

sprzymierzeńców w walce staje się wyjątkowo istotna. Trzeba wtedy policzyć liczbę postaci 

walczących w tej samej walce w odległości 1 metra od rozliczanej postaci. Jeżeli w pobliżu jest 6 

przyjaciół, ale są rozdzieleni, zaangażowani we własne potyczki, nie pomogą postaci przeciw jej 

przeciwnikom. Liczą się jednak, gdy są blisko i walczą z tym samym, co dana postać, przeciwnikiem 

(-ami). Ustalamy liczbę “przyjaciół” po każdej stronie. Strona z większą liczbą sprzymierzeńców 

otrzymuje modyfikator do poziomu trudności -1 za każdą dodatkową osobę ponad liczbę wrogów, 

maksymalnie -4. Strona z mniejszą liczbą walczących otrzymuje modyfikator +1 do poziomu 

trudności za każdego dodatkowego wroga ponad własną liczebność, maksymalnie +4. 

 Jeżeli jakaś postać oddali się albo zostanie wyłączona z walki, przestaje być uwzględniana w 

liczbie sprzymierzeńców. 

Ciosy mierzone 

 Postać, używając broni do walki wręcz, może wymierzyć cios według reguł dla mierzonych 

strzałów. 

Ścisła obrona 
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 Zaatakowana postać może zdecydować, że skupia się wyłącznie na obronie. W takiej sytuacji 

nie wolno jej dodać kości z Puli Walki do Testu Sukcesu przy ataku, a jedynie do Testu Odporności 

na Obrażenia. Przy korzystaniu z tej opcji całkowite chybienie ataku ma miejsce w sytuacji, gdy 

same tylko sukcesy uzyskane na kościach z Puli Walki przekraczają łączną liczbę sukcesów 

Napastnika, niezależnie od rezultatów na pozostałych kościach czy od Kodu Obrażeń. 

Przepchnięcie i przewrócenie 

 Postać, która otrzymała cios w walce w zwarciu, może zostać przepchnięta siłą ciosu, a nawet 

przewrócona. Trafiona postać musi wykonać Test Budowy na poziomie trudności równym Sile 

Napastnika. Jeśli postać uzyskała liczbę sukcesów większą od połowy wartości otrzymanych obrażeń 

(1 dla ran lekkich, 2 dla średnich, 3 dla ciężkich), nic się nie dzieje. 

 Jeśli postać uzyska jakieś sukcesy, ale mniej niż opisano powyżej, zostaje przepchnięta o 1 

metr dokładnie w tył. Jeśli z jakiegoś powodu postać nie może się cofnąć (np. ściana), walczy z 

modyfikatorem +2, aż będzie mogła się odsunąć. 

 Jeśli test nie przyniesie sukcesów, postać pada. 

 Postać, która otrzymała średnią ranę musi uzyskać więcej niż 2 sukcesy a Teście Budowy, 

aby pozostać w miejscu. Jeśli uzyska 1 lub 2 sukcesy, zostaje zepchnięta o 1 metr. Jeśli w ogóle nie 

uzyska sukcesów upadnie. 

Trzymanie 

 Czasami trzeba przytrzymać przeciwnika kontrolując jego ruchy bez pozbawienia go 

przytomności. Aby tego dokonać, atakujący deklaruje walkę o założenie trzymania. 

 Aby założyć trzymanie, rozstrzygamy walkę normalnie, ale z modyfikatorem +2 i wymogiem 

zadania obrażeń w formie ogłuszenia. Gdy przeciwnik osiągnie poziom obrażeń wskazujący na 

utratę przytomności, uznajemy założenie udanego trzymania przez zwycięzcę, choć przeciwnik tak 

naprawdę nie jest nieprzytomny. Ponieważ założone było trzymanie, obrażenia otrzymywane w ten 

sposób usuwane są w tempie 1 kratki/min, jeśli tylko chwyt został zwolniony. 

 Postać, która założyła trzymanie, może chcieć je utrzymać na Kontrolce Kondycji (aby 

kontrolować ruchy przeciwnika) – wykonuje wtedy Test Walki Wręcz, Siły lub Zwinności na poziomie 

trudności równym Walce Wręcz, Sile lub Zwinności przeciwnika, w zależności od tego, który poziom 

Atrybutu jest niższy. 

 Każdy sukces odnawia na Kontrolce Kondycji 1 kratkę obrażeń odniesionych na skutek 

trzymania. 

 Pokonana postać może podjąć próbę oporu wykonując przeciwny rzut według opisanych 

wyżej zasad, ale z modyfikatorami za zranienie i dodatkowym modyfikatorem +2. Postać, która 

założyła trzymanie może wykonywać ten test tak często, jak sobie życzy. 

 Zwycięzca musi zadeklarować zakładanie trzymania na początku walki. W każdym momencie 

może zrezygnować z założenia trzymania i walczyć dalej normalnie. Jeśli tak się stanie, usuwamy z 

Kontrolki Kondycji wszystkie obrażenia od trzymania. Podczas wykonywania tej czynności 

stosujemy modyfikatory za zranienie.  
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 Trzymanie z użyciem broni można zakładać tylko wtedy, gdy broń ta zadaje ogłuszenie.  

Bicz Monomolekularny 

 Broń ta należy do siejących postrach rzadkości na ulicach 50. lat XXI wieku. Choć nie jest 

naprawdę nicią monomolekularną, bicz potrafi zadawać potężne uszkodzenia. Nić molekularna 

chowa się w krótkiej rękojeści tej broni. Podczas walki można ją wysunąć na długość do 2 metrów, 

co daje zasięg +2. 

 Sposób walki biczem, posługiwanie się równoważącym ciężarkiem u końca liny i zagrożenie, 

jakie niesie monomolekularna nić, czynią z bicza broń co najmniej trudną do opanowania. Jeśli atak 

biczem chybi całkowicie, gdyż sukcesy z Puli Walki broniącego się przewyższa liczebnie sukcesy 

atakującego (tylko przy opcji szybkiej obrony) bicz może trafić swojego właściciela. W takiej 

sytuacji, wykonujemy odrębny Test Walki z Bronią na poziomie trudności 6. Jeśli test ten nie 

przyniesie żadnego sukcesu, atakujący zostanie trafiony przez własny bicz. 

 Atakujący, będąc teraz celem, wykonuje Test Uniknięcia Obrażeń (kości Budowy + kości z 

Puli Walki) przeciwko zwykłemu Kodowi Obrażeń broni, 10C. Sukcesy z tego testu stopniują 

obrażenia w dół o 1 poziom za 2 sukcesy.  

 Dla obrony przed biczem monomolekularnym używamy pancerza udarowego, obniżając 

jednak jego stopień do połowy (zaokrąglamy w dół). Stopnie bariery przeciwko biczowi 

monomolekularnemu ulegają podwojeniu.  

BROŃ SZOKOWA 

 Kategoria ta obejmuje zarówno pałki ogłuszające do walki w zwarciu jak i działające na 

odległość tasery. Obydwa typy broni działają na podobnej zasadzie. Skutkiem ich zastosowania jest 

raczej kontaktowe wyładowanie energii elektrycznej, a nie kinetycznej. Broń zadaje ogłuszenia. 

Posługiwanie się nią określają zasady dla danej kategorii (pałka ogłuszająca - broń do walki w 

zwarciu, taser – broń do walki na dystans).  

 Dodatkowym efektem udanego trafienia jest ogłuszenie celu na równą Sile ataku liczbę Rund 

Walki, zmniejszoną o połowę wartości pancerza udarowego (z zaokrągleniem w dół) oraz sukcesy 

Testu Budowy lub Siły Woli (w zależności od tego, który Atrybut ma wyższą wartość) celu na 

poziomie trudności 4. Ogłuszenie to wywołuje dezorientację, a do poziomu trudności wszystkich 

testów w trakcie trwania efektu dodaje się +2.  

 Przeciw broni szokowej działa pancerz udarowy, lecz jego stopień obniżamy o połowę, z 

zaokrągleniem w dół. 



 133 

POJAZDY I WALKA 

 

Shadowrun nie jest grą o walce pojazdów, ale postaci czasami biorą udział w walkach z 

użyciem pojazdów. 

ATRYBUTY POJAZDÓW 

Pojazdy, podobnie jak postaci, mają swoje Atrybuty charakterystyczne. Atrybuty te oraz ich 

skalowanie nie jest bezpośrednio kompatybilne z Atrybutami postaci. Poniżej podajemy wyjaśnienia 

takich Atrybutów, jak Prowadzenie, Szybkość, Budowa, Pancerz Osłona i Autopilot. 

Prowadzenie odnosi się do zdolności manewrowania pojazdem. Im wyższy poziom 

Atrybutu, tym trudniej jest prowadzić dany pojazd.  

Szybkość informuje nas o dwóch zjawiskach - zwykłej prędkości podróżnej pojazdu i jego 

szybkości maksymalnej, w metrach na 1 Rundę Walki. W celu ustalenia szybkości pojazdów w 

innych okolicznościach niż Runda Walki należy poziom Atrybutu pomnożyć przez 1,2. Wynik jest 

szybkością wyrażoną w kilometrach na godzinę. 

Budowa informuje nas o wytrzymałości konstrukcji pojazdu i oddaje również w pewien 

sposób wielkość pojazdu.  

Pancerz określa jakość ochrony pojazdu przed atakami z różnego rodzaju broni. Pancerz 

Pojazdu funkcjonuje jako rodzaj kombinacji zwykłego pancerza jaki noszą postaci, i bariery. Więcej 

na ten temat znajdziesz pod hasłem Pojazdy, Broń i Magia. 

Osłona reprezentuje odporność pojazdu na wykrycie metodami elektronicznymi i 

termicznymi. Im wyższy poziom tego Atrybutu, tym trudniej jest wykryć dany pojazd.  

Autopilot przedstawia zdolność autopilota do prowadzenia pojazdu i reagowania na 

zagrożenia na jego drodze.  

SPRZĘG STEROWANIA POJAZDEM 

Aby zostać riggerem, trzeba znać się na pewnym rodzaju cybersprzętu, znanym jako Sprzęg 

Sterowania Pojazdem (SSP). Taki sprzęt pozwala riggerowi na cybernetyczne sterowanie pojazdem 

poprzez podłączenie się bezpośrednio do jego systemów bądź prowadzenie pojazdu zdalnie, za 

pomocą Deku Zdalnego Sterowania. Sprzęg Sterowania Pojazdem daje riggerowi przewagę w 

postaci dodatków do Reakcji i Inicjatywy oraz Pulę Sterowania.  

Inicjatywa riggera i pojazdu 

Rigger tylko wtedy otrzymuje dodatnie modyfikatory do Reakcji i Inicjatywy za sterowanie 

poprzez Sprzęg Sterowania Pojazdem, kiedy cybernetycznie kontroluje pojazd. Może działać w ten 

sposób poprzez bezpośrednie sprzężenie z pojazdem bądź poprzez sprzężenie zdalne, z użyciem 

Deku Zdalnego Sterowania. Innego rodzaju wspomaganie Inicjatywy - poprzez cyberwszczepy czy 

magię - nie pomaga riggerowi podczas sprzężenia z pojazdem. 

Akcje pojazdów i polecenia 

 Wydanie polecenia pojedynczemu pojazdowi wymaga akcji złożonej, niezależnie od tego, ile 

pojazdów prowadzonych jest jednocześnie. Na przykład rigger może prowadzić dwa droidy, lecz w 
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trakcie akcji złożonej steruje bezpośrednio tylko jednym z nich. Jeżeli jeden lub więcej niż jeden 

droid otrzymuje identyczne polecenia: “Opuść obszar” czy “Zaatakuj wskazany cel” – rigger może 

wydać polecenia grupie droidów. 

 Jeżeli droid lub Zdalnie Sterowany Pojazd Patrolowy (ZSPP) posiada autopilota, rigger może 

wydać autopilotowi polecenia zawierające się w jednym zdaniu, takie jak: “Krąż nad obszarem”, 

“Strzelaj do każdego kto przejdzie przez te drzwi”, “Za tym samolotem” i tym podobne. Jednak im 

bardziej szczegółowe będzie polecenie, tym większa szansa ogłupienia autopilota. Mistrz Gry 

powinien określić złożoność polecenia (z wykorzystaniem tabeli sukcesu umiejętności), 

następnie podać riggerowi poziom trudności testu, dając mu możliwość uproszczenia polecenia 

przed jego rzeczywistym wydaniem. (Możemy założyć, że w roku 2053 komputery rozumieją i 

potrafią interpretować poprawna angielszczyznę. Trzeba również założyć, że rigger zna możliwości 

autopilota). 

 Następnie Mistrz Gry wykonuje test, rzucając liczbą kości równą poziomowi autopilota na 

wyznaczonym poziomie trudności. Wystarczy jeden sukces, aby droid wykonał polecenie. Im więcej 

sukcesów, tym lepiej automat zinterpretuje polecenie riggera (na jego korzyść). Mistrz Gry może 

nawet pozwolić riggerowi na określenie, co zrobi droid w okolicznościach sprzecznych z poleceniem 

riggera. 

 Najlepiej założyć, że droid jest czymś w rodzaju tresowanego psa – jego zdolność reakcji na 

polecenie jest porównywalna z wyjątkowo inteligentnym, dobrze ułożonym psem. Im wyższy 

poziom autopilota, tym sprytniejszy pies. 

TEREN 

 Rodzaj terenu, po jakim porusza się pojazd, wpływa na jego funkcjonowanie. Sportowy 

samochód pojedzie znacznie szybciej po tafli wyschniętego słonego jeziora niż w zatłoczonym 

centrum miasta. Podobnie samolot lepiej da sobie radę na czystym niebie, niż w trakcie silnej burzy.  

 System Shadowrun dzieli rodzaje terenu na otwarty, zwykły, uciążliwy i trudny, z 

uwzględnieniem rodzaju danego pojazdu. Oczywiste jest, że teren trudny dla sportowego 

samochodu nie będzie taki sam dla samolotu. (Sportowe wozy jeszcze nie latają w roku 2053). 

 Teren otwarty oznacza płaskie obszary z budynkami, drzewami czy inną scenerią. Może to 

być np. autostrada. Dla samolotu teren otwarty to bezchmurne niebo, a dla łodzi – jeziora. 

 Teren zwykły to typowe szosy, czasem kręte i przebiegające przez małe osady, bez 

specjalnych przeszkód. Dla samolotów będzie to lekko zachmurzone niebo, a dla łodzi obszary 

przybrzeżne.  

 Teren uciążliwy to ulice przedmieść, rzadkie lasy, obszary pagórkowate itp. Mgła, deszcz 

czy ciemność mogą zmienić teren zwykły w uciążliwy. Dla samolotów będzie to zachmurzone, 

deszczowe niebo, a dla łodzi – otwarte, wzburzone morze. 

 Teren trudny to miejskie labirynty, nieużytki i gęsty las. Mgła, mżawka czy zmierzch mogą 

zmienić teren uciążliwy w trudny, a dym, gęsta mgła czy zupełna ciemność – teren normalny w 

trudny. Silne wiatry tworzą teren trudny dla samolotów i łodzi. 
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 Mistrz Gry określa, na jakim terenie znajdują się pojazdy, określając też możliwości zmiany 

terenów w danym czasie.  

WALKA POJAZDÓW 

 

 Shadowrun jest grą jest grą fabularną. Znajduje to również odzwierciedlenie w systemie 

walki pojazdów. Nie oczekujmy, że będzie to precyzyjna symulacja walki pojazdów. System ten ma 

umożliwić szybkie, w miarę proste rozgrywanie podstawowych elementów pościgów pojazdów.  

Z powyższych przyczyn wiele akcji, zdarzeń i rezultatów możliwych w prawdziwym pościgu 

potraktowano abstrakcyjnie dla uproszczenia gry. Np. założono, że szybkość pojazdu zależy od jego 

typu i pokonywanego terenu. Nie ustalono prawdziwej szybkości pojazdu.  

Runda Walki pojazdów 

 W walce pojazdów wykorzystuje się ten sam układ Rundy Walki, co w przypadku postaci. Jest 

jednak kilka różnic. Używamy Sekwencji Rundy Walki, z uwzględnieniem, w razie konieczności, 

poniższych podsekcji. 

1. Ustalenie Inicjatywy 

Przed ustaleniem inicjatywy rozstrzygamy punkty A i B dla riggerów. Po zakończeniu ich 

rozpatrywania, ustalamy inicjatywę w zwykły sposób.  

A A. Alokacja kości z Puli Sterowania. 

Rigger musi podjąć decyzję, ile kości z Puli Sterowania użyje do Testu Pozycji, a ile pozostawi na 

dalszą część rundy. 

B B. Wykonanie Testu Pozycji 

Wykonujemy Test Pozycji – opisany poniżej – dla wszystkich pojazdów biorących udział w walce. 

Podczas rzutu uwzględniamy właściwe umiejętności prowadzenia oraz kości z Puli Sterowania, a 

poziom trudności równy jest Prowadzeniu pojazdów, zmodyfikowanemu przez pokonywany teren. 

Rezultat zależy od liczby sukcesów, jak również od tego, czy dany pojazd ucieka, ściga czy walczy. 

1. Rozstrzyganie akcji 

Akcje postaci rozstrzyga się w normalny sposób, ale zgodnie z parametrami (Patrz Rozstrzyganie 

akcji). 

2. Rozpoczęcie Nowej Rundy Walki 

W celu rozpoczęcia nowej Rundy Walki riggerzy wykonują Test Ucieczki.  

3. A. Wykonanie Testu Ucieczki (Koniec Rundy) 

Riggerzy, którzy wybrali możliwość ucieczki w Teście Pozycji mogą teraz podjąć próbę całkowitej 

Ucieczki. Więcej o tym pod hasłem Test Ucieczki. 

Alokacja kości z Puli Sterowania 

 Rigger posiadający Pulę Sterowania decyduje, ile kości z puli użyje w następnym ruchu – 

Teście Pozycji. Pozostałe kości można alokować na inne cele, w miarę potrzeb. 

 Pula Sterowania odnawia się na początku każdej akcji riggera, ale gracz musi wydatkować 

kości przeznaczone dla Testu Pozycji po każdym jej odnowieniu. 
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Wykonanie Testu Pozycji 

 Na początku każdej Rundy Walki, przed ustaleniem Inicjatywy, gracze wykonują Test Pozycji 

dla każdego pojazdu walczącego w tej rundzie. Celem testu jest określenie wzajemnego 

usytuowania różnych pojazdów zaangażowanych w walkę. Każdy uczestniczący w rozgrywce 

kierowca może mieć w tym teście inne intencje, do wyboru z trzech: ucieczka, pościg lub walka. 

 Ucieczka to wykonywanie manewrów w celu uniknięcia walki i pościgu. Zadaniem kierowcy 

jest zwiększenie odległości między pojazdami dla umożliwienia ucieczki. 

 Pościg to coś dokładanie odwrotnego. Ścigający kierowca chce zbliżyć się do uciekającego, 

aby zapobiec jego ucieczce. 

 Kierowca wybierający walkę jest zainteresowany w uzyskaniu szansy na “czysty” strzał do 

przeciwnika, a dokładniej tylu strzałów, ile się da. Wystrzelenie to podstawowy cel. 

 Każdy z kierowców dokonuje wyboru w sekrecie, a swoją decyzję ujawnia dopiero po 

przeprowadzeniu Testu Pozycji. 

 Aby wykonać Test Pozycji, rzucamy kośćmi według umiejętności Prowadzenia pojazdu 

kierowcy na poziomie trudności w równym zdolności manewrowej pojazdu, zmodyfikowanym przez 

rodzaj terenu, po jakim się on porusza. Wpływ terenu odnajdujemy w poniższej tabeli. Jeśli kierowca 

pojazdu dysponuje Pulą Sterowania, może skorzystać z kości alokowanych do Testu Pozycji na 

początku rundy.  

 Określamy liczbę sukcesów każdej ze stron. Na co, każda ze stron wykorzystuje swoje 

sukcesy, zależy od tego, czy intencją strony była ucieczka, pościg czy walka.  

 

MODYFIKATORY TESTU POZYCJI 

Teren Modyfikator 

Otwarty 0 

Zwykły +1 

Uciążliwy +2 

Trudny +4 

Pojazdy uciekające 

 Każdy sukces uzyskany w Teście Pozycji pozwala uciekającemu na przebycie liczby metrów 

równej zwykłej podróżnej prędkości pojazdu. Jeśli np. kierowca pojazdu o prędkości podróżnej 

równej 20 uzyska 4 sukcesy w Teście Pozycji, to przejedzie 80m.  

 Dodatkowo za każde uzyskane 2 sukcesy, wszyscy pasażerowie pojazdu mogą wykorzystać 

po jedne akcji na dokonanie ataków na ścigający pojazd (w zależności od dostępnej broni itp.). Po 

zdobyciu 6 sukcesów każdy z pasażerów może zużyć 3 akcje na atakowanie ścigającego pojazdu, 

jednakże postaci, którym wolno wykonać jedynie 2 akcje na Rundę Walki nadal mogą wykonać 

jedynie 2 akcje. Tylko postać zdolna do wykonania 3 lub więcej akcji może wykorzystać wszystkie 

3 akcje uzyskane dzięki zdobyciu 6 sukcesów.  
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 Istnieje także szansa, że na koniec danej Rundy Walki uciekający pojazd oderwie się od 

pościgu i umknie. Więcej na ten temat zobacz Test Ucieczki. Zanotuj lub zapamiętaj uzyskaną w 

Teście Pozycji liczbę sukcesów, ponieważ wpływa ona na Test Ucieczki. 

Pościg 

 Pojazdy ścigające korzystają z sukcesów Testu Pozycji w taki sam sposób, jak uciekinierzy, 

tyle że, zbliżają się one o dystans równy iloczynowi liczby sukcesów i prędkości podróżnej pojazdu. 

Również mogą wykonać 1 atak za każde 2 sukcesy w Teście Pozycji. Zanotuj lub zapamiętaj 

uzyskaną w Teście Pozycji liczbę sukcesów, ponieważ wpływa ona na Test Ucieczki w dalszej części 

rundy.  

Walka 

 Możliwość walki to wybór wojownika. Wybierając ją, postać gracza musi czasem stracić nieco 

dystansu w rozumieniu pościgu czy ucieczki, aby wypracować pozycję do ataku.  

 Pojazdy podejmujące walkę mogą wykonać na pojazd przeciwnika liczbę ataków równą 

liczbie sukcesów uzyskanych w Teście Pozycji.  

 Za każde 2 sukcesy można też zwiększyć lub zmniejszyć odległość pomiędzy prowadzonym 

przez siebie, a drugim pojazdem o liczbę metrów równą szybkości podróżnej pojazdu.  

Względne odległości 

 Kiedy pojazdy zbliżają się do siebie, przebywszy większą odległość w danej Rundzie Walki, 

kierowca może wybrać końcową odległość między dwoma pojazdami. Powiedzmy np., że pojazdy 

rozpoczynają rundę w odległości 20m od siebie. Uciekinier przebywa w rundzie 30m, a ścigający 

45m. Ścigający zyskał 15m w stosunku do uciekiniera, skracając odległość między pojazdami do 

5m. W tej sytuacji ścigający może wybrać dowolną końcową odległość pomiędzy sobą a 

uciekinierem, w zakresie od 5m (maksymalne zbliżenie) do 20m (początkowa odległość).   

 Pojazdy w odległości mniejszej niż 1m są w potencjalnej sytuacji taranowania. Kolizja 

następuje jednak tylko wtedy, gdy kierowca jednego z pojazdów wybiera możliwość spędzenia całej 

akcji złożonej na taranowaniu drugiego pojazdu (Patrz Taranowanie).  

Pojazdy latające a teren 

 Kiedy mamy do czynienia z kombinacją pojazdów naziemnych i latających, jak wtedy gdy 

helikopter ściga motocykl, prawdopodobne jest, że w spotkaniu uwzględnić trzeba więcej niż jeden 

rodzaj terenu. Mistrz Gry może zechcieć uwzględnić takie czynniki jak wysokość budynków itp. przy 

ustalaniu rodzaju terenu dla każdego z pojazdów. Np. motocykl jedzie przez uciążliwy teren 

podmiejskich uliczek, a helikopter ponad nim ma otwarte, czyste niebo. Jednak gdy motocykl jedzie 

przez centrum miasta (teren trudny), helikopter również znajduje się na terenie trudnym z uwagi na 

wysokość budynków. 

Określanie inicjatywy 

 Dla kierowców nadszedł czas określenia inicjatywy, którą ustala się w zwykły sposób. Postaci 

korzystające w prowadzeniu pojazdu ze Sprzęgu Sterowania Pojazdem mogą uwzględnić dodatki do 
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Reakcji i Inicjatywy uzyskane dzięki takiemu cybersprzętowi. Stosujemy też modyfikatory 

inicjatywy związane z aktualnym stanem uszkodzeń pojazdu, co obniża efektywną reakcję kierowcy. 

 Rigger tylko raz ustala całkowitą Inicjatywę, niezależnie od liczby prowadzonych pojazdów. 

Inicjatywa riggera równa jest najniższemu wynikowi Inicjatywy ustalonej dla każdego 

kontrolowanego pojazdu. Oczywiście, jeśli mają one ten sam stan uszkodzeń, liczby te będą sobie 

równe. Jeśli jednak pojazdy mają różny poziom aktualnych uszkodzeń, w celu ustalenia Inicjatywy 

korzystamy z wyniku dla pojazdu w najgorszym stanie.  

Rozstrzyganie akcji 

 Zaangażowane w daną Rundę Walki postaci graczy podejmują teraz akcje, w swoich Fazach 

Walki. Pamiętajmy, że każda postać może wykonać ograniczoną liczbę ataków na pojazd 

przeciwnika, w zależności od wyników Testu Pozycji. 

 Kierowca pojazdu musi spędzić przynajmniej jedną akcję złożoną – nieważne którą – na 

prowadzeniu pojazdu. Nie ma obowiązku wykonywania testu – konieczne jest po prostu zużycie 

akcji. Jeśli kierowca nie wydatkuje akcji na prowadzenie, musi wykonać Test Kraksy na koniec 

swojej ostatniej akcji w danej rundzie (Patrz Test Kraksy poniżej). 

Test Kraksy 

 Test Kraksy wymagany jest w każdej Fazie Walki, w której pojazd otrzymuje ciężkie 

uszkodzenia. Prowadzący pojazd wykonuje test odpowiedniej umiejętności Prowadzenia Pojazdu na 

poziomie trudności, który wynika ze zdolności manewrowej pojazdu oraz terenu, zgodnie z 

wskazaniami tabeli Kraksy poniżej. Kości z Puli Sterowania mogą być dodawane do tego rzutu. 

Jeśli kierowcy nie uda się test, pojazd ulega rozbiciu. Siła kraksy równa jest szybkości podróżnej 

pojazdu podzielonej przez 10, z zaokrągleniem w dół. Kod Obrażeń również wynika z szybkości 

podróżnej pojazdu - odszukujemy go w poniżej tabeli uderzenia. 

TABELA KRAKSY 

Teren Modyfikator 

Otwarty -1 

Zwykły 0 

Uciążliwy +2 

Trudny +4 

 

TABELA UDERZENIA 

Szybkość Kategoria Uszkodzeń 

1-20 Lekkie 

21-60 Srednie 

61-200 Ciężkie 

200+ Zabójcze 
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Test Uniknięcia Uszkodzeń pojazdu przeciwstawia Sile ataku wielkość Budowy pojazdu zwiększoną 

o połowę pancerza (z zaokrągleniem w dół). Siła ataku zmniejszona jest jedynie przez pełną wartość 

pancerza, ale już nie przez Budowę, tak jak w przypadku obrażeń zadawanych przez broń. Każde 2 

sukcesy zmniejszają Kod Obrażeń o jeden poziom. Kości z Puli Sterowania NIE wolno używać w tym 

teście. 

Pasażerowie pojazdu również mogą odnieść obrażenia podczas kraksy. Jeśli Test Uniknięcia 

Uszkodzeń pojazdu całkowicie zredukuje skutki kraksy, pasażerowie nie muszą się martwić. Jeśli 

jednak pojazd zostanie uszkodzony, pasażerowie doznają ataku zależnie od Siły Kraksy, jednak ze 

zmodyfikowanym już w Teście Uniknięcia Uszkodzeń pojazdu Kodem Obrażeń. Jeśli kraksa 

spowodowała uszkodzenia zabójcze, które wynik testu ograniczył do średnich, pasażerowie doznają 

ataku z Siłą równą Sile kraksy, ale o średnich obrażeniach. Obrażenia te podlegają Testowi 

Odporności tak jak przy walce wręcz. W teście tym nie można jednak pod żadnym pozorem stosować 

kości z Puli Walki – liczy się jedynie pancerz udarowy.   

Kraksa powstrzymuje ruch pojazdu na dalszą część bieżącej rundy, co powoduje utratę 

odległości zdobytej w Teście Pozycji.  

Prowadzący pojazd wykonuje też Test Kraksy na koniec ostatniej swojej fazy każdej rundy, 

w której nie wydatkował akcji na prowadzenie pojazdu. Test Kraksy rozstrzygany jest wtedy 

dokładnie tak samo, jak to opisano powyżej.  

 Jeśli pojazd otrzymuje w wyniku ostrzału z broni liczbę uszkodzeń, która powoduje 

jego zniszczenie, rezultatem jest automatyczna kraksa. 

Taranowanie 

 Jeśli odległość pomiędzy dwoma pojazdami jest mniejsza niż metr, jeden z kierowców może 

zdecydować się na taranowanie przeciwnika. Innymi słowy, może spróbować zmusić swego 

przeciwnika do wykonania Testu Kraksy. W sytuacji tej można korzystać z Puli Sterowania. 

 Aby rozstrzygnąć rezultat taranowania, wykonujemy dla obu kierowców test rzucając kośćmi 

w liczbie równej umiejętności Prowadzenia pojazdu, zwiększonej o Budowę pojazdu i połowę 

wartości pancerza (zaokrąglanej w dół), a zmniejszonej o zdolność manewrową pojazdu. Poziom 

trudności testu równy jest Budowie pojazdu przeciwnika, w zwiększonej o połowę wartości jego 

pancerza, a zmniejszonej o modyfikator za teren.  

 Stosujemy tu modyfikator za rodzaj terenu, po jakim porusza się ścigający (rzecz jasna, 

trudno uciec helikopterom). 

 Kierowca pojazdu, który uzyska mniejszą liczbę sukcesów, musi wykonać Test Kraksy. W 

przypadku remisu nie dochodzi do żadnej kraksy.  

 

TABELA TARANOWANIA 

Teren Modyfikator 

Otwarty 0 

Zwykły -2 
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Uciążliwy -3 

Trudny -4 

 

Test Ucieczki 

 Kierowcy pojazdów, którzy zdecydowali się na ucieczkę w trakcie Testu Pozycji, mogą teraz 

podjąć próbę całkowitego oderwania się od przeciwnika. Porównujemy liczbę sukcesów uzyskaną 

przez obie strony w Teście Pozycji. Jeśli więcej sukcesów miał ścigający, próba oderwania się jest 

automatycznie nieudana.  

 W przypadku gdy uciekający uzyskał więcej sukcesów, ucieczka może się powieść. Ścigający 

musi wtedy wykonać Test Ucieczki na poziomie trudności równym liczbie sukcesów netto 

uzyskanych przez uciekającego, zmodyfikowanej według poniższej tabeli.  

 

MODYFIKATORY TESTU UCIECZKI 

Teren Modyfikator 

Otwarty -4 

Zwykły -2 

Uciążliwy 0 

Trudny +2 

 

Ścigający pojazd może następnie wykonać test na najwyższy poziom Inteligencji 

reprezentowany przez jedną z postaci mogących potencjalnie dostrzec uciekiniera. Jeśli ten test nie 

przyniesie żadnych sukcesów, uciekający pojazd na dobre uszedł pogoni. 

Rozpoczęcie nowej Rundy Walki 

 Zaczynamy następną rundę od alokacji kości z Puli Sterowania do nowego Testu Pozycji. 

POJAZDY, BROŃ I MAGIA 

 Broń stosowana przeciwko pojazdom (cel odporny) rozliczana jest wedle takiego samego 

Kodu Obrażeń, jak stosowana przeciw postaciom (cel podatny), z kilkoma jednak różnicami i 

zastrzeżeniami. 

 W przypadku pojazdów nie posiadających pancerza, Budowa pojazdu traktowana jest jak 

pancerz kompozytowy (udarowy i balistyczny) i obniża Siłę ataku. Poza tym rozstrzyganie skutków 

ostrzału pozostaje bez zmian. Budowa pojazdu określa również liczbę kości rzucaną dla unikania 

uszkodzeń. Kod Obrażeń broni zmniejsza się o jeden poziom (Z do C, C do S, S do L). Broń oznaczona 

jako lekka nie jest w stanie uszkodzić pojazdu, chyba że użyta została specjalna amunicja, albo 

ostrzał skierowano we wrażliwe punkty (Patrz Strzały Mierzone). 

 W przypadku atakowania pojazdów posiadających pancerz, funkcjonuje on jako poziom 

bariery. Oznacza to, że jeśli podstawowa Siła broni, nie modyfikowana przez rozliczanie serii czy też 

pełnego ognia automatycznego, nie jest wyższa od poziomu pancerza pojazdu, dana broń nie 

przebije pancerza.  



 141 

Siła i Kody Obrażeń dla granatów i materiałów wybuchowych podlegają takiemu samemu 

rozliczaniu, z wyjątkiem rakiet przeciwpancernych i ppanc pocisków sterowanych. Są one 

wyposażone w penetrujące pancerz głowice, dzięki czemu ich Poziom Obrażeń nie podlega redukcji, 

chociaż Siła ulega zmniejszeniu przez pancerz pojazdu.  

 Unikając uszkodzeń pojazdu, kierowca pojazdu opancerzonego, rzuca liczbą kości równą 

Budowie pojazdu zwiększonej o połowę wartości pancerza na poziomie trudności równym Sile broni, 

zmniejszonej o Budowę pojazdu i stopień jego pancerza. Riggerzy mogą alokować dla wspomagania 

tego testu kości z Puli Kontroli. 

Strzelanie do celów ruchomych 

 Przy atakowaniu ruchomego celu uwzględniamy dodatkowe modyfikatory, wynikające z 

relatywnej szybkości obiektów, odczytane z poniższej tabeli. Porównujemy szybkość strzelającego 

pojazdu (lub pojazdu, z którego strzela postać) z szybkością poruszania się celu. 

 Dla strzelców nieruchomych przyjmuje się szybkość 5. Jeśli korzystamy z zasad walki 

pojazdów, porównujemy szybkość podróżną pojazdów.  

TABELA RUCHOMEGO CELU 

Relatywna Szybkość Modyfikator 

Szybkość celu mniejsza lub równa szybkości strzelca 0 

Szybkość celu do dwukrotności szybkości strzelca +2 

Dwa do trzech razy większa +4 

Ponad trzy razy większa +6 

 

Rozbicie szyb okiennych 

 Chociaż system walki pojazdów w grze Shadowrun nie uwzględnia konkretnej lokalizacji 

uszkodzeń celu, czasami konieczne jest ustalenie, czy szyby pojazdu rozbiły się, czy nie.   

 Zakłada się, że pojazd cywilny ze średnim uszkodzeniem ma jedno lub więcej rozbitych 

okien. Natomiast pojazdy wojskowe czy służb ochrony są wyposażone we wzmocnione okna, które 

ulegają rozbiciu dopiero w przypadku ciężkich uszkodzeń. 

 Pojazdy powietrzne o rozbitych oknach natychmiast powinny zniżyć się na bezpieczną 

wysokość, zapewniającą odpowiednie nasycenie tlenem. Ponieważ w grze Shadowrun system 

pojazdów nie uwzględnia pułapu lotu, jest to raczej kwestia właściwego odgrywania sytuacji.  

Używanie czarów przeciw pojazdom 

 Jedynie materialne czary walki zadające fizyczne uszkodzenia mogą mieć wpływ na pojazdy. 

Czary niematerialne oddziaływują na umysły i rzeczy ożywione, podczas gdy czary materialne 

działają na martwą materię. 

 Rzucając materialny czar walki na pojazd przyjmujemy poziom trudności 8, z uwagi na 

złożoność techniczną i elektronikę pojazdu. Kierowca unika uszkodzeń pojazdu wykonując 

standardowy Test Odporności Czaru w taki sam sposób, w jaki pasażer pojazdu może próbować 
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oprzeć się sukcesom czarownika. Liczba kości rzucana w teście pojazdu równa jest jego Budowie 

zwiększonej o połowę wartości pancerza. Poziom trudności tego testu równy jest Sile czaru. 

 Gracz może alokować kości Magicznej Obrony dla wspomagania testu pojazdu. W niektórych 

przypadkach jest to wyjątkowo efektywny sposób wykorzystania tych kości (Patrz Kości Magicznej 

Obrony).  

Jeśli Test Sukcesu czaru atakującego czarownika przyniósł więcej sukcesów niż Test 

Odparcia czaru pojazdu, czar zadał uszkodzenia. Są one rozliczane w ten sam sposób, jak w 

przypadku osób. 

 Mistrzowie Gry i gracze powinni zapoznać się z podrozdziałem Czary a przestrzeń 

astralna. Biorąc pod uwagę prezentowane tam treści, pojazdy cechuje prosta, ograniczona aura, 

która czyni je podatnymi na działanie materialnych czarów walki. Próba ataku magicznego jest 

jednak trudna – stąd wysoki poziom trudności. Pojazd traktuje się jako pojedynczy, całkowity byt. 

Np. jego opony czy szyby nie są integralnym elementem konstrukcji, ale przynależnymi całości 

składnikami. Stąd też pojazd jako całość otacza aura, co uniemożliwia czarownikowi atakowanie 

wybranej części pojazdu. Czary działające na pojedynczy cel, jak Strzałka lub Pocisk, działają na 

pojazd tak samo jak czary działające na obszar. Czarownik nie może rzucić czaru działającego na 

obszar, a następnie rozliczać ataku osobno wobec poszczególnych części pojazdu. 

Używanie niszczących czarów manipulacji przeciwko pojazdom 

 Niszczące czary manipulacji zadają uszkodzenia pojazdom tak, jak czyni to zwykła broń, i są 

tak samo rozliczane. Nie podlegają jednak redukcji Siły i Kodu Obrażeń. 

Zderzenie ze ścianami 

 Czasami pojazdy uderzają w coś, w co ich kierowcy wcale nie chcieli uderzyć. W pewnych 

sytuacjach jest to symulowane przy użyciu Testu Kraksy w Rundzie Walki. Mogą jednak wystąpić 

okoliczności, w których dla ustalenia skutków zderzenia niezbędny będzie inny system. Powiedzmy, 

że Nick Zmora rozbija się po nocnym Seattle swoim wyścigowym motocyklem Aurora, a jego malutki 

rozumek zaprzątnięty jest wizją jakiegoś mało legalnego przekrętu. Nick nie ma pojęcia, że jakiś 

samorodny talent; mag-dzieciak ustawił na jego drodze czar bariery. Nie świadomy niczego Nick z 

uśmiechem wjeżdża prosto na barierę. 

 Skutki zależą ściśle od tego, jakiego rodzaju była bariera. 

 Jeśli mag-dzieciak wzniósł zwykłą barierę niematerialną, Nick nie będzie miał pojęcia,  

USZKODZENIA POJAZDÓW 

 Dla pojazdów obowiązuje standardowa Kontrolka Kondycji z oznaczeniami poziomów 

kondycji jako uszkodzony lekko, średnio, ciężko i zniszczony. Tak jak postać utrzymuje zależne od 

kondycji modyfikatory do swoich działań, tak samo uwzględniamy je również w przypadku 

pojazdów. 

 Poniższa tabela wskazuje na skutki uszkodzeń dla funkcjonowania pojazdu.  

Modyfikatory z tabeli stosuje się do wszystkich testów związanych z pojazdem. 

Modyfikator inicjatywy obniża efektywną Reakcję postaci prowadzącej pojazd. 
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Modyfikator Szybkości obniża zarówno szybkość podróżną jak i maksymalną pojazdu. 

 

MODYFIKATORY USZKODZENIA POJAZDÓW 

Uszkodzenie pojazdu Poziom Trudności Inicjatywa Szybkość 

Lekkie +1 -1 Bez zmian 

Srednie +2 -2 75% 

Ciężkie +3 -3 50% 
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OBRAŻENIA I LECZENIE 

 

 Jak można się spodziewać, postaci w świecie Shadowrun bywają czasem ranne. To, jakie 

otrzymują obrażenia, jak ciężkie są rany i jak wpływają na postać, bywa silnie zróżnicowane. 

RODZAJE OBRAŻEŃ 

Obrażenia dzielimy na dwa typy: ogłuszenia i uszkodzenia. Każdy z tych rodzajów zapisuje 

się oddzielnie. 

Uszkodzenia 

 Uszkodzenia są groźniejsze od ogłuszeń. Takie obrażenia zadaje broń palna, wybuchy, broń 

biała i większość czarów. Jeżeli Kod Obrażeń broni nie zawiera wzmianki o rodzaju obrażeń (uszk. 

lub ogł.), taka broń zadaje uszkodzenia. Broń zadająca ogłuszenia zawsze ma dodatkowo "ogł." w 

Kodzie Obrażeń. 

 Jak łatwo się domyślić, uszkodzenia leczy się powoli. 

Ogłuszenia 

 Ogłuszenia to zwykle lżejsze rany urazy głowy, zmęczenie itp. Powodowane przez pięści, 

kopnięcia, broń tępą, pociski ogłuszające, broń szokową, granaty ogłuszające, koszt rzucenia czaru, 

i niektóre czary. Jeżeli coś powoduje obrażenia w formie ogłuszeń, Kod Obrażeń zawsze na to 

wskazuje. 

 Ogłuszenia leczy się raczej szybko, ale ich bezpośredni efekt może być równie groźny co 

uszkodzeń. 

KODY OBRAŻEŃ 

 Jak już wspominaliśmy, do każdego rodzaju broni przypisany jest odpowiedni Kod Obrażeń, 

wskazujący, jak trudno uniknąć skutków obrażeń i jak poważne rany dana broń zadaje. Dla wygody 

przypominamy tutaj te zasady, a także rozwijamy je. 

Kod Obrażeń broni składa się z dwóch części: liczby oznaczającej siłę ataku i litery 

oznaczającej poziom obrażeń. Kod Obrażeń wygląda tak 4L, 10S, 6Z itd. 

Siła 

 Siła broni stanowi pierwszą część Kodu Obrażeń. Liczba ta jest poziomem trudności dla Testu 

Sukcesu przeprowadzanego w celu uniknięcia czy odparcia obrażeń. Często wartość ta ulega 

modyfikacji, na przykład z powodu pancerza. 

 Powiedzmy, że postać zostanie trafiona z Siłą 6, wówczas poziom trudności Testu Uniknięcia 

Obrażeń również wyniesie 6, przy założeniu, że nie będzie zmodyfikowany przez obecność pancerza. 

Poziom Obrażeń 

 Druga część Kodu Obrażeń, to poziom obrażeń. Jest to oznaczenie literowe, wskazujące na 

podstawową skale zadawanego przez broń obrażenia. Cztery możliwe poziomy to L - obrażenia 

lekkie, S - średnie, C - ciężkie i Z - zabójcze. 

 Bez żadnych modyfikacji postać trafiona z broni o danym Kodzie Obrażeń (L, S, C lub Z) 

otrzyma odpowiednio Obrażenia lekkie, średnie, ciężkie lub zabójcze. Zwykle jednak Poziom 
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obrażeń podlega pewnemu zwiększeniu lub zmniejszeniu zanim zastosujemy go do postaci. Proces 

ten nazywamy stopniowaniem. 

 Atakująca postać może, wykorzystując sukcesy ze swojego Testu Ataku stopniować zadane 

obrażenia o 1 poziom obrażeń za każde uzyskane 2 sukcesy. Jeśli na przykład użyje broni o 

podstawowym poziomie obrażeń S i uzyska 4 sukcesy w swoim Teście sukcesu, będzie mogła 

podnieść zadawane obrażenia do Z (2 sukcesy podnoszą poziom obrażeń z S do C, a dwa następne 

z C do Z). 

 Cel - broniąca się postać - próbuje zrobić coś dokładnie odwrotnego. Stara się zredukować 

obrażenia w dół. Poziom obrażeń broni może być zmniejszony o jeden za każde 2 sukcesy uzyskane 

w przez cel ataku. Jeśli broniący się cel uzyskał na przykład 4 sukcesy wobec ataku bronią zadającą 

ciężkie obrażenia, otrzyma lekkie (2 sukcesy obniżają poziom obrażeń z ciężkich do średnich, a 

następne 2 z średnich do lekkich). 

 Sukcesy uczestników walki są zwykle porównywane, a wygrywa postać z większą liczbą 

sukcesów i stopniuje obrażenia odpowiednio do liczby sukcesów netto (Patrz Rozstrzyganie walki 

na dystans i Rozstrzyganie walki w zwarciu - podano tam informacje i procedury właściwe dla 

tych rodzajów walki). 

 Jeśli obrażenia zadane przez broń spadną w wyniku stopniowania poniżej lekkich, (poziom 

obrażeń sprowadzono już do lekkich i pozostały jeszcze przynajmniej 2 sukcesy), atak nie 

spowodował żadnych obrażeń. Z drugiej strony, obrażenia zabójcze są najpoważniejsze z 

możliwych. 

NANOSZENIE OBRAŻEŃ 

 Po zakończeniu stopniowania postać otrzymuje wszelkie pozostałe obrażenia. Obrażenia te 

nanoszone są na Kontrolkę Kondycji postaci. Kontrolka Kondycji - przedstawiona poniżej - ma dwie 

rubryki: Ogłuszenia i Obrażenia. Ogłuszenia zaznaczamy w rubryce Ogłuszenia, a Uszkodzenia w 

rubryce Uszkodzenia. 

 Liczba kratek, które zakreślimy na kontrolce, zależy od ostatecznego, zestopniowanego Kodu 

Obrażeń broni. Zaglądając do poniższej tabeli, można stwierdzić, że całkowicie zdrowa postać 

otrzymująca ogłuszenia czy uszkodzenia, wypełnia 1 kratkę jeśli broń zadała jej obrażenia lekkie, 3 

kratki przy średnich, 6 dla ciężkich i wszystkie 10 dla obrażeń zabójczych. 

Obrażenia kumulują się, tak więc postać, która ma już zakreślone 3 kratki (od rany średniej), 

otrzymując kolejną średnią ranę będzie mieć zakreślonych w sumie 6 kratek - odpowiednik rany 

ciężkiej. Jeśli postać otrzymałaby ranę lekką, zakreślone byłoby w sumie 9.  
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KONTROLKA KONDYCJI 

 

 Ogłuszenie 

Lekkie 

Ogłuszenie 

Srednie 

Ogłuszenie 

Ciężkie 

Ogłuszenie 

Zabójcze 

OGŁUSZENIA 
+1 PT 

-1 Ini. 

 +2 PT 

-2 Ini. 

  +3 PT 

-3 Ini. 

   Nieprzytomny 

Ilość kratek 1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OBRAŻENIA +1 PT 

-1 Ini. 

 +2 PT 

-2 Ini. 

  +3 PT 

-3 Ini 

   Nieprzytomny 

Możliwe, że 

martwy 

 Rana 

Lekka 

Rana 

Srednia 

Rana 

Ciężka 

Rana 

Zabójcza 

NADMIAR OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH  

 

 

TABELA POZIOMU OBRAŻEŃ 

Poziom obrażeń Liczba zapełnionych kratek 

Lekkie 1 

Srednie 3 

Ciężkie 6 

Zabójcze 10 

 

Przekroczenie Kontrolki Kondycji 

Co się dzieje, gdy całkowita liczba kratek zapełnionych na Kontrolce Kondycji w danej 

rubryce (ogłuszeń lub uszkodzeń) przekracza 10? Jeśli jest to rubryka Ogłuszeń, obrażenia 

przechodzą do uszkodzeń. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy postać, która otrzymała ciężkie 

ogłuszenie (6 kratek), otrzymuje następne ciężkie ogłuszenie. Ciężkie ogłuszenie. Ciężkie 

ogłuszenie to sześć kratek, a więc wypełniamy pozostałe 4 kratki w rubryce Ogłuszenia, jeszcze dwie 

kratki wypełniamy w rubryce Uszkodzenia. Jeżeli w Uszkodzeniach byłyby już zapełnione jakieś 

kratki, to co przeszło z Ogłuszeń, traktować trzeba jak dodatkowe uszkodzenia, dodawane do już 

istniejących. Po przekroczeniu rubryki Ogłuszenia postać traci przytomność. Nie odzyskuje jej aż do 

wyleczenia ogłuszeń i wyczyszczenia rubryki Ogłuszenia na Kontrolce (Patrz Leczenie). 
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 Jeżeli przekroczona zostanie rubryka Uszkodzenia, postać znajdzie się w tarapatach. 

Przekroczenie pojemności tej rubryki oznacza, że postać jest bliska śmierci. Natychmiastowa śmierć 

następuje w sytuacji, gdy rubryka Uszkodzenia zostanie przekroczona o więcej kratek, niż wynosi 

naturalny poziom budowy postaci. Jeśli postać dostanie więcej "kratek" uszkodzeń niż 10 plus 

poziom swojej Budowy - ginie. 

 Postaci, które przekroczyły rubrykę Uszkodzenia, ale o mniej niż wynosi ich Budowa, wciąż 

jeszcze mogą przeżyć, jeśli otrzymają odpowiednią pomoc medyczną. Bez pomocy co 10 minut 

przybywa im kolejna kratka obrażeń. Jeśli w ten sposób przed udzieleniem pomocy zostanie 

przekroczona wartość 10 plus Budowa, postać umrze. Reguły udzielania pomocy medycznej 

postaciom w takim stanie podano pod hasłem Rany zabójcze a pierwsza pomoc. 

 

POZIOMY KONDYCJI 

 

KONTROLKA KONDYCJI 

 

 Ogłuszenie 

Lekkie 

Ogłuszenie 

Srednie 

Ogłuszenie 

Ciężkie 

Ogłuszenie 

Zabójcze 

OGŁUSZENIA 
+1 PT 

-1 Ini. 

 +2 PT 

-2 Ini. 

  +3 PT 

-3 Ini. 

   Nieprzytomny 

Ilość kratek 1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OBRAŻENIA +1 PT 

-1 Ini. 

 +2 PT 

-2 Ini. 

  +3 PT 

-3 Ini 

   Nieprzytomny 

Możliwe, że 

martwy 

 Rana 

Lekka 

Rana 

Srednia 

Rana 

Ciężka 

Rana 

Zabójcza 

NADMIAR OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH  

 

W miarę jak obrażenia otrzymywane przez postać osiągają pewien poziom na Kontrolce 

Kondycji, ponosi ona pewne skutki obrażeń. Symulują one efekty poranienia ciała. Poziomy Kondycji 

w danej rubryce nie kumulują się: bierzemy pod uwagę najwyższy osiągnięty poziom obrażeń. 

Poziomy Kondycji kumulują się jednak pomiędzy rubrykami, a więc postać ze średnim ogłuszeniem 

i lekkim uszkodzeniem otrzymuje zarówno modyfikator za ogłuszenie (+2/-2), jak i za uszkodzenie 

(+1/-1), co daje łącznie +3/-3 
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Tabela modyfikatorów za obrażenia określa wpływ obrażeń na wszelkie próby podejmowania 

przez postać jakichkolwiek czynności oraz na poziom jej całkowitej inicjatywy. 

Modyfikator za zranienie to uniwersalny modyfikator poziomu trudności, stosowany do 

wszelkich Testów Sukcesu podejmowanych przez ranioną postać, poza testami będącymi próbą 

uniknięcia/ odparcia obrażeń. 

Modyfikator inicjatywy stosuje się do Reakcji postaci przed rzutem kośćmi Inicjatywy. 

Jeśli modyfikator zmniejszy Reakcję postaci do 0 lub poniżej, nie wolno jej w danej Rundzie Walki 

podejmować żadnych akcji. 

 

TABELA MODYFIKATORÓW ZA OBRAŻENIA 

Poziom Obrażeń Modyfikator za zranienie Modyfikator Inicjatywy 

Brak 0 0 

Lekkie +1 -1 

Srednie +2 -2 

Ciężkie +3 -3 

Zabójcze - Postać nieprzytomna lub umierająca - 

 

LECZENIE 

Leczenie wymaga czasu. Im bardziej poraniona jest postać, tym dłużej musi się leczyć. 

Ogłuszenia i uszkodzenia leczy się inaczej, w innym tempie. 

 

Leczenie ogłuszeń 

Właściwie przezwyciężenie ogłuszenia jest bardziej kwestią dojścia do siebie niż leczenia, bo 

też ogłuszenia nie są prawdziwymi ranami. Czas ustępowania ogłuszenia uzależniony jest  od siły 

ogłuszenia (liczba obrażeń) i od wyniku Testu Budowy lub Siły Woli (testujemy wyższy z tych 

Atrybutów). Aby określić czas ustąpienia ogłuszenia, rzucamy kośćmi według Budowy lub Siły Woli 

na podstawowym poziomie trudności równym 2. Ten poziom trudności zmieniany jest przez 

modyfikatory za zranienie - Ogłuszenie lub Uszkodzenie - które aktualnie uwzględnia postać. 

Podstawowy czas ustąpienia 1 kratki ogłuszenia wynosi 60 minut. Czas rzeczywisty równy 

jest czasowi podstawowemu podzielonemu przez liczbę uzyskanych sukcesów. Po upływie 

obliczonego czasu postać odzyskuje 1 kratkę ogłuszenia, wymazując obrażenie z Kontrolki Kondycji. 

Postać, która straciła przytomność wskutek zabójczego ogłuszenia, nie odzyskuje jej, dopóki 

obrażenia nie zostaną zredukowane do ciężkich. Aby ogłuszenie mogło ustępować, postać musi 

całkowicie wypoczywać. Zakłócenie czasu wypoczynku przerywa proces leczenia, a postać musi 

ponownie wykonać Test Budowy lub Siły Woli, zgodnie ze swoją obecną kondycją. Wynik nie może 

być lepszy niż za pierwszym rzutem. 

Odpoczynek jest jedyną metodą leczenia ogłuszenia. Tak naprawdę nie pomoże na to żadna 

interwencja medyczna ani żaden znany ludzkości czar. Plastry stymulacyjne są czasowym 
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rozwiązaniem, ale na dłuższą metę, niekoniecznie opłaca się z nich korzystać (Patrz Plaster 

stymulacyjny, w rozdziale Sprzęt).  

 

Etapy leczenia 

 Leczenie dokonuje się etapami, przy czym z każdym etapem obrażenia postaci zmniejszają 

się o jeden poziom. Tak więc jednym etapie leczenia rany zabójcze stają się ciężkimi, ciężkie - 

średnimi itd. Po zaleczeniu jednego poziomu obrażeń Kontrolka Kondycji wraca do najniższego 

punktu dla poprzedniego poziomu. Postać z ciężką raną zaleczoną do średniej będzie miała 

wypełnione 3 kratki na kontrolce, niezależnie od tego, ile było ich wypełnionych na etapie rany 

Ciężkiej. 

 Leczenie wymaga czasu, ale także i pieniędzy, jeśli potrzebny jest doktor. Aby ustalić, ile 

czasu trzeba na wyleczenie jednego poziomu obrażeń, odczytujemy dane z poniższej tabeli leczenia. 

 

TABELA LECZENIA 

Poziom 

obrażeń 

Czas 

podstawowy 

Czas 

minimalny 

Poziom 

trudności 

Minimalny poziom 

życia 

Zabójcze 30 dni 3 dni 10 Hospitalizowany 

Ciężkie 20 dni 2 dni 8 Wysoki 

Srednie 10 dni 1 dzień 6 Średni 

Lekkie 24 godziny 2 godziny 4 Niski 

 

Aby ustalić, ile czasu rzeczywiście trwa leczenie, wykonujemy Test Budowy na odczytanym 

z tabeli poziomie trudności. Istnieją modyfikatory. Jeśli leczenie prowadzi doktor (prawdziwy lekarz, 

a nie tylko posiadacz umiejętności Biotechnologia), odnosimy się do tabeli doktora, przedstawionej 

poniżej. Jeśli postać nie jest w stanie zapewnić sobie minimalnego wymaganego dla leczenia 

poziomu życia, otrzymujemy kolejne modyfikatory w zależności od warunków (wg uznania Mistrza 

Gry). Koszty poziomu życia można pokrywać z dnia na dzień - po prostu dzielimy wydatki miesięczne 

przez 30. Więcej na ten temat Poziom życia. 

Podstawowy czas leczenia dzielimy przez liczbę sukcesów z Testu Budowy. Niezależnie od 

wyników testu czy jakości opieki, czas leczenia nigdy nie może być krótszy niż czas minimalny 

podany w tabeli. 

 

TABELA DOKTORA 

Sytuacja Modyfikator 

Intensywna terapia (wyłącznie w szpitalu) -2 

Długofalowe leczenie magiczne -2 

Warunki (stosujemy tylko jeden) 

Poza szpitalem lub kliniką +2 
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Złe warunki +3 

Fatalne warunki +4 

Jeżeli pacjent jest magiem +2 

Naturalny poziom Budowy pacjenta wynosi* 

1-3 0 

4-6 -1 

7-9 -2 

10+ -3 

Naturalny poziom Siły Woli pacjenta wynosi* 

1-3 0 

4-6 -1 

7-9 -2 

10+ -3 

* nie wliczając modyfikacji cybernetycznych czy magicznych 

 

 

Koszty opieki medycznej 

 Jeśli postać korzysta z pomocy lekarskiej, najpewniej pojawi się rachunek do zapłacenia. 

Natychmiast odnosimy się do tabeli kosztów opieki medycznej, aby ustalić poziom obrażeń 

finansowych. 

 

TABELA KOSZTÓW OPIEKI MEDYCZNEJ 

Usługa Koszt 

Pomoc pielęgniarska w przypadku: 

Rany zabójczej 400 ¥ 

Rany ciężkiej 200 ¥ 

Rany średniej 100 ¥ 

Rany lekkiej 50 ¥ 

Pomoc lekarska w przypadku 

Rany zabójczej 400 ¥ dziennie 

Rany ciężkiej 200 ¥ dziennie 

Rany średniej 100 ¥ dziennie 

Rany lekkiej 50 ¥ dziennie 

Hospitalizacja: Z opieką lekarską 500 ¥ dziennie 

Hospitalizacja: Intensywna terapia (tylko 

przy ranach zabójczych) 

1000 ¥ dziennie 
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Rany zabójcze i uszkodzenia trwałe 

Kiedy postać otrzymuje zabójczą ranę, istnieje możliwość trwałego uszkodzenia ważnego organu, 

kończyny czy biosystemu. Wykonujemy Test Budowy (licząc pancerz skórny) na poziomie trudności 

4. Jeśli używano trauma-plaster, dodajemy modyfikator +2. 

 0 sukcesów: Pech. Jakiś istotny narząd, część ciała czy układ został fatalnie uszkodzony. 

Pacjent musi pozostawać pod stałą opieką osoby z umiejętnością Biotechnologii, nawet jeśli stan 

krytyczny minął. Podwajamy całkowity czas leczenia. Konieczna jest transplantacja zastępczego 

organu. Wymaga to drastycznej, poważnej operacji chirurgicznej i samego organu zastępczego 

(Patrz Części zamienne). Rzucamy 1k6 dla ustalenia skutku: 

 

Wynik rzutu Skutek 

1 Utrata 1 punktu Budowy 

2 Utrata 1 punktu Siły 

3 Utrata 1 punktu Zwinności 

4 Utrata 1 punktu Inteligencji 

5 Utrata 1 punktu Siły Woli 

6 Utrata 1 punktu Reakcji 

 

Utracone w ten sposób wartości Atrybutów nie mogą być odzyskane, choć można je poprawić 

cybernetycznie lub w inny sposób. Utrata 1 punktu Atrybutu obniża maksimum rasowe postaci dla 

tej Atrybutu o 1. 

 1 sukces: kończyna lub oko zostały uszkodzone w sposób uniemożliwiający wyleczenie. 

Konieczna jest proteza - naturalna lub cybernetyczna. Zwiększa to koszty leczenia, poza tym może 

pojawić się konieczność oczekiwania na protezę umożliwiającą powrót do zdrowia. Podstawowy czas 

leczenia zwiększamy o 50 procent. Konieczny jest poważny, inwazyjny zabieg chirurgiczny oraz 

proteza (Patrz Części zamienne). Rzucamy 1k6 i sprawdzamy wynik: 

 

Wynik rzutu Skutek 

1 Utrata prawego ramienia 

2 Utrata lewego ramienia 

3 Utrata prawej nogi 

4 Utrata lewej nogi 

5 Utrata ucha (1-3 prawego, 4-6 lewego) 

6 Utrata oka (1-3 prawego, 4-6 lewego) 

 

2 sukcesy lub więcej: postać nie ma uszkodzonych organów. 

 

Części zamienne 
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RODZAJE CZĘŚCI ORGANICZNYCH 

Część organiczna Podstawowy czas klonowania  Koszt 

Oko/mały organ 3 tygodnie 7500 ¥ 

Duży organ 5 tygodni 15000 ¥ 

Dłoń/stopa 6 tygodni 15000 ¥ 

Kończyna 8 tygodni 25000 ¥ 

 

GATUNKI CZĘŚCI ORGANICZNYCH 

Gatunek Dostępność Zgodność Koszt 

Klon Trzeba wyhodować 100% Podstawowy x 2 

Typ O  90% Podstawowy 

Typ G  75% Podstawowy x 0,8 

Używane  3k6 x 5% Podstawowy x 0,4 

Zgodność Szansa wadliwości w warunkach stresu 

100% Bez szans 

90-99% 3 lub mniej na 2k6 

70-89% 4 lub mniej na 2k6 

40-69% 5 lub mniej na 2k6 

10-39% 6 lub mniej na 2k6 

 

Kiedy postać traci część ciała i potrzebuje czegoś na wymianę, właściwy organ może nie być 

osiągalny. Ci, którzy życzą sobie pełnej zgodności DNA, muszą odczekać czas klonowania. 

(oczywiście platynowa karta DocWagon™ gwarantuje gotowe klony z tkanki właściciela, do 

natychmiastowego użycia już w trzy miesiące od daty podpisania umowy). 

Transplantowane organy miewają różny stopień zgodności z organizmem biorcy. Z biegiem 

czasu bądź w chwilach poważnego stresu (jak kolejna zabójcza rana) transplantowany organ może 

zawieść, powodując konieczność następnej wymiany. Mistrz Gry decyduje, czy i kiedy przywołać 

taką niespodziankę, więc lepiej być dla niego miłym. 

Oprócz różnych rodzajów protez istnieją różnej jakości gatunki o zróżnicowanej dostępności, 

zgodności i cenie. Najlepsze są części klonowane (hodowane z własnych komórek 

poszkodowanego), a najgorsze - te używane (czyjeś organy - nie pytaj o więcej). 

Wzrost klonów może zostać przyspieszony poprzez zastosowanie specjalnej procedury. Aby 

ustalić czas takiej hodowli, dzielimy czas podstawowy przez wskaźnik przyspieszenia wzrostu 

(wybiera go gracz ze skali 1-10). Proces ten zwiększa koszt części, a także zmniejsza jej zgodność 

o swoją wartość wyrażoną w procentach. 

 

Protezy cybernetyczne 
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Zniszczone, stracone części ciała można zastąpić cyberwszczepami. Reguły ich implantacji podano 

pod hasłem Chirurgia wybiórcza. 

 

CHIRURGIA WYBIÓRCZA 

Chirurgia powoduje obrażenia organizmu. Technika medyczna nie pozwoli pacjentowi 

umrzeć na stole, ale nie można wpaść do kliniki, wszczepić sobie pełnego pancerza skórnego i wyjść 

następnego dnia na podbój świata. Rekonwalescencja po zabiegu wymaga czasu. 

 Niewielki, kosmetyczny zabieg powoduje u pacjenta lekką ranę. Dotyczy to każdego zabiegu, 

za który nie płaci się w punktach Esencji, obejmującego chirurgię plastyczną nie naruszającą oczu, 

mięśni czy systemu nerwowego. Przykładem może być korekta kształtu uszu czy nosa. 

Nieduży zabieg inwazyjny powoduje u pacjenta średnią ranę. Chodzi o zabiegi o koście 

Esencji nie przekraczającym 0,4 punktu, chirurgię kosmetyczną obejmującą całe ciało lub oczy, 

mięśnie, czy system nerwowy. Przykłady to chirurgia połączeń nerwowych czy wygładzanie skóry 

całego ciała. 

Poważny zabieg inwazyjny powoduje u pacjenta ranę ciężką. Implantacja kosztująca od 0,41 

do 0,99 Esencji podpada pod tę kategorię. Kategoria ta obejmuje też transplantacje kończyn 

organicznych i oczu. Nowe oczy są ślepe aż do pełnej rekonwalescencji po zabiegu. 

Drastyczny zabieg inwazyjny powoduje u pacjenta ranę Zabójczą, jednak wskutek 

właściwych zabiegów postać nie umiera. Dotyczy to każdej implantacji kosztującej 1 i więcej 

punktów Esencji, a także przeszczepów organów wewnętrznych. Czarownicy muszą wykonać Test 

Utraty Magii po rekonwalescencji. 

Zliczamy koszt w punktach Esencji wszystkich wszczepów, jakie postać implantuje 

jednocześnie. (Postać nie może implantować dodatkowych wszczepów do zakończenia 

rekonwalescencji, co powoduje, że wymiany dokonuje się czasem hurtem). Koszt zabiegu nie 

obejmuje rekonwalescencji 

PIERWSZA POMOC 

W chwilach, gdy ranny nie może czekać na profesjonalną pomoc medyczną, wykorzystujemy 

umiejętność Biotechnologia, aby udzielić pierwszej pomocy. Może to zmniejszyć obrażenia, które nie 

są zabójcze, lub też ustabilizować rany zabójcze do czasu otrzymania opieki lekarskiej. 

Biotechnologia pomaga jedynie wobec uszkodzeń, nie wobec ogłuszeń. Ogłuszenia ustępują tylko 

poprzez odpoczynek. 

 Aby pierwsza pomoc była skuteczna, należy ją zastosować w trakcie "złotej" pierwszej 

godziny po zranieniu. Niezależnie od liczby sukcesów, pierwsza pomoc nie ma zastosowania, jeśli 

pacjent był już leczony magicznie. 

 Aby udzielić pierwszej pomocy, wykonujemy Test Sukcesu Biotechnologii na poziomie 

trudności odczytanym z tabeli pierwszej pomocy. Do poziomu trudności stosujemy zamieszczone 

poniżej modyfikatory. 
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TABELA PIERWSZEJ POMOCY 

Poziom kondycji Poziom trudności Czas zabiegów 

Lekki 4 10 minut 

Sredni 6 20 minut 

Ciężki 8 30 minut 

Zabójczy 10 Specjalny 

Modyfikatory poziomu trudności 

Sytuacja Modyfikator 

Pacjent jest czarownikiem +2 

Złe warunki +1 

Fatalne warunki +3 

Poziom Budowy pacjenta 1-3  0 

Poziom Budowy pacjenta 4-6 -1 

Poziom Budowy pacjenta 7-9 -2 

Poziom Budowy pacjenta 10 i więcej -3 

Brak medpakietu +4 

 

 Jeśli test przyniesie choć 1 sukces, obrażenia spadają o 1 poziom. Poziom obrażeń nie może 

jednak zostać obniżony bardziej niż o 1 poziom wskutek pierwszej pomocy. Aby ustalić, jak długo 

trwa udzielanie pierwszej pomocy, dzielimy czas zabiegów odczytany z tabeli przez liczbę sukcesów 

z Testu Biotechnologii. Wynik określa konieczną dla udzielenia pierwszej liczbę minut nieprzerwanej 

pracy. Każde poważniejsze zakłócenie przerywa zabieg, ale można go podjąć od początku. 

 Pierwsza pomoc może wyłącznie stabilizować zabójcze rany (Patrz Rany zabójcze a 

pierwsza pomoc poniżej). Stabilizacja pacjenta z raną zabójczą musi być podtrzymywana bez 

przerwy aż do uzyskania profesjonalnej opieki medycznej. 

 

Rany zabójcze a pierwsza pomoc 

Kiedy pierwszej pomocy udziela się wobec postaci z raną zabójczą, należy uwzględnić zasady 

specjalne. Ponieważ otrzymane rany są poważne, skutkiem takich działań może być jedynie 

utrzymanie rannego przy życiu: nie ma mowy o leczeniu. Postać i tak może umrzeć podczas 

udzielania pierwszej pomocy. 

Konieczny jest Test Biotechnologiczny, jak zwykle przy pierwszej pomocy. Jeśli test 

przyniesie choć jeden sukces, pacjent zostanie ustabilizowany i przestanie tracić dodatkową kratkę 

obrażeń co 10 minut według reguły Przekroczenia Kontrolki Kondycji, jeśli test zakończy się 

porażką, wykonujemy test naturalnej Budowy pacjenta na poziomie trudności 10. Wynik pozytywny 

oznacza, że organizm pacjenta ustabilizował się samorzutnie. Jeśli nie powiodło się oba testy, postać 

umiera po przekroczeniu poziomu swojej Budowy. I znów odsyłamy do reguły Przekroczenia 

Kontrolki Kondycji. 
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Otrzymanie pomocy profesjonalnej umożliwia drugi Test Biotechnologii. Pomocy 

profesjonalnej może udzielić dobrze wyposażona placówka opieki medycznej (szpital lub klinika) lub 

osoba z wyższą umiejętnością Biotechnologia (jak pielęgniarze DocWagon™) od tej, której udzielała 

pierwszej pomocy. 

 

Trauma plastry 

Ostatnią szansą ustabilizowania umierającej postaci jest zastosowanie trauma-plastra. Jest 

to plaster samoprzylepny umieszczany dokładnie nad sercem pacjenta. Podaje on stałe, 

kontrolowane dawki medykamentów stabilizujących uszkodzony organizm. Zastosowanie plastra 

pozwala postaci na powtórny test naturalnej Budowy, dający szansę na stabilizację organizmu. 

Poziom trudności dla tego testu wynosi 4 plus stopień ewentualnego pancerza skórnego lub filtrów 

krwi pacjenta (zakłócają one podawanie leków). Sukces pozwala na stabilizację postaci, przerywając 

dalszą akumulację obrażeń. 

Trauma-plaser stosowany jest wyłącznie jako środek ostateczny, z uwagi na możliwe 

szkodliwe skutki uboczne (Patrz Rany zabójcze i uszkodzenia trwałe). 

CZAROWNICY A OBRAŻENIA 

Czarownicy mogą wiele stracić, gdy zostają ranni. Medycy próbujący ich ratować stoją przed 

trudnym wyzwaniem, gdyż nie mogą w pełni stosować nowoczesnej techniki bez ryzyka uszkodzenia 

magicznych zdolności postaci. Czarownik może być leczony bez modyfikatora +2, ale zmusza go to 

do testu na utratę Magii. 

Kiedy czarownik otrzymuje ranę zabójczą, albo jest leczony bez modyfikatora +2, istnieje 

ryzyko, utraty Magii, rzucamy 2k6. Jeżeli wynik jest mniejszy lub równy poziomowi Magii 

czarownika, jeden punkt Magii jest tracony na stałe. Jeśli leczony jest czarownik z raną zabójczą, ale 

bez modyfikatora +2, rzut na utratę Magii wykonujemy dwukrotnie. 

Jeśli czarownik wymaga wymiany kończyny czy organu ciała, musi to być klonowany z 

oryginalnego materiału genetycznego. Jakikolwiek inny wzór DNA, nawet DNA innego czarownika 

zmniejszy zdolność postaci co do Siły czarów, jakimi może władać, automatycznie zmniejszając 

poziom Magii postaci o 1. Utrata ta może być tymczasowa, kiedy niecybernetyczna proteza zostanie 

w późniejszym czasie zamieniona na organ klonowany z własnej tkanki czarownika. Pozwoli to na 

odzyskanie Magii, ale poważna operacja powiązana z zabójczą raną znów powoduje ryzyko jej 

utraty. 

 

Leczenie magiczne 

Czar Uzdrowienie musi zostać rzucony w ciągu godziny od zranienia - tylko wtedy może być 

skuteczny. Czar Uleczenia może być użyty w dowolnym momencie. 

 Skuteczne zastosowanie któregoś z tych czarów wyklucza kolejne leczenie magią, jak 

również pierwszą pomoc wobec tych samych obrażeń. 

 Czary te zmniejszają przekroczenie Kontrolki Kondycji.  
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MAGIA 

 

Magia nie oznacza już dymów, białych królików i sztucznych  

kwiatów. Magia oznacza potęgę, magia oznacza władzę. 

 - Arthur Garreth 

 szef Departamentu Studiów Okultystycznych UCLA. 

 

 Prawie nikt nie ośmiela się dziś twierdzić, że w znanej historii Ziemi wydarzyło się coś 

istotniejszego niż powrót magii. Świat obudził się pewnego poranka i nagle uległy zmianie wszystkie 

reguły. Zmieniły się granice istnienia i trzeba było nauczyć się od nowa, jak żyć. Świat Przebudził się.  

 W systemie Shadowrun postać może wybrać jedną z trzech ścieżek magii: drogę 

szamanizmu, drogę tradycji hermetycznej albo drogę magicznej sztuki walki. Którąkolwiek ścieżkę 

wybierze, jest to wybór na całe życie - z żadnej z tych dróg nie ma powrotu. Postać, która wybiera 

tradycję szamańską, staje się szamanem. Szaman uzyskuje swą moc poprzez połączenie własnego, 

wewnętrznego świata emocji, woli i wiary z zewnętrznym światem natury. To połączenie z naturą 

jest personifikowane poprzez totem, postać zwierzęcą określającą wierzenia szamana i jego drogę 

życiową.  

 Postać, która wybiera tradycję hermetyczną, staje się magiem. Mag postrzega wszechświat 

jako rodzaj abstrakcyjnych sił i energii, które może kontrolować dzięki użyciu skomplikowanych 

symboli i formuł mocy.  

Magia szamanizmu opiera się na intuicyjności i improwizacji; magia hermetyczna jest 

bardziej intelektualna w swoim podejściu: polega na obserwacji, teorii i praktyce oraz precyzyjnym 

wykonawstwie.  

Magowie to znakomici naukowcy. Często mają wielkie, wyszukane biblioteki i laboratoria, 

które pomagają im w ich badaniach i praktyce.  

Postać, która podąża ścieżką dyscypliny fizycznej, zostaje adeptem fizycznym. Adept 

fizyczny dąży do mistrzostwa i perfekcyjnego opanowania swego fizycznego ciała w celu uzyskania 

stanu wewnętrznej harmonii. Adept fizyczny nie jest w stanie zdziałać wiele w kategoriach 

niezwiązanych z ciałem; to jednak zwykle wystarcza mu całkowicie.  

W systemie Shadowrun każda postać posiadająca poziom magii jest zazwyczaj uważana za 

postać magiczną. Tytuł maga lub czarodzieja oznacza zwykle zdolności magiczne pewnego poziomu, 

niezależnie od tego czy są one hermetyczne czy szamańskie. W regułach często mówimy o magach 

mając na myśli obie ich odmiany. Gdy reguły odnoszą się wyłącznie do tradycji hermetycznej, 

zachowujemy jednak termin mag, natomiast gdy mowa jest wyłącznie o tradycjach szamańskich 

używamy terminu szaman. Reguły dotyczące adeptów fizycznych są regułami specjalnymi i nie mają 

zbyt wiele wspólnego z regułami dotyczącymi czarodziejów hermetycznych bądź szamanów. 

Wybrana przez postać ścieżka magii wpływa na to, jak łatwo może ona przyswoić sobie nowe 

zaklęcia lub czary, i jakiego rodzaju duchy może wzywać Może też w pewnym stopniu determinować 
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sposób postępowania postaci. W gruncie rzeczy wybór ten oddziaływuje na sposób życia postaci, 

relacje z innymi postaciami oraz powody, dla których studiuje magię. 

Czarodzieje niezależnie od tradycji czy formy, dzielą się na dwa podstawowe typy. 

Rozróżniamy pełnokrwistych magów, czarodziejów, którzy mogą w pełni wykorzystywać cały zakres 

zdolności w ramach wybranej tradycji, oraz adeptów, wykorzystujących tylko pewne rodzaje i formy 

magii z rygorystycznymi ograniczeniami. Istnieją dwa sposoby, w jaki można  stać się 

pełnokrwistym magiem: postać musi być człowiekiem oraz wybrać priorytet A dla magii podczas 

tworzenia postaci albo może być metaczłowiekiem i wybrać priorytet B dla magii podczas tworzenia 

postaci. 

Aby zostać adeptem, postać musi być człowiekiem i wybrać priorytet B dla magii lub 

metaczłowiekiem i wybrać dla magii priorytet C. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdziesz 

w punkcie Adepci oraz Tworzenie postaci. 

 

TRADYCJA SZAMAŃSKA.  

Magia szamana pochodzi ze świata natury, z siły emocji. W dawnych dniach niektórzy 

cywilizowani naukowcy dyskryminowali szamanizm, nazywając go prymitywnym kultem sił natury. 

Jednakże gdy nadeszło przebudzenie, ci wsteczni prymitywni wiedzieli, jak wykorzystywać nową 

siłę, aby odpłacić rządom i korporacjom za uciskanie swoich narodów przez tak długi czas. W 

rzeczywistości szamanizm rozwinął się nawet w miastach w trakcie boomu na okultyzm w końcu 

dwudziestego stulecia. Kiedy powróciła magia, ci miejscy szamani stwierdzili, że dawne sposoby 

działają równie dobrze w miastach. 

Dla szamana wszechświat jest żywy. Zwierzęta, rośliny, kamienie. I sama matka ziemia - 

wszyscy są potencjalnymi sprzymierzeńcami, z którymi można skontaktować się poprzez magię.  

Przed Przebudzeniem osiągano to za pomocą halucynogenów, połączonych z wielogodzinnym 

śpiewem i tańcem, przy hipnotycznym rytmie bębnów, a czasem nawet poprzez samotortury. 

Chociaż szamani w latach 2050-tych wciąż śpiewają i tańczą, zwykle potrzeba tylko kilka słów lub 

ruchów, aby zaczęła dziać się magia. 

Szamani dostrajają się do naturalnego rytmu życia i angażują się w ochronę swego 

środowiska niezależnie od tego, czy są to dzikie ostępy północno-zachodniego Pacyfiku, pustynie 

Sahary, nieestetyczne tropikalne lasy Amazonki, czy cudownie skomplikowany ekosystem 

współczesnego miasta.  

Wszystko jest naturą skały, strumienie, drzewa i zwierzęta, a także beton, stal i ludzkość.  

TOTEMY  

Aby zostać szamanem, trzeba mieć totem. Dla szamana totem jest ideałem, do którego 

trzeba dążyć. Na przykład kojot ma swoje ścieżki i tak samo ma je niedźwiedź. Są one zwierzęcymi 

wyobrażeniami przedstawiającymi zapatrywania na ścieżkę i sposób życia. Szaman żyje tymi 

ideałami, więc totem staje się dla niego wzorem do naśladowania. To perfekcyjny ideał, do którego 
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dąży. Pomimo niedoskonałej formy swego śmiertelnego ciała szaman musi robić wszystko, aby żyć 

tak jak jego totem.  

Przykładem silnego związku pomiędzy szamanem a totemem jest uświęcona wiekami 

tradycja szamańskiej maski. Przed Przebudzeniem szamani nosili maski, które przedstawiały ich 

totem. Wykonane z prymitywnych materiałów maski te były surowe lub wyrafinowane, uproszczone 

lub bardzo dokładne, w zależności od kultury szamańskiej. Maska szamana była przedmiotem o 

wielkiej mocy. Nosząc maskę szaman stawał się totemem. Tworzył się most pomiędzy linią 

oddzielającą prymitywne ciało od perfekcyjnej formy. Szaman i jego totem jednoczyli się fizycznie.  

Maski nie są już dłużej potrzebne, gdyż szaman oddaje się magii. Fizyczna manifestacja 

związana z totemem staje się tym bardziej oczywista im potężniejsza magia; tym łatwiejsze do 

zauważenia będą zmiany w kierunku zwierzęcia. Nie dochodzi wprawdzie do całkowitej zmiany 

kształtu, lecz efekt i tak może być uderzający.  

Jeżeli, na przykład. szaman orła rzuci mniejszy czar, niespecjalnie związany z totemem orła, 

jego rysy staną się nieco ostrzejsze, a jego pieśń zacznie przypominać krzyk potężnego ptaka. 

Podczas rzucania trudniejszego czaru ten sam szaman zakrzywi palce, które staną się podobne 

pazurom orła, a jego oczy przybiorą wyraz oczu polującego ptaka. W czasie wykonywania wyjątkowo 

potężnego czaru cała twarz i osobowość szamana może całkowicie zostać pokryta wyobrażeniem 

głowy potężnego orła.  

Nawet bez szamańskiej maski życie, ubiór i postępowanie szamana odwołuje się do totemu. 

Inaczej niż mag hermetyczny, szaman nie może nawet na chwilę odejść od wybranej drogi życia bez 

ryzyka wzbudzenia gniewu totemu. Totem to droga życia, życie jest drogą totemu.  

Wybór totemu.  

Technicznie to totem jest tym, który wybiera. Od wczesnych lat swego życia, choć czasami 

zaczyna się to później, przyszły szaman czuje zew totemu. Często jest to jakieś zdarzenie albo 

incydent, który symbolizuje ten zew i w ten sposób zaczyna się związek pomiędzy szamanem a 

totemem. Choć odnalezienie właściwej ścieżki może zająć wiele czasu, totem zawsze czeka, aby 

szaman na nią wkroczył.  

W systemie Shadowrun pozwalamy graczom wybierać totemy ich postaci w trakcie 

tworzenia postaci. Wybór ten jest zawsze permanentny. Pamiętajcie, to totem dokonuje wyboru i 

chociaż czasem wydaje się, że jest inaczej, zawsze wybiera właściwie.  

Wybierany totem musi być jednym z totemów ostępów bądź miasta. Totemy ostępów to 

zwierzęta, które żyją w dziczy - takie jak orły, wilki, niedźwiedzie itp. Totemy miejskie to zwierzęta, 

które znalazły sobie miejsce w ekologii miasta: szczur, szop, pies i inne.  

Istnieją setki totemów zwierzęcych, lecz tutaj opiszemy tylko kilka. Gracze, którzy chcieliby 

stworzyć alternatywny totem, muszą opracować go razem z Mistrzami Gry, określając jego 

charakterystykę przewagi i słabości.  

Wybór totemu nakłada pewne ograniczenia na wykorzystanie magii przez szamana oraz na 

jego zachowanie. Nadaje również szamanowi różne przewagi i słabości. Szaman otrzymuje 
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dodatkową kość w Puli Magii, gdy rzuca czar związany z mocą totemu, lecz również niektóre totemy 

wymagają poświęcenia dodatkowej kości z Puli Magii, gdy rzucony jest czar spoza kręgu mocy 

totemu. Te przewagi lub słabości związane z kośćmi z Puli Magii nazywane są modyfikatorami 

totemu. Szamani otrzymują również modyfikatory za totem podczas używania Umiejętności 

Przyzywania do przywoływania lub odsyłania niektórych rodzajów duchów natury.  

Modyfikatory z totemu to, innymi słowy dodanie bądź odjecie kości, które dokonuje się w 

pewnych sytuacjach: na przykład wiejący jak wiatr szaman Kruka otrzymuje dwie dodatkowe kości 

za czar manipulacji, a traci jedną kość przy czarach walki. Gdy przychodzi czas na rzucenie jednego 

z tych czarów, szaman ma dwie dodatkowe kości w Puli Magii dla czarów manipulacji lub też o jedną 

mniej, jeżeli rzuca czar walki. Kości te pojawiają się bądź są odejmowane tylko dokładnie w 

momencie rzucania czaru. Gdyby Pula Magii została już w normalny sposób wykorzystana, lecz z 

modyfikatora totemu przysługiwałyby jeszcze dwie dodatkowe kości, można by je w tym momencie 

wykorzystać do rzucenia odpowiedniego czaru. Jeżeli mamy kości w Puli Magii, ale modyfikator 

totemu obniża zawartość puli do zera, wtedy nie ma już żadnych dodatkowych kości dostępnych do 

rzucenia tego konkretnego, lecz niezgodnego z totemem czaru.  

Gracz powinien wybrać totem, który łatwo mu będzie odgrywać. Na przykład szaman 

Niedźwiedzia musi być powolny, ociężały, z taką przyciężkawą manierą, dzięki której będzie 

wyglądał na wolnego i nie będzie musiał szybko się ruszać. Szaman Szczura może być brudnawy, z 

zamiłowaniem do mrocznych kątów, zawsze ma na oku jakieś wyjście awaryjne, gdy musi walczyć, 

walczy jak szczur (otoczony szczur).  

Gracz powinien również zauważyć, że totem nie jest po prostu jakimś tam niedźwiedziem, 

czy nawet tym konkretnym niedźwiedziem. Totem to niedźwiedź przez duże "N" - archetyp 

wszystkich niedźwiedzi na świecie. Totem nie jest po prostu zwierzęciem - jest to esencja, czysty 

duch danego zwierzęcia. W opisie totemu czasami szukamy odnośnika do płci, co jednak ma nadać 

jedynie pewien ton opisowi i bynajmniej nie wskazuje na jakiekolwiek restrykcje związane z płcią dla 

szamanów danego totemu.  

 

TABELA TOTEMOW 

OSTĘPY: MIASTA: 

Niedźwiedź  Kot 

Kojot Kojot 

Orzeł Pies 

Aligator Aligator 

Lew Sowa 

Sowa Szop 

Szop Szczur 

Kruk Wąż 

Rekin  
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Wąż  

Wilk  

  

NIEDŻWIEDŻ  

Charakterystyka: Niedźwiedź jest potężny ciałem, ale ociężały, póki nie musi się szybko poruszać. 

Wydaje się niezręczny i nieświadomy swego otoczenia, lecz żyje w harmonii ze światem i z tym, co 

jest wokół niego. Jest powolny w mowie, ale mocarny w bitwie. Niedźwiedź to potężny totem 

leczniczy uznawany za taki w kulturach szamańskich wszędzie tam, występuje to zwierzę, zarówno 

w Północnej Ameryce jak, w centralnej i północnej Europie oraz w Azji. Niedźwiedź jest znachorem, 

więc jeżeli szaman Niedźwiedzia nie ma naprawdę dobrego powodu, aby odmówić leczenia komuś, 

kto tego potrzebuje, nie może tego zrobić. 

Preferowane środowisko: las 

Przewagi: +2 kości dla wszystkich czarów leczniczych; +2 kości dla przywołania duchów lasu. 

Słabości: ciało Niedźwiedzia może wpaść w szał berserkerski, gdy zostanie zranione. Gdy szaman 

Niedźwiedzia dozna obrażeń, gracz wykonuje zawsze Test Siły Woli na zmodyfikowanym przez 

obrażenia poziomie trudności 3. Szał berserkerski trwać będzie 3 rundy -1 za każdy osiągnięty 

sukces. Jeżeli gracz uzyska 3 lub więcej sukcesów, gniew berserkera jest pod kontrolą. Szaman w 

szale berserkerskim atakuje najbliższą żywą rzecz, wykorzystując swoją najpotężniejszą broń 

zarówno fizyczną, jak i magiczną. Gdy  

 mija czas szału albo gdy szaman zabije lub pozbawi przytomności przeciwnika, furia znika. 

 

KOT 

Charakterystyka: Kot jest cichy, zręczny, sprytny i czasami okrutny. Kot kocha odkrywać sekrety, 

ale nie lubi dzielić się nimi z innymi, ponieważ jest kotem, który chodzi własnymi drogami. Kot to 

totem miejski, niezależnie, czy przebywa w domu w towarzystwie ludzi, czy też jako samotny łowca 

krąży po ulicach i alejach miast. Szamani Kota są samotnikami. Nie mają zobowiązań wobec nikogo 

oprócz samych siebie. 

Preferowane środowisko: miasto.  

Przewagi: +2 kości do czarów iluzji; +2 kości do przyzywania duchów miasta. 

Słabości: Kot podczas walki będzie bawił się z przeciwnikiem, nawet gdy sytuacja stanie się 

beznadziejna. Będzie grozić, straszyć i szydzić, okazując swą wyższość. Będzie używał 

widowiskowych czarów, olśniewających technik walki i innych ozdobników procesu uśmiercania. Nie 

zraniony jeszcze szaman Kota musi wykonać Test Siły Woli na poziomie trudności 6, jeśli chce rzucić 

czar walki. Jeżeli test się nie uda, rzuca najsłabszy z posiadanych czarów. W chwili, gdy szaman Kota 

zostaje ranny, zabawa się kończy. Kot jest tak wielkim fanatykiem czystości, że otrzymuje 

modyfikator +1 do wszystkich testów, jeśli czuje się brudny lub rozczochrany. 

 

KOJOT 
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Charakterystyka: Kojot to Wielki Oszust, w jednej chwili nieprawdopodobnie odważny, w 

następnej znów tchórzliwy. Może być przyjacielem albo okrutnym kpiarzem prowadzącym przyjaciół 

na zgubę. Kojot to potężny czarownik. Szaman Kojota jest zbyt niezależny, aby wiązało go cokolwiek 

prócz jego słowa. Jak legendarny Pradziad Kojot, jest niezwykle ciekawski. Jest też bardzo chciwy. 

Lubi podejmować ryzyko bez powodu, dla zabawy. 

Preferowane środowisko: gdziekolwiek na świecie. 

Przewagi/słabości: Brak. Szaman Kojota nigdy by sobie nie pozwolił na ograniczanie się 

takimi wymysłami. On jest ponad regułami. Żyje według własnych zasad. 

 

PIES 

Charakterystyka: Pies jest lojalny wobec przyjaciół i rodziny. Z furią walczy w obronie swego domu 

i posiadłości, choć zwykle nie bywa agresywny poza własny, terytorium. Pies kocha ludzi i chroni ich 

przed niebezpiecznymi duchami czy złą magią. Gdy szaman Psa obdarzy kogoś lojalnością lub 

miłością, pozostaje mu wierny nawet wtedy, gdy osoba ta okazuje się niegodna. Szaman Psa będzie 

chronił ludzkość przed złymi czarownikami za wszelką cenę. 

Preferowane środowisko: miejskie 

Przewagi: +2 do czarów detekcji; +2 do przywoływania duchów pól i ogniska domowego. 

Słabości: Pies jest uparty aż do głupoty. Jeśli szaman Psa chce zmienić swój plan czy taktykę, musi 

wykonać Test Siły Woli na poziomie trudności 4. Ta wewnętrzna walka zajmuje mu akcję złożoną. 

 

ORZEŁ  

Charakterystyka: Orzeł to najwyżej latający ptak na niebie, będący blisko Raju. Patrzy w twarz 

wschodzącemu słońcu i jest panem najwyższych szczytów. Orzeł jest dumny, samotny i widzi 

wszystko na Ziemi, ponad którą lata. 

Preferowane środowisko: góry. 

Przewagi: +2 kości do czarów detekcji; +2 kości do przywoływania duchów wiatru. 

Słabości: Szaman Orła nie będzie tolerować podłych lub złych działań. Jest twardym obrońcą krainy 

i czystości natury, bardzo nieufnym wobec techniki i jej narzędzi. Truciciele środowiska i inni 

niszczący dla zysku Ziemię są wrogami Orła. Stawi on czoło każdemu niebezpieczeństwu, aby ich 

pokonać. 

W przypadku szamana Orła podwajamy utratę Esencji, spowodowanej cybernetyką – szok 

psychiczny jest u niego znacznie silniejszy. 

 

ALIGATOR  

Charakterystyka: Aligator to wielki wojownik i wielki żarłok. Błyskawiczny w działaniu, gdy trzeba 

czynu, przez pozostały czas pogrążony w letargu. Często w złym nastroju, zwłaszcza gdy trzeba 

działać. Jednak raz zaczynając jakieś działanie, doprowadza je do końca. 
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Preferowane środowisko: bagna lub rzeki w ostępach. Aligator jest też jednak totemem 

miejskim, gdyż mit, jeśli nie rzeczywistość, umieścił go w podmiejskich kanałach. W kwestii magii 

mit ma siłę rzeczywistości, więc aligator bywa totemem miejskich szamanów. 

Przewagi: +2 kości do czarów walki i detekcji; +2 kości do przywoływania duchów bagien, rzek i 

jezior (jeśli jest totemem ostępów) lub duchów miasta (jeśli jest totemem miejskim). 

Słabości: Aligator jest leniwy i chciwy. Uwielbia się obżerać, a potem wylegiwać bezczynnie. Jako 

shadowrunner, kocha dobrze płatną robotę, która pozwoli mu długo leniuchować, dopóki  

nie wyda wszystkiego. Potrzeba ciężkich argumentów, aby Aligator postąpił wbrew swojej naturze. 

Jego chciwość sprawia, że nie  cierpi dzielić się dobrami materialnymi – niemal nigdy nie daje 

nikomu pożyczek, ani nie wystawia czeków. Pracując preferuje bezpośrednie metody – jest zbyt 

niecierpliwy, by pozwalać sobie na subtelność. Aby szaman Aligatora zaniechał walki, pościgu, czy 

innego bezpośredniego działania, konieczny jest udany Test Siły Woli na poziomie trudności 6. 

Odejmuje się 1 kość od czarów iluzji. 
 

LEW  

Charakterystyka: Lew to dzielny i potężny wojownik. Jego metody są proste i bezpośrednie, gdyż 

nie należy do istot subtelnych. Preferuje działania z zaskoczenia, z zasadzki. Chętnie też wyręcza się 

innymi, własną siłę trzymając w odwodzie. Atakuje jednak osobiście, kiedy jest to niezbędne. Każde 

zagrożenie swego gatunku lub swojej rodziny traktuje jako zagrożenie osobiste. 

Preferowane środowisko: preria. 

Przewagi: +2 kości do czarów walki; +2 kości do przywoływania duchów prerii. 

Słabości: -1 kość do czarów leczenia. 

Lew jest próżny i wiele od siebie wymaga, zwłaszcza w sferze wyglądu i kondycji fizycznej. Musi żyć 

wygodnie, wymaga szacunku i lojalności od swego otoczenia. 

 

SOWA  

Charakterystyka: Sowa to mądry i cichy obserwator. Rzadko się odzywa, ale wiele widzi. Sowa to 

władczyni nocnego nieba, znajdująca to, na co poluje. Jest przyjazna dla towarzyszy, lecz straszna 

dla wrogów i praktycznie bezradna w ciągu dnia. 

Preferowane środowisko: Dowolne miejsce w mieście lub ostępach, jednak czarów uczy si 

wyłącznie nocą. 

Przewagi: +2 kości do wszelkiego typu rzucania czarów i przywoływania dokonywanego nocą. 

Słabości: +2 do wszystkich poziomów trudności (nawet przy testach nie związanych z magią) w 

bezpośrednim świetle słońca. Nawet ukryta przed słońcem Sowa uwzględnia +2 do poziomów 

trudności w testach związanych z magią, wykonywanych w ciągu dnia. 

 

SZOP  
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Charakterystyka: Szop jest sprytnym bandytą, potrafiącym obejść każdą pułapkę i wydostać 

przynętę. Potrafi ujść z każdego zagrożenia, gdyż jego łapy są jak chytre ręce. Szop walczy, jeśli 

musi, ale woli strategię i ucieczkę. 

Preferowane środowisko: wszędzie, byle nie na pustyni. 

Przewagi: +2 kości do czarów manipulacji; +2 kości do przywoływania duchów miasta 

Słabości: Szaman Szopa jest samotnikiem. Podobnie jak Kojot, bywa ciekawski, co powoduje u 

niego lekceważenie niebezpieczeństw w pogoni za wiedzą. Szop może być chciwy (jest totemem 

złodziei), ale szaman Szopa kraść będzie tylko to, co najlepsze – nie dla niego drobne kradzieże czy 

brutalna grabież. Szaman Szopa uwzględnia modyfikator –1 do czarów walki. 

 

SZCZUR  

Charakterystyka: Szczur to cichy złodziej, zbyt samolubny, by czymkolwiek się dzielić, nawet ze 

swymi towarzyszami. Jest też niechętny walce – raczej ucieknie, niż będzie walczyć. Gdzie dociera 

człowiek tam dociera i Szczur, który czerpie z niego korzyści. 

Preferowane środowisko: miejskie 

Przewagi: +2 kości do czarów detekcji i iluzji; +2 kości do przywoływania duchów człowieka. 

Słabości: Szaman Szczura jest zwykle brudny i rozczochrany. Szczur to tchórz, ale zmuszony do 

walki walczy na śmierć i życie. Nie lubi pracy w otwartym terenie – mamrotanie czaru z głębi cienia 

(lub cichy strzał zza węgła) jest bardziej w jego stylu. Odejmuje 1 kość od czarów walki. 

 

KRUK  

Charakterystyka: podobnie jak Kojot Kruk bywa oszukańczy, chytry i przebiegły. Jest też tym, 

który przynosi zmiany. Jest żywą sprzecznością, na przemian chciwy i szczodry. 

Preferowane środowisko: gdziekolwiek pod otwartym niebem. 

Przewagi: +2 kości do czarów manipulacji; +2 kości do przywoływania duchów wiatru. 

Słabości: Szamani Kruka albo mają nadwagę, albo są chorobliwie chudzi. W każdym razie są 

wiecznie głodni i nie potrafią się oprzeć pokusie zjedzenia czegoś. Kruk nie lubi walki, woli, by inni 

zajmowali się dla niego tą stroną życia. Odejmuje 1 kość od czarów walki. Jeśli szaman Kruka nie 

znajduje się pod otwartym niebem, uwzględnia modyfikator +1 do wszystkich poziomów trudności. 

 

REKIN  

Charakterystyka: Rekin jest zimnym, bezlitosnym łowcą, w starciu niezwykle brutalnym. Nie 

posiadając stałego domu, zna wszystkie sekrety morza. Rekin może być totemem szamana z 

dowolnej kultury morskiej czy nadbrzeżnej, w tym hawajskich kahunów, japońskich miko, 

haitańskich hounganów, eskimoskich angekoków, a także Rdzennych Amerykanów z północno – 

zachodniego Pacyfiku oraz ocalałych z Australii aborygeńskich szamanów, wciąż żyjących w 

Dreamtime.  

Preferowane środowisko: morze lub wybrzeże. 
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Przewagi: +2 kości do czarów walki i detekcji; +2 kości do przywoływania duchów morza.  

Słabości: jeśli szaman Rekina zostanie zraniony w walce lub zabije przeciwnika, może wpaść w szał 

berserkera. W opisanych okolicznościach szaman wykonuje Test Siły Woli, uwzględniając 

modyfikatory za zranienie, na poziomie trudności 4. Szał berserkerski  trwać będzie 3 rundy – 1 za 

każdy osiągnięty sukces. Jeżeli gracz zdobędzie 3 lub więcej sukcesów, gniew berserkera jest pod 

kontrolą. Szaman w szale berserkerskim zaatakuje najbliższą żywą istotę, wykorzystując swoją 

najpotężniejszą broń – czy to fizyczną, czy magiczną. Ogarnięty szałem berserkera, szaman Rekina 

walczy, by zabić. Może nawet wciąż uderzać magią lub bronią w martwe ciało ostatniej ofiary, 

barbarzyńsko je unicestwiając.  

 Nawet nie będąc pod wpływem szału, Rekin uważa, że dobry przeciwnik to martwy 

przeciwnik. Wyzwany, nie marnuje czasu na groźby czy przechwałki, tylko uderza, zwykle 

śmiertelnie.  

 

WĄŻ  

Charakterystyka: wąż mądrym lekarzem, bywałym w wielu miejscach znawcą wielu sekretów. To 

dobry doradca, ale jego pomoc ma swoją cenę. Wąż potrafi się znakomicie przystosowywać do 

otoczenia i może zmylić zmysły swoich nieprzyjaciół. 

Preferowane środowisko: każde poza górskim. 

Przewagi: +2 kości do czarów leczenia, iluzji i detekcji; +2 kości do przywoływania 1 dowolnego 

ducha krainy (wybiera szaman), jeśli jest totemem miasta, szaman dodaje +2 kości do 

przywoływania 1 dowolnego ducha człowieka (wybiera szaman). 

Słabości: Wąż walczy wyłącznie wtedy, gdy zmuszony jest do obrony lub zaspokaja głód. Szaman 

Węża odejmuje 1 kość od wszystkich czarów rzucanych w trakcie walki. Szamani Węża mają obsesję 

na punkcie poznawania sekretów i dla jej zaspokojenia podejmują największe ryzyko. 

 

WILK  

Charakterystyka: Wilk myśliwy i wojownik. Jest bratem swojego szczepu, bezwzględnie lojalnym 

wobec swej partnerki i szczeniąt. Jak mówi pradawne przysłowie, wilk wygrywa każdą walkę prócz 

ostatniej, a w tej – ginie.  

Preferowane środowisko: Las, preria lub góry. 

Przewagi: +2 kości do czarów walki i detekcji; +2 kości do przywoływania duchów lasu lub prerii 

(wybiera szaman). 

Słabości: Szaman Wilka jest lojalny wobec swoich przyjaciół i rodziny aż do śmierci. Nic nie zmusi 

go do sprzeniewierzenia się tym więzom. Nigdy też nie okaże tchórzostwa. Jeśli szaman Wilka 

weźmie kogoś pod swoją opiekę, czy przyjmie inną odpowiedzialność, nic nie zmusi go do 

zlekceważenia tych zobowiązań. Wilk może wpaść w szał berserkerski tak samo jak Niedźwiedź. 

 

Totemy insektów 
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 Insekty nie pojawiają się na liście totemów gdyż są one rzadkie w tradycji szamańskiej. Ich 

występowanie związane jest często z niebezpiecznymi, złymi wpływami. Gracze – weterani systemu 

Shadowrun znają już przerażającą prawdę. 

 

ODGRYWANIE SZAMANA 

 Odgrywając postać szamana, gracz musi zachowywać się odpowiednio do jego totemu. 

Inaczej szaman może stracić swój związek z totemem, być może tracąc całą swą magiczną moc. 

Gracz, który obawia się odgrywania zbyt wielu ograniczeń, powinien wybrać szamana Kojota, który 

ma większą swobodę działania. 

 Nie oznacza to, że szaman Kota nie ma nigdy bliskich przyjaciół ani też, że szaman Rekina 

musi zabić każdego, kto spojrzy nań krzywo, ale Kot nie powierzy swoich mrocznych sekretów (ani 

nawet numeru telekomu) pierwszemu spotkanemu gościowi. Rekin zaś nie ustąpi z pola walki tylko 

dlatego, że komuś mogłaby się stać krzywda.  

 Szamani są ludźmi, a totem nie jest religią, choć ma z nią wiele wspólnego. Nie istnieją 

przykazania, których szaman musi przestrzegać. Totem jest ważny, ponieważ to on czyni szamana 

czarownikiem. Mistrz Gry powinien być wyrozumiały wobec okazjonalnych drobnych gaf.  

 Jeśli jednak szaman konsekwentnie zachowuje się niezgodnie z charakterem swojego 

totemu, Mistrz Gry powinien ukarać gracza. Na początek karą powinna być utrata przewag 

płynących z totemu. Za naprawdę złe zachowanie Mistrz Gry może zmniejszyć poziom Magii postaci 

o 1 pkt.  

 Szaman odzyska utraconą moc, jeśli tylko wróci do właściwego sposobu zachowania. 

Jednakże dla ostatecznego oczyszczenia może być konieczne wykonanie specjalnego zadania, 

szczególnie właściwego dla danego totemu.  

WIGWAM ŚWIĘTYCH PRZEDMIOTÓW 

 Wigwam świętych przedmiotów jest dla szamana miejscem świętym. Stanowi mały, 

odizolowany świat, w którym można pracować nad potężną magią i rozmawiać z duchami. To tutaj 

szaman przechowuje przedmioty mające dla niego szczególną moc – rzeczywistą lub symboliczną. 

Miejsce to stanowi dla szamana pomost pomiędzy światem magii a prawdziwym światem.  

 Wigwam świętych przedmiotów musi znajdować się w środowisku właściwym totemowi 

szamana. Np. wigwam Niedźwiedzia powinien być w lesie, podczas gdy wigwam Szczura może być 

gdziekolwiek w mieście. Wigwam jest pojęciem symbolicznym – może znajdować się w budynku, 

jaskini czy nawet w obozowisku pod gołym niebem – musi jednak mieć wyraźnie określone, 

oznaczone granice. Powinien zajmować powierzchnię przynajmniej 3 x 3 metry; dla grupy 

szamanów musi być jeszcze większy. 

 Wigwam świętych przedmiotów charakteryzuje jego stopień. Stopień ten wyznaczany jest 

przez zdolności szamana, a także czas i pieniądze, którymi dysponuje. Aby nauczyć się nowego 

czaru, szaman musi mieć wigwam o stopniu przynajmniej równym Sile czaru, jakiego chce się 

nauczyć (patrz Nauka nowego czaru). 
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 Większość szczepów ma stałe wigwamy, czy będzie to hogan, tipi, kiva, pueblo czy jaskinia 

przeznaczona na dom świętych przedmiotów. Ponieważ wielu szamanów jest ciągle w drodze, często 

muszą wozić swoje wigwamy ze sobą. Składniki materialne takiego miejsca to części zwierząt, kości, 

bębny, malowane skóry, piasek do malunków, minerały, kryształy itp. Wszystko to są rzeczy 

wielokrotnego użytku, których nie trzeba wymieniać po nabyciu, chyba że wigwam zostanie 

zniszczony albo stracony. Odpowiednie wyposażenie można nabyć u talizmaniaków. Ogólnie rzecz 

biorąc, wyposażenie wigwamu świętych przedmiotów kosztuje 500 ¥ na 1 stopień i waży około 2 

kg/stopień.  

 Najlepiej mieć stały wigwam świętych przedmiotów. Jeśli to niemożliwe, szaman musi 

przenieść wyposażenie do odpowiedniego miejsca i utworzyć tam wigwam. Utworzenie wigwamu 

świętych przedmiotów zajmuje 1dzień / pkt. Stopnia wigwamu – potrzeba czasu na nasycenie 

nowego wigwamu magiczną energią i powiązanie go z Ziemią. Dlatego też właśnie najkorzystniej 

mieć stały wigwam.  

 Wigwamy wznoszone są dla konkretnego totemu i mogą być wykorzystywane wspólnie przez 

szamanów tego samego totemu. 

 

DUCHY NATURY 

 Jedną z najpotężniejszych zdolności szamana jest zdolność przywoływania duchów natury. 

Są to silne duchy, związane z konkretnym miejscem lub dziedziną, personifikujące siły natury tego 

miejsca 

 

ZDOLNOŚCI SZAMANA 

 Szamani mogą używać magicznych fokusów, rzucać czary, i dokonywać projekcji 

astralnej bez ograniczeń. Mogą też używać przywoływania z pewnymi ograniczeniami co do 

rodzajów przyzywanych duchów. 

 

TRADYCJA HERMETYCZNA 

Chociaż niektórzy magowie mogą doceniać uroki wiejskiego życia, większość z nich to 

mieszczuchy. Ich magia opiera się na skomplikowanym zespole teorii opisujących zjawiska jak 

przestrzeń astralna przenika się i stapia z światem fizycznym. Jak można oczekiwać, różnych wersji 

tych teorii jest tyle, ilu magów. 

 To właśnie magia hermetyczna zyskiwała najwięcej uwagi przed Przebudzeniem. 

Zaskakująco wielu ludzi z różnych środowisk studiowało dyscypliny magii w czasach Przebudzenia; 

zareagowali oni z zaskoczeniem, ulgą czy nawet przerażeniem, gdy odkryli, że magia nagle zaczęła 

działać. Ponieważ wielu takich studentów sztuki magicznej było pracownikami korporacji 

studiującymi tę wiedzę w wolnym czasie, korporacje bardzo wcześnie zainteresowały się magią 

hermetyczną. Do dziś korporacje zatrudniają płatnych magów w całym możliwym spektrum 
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zastosowań, lecz niewielu jest w korporacjach szamanów. (Spróbujcie przekonać szamana Kojota, 

że przysługuje mu tylko godzina przerwy obiadowej).  

 Magowie postrzegają wszechświat jako zbiór abstrakcyjnych sił - od prostych i złożonych 

praw naturalnej fizyki do równie prostych i złożonych praw metafizyki. Wiedza, jak siły te oddziałują 

w połączeniu czy w opozycji, i jak można je kontrolować, jest właśnie domeną magii hermetycznej.  

 Przed Przebudzeniem proces, poprzez który mag otwierał się na te siły i zyskiwał nad nimi 

kontrolę, wymagał długich, skomplikowanych ceremonii. Teraz mag może czynić czary z pomocą 

kilku gestów i paru sylab inwokacji. Wyszukane rytuały i przyrządy konieczne są tylko w 

wyjątkowych sytuacjach.  

 Pragnieniem maga jest poznać osobiście wewnętrzną rzeczywistość wszechświata. Mag może 

praktykować swą sztukę dla samego siebie, dla pieniędzy lub dla władzy, ale zawsze pozostaje on 

badaczem, którego sztuka wymaga ciągłych studiów. 

 

BIBLIOTEKI HERMETYCZNE 

Magowie wiele czasu spędzają na badaniach. Potrzebują bogatych bibliotek źródłowych dla 

wielu czynności: nauki nowych czarów, projektowania magicznych rytuałów, przywoływania duchów 

itp. 

 Biblioteki hermetyczne skupiają się na konkretnej dziedzinie. Tak więc mag potrzebuje 

jednej biblioteki dotyczącej rzucania czarów, innej na temat przywoływania, jeszcze innej o teorii 

magicznej. Odmiennie jednak od samych umiejętności, biblioteki nie posiadają Koncentracji czy 

Specjalizacji. Przypisywany jest im natomiast stopień odzwierciedlający poziom i kompletność 

informacji. 

 Mag musi korzystać z biblioteki na temat rzucania czarów, jeśli chce zwiększyć tę 

umiejętność. Bez dostępu do biblioteki, doskonalenie umiejętności rzucania czarów jest bardzo 

trudne (Patrz Umiejętności). Biblioteka dotycząca przywołań jest kluczowa dla przywołań żywiołów 

(Patrz Przywoływanie) Biblioteka teorii magicznej konieczna jest dla nauki nowych czarów (Patrz 

Nauka nowego czaru). 

W latach 2050. drukowane książki giną śmiercią naturalną, lecz spora grupa magów ma na 

tyle staromodne gusta, że sprawia im radość posiadanie prawdziwych książek. Biblioteki mogą 

składać się z drukowanych książek i gazet. Książki, choć nieporęczne, mogą być używane niemal 

wszędzie i nie cierpią na brak zasilania. Alternatywą są biblioteki na dyskach mini-CD lub chipach 

optycznych - informacje zawarte w bibliotece hermetycznej mogą być przechowywane jak każde 

inne. Taka biblioteka zajmuje mało miejsca, ale dla jej wykorzystania mag potrzebuje czytnika 

danych lub komputera. Dostępne są też wiedzochipy (Patrz Wiedzochipy), są one jednak drogie, i 

trudno wymieniać je z innymi magami. Biblioteka może łączyć wszystkie trzy rodzaje nośników.  

 Magowie mogą wspólnie korzystać z bibliotek. Dostęp do poświęconego taumaturgii działu 

dużej biblioteki uniwersyteckiej lub do departamentu danych źródłowych wielkiej korporacji 

umożliwia wielu magom wspólną pracę nad danym projektem. Tak duże ośrodki badawcze mogą 
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mieć biblioteki dowolnego stopnia, w granicach rozsądku - trudno jest znaleźć bibliotekę i skorzystać 

ze zbiorów powyżej 4. stopnia. Tego typu biblioteki często pobierają od upoważnionych, 

zarejestrowanych użytkowników opłaty równe stopniowi wyrażonemu w nujenach za godzinę 

dostępu. Użytkownicy nielegalni mogą spodziewać się zastosowania przez właścicieli biblioteki 

odpowiednich środków zaradczych. 

 Liczba danych, jakie może zawierać biblioteka, wyraża się kwadratem jej stopnia 

pomnożonym przez 100 Mp (megapulsów). Na przykład, biblioteka stopnia 6 dotycząca rzucania 

czarów, przywoływania czy też teorii magicznej zajmować będzie 3 600 Mp albo 3,6 Gp 

(gigapulsów). 

 Biblioteki książkowe zajmują około pół metra sześciennego na każde 100 Mp danych. Cena 

równa się kwadratowi ich stopnia pomnożonemu przez 2 000. Tak więc biblioteka książkowa 6. 

stopnia kosztować będzie 72 000. 

 Dla biblioteki elektronicznej trzeba tylko tyle miejsca, ile zajmują dyski lub chipy optyczne. 

Biblioteka hermetyczna na CD zawiera 100 Mp na dysk, a jej cena równa jest kwadratowi stopnia 

pomnożonemu przez 1 000. Chipy optyczne pomieścić mogą do 1 Gp na chip, a ich cena równa jest 

kwadratowi stopnia pomnożonemu przez 1 200. Na dyskach CD biblioteka 6. stopnia zajmuje 36 

dysków i kosztuje 36 000. Na chipach zajęłaby 4 chipy i kosztowałaby 43 200.  

 Stopnie bibliotek nie są kumulatywne - zestawiając bibliotekę 2. stopnia z biblioteką stopnia 

3. nie otrzymamy biblioteki 5. stopnia. Nadal będą to po prostu biblioteki 2. i 3. stopnia.  

 

KRĄG HERMETYCZNY 

Niekiedy mag potrzebuje hermetycznego kręgu. Może go stworzyć w każdym odpowiednim, 

odosobnionym miejscu, niekoniecznie pod dachem, tak jednak dobranym, by prowadzona w nim 

działalność nie przyciągała gapiów.  

 Kręgi hermetyczne przygotowywane są dla szczególnych czarów lub przywołań. Na przykład, 

jeżeli mag zamierza rzucić na kogoś czar odoru, musi przygotować krąg dla tego właśnie czaru. Nie 

może skorzystać z tego samego kręgu następnego dnia, aby rzucić czar maski, musi w tym celu 

nakreślić nowy krąg. Ta sama zasada dotyczy przywoływania żywiołów. Krąg przygotowany dla 

przywołania żywiołu ognia jest nieprzydatny dla przywołania żywiołu wody (nawet nie wspominając 

o zniewadze dla drugiego żywiołu).  

 Raz nakreślony krąg może zostać ponownie użyty dla tej samej mistycznej operacji. 

Przygotowawszy krąg dla przywołania żywiołu ognia, mag często pozostawia go do kolejnego użycia.  

 Krąg hermetyczny określa jego stopień. Mag może stworzyć krąg dowolnego stopnia, bez 

ograniczeń, jeśli tylko starcza mu miejsca i czasu. Nakreślenie i nadanie mocy kręgowi zajmuje tyle 

godzin nie przerwanej pracy, ile wynosi stopień kręgu. Krąg ma 3 metry "podstawowej" średnicy 

plus dodatkowo liczbę metrów równą stopniowi kręgu. Oznacza to, że krąg hermetyczny 6. stopnia 

będzie miał 9 metrów średnicy.  
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 Stopień kręgu stanowi ograniczenie dla maksymalnego poziomu wykonywanej w nim 

operacji magicznej. Na przykład przywołanie żywiołu o Mocy równej 6 wymaga kręgu 

hermetycznego przynajmniej 6. poziomu.  

 Krąg hermetyczny powiązany jest z magiem, który go wykreślił. Połączenie to można śledzić 

w przestrzeni astralnej, aczkolwiek nie jest to łatwe (Patrz Śledzenie astralne). Podobnie też, jak 

w przypadku struktury czarów, indywidualny styl twórcy kręgu przejawia się w jego wyglądzie. 

Więcej o tym dziale Postrzeganie astralne.  

 

ADEPCI 

 Jako mniej potężni czarownicy, adepci koncentrują się na wybranych zagadnieniach i 

podlegają ograniczeniom co do posiadanych zdolności. Podobnie jak pełni czarownicy, adepci mają 

Moc Magiczną, która zmniejsza się wskutek utraty Esencji lub otrzymania śmiertelnej rany. Istnieją 

trzy rodzaje adeptów: adepci magii, adepci szamanizmu i adepci sztuk walki.  

 

ADEPCI TRADYCJI HERMETYCZNEJ 

 Adept tradycji hermetycznej może korzystać z jednej tylko magicznej umiejętności. Adept 

posiadający wyłącznie umiejętność rzucania czarów określany jest często terminem czarownika, a 

adept dysponujący wyłącznie umiejętnością Przywoływania nazywany jest Spirytystą. Czarownicy 

są najczęściej spotykani wśród adeptów hermetycznych. Którąkolwiek z umiejętności wybierze 

adept, podlega zwykłym jej regułom.  

 Jak inni czarownicy, adepci dokonać muszą wyboru pomiędzy tradycją hermetyczną a 

szamańską. Obowiązują ich reguły poznawania czarów i inne według wybranej tradycji. Szamani 

otrzymują przewagi i kary zgodnie z wybranym totemem, jeśli odnoszą się one do ich umiejętności. 

Adepci mogą używać fokusów tak jak i inni czarownicy, jeśli odnosi się do ich umiejętności.  

 Podstawowa (i ważna) różnica pomiędzy adeptem a pełnym czarownikiem wypływa z faktu, 

iż adepci nie mają dostępu do przestrzeni astralnej. Adept czarownikostwa w ogóle nie może używać 

astralnej percepcji ani projekcji. 

 

ADEPCI TRADYCJI SZAMAŃSKIEJ 

 Innym rodzajem adepta jest adept szamanizmu - jak nazwa wskazuje, musi on być 

szamanem. Adept taki może rzucać tylko takie czary lub przywoływać tylko takie duchy, dla których 

totem nadaje modyfikatory. Przykładowo, adept-szaman Niedźwiedzia może rzucać jedynie czary 

leczące i wzywać jedynie duchy lasu. 

 Zaznaczyć należy, że adepci-szamani nie otrzymują dla tych czynności modyfikatorów za 

totem, choć podlegają wszystkim normalnym ograniczeniom związanym z totemem. Na przykład nie 

jest możliwe zostanie adeptem-szamanem Kojota, gdyż Kojot nie oferuje żadnych modyfikatorów; 

nie jest to też możliwe z totemem takim jak Sowa, która oferuje modyfikatory zależne od czasu i 

miejsca, a nie od celu działania. 
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ADEPCI SZTUK WALKI  

 Adepci sztuk walki poświęcają się doskonaleniu ciała i jego zdolności, wykorzystując przy tym 

posiadaną aktywność magiczną. Moce przypisywane legendarnym mistrzom sztuk walki, 

szamańskim wojownikom, berserkerom i innym, mogły istnieć jeszcze przed Przebudzeniem. 

Pierwszym powszechnie znanym adeptem sztuk walki czasów współczesnych był Francis Daniels, 

doktor nauk politechnicznych i posiadacz czwartego dana ki-aikido. To właśnie jego badania wniosły 

największy wkład we współczesne zrozumienie fenomenu mocy adeptów sztuk walki. Niestety, 

badania Danielsa przerwała gwałtowna śmierć w zamieszkach związanych z upadkiem rządu w 

Waszyngtonie w 2030. 

 Podczas tworzenia postaci adepta sztuk walki, jego Moc Magiczna służy do "zakupu" różnych 

udoskonaleń atrybutów fizycznych, Reakcji, zmysłów i umiejętności. Adept może również 

"kupować" różne unikalne moce, podobne w swych skutkach do niektórych czarów. Moce te stają 

stałymi zdolnościami adepta. 

 Należy podkreślić, że punkty Mocy Magicznej adepta nie są w rzeczywistości zużywane na 

"zakup" jego zdolności. Punkty te służą raczej jako wyznacznik liczby zdolności, którą posiadać może 

adept (liczba punktów do wysokości Mocy Magicznej).  

 Jedynym rodzajem fokusu użytecznym dla adepta sztuk walki jest fokus broni. Trzeba 

zwrócić uwagę, iż adept sztuk walki nie może używać percepcji astralnej, chyba że zakupił taką 

zdolność. Adept sztuk walki nie jest zdolny do projekcji astralnej. 

 

MOCE ADEPTA SZTUK WALKI 

 

Percepcja astralna 

Koszt: 2 

 Adept ma zdolność postrzegania planu astralnego poprzez percepcję astralną, nie może 

jednak używać projekcji astralnej. Pozwala to adeptowi na wykorzystanie umiejętności rzucania 

czarów w walce astralnej, lecz nie może on rzucać czarów, nie posiada też Puli Magii.  

 

Zmysł walki 

Koszt: patrz niżej 

 Adept obdarzony mocą zmysłu walki ma ponadnaturalne wyczucie przestrzeni wokół siebie i 

istniejących w niej niebezpieczeństw - tak jakby szósty zmysł. Każdy poziom tej mocy daje adeptowi 

dodatkowe kości do Puli Walki, a także możliwość wykorzystania kości z Puli Walki do wspomagania 

Testu Reakcji w przypadku zaskoczenia. 

 

MOC ZMYSŁU WALKI 

Poziom Kości Puli Walki Koszt 
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1 1 2 

2 2 3 

3 3 4 

  

Udoskonalone umiejętności 

Koszt: patrz niżej  

 Adept sztuk walki zakupić może dodatkowe kości do wykorzystania określonej umiejętności 

ogólnej. Kości zakupione dla umiejętności ogólnej stosują się również do jakiejkolwiek Koncentracji 

lub Specjalizacji tej umiejętności znanej adeptowi. Oprócz uwzględniania modyfikatora +2 za każdą 

miniętą kropkę na Siatce Umiejętności, kości za Wyjątkowe Zdolności zmniejszane są w tempie 1 na 

każdą miniętą kropkę. Na przykład, minięcie trzech kropek daje modyfikator +6, odejmując 3 kości 

uzyskane za Wyjątkowe Zdolności. 

 Zakup dodatkowych kości dla umiejętności bojowych podlega dodatkowemu ograniczeniu: 

liczba dodatkowych kości uzyskanych dzięki Wyjątkowym Zdolnościom nie może przekraczać 

aktualnego poziomu Umiejętności Walki adepta. Tak więc postać z umiejętnością Broń Palna 4 nie 

może mieć więcej niż 4 dodatkowe kości. 

 

KOSZTY UDOSKONALONYCH UMIEJĘTNOŚCI 

Obszar zastosowania Koszt 

Umiejętności atletyczne 0,25/kość 

Skradanie się 0,25/kość 

Umiejętności walki 

Broń do walki w zwarciu 0,5/kość 

Walka wręcz 0,5/kość 

Rzut 0,5/kość 

Broń miotana 0,5/kość 

Broń palna 1/kość 

Broń ciężka 1/kość 

 

Udoskonalone atrybuty fizyczne 

Koszt: patrz niżej 

 Dzięki tej zdolności adept sztuk walki może podnieść jeden z atrybutów fizycznych (Budowa, 

Siła, Szybkość), ale nie może zmienić atrybutu umysłowego.  

 Jeśli adept pragnie podnieść atrybut fizyczny później, używając Karmy w zwykły sposób, 

koszt opieramy na całkowitym poziomie atrybutu, wliczając w to dodatki magiczne. 

 Rzeczywisty koszt tej mocy zależy od tego, o ile wyższy (czy niższy) od rasowego maksimum 

będzie ostateczny poziom atrybutu. 
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KOSZTY UDOSKONALONYCH ATRYBUTÓW FIZYCZNYCH 

Poziom atrybutu Koszt 

Mniejszy lub równy połowie maksimum rasowego 0,5 za każde + 1 

do maksimum rasowego 1 za każde +1 

do 1,5 maksimum rasowego 1,5 za każde +1 

 

Udoskonalone zmysły 

Koszt:: 0,25 za udoskonalenie 

 Udoskonalenia te obejmują wzrok wrażliwy lub termograficzny, słuch dla wysokich lub 

niskich częstotliwości, wrażliwszy węch lub smak itd. Jeżeli tylko udoskonalenie nie korzysta z fal 

radiowych czy podobnych zjawisk, wszystko, co można udoskonalić cybernetycznie, można również 

udoskonalić poprzez tę moc. W odróżnieniu od cyberwszczepów nie ma tu jednak sprzedaży 

wiązanej. 

 

Przyspieszona Reakcja 

Koszt: patrz niżej 

 Przyspieszona Reakcja daje adeptowi sztuk walki dodatkowe punkty Reakcji, w zależności od 

zakupionego stopnia zdolności. Koszty przedstawia poniższa tabela. Adept uzyskuje jedynie premie 

do Reakcji, bez dodatkowych kości Inicjatywy. 

 

KOSZT PRZYSPIESZONEJ REAKCJI 

Premia dla Reakcji Koszt /punkt 

Mniejsza lub równa połowie maksimum 

rasowego 

 0,5 za każde +1 

Do maksimum rasowego  1 za każde +1 

do 1,5 maksimum rasowego 2 za każde +1 

 

Przyspieszony Refleks 

Koszt: patrz niżej 

 Przyspieszony Refleks daje adeptowi dodatkowe kości Inicjatywy w zależności od 

zakupionego stopnia tej zdolności. Poniższa tabela przedstawia koszty.  

 

KOSZT PRZYSPIESZONEGO REFLEKSU 

Dodatkowe kości Inicjatywy KOSZT 

1 1 

2 4 

3 6 

 



 173 

Zabójcze Dłonie 

Koszt: patrz poniżej 

 Zwykle obrażenia zadawane w walce wręcz (bez broni) charakteryzują się Kodem Obrażeń 

(Siła)S Ogłuszenie. Adept sztuk walki ma zdolność zadawania w walce wręcz obrażeń z kategorii 

uszkodzeń, nawet śmiertelnych. Walcząc wręcz, adept sztuk walki obdarzony mocą Zabójczych 

Dłoni może wedle woli zadawać ogłuszenia lub uszkodzenia według zakupionego stopnia mocy. W 

tabeli poniżej znajdziesz koszt każdego z czterech możliwych stopni mocy Zabójczych Dłoni. W 

sensie technicznym nic nie stoi na przeszkodzie w nabyciu więcej niż jednego poziomu, powiedzmy 

(Siła)L i (Siła)Z. 

 Gracz musi zadeklarować użycie Zabójczych Dłoni w walce wręcz. Atak jest efektywny 

przeciw istotom z odpornością lub magiczną obroną przed zwykłą bronią (Patrz Moce 

Przebudzonych). Ich premie obronne nie liczą się przeciw Zabójczym Dłoniom. 

 Trzeba podkreślić, iż Zabójcze Dłonie to atak gołymi rękoma, moc ta nie może więc być użyta 

przy ataku bronią czy magią. Oczywiście inne moce adeptów sztuk walki, takie jak Udoskonalone 

Umiejętności, działają normalnie. 

 

KOSZT ZABÓJCZYCH DŁONI 

Poziom obrażeń Koszt 

(Siła) L 0,5 

(Siłą) S 1 

(Siłą) C 2 

(Siła) Z 4 

  

Odporność na ból 

Koszt: 0,5 za każdy stopień 

 Odporność na ból pozwala adeptowi sztuk walki ignorować efekty (ujemne modyfikatory) 

zapełnienia kratek obrażeń na Kontrolce Kondycji w liczbie równej zakupionemu stopniowi mocy. 

Tak więc postać z 3. stopniem Odporności na ból nie uwzględnia żadnych modyfikatorów po 

otrzymaniu lekkiej czy średniej rany. Gdy obrażenia tej postaci przekroczą poziom rany średniej 

(więcej niż 3 kratki), modyfikatory zranienia i Inicjatywy stosowane będą w zwykły sposób. Dany 

stopień tej mocy odnosi się jednakowo do ogłuszenia i uszkodzenia.  

 Zauważyć trzeba, że nawet jeśli postać posiada moc Odporności na ból 10. stopnia, to i tak 

straci przytomność i przypuszczalnie umrze, jeżeli otrzyma obrażenia zabójcze. Jednak postać ta nie 

odczuje żadnych skutków obrażeń dopóki po prostu nie padnie.  

 Odporność na ból pozwala też wytrzymać ból wynikający z tortur, magii, choroby itp. Stopień 

mocy dodajemy do poziomu trudności dla sprawcy bólu, na przykład przesłuchującego przy użyciu 

tortur; odejmujemy stopień mocy od poziomu trudności przy pokonywaniu bólu (test Budowy czy 
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Siły Woli przeciw objawom bolesnej choroby). Tu również moc ta nie zapobiega obrażeniom, ani nie 

leczy ich, może jednak znieść lub zmniejszyć wpływ bólu na Inicjatywę albo umiejętności postaci.  

 Moc Odporności na ból nie może być wykorzystana do zmiany wyniku jakiegokolwiek Testu 

Odporności na Obrażenia. 

 

ADEPCI SZTUK WALKI A MAGIA 

 Adept sztuk walki może tracić Punkty Magii jak każdy inny czarownik. Utrata taka ma 

natychmiastowy wpływ na zakupione moce - adept musi zlikwidować moce za 1 pełen punkt na 

każdy stracony Punkt Magii.  

 Gdy gracz dokonał już wydatku punktów na "zakup" mocy, moc ta nie może zostać 

zmieniona, można jednak "dokupić" wyższy jej stopień poprzez wydatek dalszych Punktów Magii w 

późniejszym czasie. Na przykład, jeżeli gracz "zakupił" Zabójcze Dłonie (Siła)C za 2 punkty, może 

udoskonalić tę moc do poziomu (Siła)Z "wydając" jeszcze 2 punkty. 
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RZUCANIE CZARÓW 

 

 Rzucanie czarów jest sztuką rzucania czarów. Z jej pomocą czarownik może kształtować siły 

przestrzeni astralnej i kierować nimi w celu uzyskania określonego efektu. Tak szamani, jak i 

magowie mogą rzucać czary bez ograniczeń, lecz szamani muszą uwzględniać modyfikatory za 

totem.  

 Choć obie grupy czarowników mogą rzucać czary, których w swych zastosowanie jest 

identyczne w systemie Shadowrun, każda z nich rzuca czary w inny sposób. 

 Mag hermetyczny kieruje siłami astralnymi poprzez bardzo specyficzne, dokładne i 

przećwiczone formuły. Większość działania to wysiłek umysłowy; proces rzucania czaru to zadanie 

polegające na ćwiczeniu umysłu i siły woli. Elementy działania fizycznego towarzyszą rzucaniu 

czaru, lecz są one tylko uzupełnieniem pracy wykonywanej przez umysł maga. Mag wypowiada kilka 

słów, wykonuje delikatny gest lub w pewien sposób używa jakiegoś symbolicznego materiału. 

Niezależnie od tego mag przywołuje w swym umyśle wielowymiarowe wyobrażenie formuły czaru, 

nakłada je na obecne siły rzeczywistości, kształtuje, ogniskuje i wyzwala w celu uzyskania 

zamierzonego efektu. Rzucanie konkretnego czaru odbywa się zawsze według tej samej procedury, 

chyba że zmienią się jakieś parametry procesu. 

 Szamani natomiast rzadko kiedy rzucają ten sam czar drugi raz tak samo. Na ich magię 

składają się intuicja, improwizacja i wyczucie chwili. Szaman nie wydaje poleceń siłom natury, lecz 

wzywa ich pomocy. Uważa je za swych sprzymierzeńców, a nie za narzędzia. Proces rzucania czarów 

przez szamana różni się w zależności od chwili i sytuacji. Wzywanie sił natury jest bardzo osobistym 

aktem i musi być odpowiednio dopasowane do okoliczności. Każdy taniec, każdy zaśpiewa, każda 

pieśń jest inna, ponieważ każdy moment jest inny. Tak więc czar za każdym razem rzucany jest 

inaczej. Podobnie jak mag, szaman używa umysłu dla przywołania niewidzialnych sił magii, lecz jego 

magia zawiera więcej elementów zewnętrznych, takich jak taniec, gestykulacja, zaśpiew czy pieśń. 

Większość tych elementów jest jednak dobrowolnym aktem woli - w nagłej konieczności, szaman 

może wezwać siły natury jednym szeptem. 

 Jak to już powiedziano, podkreślenia wymaga fakt, że choć sposoby czarowania magów i 

szamanów różnią się diametralnie, ich czary są jednakowe z punktu widzenia systemu gry. Dopóki 

gramy w Shadowrun, czar podmuchu many jest czarem podmuchu many, niezależnie od tego, czy 

rzuca go szaman, czy mag. Odgrywanie rzucania czaru przez gracza będzie inne, lecz procedura i 

statystyki czaru w systemie gry są takie same. 

 

RODZAJE CZARÓW 
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 Czary dzielą się na dwa rodzaje i pięć grup. Dwa rodzaje czarów to czary materialne i czary 

niematerialne, natomiast grupy to czary walki, detekcji, leczenia, iluzji i manipulacji. Każda grupa 

zawiera wiele czarów, wymienionych i opisanych w Zestawieniu czarów. 

 

Czary materialne 

 Czary materialne działają na materialne obiekty. Energia magiczna czaru materialnego 

ogniskowana jest na fizycznych cechach celu: jego gęstości, masie, ciężarze, wyglądzie itd. 

Wyłącznie czary materialne mogą oddziaływać na przedmioty nieożywione, takie jak ściany, skały 

itp. Czary te mogą działać na istoty ożywione, lecz wpływają na ich fizyczną naturę i strukturę.  

 Jeżeli celem czaru jest istota ożywiona, opiera się ona skutkom czaru materialnego używając 

swojej Budowy. Obiekty stworzone z pewnych materiałów mają wyższą odporność na magię. Więcej 

na ten temat pod hasłem Rzucanie czarów. Czary materialne zadając obrażenia zwykle powodują 

uszkodzenia - wyjątki będą zaznaczone w opisie. 

  

Czary niematerialne 

 Czary niematerialne wpływają na niematerialne składniki celu, takie jak duch czy emocje. To 

jedyny rodzaj czarów, który może wpływać na cele czysto magiczne. Żaden poziom czarów 

niematerialnych nie może wpływać na przedmioty nieożywione.  

 Czary niematerialne odpierane są za pomocą Siły Woli celu. Jeśli brak innej informacji, czary 

te zadają obrażenia w kategorii uszkodzeń. 

 

Czary walki 

 Czary walki są szybkie, gwałtowne, brutalne. Energia czaru walki kierowana jest do celu 

bezpośrednio przestrzeni astralnej poprzez jego aurę. Ściśle biorąc, cel atakowany jest od 

wewnątrz. Czary walki ignorują pancerze i zewnętrzne niemagiczne środki ochrony. 

 Cel czaru walki musi znajdować się na linii wzroku czarownika. Czarownik musi widzieć cel 

bezpośrednio - może zignorować przeszkody przezroczyste, takie jak czyste szkło, ale nie szkło 

przyciemniane czy jednostronnie matowe. Jeżeli czarownik nie widzi celu, nie może na niego 

oddziaływać, choćby był pewien jego położenia - musi widzieć cel. Więcej na ten temat pod hasłem 

Celowanie czaru oraz przy opisie czarów walki. 

 Czary walki mogą być czarami materialnymi lub niematerialnymi. 

 

Czary detekcji 

 Czary detekcji używane są dla zwiększenia wrażliwości zmysłów lub do analizy otoczenia. 

Pozwalają czarownikowi lub beneficjentowi czaru wyczuwać rzeczy w sposób normalnie 

niedostępny, widzieć lub słyszeć z dużej odległości itp. Są też czary pozwalające magowi wykrywać 

obecność innych istot, magii, życia albo wrogów. Patrz Zestawienie czarów detekcji. 

 Czary detekcji mogą być czarami materialnymi lub niematerialnymi. 
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Czary leczenia 

 Czary leczenia związane są z funkcjonowaniem organizmu i jego kondycją. Mogą służyć 

leczeniu chorób, ran, neutralizacji trucizn, mogą też wpływać na poziom atrybutów postaci. Patrz 

zestawienie czarów leczących. 

 Czary leczenia mogą być czarami materialnymi lub niematerialnymi. 

 

Czary iluzji 

 Czary iluzji ogłupiają zmysły. Z ich pomocą można oszukiwać, tworzyć rzeczy nie istniejące 

naprawdę, czynić rzeczy niewidzialnymi, stymulować zmysły czy też zapewniać prostą lub 

wyrafinowaną rozrywkę. Patrz zestawienie czarów iluzji. 

  Wpływające na umysł, czary iluzji są zwykle czarami niematerialnymi. 

 

Czary manipulacji 

 Czary manipulacji mogą transformować, transmutować, kierować lub animować materię albo 

energię. Są to potężne, złożone czary, trudne do opanowania i doskonalenia. Czary te mogą 

kierować uczuciami lub działaniem osoby, poruszać przedmioty, kształtować, kierować energią taką 

jak światło czy ogień lub ją tworzyć. Mogą zmieniać formę albo wygląd celu przekształcając jego 

strukturę. Patrz zestawienie czarów manipulacji. 

 W odróżnieniu od czarów walki, czary manipulacji wykorzystywane do brutalnej destrukcji 

tworzą materialny efekt, taki jak strumień ognia uderzający w cel z zewnątrz. Pozwala to celowi w 

pełni korzystać z pancerza lub podobnych środków ochrony. Czary walki uderzają cel od wewnątrz, 

omijając pancerz. Jednakże czary manipulacji nie podlegają tym samym ograniczeniom co do 

widoczności celu, co czary walki (Patrz Celowanie czaru i zestawienie czarów manipulacji).  

 Czary manipulacji mogą być czarami materialnymi lub niematerialnymi. 

 

ELEMENTY CZARU 

 Oprócz rodzaju i grupy, czar charakteryzują jeszcze inne elementy wpływające na jego 

działanie. Siła, Zasięg, Koszt, Czas trwania i Wyłączność wyjaśniamy są poniżej, przy czym 

dodatkowe szczegóły na ich temat są w razie potrzeby przedstawiane dalej, pod hasłem Rzucanie 

czarów. 

 

Siła 

 Element ten określa, jak silny jest dany czar. Czar o Sile 1 jest najsłabszym z danego typu. 

Aby czar mógł być rzucony, musi mieć Siłę co najmniej równą 1.  

 Czarownik uczy się czaru o konkretnej Sile. Może on wedle woli rzucić czar o zredukowanej, 

mniejszej Sile, lecz nigdy nie może rzucić czaru z większą Siłą, niż się nauczył. Jeżeli czarownik chce 

zwiększyć Siłę swego czaru, musi nauczyć się go na nowo (Patrz Nauka nowego czaru). 
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 Im wyższa Siła czaru, tym większy jest jego potencjalny efekt tym trudniej go odeprzeć. 

Czary o dużej Sile są również bardziej kosztowne - wymagają wydatkowania większej energii. 

Decydując, z jaką Siłą rzucić czar, czarownik zrównoważyć musi skuteczność czaru co do danego 

celu i własną zdolność pokrycia odpowiedniego wydatku energii.  

 Siła czaru wyznacza podstawową liczbę kości używanych do określenia sukcesu czaru. Do tej 

liczby dodać można kości z Puli Magii, wedle woli czarownika (Patrz też Rzucanie czarów). 

 

Zasięg 

 Wszystkie czary mają Zasięg, na jaki mogą być rzucane. Dla większości czarów zasięg 

oznaczony jest jako LW, co oznacza linię widzenia. Oznacza to, że jeśli tylko czarownik widzi cel, 

może go trafić, niezależnie od dystansu. Więcej na ten temat pod hasłem Celowanie czaru.  

 Inne czary, zwłaszcza czary leczenia, wymieniają dotyk jako swój zasięg. Rzucający taki czar 

musi fizycznie dotknąć zamierzonego celu, aby czar mógł zadziałać. Jeżeli cel nie życzy sobie być 

dotknięty, czarownik musi wykonać udany atak używając umiejętności walki wręcz (Patrz Walka w 

zwarciu).  

 Czary detekcji wpływające na zmysły mają ograniczony, lecz różny zasięg. Rzucając czar, 

czarownik wykonuje odrębny Test Siły na poziomie trudności 4 plus ewentualnie odpowiednie 

modyfikatory Obrażeń. Test ten może być wspomagany kośćmi z Puli Magii. Kości te muszą być 

jednak oddzielone od kości alokowanych dla wspomagania Testu Sukcesu Czaru. Liczbę sukcesów z 

Testu Siły mnożymy przez poziom Magii czarownika w celu ustalenia maksymalnego zasięgu 

działania czaru w metrach.  

 

Koszt 

 Koszt czaru informuje o tym, jak rzucenie czaru działa na samego czarownika. Czary o 

wyższym koszcie są bardziej energochłonne, bardziej wyczerpujące dla czarownika, który je rzuca, 

od tych o niższym koszcie.  

 Koszt czaru stopniujemy tak jak Poziom Obrażeń broni (S ogł., C ogł. itd.). Koszt można w 

gruncie rzeczy postrzegać jako atak energii kanalizowanej w procesie kształtowania czaru na 

rzucającego go czarownika. Im więcej energii zużywa czar (im większa jest jego Siła), tym większe 

potencjalne obrażenia ta sama energia może zadać rzucającemu czar.  

 Obrażenia wynikające z Kosztu czaru są zwykle ogłuszeniem, z wyjątkiem specjalnych 

okoliczności. Jeżeli Siła czaru przekracza poziom Magii czarownika, to obrażenia wynikłe z Kosztu 

czaru stają się uszkodzeniami. Ponieważ przekroczona została zdolność organizmu czarownika do 

przekazywania energii, potencjalne skutki wzrastają z poziomu zmęczenia (ogłuszenie) do 

rzeczywistych obrażeń (uszkodzenie), takich jak naciągnięcie mięśni, pęknięcie żył itp.  

 Obrażenia wynikające z Kosztu czaru odpiera się podobnie jak obrażenia wynikłe z walki. 

Czarownik rzuca liczbę kości równą Sile Woli na poziomie trudności równym Kosztowi opartemu na 
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Sile rzucanego czaru. Sukcesy zmniejszają poziom obrażeń (Patrz Rzucanie czaru, a zwłaszcza 

Test Uniknięcia Kosztu). 

 

Czas trwania czaru 

 Możliwe są następujące kategorie czasu trwania czaru w systemie Shadowrun: 

Natychmiastowy, Podtrzymywany i Permanentny.  

 Czary Natychmiastowe rzucane są w czasie Akcji Złożonej. Odnoszą skutek i znikają w tej 

samej akcji. Jednakże ich efekty są zwykle trwałe. Czary walki i niektóre czary manipulacji należą do 

tej kategorii.  

 Działanie Czarów Podtrzymywanych można wydłużać w czasie. Ich skutki trwają tak 

długo, jak długo czarownik koncentruje się na podtrzymywaniu czaru. Gdy rozprasza on swą uwagę 

lub gdy świadomie przerywa koncentrację, efekty czaru znikają. Czarownicy podtrzymujący czar 

otrzymują ogólny modyfikator +2 za każdy podtrzymywany czar do wszystkich testów, 

uwzględniany tak długo, jak długo trwa podtrzymywanie. Wynika to z koniecznośc i utrzymania 

koncentracji na kształtowaniu czaru. Czarownik może podtrzymywać jednocześnie co najwyżej tyle 

czarów, ile wynosi poziom jego umiejętności rzucania czarów. Czarownik może podtrzymywać czar 

korzystając jednocześnie z percepcji astralnej, lecz nie może tego robić dokonując astralnej 

projekcji.  

 Czary Permanentne muszą być podtrzymywane przez pewien czas, zanim ich efekt stanie 

się rzeczywiście permanentny. Przykładem są czary leczenia. Jeżeli czarownik porzuci czar przed 

upływem wymaganego czasu, skutki czaru nie stają się trwałe, lecz znikają.  

 

Wyłączność 

 Wyuczony czar może zostać wybrany jako wyłączny. Oznacza to, iż czar ten nie może być 

wiązany z innym ani też rzucany w trakcie podtrzymywania innych czarów. Czar wyłączny to jedyny 

czar, na którym czarownik może się koncentrować w danej chwili, zarówno podczas rzucania, jak i 

podtrzymywania efektu. Pozwala to jednak na rzucanie czaru wyłącznego z efektywnie większą Siłą 

(Patrz Nauka nowego czaru). 

 

WIĄZANIE CZARÓW 

 Rzucanie czaru wymaga Akcji Złożonej. Czarownicy mogą jednak wiązać kilka czarów w jeden 

długi czar i rzucać je jednocześnie w trakcie jednej Akcji Złożonej. Czarownik otrzymuje modyfikator 

+2 do wszystkich poziomów trudności przy rzucaniu wiązanych czarów oraz do uniknięcia Kosztu za 

każdy wiązany czar. Tak więc czarownik próbujący rzucić powiązane czary Psychicznej Strzały i 

Pancerza uwzględnia modyfikator +2 do wszystkich testów związanych z rzucaniem tych dwóch 

czarów. Dodatkowo, kości z Puli Magii muszą być alokowane odrębnie dla każdego z wiązanych 

czarów (Patrz Pula Magii).  

 Wiązane zaklęcia rozstrzygane są w kolejności wskazanej przez czarownika.  
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WIĘCEJ NIŻ JEDEN CEL 

 Czarownik może rzucić pojedynczy czar na kilka celów naraz. Dokonując tego, musi jednak 

podzielić kości Siły czaru pomiędzy cele. Na przykład rzucając czar o Sile 6 na trzy cele, czarownik 

może rozdzielić kości po 2 na każdy cel albo 4 na pierwszy i po 1 na pozostałe dwa, albo w dowolnej 

innej kombinacji.  

 Czarownik musi wtedy wykonać trzy odrębne Testy Uniknięcia Kosztu na podstawowym 

poziomie trudności równym początkowemu, nie podzielonemu Kosztowi czaru. Kości z Puli Magii 

muszą być alokowane indywidualnie dla każdego celu i dla każdego Testu Uniknięcia Kosztu.  

 

RZUCANIE CZARÓW 

 Wszelkie rzucanie czarów dokonuje się w punkcie C (Rozstrzyganie Akcji) sekwencji Rundy 

Walki. Jednakże w trakcie wcześniejszego etapu Deklarowania Akcji czarownik posiada dodatkową 

opcję - może dokonać alokacji kości z Puli Magii na wszystkie spodziewane w tej Fazie Walki testy. 

Wtedy właśnie czarownik powinien przypisać kości z Puli Magii do wspomagania Testu Sukcesu 

czaru, testu Uniknięcia Kosztu lub do wykorzystania na Obronę magiczną. 

 Poniższe zestawienie opisuje podstawowe etapy rzucania czaru. Każdy etap jest szczegółowo 

omówiony w dalszej części tekstu. Pamiętaj - rzucanie czarów odbywa się w trakcie etapu 

Rozstrzygania Akcji w Rundzie Walki. 

 

 A. Określenie czaru 

Określamy czar i jego specyfikę. Należy sprawdzić, czy wybrany czar lub czar aktualnie 

podtrzymywany nie są czarami wyłącznymi. Ustalamy rodzaj i grupę czaru oraz czas jego trwania.  

 

 B. Określenie celu 

Wybieramy cel czaru i sprawdzamy, czy jest on dostępny - uważajmy na ograniczenia co do 

linii wzroku. Ustalamy podstawowy poziom trudności zależny od czaru i od celu. Poziomy trudności 

dla czarów rzucanych na przedmioty nieożywione podane są w Tabeli odporności obiektów. 

 

 C. Uwzględniamy modyfikatory okolicznościowe 

Modyfikatory wynikające ze zranienia, osłony i widoczności odnoszą się do rzucania czarów. 

Dla celów znajdujących się w kręgu hermetycznym, w wigwamie świętych przedmiotów lub w 

obszarze czaru Psychicznego Muru uwzględnić trzeba modyfikator +1 za każde 2 stopnie kręgu czy 

wigwamu lub za każde 2 punkty Siły czaru Psychicznego Muru. Każdy aktualnie podtrzymywany czar 

dodaje +2 do poziomu trudności. 

 

 D. Test Sukcesu czaru 
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Rzucamy liczbę kości równą Sile czaru plus kości alokowane z Puli Magii na skorygowanym 

poziomie trudności. Liczymy sukcesy.  

Jeżeli czar nie wymaga wykonania Testu Odparcia czaru przez cel, odnosimy sukcesy 

czarownika do opisu działania czaru w celu ustalenia ostatecznego efektu. 

 

 E. Test Odparcia czaru 

Jeśli to konieczne, wykonujemy Test Odparcia czaru przez cel. Rzucamy liczbę kości równą 

Budowie lub Sile Woli celu (w zależności od rodzaju czaru - materialny lub niematerialny), na 

poziomie trudności równym Sile czaru. Liczymy sukcesy. Czarownicy mogą dodać nie wykorzystane 

kości z Puli Magii do tego testu.  

 

Jeśli czar był zadającym obrażenia czarem manipulacji, w miejsce tego testu wykonujemy 

Test Uniknięcia Obrażeń, tak jak przy rozstrzyganiu walki na dystans. Więcej o tym pod hasłem 

Walka na dystans i Czary manipulacji). 

 

 F. Określenie rezultatu 

Porównujemy sukcesy. Jeżeli rzucający czar uzyskał więcej sukcesów niż cel, efekt czaru 

określamy na podstawie liczby sukcesów netto czarownika (o ile sukcesów ma więcej niż cel). Efekt 

ustalamy według opisu działania czaru. Jeżeli to cel uzyskał więcej sukcesów, czar został rzucony, 

lecz nie odniósł żadnego skutku.  

 

 G. Test Uniknięcia Kosztu 

Aby wykonać Test Uniknięcia Kosztu, rzucamy liczbę kości równą Sile Woli czarownika plus 

ewentualne kości alokowane z Puli Magii, na poziomie trudności równym zmodyfikowanej Sile czaru. 

Liczymy sukcesy i zmniejszamy obrażenia wynikające z Kosztu czaru o jeden poziom za każde dwa 

uzyskane sukcesy. Pozostałe obrażenia (jeżeli jakieś zostały) nanosimy na Kontrolkę Kondycji w 

części "Ogłuszenie", lub jeśli Siła czaru przekracza poziom Magii czarownika, w części 

"Uszkodzenie". 

 

 

Celowanie czaru 

 Wybierając cel bądź cele dla czaru, czarownik może wybrać cokolwiek na swej linii wzroku. 

Kontakt wzrokowy jest tu kluczową koncepcją. Czarownik nie może oddziaływać bezpośrednio na 

coś, czego nie widzi. Lornetka, okulary, luneta i inne urządzenia służą wzmocnieniu wzroku 

czarownika dla potrzeb rzucania czaru, może również pomóc magia lub technologia pokonująca 

ciemności. Czarownikowi nie wolno jednak rzucać czarów bezpośrednio na istoty niewidzialne albo 

istoty w przestrzeni astralnej, chyba że korzysta z odpowiednio wzmocnionej wizji lub percepcji 

astralnej. Również zdalne systemy przekazywania obrazu, takie jak ekran telekomu, kamera 
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systemu bezpieczeństwa lub czary zdalnego postrzegania jak jasnowidztwo są bezużyteczne przy 

rzucaniu czarów. Dobrą regułą jest stwierdzenie, że czarownik musi widzieć cel na własne oczy lub 

poprzez naturalne ich wzmocnienie - obraz celu musi być rzeczywistym, pierwotnym obrazem, nie 

przekształcanym przez żadne pośrednie media. Tak więc czar można rzucić używając lornetki 

optycznej, lecz lornetka elektroniczna pokazująca cyfrowy obraz celu po obróbce komputerowej jest 

bezużyteczna. 

 Lustra działają dobrze, a i przezroczyste szkło nie stanowi przeszkody, lecz jeśli czarownik 

znajduje się po niewłaściwej stronie weneckiego lustra, to nici z rzucania czaru. Cyberoczy działają, 

ale to dlatego, że czarownik zapłacił za nie swą Esencją. Nie zadziałają natomiast kamery droida. 

Więcej rozważań na temat wizji i celowania czarów znajdziesz pod hasłami Czary walki, Czary i 

przestrzeń astralna i Czary manipulacji. 

 

Poziomy trudności czarów 

 Poziom trudności konkretnego czaru zależy od jego rodzaju i grupy. Jeżeli celem jest istota 

ożywiona, poziomem trudności jest zwykle poziom jej Siły Woli dla czarów niematerialnych lub 

Budowy dla czarów materialnych. Jeżeli celem czaru materialnego jest obiekt nieożywiony, poziom 

trudności znajdujemy w Tabeli odporności obiektów poniżej.  

 Czary leczenia mają odrębne poziomy trudności - Patrz opisy poszczególnych czarów.  

 Dystansowe czary manipulacji zadające obrażenia, takie jak Strumień Ognia, charakteryzuje 

podstawowy poziom trudności 4. Stosuje się do niego modyfikatory okolicznościowe. 

 

Obiekty nieożywione 

 Poziom trudności dla czaru rzucanego na obiekt nieożywiony wynika z rodzaju materiału, z 

jakiego obiekt ten jest wykonany. Im wyższy poziom technologiczny obiektu, albo poziom 

przetworzenia materiału, tym trudniejsze magiczne oddziaływanie na ten obiekt. Przykłady podano 

poniżej, w Tabeli odporności obiektów.  

 Podane poziomy trudności odnoszą się do Testu Sukcesu czaru. 

 

TABELA ODPORNOŚCI OBIEKTU 

Rodzaj Poziom 

trudności 

Obiekty naturalne (drzewa, ziemia, nie przetwarzana woda) 3 

Obiekty/ materiały produkowane o niskim poziomie technologicznym 

(cegła, skóra, zwykły plastik) 

5 

Obiekty /materiały produkowane o wysokim poziomie technologicznym 

(plastik wysokiej jakości, stopy metali, sprzęt elektroniczny) 

8 

Obiekty wysoko przetworzone (komputery, złożone odpady toksyczne) 10 lub więcej 
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Czary działające na obszar 

 Niektóre czary manifestują się na określonym obszarze, co pozwala im oddziaływać na więcej 

niż jeden cel naraz. Podstawowy promień działania dla takich czarów jest, niezależnie od grupy 

czaru, równy poziomowi Magii czarownika wyrażonemu w metrach. Niezależnie od intencji 

czarownika czar działający na obszar dotyka jednakowo wszystkich możliwych celów w obszarze 

działania, zarówno wrogów jak i sprzymierzeńców lub osoby neutralne. Z tego powodu czarownicy 

często manipulują promieniem działania czaru, zmniejszając go. Dokonujemy tego wycofując kości 

Siły z Testu Sukcesu czaru. Czarownik może zmniejszyć promień czaru o 1 metr za każde 2 kości Siły 

wycofane z testu. Czarownik może również zwiększyć promień działania czaru. Czyni się to w 

podobny sposób, lecz tym razem każda 1 kość wycofana z Testu Sukcesu czaru zwiększa promień 

działania o 1 metr (skupianie energii czaru jest trudniejsze niż jej rozpraszanie po większym 

obszarze). Liczba kości wycofanych w celu kontroli promienia działania nie może przekraczać Siły 

czaru. Nawet jeśli wycofano wszystkie kości Siły czaru, kości z Puli Magii mogą wspomagać test, w 

liczbie co najwyżej równej początkowej Sile czaru.  

 Wykonując Test Sukcesu czaru działającego na obszar, rzucamy kości tylko raz, a następnie 

uzyskany wynik odnosimy do poziomów trudności dla poszczególnych możliwych celów w promieniu 

działania. Sukcesy czarownika liczone są oddzielnie dla każdego celu w promieniu działania czaru.  

 

Modyfikatory okolicznościowe 

 Standardowe modyfikatory za zranienie oraz modyfikatory za osłonę i widoczność odnoszą 

się do rzucania czarów. Im trudniej zobaczyć cel, tym trudniej go trafić.  

 Ochrona magiczna, na przykład czar Psychicznego Muru, powoduje konieczność 

uwzględnienia modyfikatora +1 za każde 2 punkty Siły czaru. Modyfikator ten odnosi się do 

wszystkich czarów rzucanych przez Mur, z wyjątkiem czarów rzucanych przez czarownika, który ten 

Mur stworzył.  

 Czary rzucane wewnątrz kręgu hermetycznego lub wigwamu świętych przedmiotów 

uwzględniać muszą dodatkowo modyfikator +1 za każde 2 stopnie kręgu czy wigwamu. Modyfikator 

ten odnosi się do wszystkich czarów, z wyjątkiem czarów rzucanych przez maga, który wykreślił 

krąg lub szamana o totemie właściwym dla wigwamu.  

 Jeżeli czarownik podtrzymuje aktualnie jakiś czar, uwzględniamy dodatkowy modyfikator +2 

za każdy podtrzymywany czar.  

 Czary wymagające Dotyku (konieczność wystąpienia bezpośredniego fizycznego kontaktu) 

uwzględniają wyłącznie modyfikatory za zranienia.  

 

Test Sukcesu czaru 

 Aby określić, czy rzucanie czaru zakończyło się po myśli czarownika, wykonujemy Test 

Sukcesu liczbą kości równą Sile czaru plus ewentualne kości alokowane z Puli Magii, na poziomie 

trudności wyliczonym w sposób wcześniej przedstawiony. Jeżeli czarownik nie uzyska żadnego 
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sukcesu, czar nie udał się - nie wywołał żadnych skutków. Jeżeli na wszystkich kościach uzyskano 

jedynki, czarodziej popełnił duży błąd (Reguła Jedynki) - poziom trudności dla Testu Uniknięcia 

Kosztu wzrasta o +2. Jeżeli uzyskano sukcesy, liczymy je i odnotowujemy ich liczbę.  

 Jeżeli czar nie wymaga od celu Testu Odparcia czaru, odnosimy liczbę sukcesów do opisu 

działania czaru w celu ustalenia końcowych skutków.  

 

 Jason Eldrich rzuca czar Strzałki Mocy na pewnego najemnika. Czar ten ma Siłę 4, a Jason 

alokuje dodatkowych 6 kości ze swej Puli Magii. Budowa najemnika wynosi 5. 

 Jason otrzymał już lekkie uszkodzenie, z czego wynika +1 do poziomu trudności Testu 

Sukcesu jego czaru. Najemnik jest odkryty - nic nie blokuje linii wzroku Jasona, widzi on swój cel 

doskonale. Nie stosujemy więc modyfikatorów za osłonę bądź widoczność. Czar nie jest wyłączny, a 

czarownik nie podtrzymuje żadnych innych czarów, nie ma więc już innych modyfikatorów.  

 Czas na rzut - Jason ma 10 kości (4 + 6), a jego poziom trudności wynosi 6 (5 + 1). Uzyskuje 

wyniki 1, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Pięć kości dało wynik równy poziomowi trudności, Jason ma więc 

5 sukcesów. 

 

Test Odparcia czaru 

 Jeżeli czar tego wymaga, cel wykonuje teraz Test Odparcia czaru. Podstawowa liczba kości w 

tym teście równa jest poziomowi atrybutu, za pomocą której cel opiera się czarowi (Budowa lub Siła 

Woli). Jeżeli celem jest czarownik, który ma kości w Puli Magii lub alokował kości dla Magicznej 

obrony (Patrz Magiczna obrona), może on dodać te kości do testu.  

 Poziom trudności tego testu jest równy Sile odpieranego czaru. 

 

Najemnik, na którego Jason Eldrich rzucił czar Strzałki Mocy, wykonuje teraz swój Test Odparcia 

Czaru. Jego Budowa wynosi 5, więc rzuca 5 kości na poziomie trudności 4 - tyle wynosi Siła czaru. 

Jako że najemnik nie jest czarownikiem, nie może dodać kości z Puli Magii do testu, a że jakoś nikt 

nie pomyślał o objęciu go Magiczną obroną, wszystko, czym dysponuje najemnik, to 5 kości.  

 Rzut daje wyniki 2, 2, 3, 5, i 6. Dwie kości dały wynik 4 lub lepszy, więc najemnik ma 2 

sukcesy. 

 

 Jeżeli rzucany czar jest zadającym obrażenia czarem manipulacji, test ten zastępujemy 

Testem Uniknięcia Obrażeń, jak przy Walce na dystans. Wynika to z faktu, iż czary manipulacji 

wykorzystywane do niszczenia tworzą energię w świecie materialnym, a następnie posyłają ją w 

kierunku celu, podobnie jak broń dystansowa. Więcej na ten temat pod hasłem Czary manipulacji. 

 

Określenie rezultatu czaru 

 Jeżeli Test Odparcia czaru nie jest konieczny, sukcesy uzyskane w Teście Sukcesu czaru 

odnosimy bezpośrednio do opisu czaru w celu ustalenia jego skutków.  
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 W przypadku celu wykonującego Test Odparcia, porównujemy liczbę sukcesów rzucającego 

czar z liczbą sukcesów celu uzyskanych w Teście Odparcia czaru. Jeżeli cel uzyskał więcej sukcesów, 

czar nie ma na niego wpływu. Czar został jednak rzucony poprawnie, więc jego manifestacja może 

być widoczna, mimo iż nie ma wpływu na cel.  

 Jeżeli czarownik i jego cel uzyskają tę samą liczbę sukcesów, remis rozstrzygamy na korzyść 

rzucającego czar, przy czym czar odnosi swój minimalny efekt. Na przykład, większość czarów walki 

zadaje obrażenia poczynając od poziomu obrażeń Lekkich. W przypadku remisu taki czar zada 

obrażenia Lekkie. Niektóre czary nie mają jednak minimalnego efektu. Takie czary, wymagają co 

najmniej 1 sukcesu na korzyść czarownika by odniosły skutek.  

 Jeżeli rzucający czar uzyska więcej sukcesów niż cel, czar się powiódł. Rozmiary efektu 

wynikają z różnicy pomiędzy liczbą sukcesów rzucającego czar i jego celu.  

 Mistrzowie Gry oraz gracze koniecznie powinni odnieść się do opisu danego czaru oraz do 

opisu jego rodzaju i grupy, aby nie przeoczyć żadnych zasad specjalnych. Obiekty, do których nie 

stosuje się specjalnych reguł (jak do Pojazdów) przy odpieraniu czaru używają liczby kości równej 

wartości podanej w Tabeli odporności obiektów. 

 

 Czar Jasona - Strzałka Mocy - podziałał na najemnika. Jason ma 5 sukcesów, najemnik tylko 

2. Różnica wynosi 3 na korzyść Jasona, a więc czar zadziałał z mocą 3 sukcesów.  

 Zgodnie z opisem czaru, zadaje on obrażenia Lekkie. Czar uzyskał 3 sukcesy, ponieważ 

jednak wymaga 2 sukcesów w celu zwiększenia obrażeń o jeden poziom, najemnik otrzymuje 

jedynie Średnie uszkodzenie. Gdyby Jason miał 6 sukcesów, albo najemnik o 1 sukces mniej, 

różnica wyniosłaby 4, a najemnik dostałby Ciężkie uszkodzenie. 

 

Test Uniknięcia Kosztu 

 Wreszcie czarownik wykonać musi Test Uniknięcia Kosztu czaru. Rzucamy podstawową 

liczbę kości równą Sile Woli czarownika, dodając ewentualne kości wydatkowane uniknięcie Kosztu 

z Puli Magii. Poziomem trudności jest Siła czaru zmodyfikowana przez ewentualne wskazówki co do 

Kosztu zawarte w opisie danego czaru. Modyfikatory wynikające z celu nie odnoszą się do tego testu. 

Każde 2 sukcesy uzyskane w Teście Uniknięcia Kosztu obniżają Koszt o jeden poziom.  

 

 Jason martwi się teraz Kosztem swojego czaru. Jego Siła Woli wynosi 6, a do wspomagania 

Testu Uniknięcia Kosztu przeznaczył ostatnie 2 kości z Puli Magii. Daje mu to łącznie rzut 8 kości na 

poziomie trudności 4. Czar Strzałki Mocy ma Koszt na poziomie Lekkich obrażeń, więc Jason 

potrzebuje tylko 2 sukcesów, aby obniżyć Koszt do 0. 

 Szczęście Jasona zawiodło w tym rzucie - wyniki to 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, i 4. Tylko na jednej kości 

wynik jest równy lub lepszy od 4. Oznacza to 1 sukces. Ponieważ do obniżenia Kosztu czaru o 1 

poziom potrzebne są 2 sukcesy, Jason nie może tego zrobić i otrzymuje Lekkie ogłuszenie.  
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DOSTRZEGANIE RZUCANIA CZARU 

 Jak oczywiste jest rzucanie czaru? Nie bardzo, chyba że patrzący wygląda oznak stosowania 

magii i wie, na co patrzy. Złożoność czaru i ilość używanej mocy również mają tu znaczenie. 

 Zauważenie rzucania czaru wymaga Testu Percepcji, a więc rzutu liczby kości równej 

Inteligencji na poziomie trudności równym podwojonej różnicy między poziomem Magii czarownika 

a Siłą czaru. Dla przykładu, powiedzmy, że czarownik o Magii równej 6, próbuje niepostrzeżenie 

rzucić czar o Sile 4. Patrząca na to postać musi wykonać udany test na poziomie trudności 4 

(podwojone 6 - 4), aby zauważyć rzucanie czaru. Gdyby Siła czaru wynosiła 2, poziom trudności 

wyniósłby 8.  

 Stosujemy tu również modyfikatory okolicznościowe. Patrz Percepcja - jest tam lista 

najczęstszych modyfikatorów. Poza tam wymienionymi Mistrz Gry może zechcieć zastosować 

dodatkowy modyfikator -2, jeżeli obserwator sam jest czarownikiem. Postać dokonująca astralnej 

projekcji lub postrzegania automatycznie zauważa wielokolorowe fenomeny astralne związane z 

rzucaniem czaru. 

 

MAGICZNA OBRONA 

 Czarownicy mogą, bezpośrednio po deklaracji swoich akcji, przeznaczyć kości z Puli Magii na 

wzniesienie Magicznej Obrony. Jest to efekt przestrzenny obejmujący wszystkie postaci czy obiekty 

w bezpośrednim polu widzenia wznoszącego Obronę czarownika - wszystkie, których czarownik 

zechce bronić.  

 Kości Magicznej Obrony funkcjonują jak defensywna Pula Magii dla wszystkich, których mają 

bronić, wliczając w to czarownika wznoszącego Obronę. Kiedy objęte Obroną postaci czy obiekty 

zostaną zaatakowane magią, czarownik, który uprzednio wzniósł Magiczną Obronę, może 

zadecydować o wykorzystaniu przeznaczonych na Obronę kości w celu chronienia danego celu. 

Zużyte kości Magicznej Obrony przepadają, do momentu ewentualnego ponownego wzniesienia 

Obrony po odnowieniu Puli Magii. Przeznaczenie kości dla Magicznej Obrony musi być wtedy 

deklarowane ponownie. 

 Aby móc skorzystać z Magicznej Obrony, postać musi być w polu widzenia czarownika w 

chwili, gdy kości Obrony używane są dla jej dobra. Tu również, jak przy rzucaniu czaru, jedyne 

działające metody to zwykły wzrok lub jego naturalne wzmocnienie. 

 

 Neddy, zraniony już w poprzedniej walce, stał na czatach, gdy jego kumple dokonywali 

wieńczącej dzieło wyjątkowo ciężkiej roboty wymiany danych na nujeny. Neddy przeznaczył 6 kości 

ze swej Puli Magii na Magiczną Obronę obejmującą tych kumpli, których widzi (czterech z nich) oraz 

torbę z towarem.  

 Nagle coś idzie nie tak - magia zaczyna spływać na miejsce spotkania. Celem jest dwóch 

kumpli Neddy'ego, więc Neddy wydaje po 2 kości Magicznej Obrony na każdego z nich (razem 4). 
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Pozostałe 2 kości trzyma w zapasie, na wypadek dalszych niespodzianek - pierwszy czar może być 

tylko dywersją. 

 Gdy dwie chronione postacie wykonują swój Test Odparcia czaru, dodają 2 dodatkowe kości 

do rzutu, dzięki kościom Magicznej Obrony danym im przez Neddy'ego.  

 

NAUKA NOWEGO CZARU 

 Zanim czarownik będzie zdolny do rzucenia danego czaru, musi się go nauczyć. Może uczyć 

się od innego czarownika, który zna ten czar, lub zaprojektować czar samemu, znając odpowiednią 

formułę. Projektowanie czarów nie zostało omówione w tej książce - zawarte jest w The Grimoire 

(Księga Magii) - podręczniku zaawansowanej magii dla systemu Shadowrun. 

 Nauczyciele są kosztowni. Nauczyciel nie może robić nic innego poza ćwiczeniem ucznia sam 

na sam, dopóki uczeń nie opanuje czaru. Jeżeli nauczyciel wycofa się, zanim czarownik opanuje 

czar, cała dotychczasowa nauka idzie na marne. Nauczyciele cenią się na tyle, ile tylko rynek jest w 

stanie znieść - typowa cena to 1 000 razy Siła czaru plus koszty utrzymania.  

 Nauczanie czaru nie stawia wymagań co do poziomu Magii nauczyciela, jak czyni to rzucanie 

czaru. Dopóki nauczyciel jest jeszcze aktywny (jego Magia wynosi przynajmniej 1), może uczyć 

czaru o dowolnej pożądanej przez ucznia Sile, aż do Siły, z jaką sam nauczyciel zna czar.  

 Szaman ucząc się nowego czaru spędza czas na tańcach, zaśpiewach, nie przerywając aż do 

skutku. Prowadzi to do stanu uniesienia emocjonalnego, koniecznego do odnalezienia energii 

właściwej dla czaru. Szaman musi uczyć się w wigwamie świętych przedmiotów o stopniu 

przynajmniej równym Sile poznawanego czaru. Mag natomiast uczy się poprzez medytacje, 

intensywne studia literatury oraz rytuały formalne. Mag potrzebuje ciszy, spokoju i biblioteki 

hermetycznej stopnia co najmniej równego Sile czaru.  

 Szamani i magowie są dla siebie kiepskimi sąsiadami i jeszcze gorszymi współlokatorami. 

Różnice pomiędzy "hermetycznymi ponurakami", "molami książkowymi" a "imprezowymi 

szamanami" należą do stałego repertuaru gagów w triwizyjnej komedii "Nieoczekiwany czarowników 

zbór". 

 Nauka czaru wymaga Testu Sukcesu liczbą kości równą poziomowi umiejętności rzucanie 

czarów i Teoria Magii postaci. Poziom trudności jest podwojeniem Siły poznawanego czaru. Szaman 

uwzględnia przy tym modyfikatory za totem, jeśli mają one zastosowanie. Mag może uzyskać 

dodatkowe kości za pomocą właściwego dla danego czaru żywiołu. Stosujemy też wszelkie 

modyfikatory za zranienia, złe warunki, podtrzymywane czary itd. 

 Jeżeli nauczyciel czaru posiada odpowiednia umiejętność specjalną, jak na przykład. 

Nauczanie, może wykonać Test Nauczania na poziomie trudności równym Sile czaru pomniejszonej 

o Inteligencję ucznia, przy minimalnym poziomie trudności 2. Sukcesy tego testu zmniejszają 

poziom trudności dla testu ucznia.  
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 Nauka czaru wymaga poświęcenia podstawowej liczby dni równej pożądanej Sile czaru. 

Liczbę tę dzielimy przez liczbę sukcesów. Minimalny czas nauki to 1 dzień. Na naukę czaru 

wydajemy też punkty Karmy w liczbie równej żądanej Sile czaru. 

 Jeżeli gracz nie uzyska żadnych sukcesów, próba nauki nie powiodła się. Czarownik stracił 

tylko czas - tyle dni, ile wynosiła Siła czaru. Na jego szczęście za nieudaną naukę nie wydajemy 

Karmy, ale za to nauczyciel i tak zażąda zapłaty. I nie próbujcie wykołować faceta, który może rzucić 

Kulę Ognia, jasne? 

 

CZARY O OGRANICZONYM ZASTOSOWANIU 

 Ucząc się czaru, czarownik może przyjąć ograniczenia w jego użytkowaniu, nawet jeśli 

nauczyciel nie zna czaru w takiej formie. Ograniczenia, o których mowa, to wyłączność czaru i 

wymóg użycia fetyszu. Po nauczeniu się takich czarów czarownik może używać ich z Siłą większą niż 

jego Magia, bez ryzyka otrzymania uszkodzeń. Modyfikator Siły czaru objętego ograniczeniem 

stosuje się doń permanentnie. Jeżeli czarownik zechce poznać ten czar w inny sposób, musi uczyć 

się go na nowo, co pozwoli mu poznać obie wersje czaru. 

 Wyłączność czaru pozwala na rzucenie go tak, jak gdyby jego Siła dla potrzeb ustalenia 

efektu była większa o 2 punkty. Koszt ustalany jest jednak na podstawie normalnej Siły czaru. 

Rzucając czar wyłączny, czarownik nie może podtrzymywać żadnych czarów ani też rzucać innych w 

tej samej akcji. Podtrzymując czar wyłączny, czarownik nie może rzucać innych czarów ani też 

korzystać z innej magicznej umiejętności. 

  

 Neddy, którego Magia wynosi 6, chciałby móc rzucać naprawdę morderczą Kulę Ognia. 

Akceptuje modyfikator za wyłączność czaru (-2) i uczy się czaru z Siłą 6. Może on teraz rzucać Kulę 

Ognia z Siłą 8 bez przekraczania poziomu swojej Magii, ale z uwzględnieniem wszystkich restrykcji 

związanych z Wyłącznością czaru. 

 

 Czar z wymogiem użycia fetysza rzucany jest z Siłą o 1 punkt wyższą poprzez fetysz 

wielorazowy i z Siłą o 2 punkty wyższą poprzez fetysz jednorazowy. Czarownik do rzucenia czaru 

potrzebuje pewnego materialnego przedmiotu, wybieranego podczas nauki czaru. Rekwizyt ten jest 

fetyszem - to antropologiczny termin oznaczający przedmiot rytualny w "prymitywnej" magii 

(prymitywnej dla wykształconych mieszczuchów, być może). Aby użyć fetysza, czarownik musi 

trzymać go w ręce; jeśli nosi fetysz na sobie, wystarczy, że go dotknie. Fetysz przynależy do 

konkretnego czaru - ten sam nie może służyć rzucaniu różnych czarów.  

 Fetysze można kupić od talizmaniaka, za cenę zależną od grupy czaru. Czarownik nie może 

zastąpić jednego fetysza innym, ale fetysz wielorazowy to trwały przedmiot, którego można używać 

raz za razem. Fetysz jednorazowy zostaje zużyty lub zniszczony podczas rzucania czaru. Innymi 

słowy, taki czar potrzebuje amunicji, którą trzeba za każdym razem wymieniać.  

 Można nauczyć się czaru z użyciem wielo- lub jednorazowego fetysza, ale nie z oboma naraz.  
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 Czarownik może alokować kości z Puli Magii do czaru wyłącznego lub czaru z wymogiem 

fetysza na podstawie zmodyfikowanego poziomu Siły. Więcej o tym pod hasłem Pula Magii. 

 

Fetysze szamańskie 

 Wielorazowe: bębny, grzechotki, noże, tomahawki, włócznie, rzeźbione różdżki z drzewa 

lub kości, tradycyjne ozdoby, rzeźby, maski, woreczki ze świętymi lekarstwami, skomplikowanymi 

mieszaninami minerałów, ziół i zwierzęcych szczątków. 

 Jednorazowe: małe wiązanki ziół, dziwnego kształtu gałązki, sierść zwierząt, pióra ptaków, 

małe kamienie lub kryształy, miniaturowa broń, kawałki kości, muszelki itp. 

 

Fetysze hermetyczne 

 Wielorazowe: pałeczki z ornamentami (zwykle z kamieniami lub metalami szlachetnymi), 

pierścienie, amulety i inna biżuteria, skomplikowane ilustrowane zwoje z diagramami itp. 

 Jednorazowe: malutkie talizmany, chemiczne mieszaniny, eliksiry, kryształy lub kamienie, 

malowane maskotki itp. 

 

Czary początkowe 

 Jeśli Mistrz Gry udzieli pozwolenia czarownik może rozpocząć grę z czarami mającymi 

modyfikatory Siły. Czar taki kupujemy według oryginalnej Siły (płacąc liczbę punktów równą Sile), 

następnie modyfikowanej według modyfikatora Siły. 

 Dla początkujących postaci obowiązuje jednak ograniczenie maksymalnej Siły czaru do 6. 

 

MAGIA RYTUALNA 

 Magia rytualna to proces rzucania czaru, w którym jest on budowany stopniowo, przez wiele 

godzin. Pozwala to na współpracę czarowników, łączenie ich mocy i umiejętności. Pozwala to też 

czarownikom rzucać czar na cele, które nie znajdują się w zasięgu wzroku. Do wszystkich 

opisywanych pod tym hasłem testów używamy poziomu Koncentracji na magii rytualnej 

umiejętności rzucania czarów. 

 Szaman oddający się magii rytualnej musi znajdować się w wigwamie świętych przedmiotów 

stopnia przynajmniej równego Sile rzucanego poprzez rytuał czaru. Mag musi przebywać w 

odpowiednim dla czaru kręgu hermetycznym, stopnia co najmniej równego Sile czaru. 

 Magia rytualna wymaga specjalnych materiałów. Są to pewne standaryzowane składniki, co 

do których czarownik musi jedynie ponosić koszty i notować, co ma pod ręką. Poniżej podano koszt 

materiałów koniecznych do rytualnego rzucania różnych czarów: 

 materiały do detekcji kosztują 100 razy Siła czaru, 

 materiały leczenia kosztują 500 razy Siła czaru 

 materiały iluzji kosztują 100 razy Siła czaru 

 materiały manipulacji kosztują 1000 razy Siła czaru 
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 Czarownicy nie mogą rzucać czarów walki poprzez magię rytualną. W procesie rzucania czaru 

materiały zużywają się niezależnie od wyniku. 

 

POWIĄZANIE MATERIALNE 

 Jeżeli czarownik nie widzi celu, potrzebne jest mu powiązanie materialne, aby mógł rzucić 

czar poprzez magię rytualną. Jeżeli cel to istota ożywiona, powiązaniem takim jest mała próbka 

zawierająca wzór DNA celu. Jeżeli cel to obiekt nieożywiony, powiązaniem będzie fragment 

integralnej struktury celu. Na przykład, czarownik może rzucić czar magii rytualnej na budynek, 

korzystając z cegły wyjętej z jednej ze ścian, ale nie dokona tego posiadając jedynie obraz, który 

wisiał w środku. 

 Jeżeli jednak czar przygotowuje grupa rytualna, jeden z czarowników może astralnie 

naprowadzić czar na cel, czyniąc zbędnym powiązanie materialne (Patrz Naprowadzanie astralne 

poniżej). 

 

GRUPY RYTUALNE 

 Magia rytualna pozwala czarownikom na współdziałanie w rzucaniu czaru, jednakże wszyscy 

członkowie grupy muszą znać ten czar. Czarownicy powinni należeć do tej samej tradycji, 

aczkolwiek szamani różnych totemów mogą tworzyć jedną grupę rytualną. Maksymalna liczebność 

grupy rytualnej równa jest najniższej umiejętności rzucania czarów wśród członkami grupy - 

wytrzymałość łańcucha wyznacza najsłabsze ogniwo. Jeżeli czarownik posiada przykładowo rzucanie 

czarów na poziomie 4, tylko trzech innych czarowników może złączyć się z nim w grupie.  

 Po rozpoczęciu rytuału magów spaja magiczna więź. Cały rytuał liczony jest jako jedna akcja 

rzucania czaru, co ma wpływ na sposób użycia magicznych przedmiotów. Na przykład, fokus 4. 

stopnia dodaje 4 kości na cały rytuał, a nie na każdym jego etapie. Grupa rytualna powinna 

wyznaczyć jednego ze swych czarowników na przywódcę. Do wszystkich testów stosuje się 

modyfikatory tej postaci za totem lub wyposażenie, a nie za totem wigwamu świętych przedmiotów.  

 Na początku rytuału wszyscy czarownicy łączą swoje Pule Magii w jedną. Ponieważ cały rytuał 

jest jedną akcją, pula ta nie odnawia się w żadnym momencie w trakcie rytuału, a członkowie grupy 

nie mogą używać swych indywidualnych Puli Magii, chyba że się z grupy wycofają. Jeżeli któryś z 

członków wycofa się, kości jego Puli Magii odejmujemy od kości pozostałych w puli grupy. Jeżeli 

wyczerpie to pulę grupy, budowany czar pryska, a wszyscy członkowie grupy wykonać muszą Test 

Uniknięcia Kosztu, niezależnie od tego, czy się wycofywali, czy nie. 

 Modyfikatory wpływające na jednego z członków grupy (na przykład zranienia) wpływają 

tylko na tę postać. Nie zmieniają one ogólnego poziomu skuteczności grupy, chyba że pod ich 

wpływem znajdzie się przywódca grupy. 

 

Naprowadzanie astralne 
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 W procesie astralnego naprowadzania zadaniem członka grupy jest odnalezienie celu w 

przestrzeni astralnej. Czyni to zbędnym posiadanie powiązania materialnego. Wyznaczony członek 

grupy nie oddaje kości ze swej Puli Magii dla rytuału, choć razem ze wszystkimi ponosi Koszt czaru. 

Jeżeli ta "czujka" zostanie zabita lub oddalona od celu, czar pryska, a wszyscy członkowie grupy 

wykonać muszą Test Uniknięcia Kosztu. Postać ta musi pozostać w przestrzeni astralnej, dopóki 

wysyłanie czaru nie zostanie zakończone. 

 

RZUCANIE CZARÓW MAGII RYTUALNEJ 

 Poniższe zestawienie krótko przedstawia sekwencję etapów rzucania czaru poprzez magię 

rytualną. Szczegółowe wyjaśnienie następuje w dalszej części tekstu. 

 

 A. Przygotowanie do wysłania czaru 

Grupa rytualna wybiera czar, składa swoją Pulę Magii z indywidualnych pul uczestników (jeśli je 

mają), a przywódca grupy deklaruje Siłę czaru.  

 

 B. Zogniskowanie na powiązaniu materialnym 

Jeżeli cel jest obserwowany przez członka grupy naprowadzającego czar astralnie, omijamy ten 

etap. Jeśli nie, grupa musi naprowadzić czar na cel, ogniskując go na powiązaniu materialnym. 

Zajmuje to tyle godzin, ile wynosi Siła czaru. W tym czasie przywódca używa kości z Puli Magii grupy 

do testu na poziomie trudności wyznaczonym przez powiązanie i odległość od celu. 

 

 C. Emisja czaru 

Ukończywszy nadawanie czarowi mocy, grupa wysyła czar do celu. Zajmuje to tyle godzin, ile 

wynosi Siła czaru. Kości z Puli Magii grupy używamy do testu na poziomie trudności wynikającym z 

natury celu, jego sytuacji i specyfiki czaru. 

 

 D. Określenie rezultatu 

Określamy skutki czaru w zwykły sposób. Test Sukcesu czaru wykonujemy kośćmi z Puli Magii grupy 

na poziomie trudności zależnym od celu i czaru. Skutki ustalamy według opisu czaru. 

 

 E. Unikanie Kosztu czaru 

Grupa rytualna próbuje teraz uniknąć Kosztu czaru. Każdy z członków grupy wykonuje Test 

Uniknięcia Kosztu, jak gdyby rzucał czar samodzielnie. Jeżeli w Puli Magii grupy pozostały jakieś 

kości, przywódca może w dowolny sposób rozdzielić je pomiędzy członków grupy. Etap ten 

przeprowadzamy nawet wtedy, gdy rytuał zostanie przerwany w jakimkolwiek wcześniejszym 

stadium. 

 

Przygotowanie 
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 Po przygotowaniu miejsca do pracy nad czarem (wigwam świętych przedmiotów lub krąg 

hermetyczny), członkowie grupy łączą swoje Pule Magii we wspólną pulę grupy (Pulę Magii 

Rytualnej). Kości z Puli Magii Rytualnej nie mogą być wykorzystywane bez zgody przywódcy, chyba 

że czarownik, który chce "zabrać" swoje kości, wycofuje się z grupy. Przywódca wyznacza Siłę, z jaką 

rzucany będzie czar. Członkowie grupy nie mogą podtrzymywać ani rzucać innych czarów w trakcie 

rytuału. Muszą więc oni porzucić wszelkie podtrzymywane czary na etapie przygotowania. 

 

Powiązanie materialne 

 Jeżeli cel znajduje się w zasięgu wzroku lub też jest obserwowany poprzez przestrzeń 

astralną, etap ten należy ominąć i przejść do następnego, do Emisji czaru. W innym przypadku, 

grupa musi naprowadzić czar na cel poprzez zogniskowanie go na powiązaniu materialnym. 

Podstawowy czas trwania tej operacji równy jest Sile czaru wyrażonej w godzinach. Na koniec tego 

okresu przywódca alokuje kości z Puli Magii Rytualnej do Testu Sukcesu. Poziom trudności zależy od 

tego, jak dokładnie grupa określi położenie celu według poniższej tabeli. Uwzględniamy przy tym 

modyfikatory właściwe naturze celu i ewentualnej jego ochronie - są one także zawarte w tej tabeli. 

 Wystarczy jeden tylko sukces, aby połączyć czar z celem. Podstawowy czas ogniskowania 

czaru (Siła w godzinach) dzielimy przez liczbę sukcesów, aby ustalić, ile czasu operacja zajęła w 

rzeczywistości. Jeżeli grupa nie uzyska żadnego sukcesu, czar pryska, a każdy z członków grupy 

musi wykonać Test Uniknięcia Kosztu. 

 

TABELA POWIĄZANIA MATERIALNEGO 

Położenie celu Poziom trudności 

wiadome miasto lub okręg 5 

wiadomy stan, prowincja lub kraj 7 

wiadomy kontynent 9 

nieznane 11 

 

MODYFIKATORY POWIĄZANIA MATERIALNEGO 

Okoliczności Modyfikator 

Cel jest duchem +2 

Cel chroniony przez Psychiczny Mur + poziom Muru 

Cel w wigwamie świętych przedmiotów lub kręgu hermetycznym + stopień 

Próbka z DNA nie jest świeża (starsza niż Esencja celu w godzinach) +4 

 

 

Emisja 

 Na tym etapie Siła czaru jest budowana i wysyłana do celu. Przywódca alokuje kości z Puli 

Magii Rytualnej do Testu Sukcesu. Poziom trudności odczytujemy z Tabeli emisji.  
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 Mogą wystąpić dwa modyfikatory tego poziomu trudności. Jeżeli cel porusza się z szybkością 

większą niż bieg - samolotem, samochodem, pociągiem - stosujemy modyfikator +2. Jeżeli 

natomiast grupa rzuca czar działający na obszar, stosujemy modyfikator -1. 

 Czar konieczny dla emisji to liczba godzin równa Sile czaru, podzielona przez liczbę sukcesów 

uzyskanych w teście. Czas ten jednak nigdy nie jest krótszy od godziny. Jeżeli grupa nie uzyska 

żadnego sukcesu, czar pryska, a członkowie grupy wykonują Test Uniknięcia Kosztu. 

 

TABELA EMISJI 

Rodzaj celu Poziom trudności 

Konkretne miejsce 6 

człowiek lub metaczłowiek 6 

Konkretny obiekt 8 

duch 8 

 

Dostrzeganie emisji 

 Na tym etapie każdy czarownik obserwujący cel w przestrzeni astralnej może zauważyć, co 

się dzieje. Obserwator powinien wykonać Test Inteligencji na poziomie trudności równym Sile czaru 

pomniejszonym o tyle, ile godzin upłynęło już od rozpoczęcia emisji. Aby zauważyć i zidentyfikować 

emisję wystarczy uzyskać 1 sukces. 

 Jeżeli celem jest czarownik, istnieje szansa, że on sam zauważy emisję. Szansę tę określamy 

jak dla zewnętrznego obserwatora, z tym że poziom trudności wzrasta o +2. 

 

Określenie efektu 

 Jeżeli czar działa na obszar, podstawowy jego promień równy jest poziomowi Magii 

przywódcy; może on być zmieniony poprzez odjęcie kości od Testu Sukcesu, zgodnie ze zwykłymi 

regułami dla czarów działających na obszar. 

 Wykonujemy normalny Test Sukcesu czaru używając kości z Puli Magii grupy. Ponieważ czar 

zogniskowano na powiązaniu materialnym, nie uwzględniamy modyfikatorów za kręgi hermetyczne, 

wigwamy świętych przedmiotów czy czary Psychicznego Muru. Nie stosujemy też modyfikatorów za 

osłonę czy widoczność. Zastosowanie mogą mieć jedynie modyfikatory za zranienie przywódcy. 

Jeżeli przywódca jest szamanem, uwzględniamy także modyfikatory za jego totem.  

 Efekt czaru określamy w zwykły sposób, według opisu. Jeśli konieczny jest Test Odparcia 

czaru, wykonuje się go na poziomie trudności równym wyższej z dwóch wartości: Sile czaru lub 

poziomowi umiejętności Magii Rytualnej przywódcy grupy. Sprzymierzeńcy celu mogą alokować 

kości Magicznej Obrony, jeżeli są świadomi emisji przed jej nadejściem.  

 

Podtrzymywanie czaru Magii Rytualnej 
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 Jeżeli czar się powiedzie, a wymaga podtrzymywania, grupa rytualna może go 

podtrzymywać, wydatkując kości pozostałe w Puli Magii grupy aż do jej wyczerpania. Czar Magii 

Rytualnej może być podtrzymywany przez liczbę godzin równą poziomowi Magii przywódcy 

pomnożonemu przez liczbę kości. Magowie mogą również używać żywiołów dla podtrzymania czaru 

przez liczbę dni równą jego Sile (Patrz reguły dotyczące żywiołów w dalszej części rozdziału). 

 Czarownicy grupy rytualnej mogą również podtrzymywać czar osobiście. Po prostu pozostają 

połączeni w grupę, koncentrując się na utrzymaniu czaru. Jednakże pozostawia to ścieżkę energii w 

przestrzeni astralnej prowadzącą do grupy, a poza tym liczy się jako podtrzymywanie czaru, dodając 

+2 do Testu Uniknięcia Kosztu każdego z członków grupy. Czarownicy podtrzymujący czar w ten 

sposób nie muszą skupiać się na nim fizycznie, lecz mogą wykonywać jedynie mało absorbujące 

przyziemne czynności podczas podtrzymywania.  

 

Śledzenie emisji 

 Możliwe jest wyśledzenie źródła zauważonej emisji. Gdy ktoś dostrzeże emisję, może 

spostrzec zwoje energii biegnące poprzez przestrzeń astralną od rzucających czar do celu. 

Podążający tym tropem czarownik podlega regułom Astralnego Śledzenia. 

 Gdy grupa rytualna zostanie odnaleziona, może nastąpić atak w przestrzeni astralnej. W 

czasie emisji grupa rytualna obecna jest w przestrzeni astralnej i może zostać związana w Astralnej 

Walce. 

 Jeżeli czas i odległość na to pozwolą, cel może przygotować fizyczny atak na grupę rytualną. 

Jeżeli grupa nie ma fizycznych obrońców, skutkuje to znakomicie. Jeżeli czarownicy nie wycofają 

swych kości z Puli Magii Rytualnej, aby się obronić, stają się bezwolnymi ofiarami. A jeśli wycofają, 

przerywają rytuał.  

 

Uniknięcie Kosztu 

 Teraz grupa rytualna unika Kosztu rzucenia czaru. Każdy z członków jest traktowany przy 

teście tak, jak gdyby sam rzucał czar. Przywódca decyduje o podziale pomiędzy członków grupy 

ewentualnych pozostałych w Puli Magii Rytualnej kości.  

 Jeżeli członek grupy ma dodatkowe kości dla czaru z uwagi na fokus, modyfikatory za totem 

czy za pomoc ducha, których nie wykorzystał wcześniej w procesie rzucania czaru, może użyć ich 

teraz. 

 Koszt ponoszony jest według specyfiki czaru. 
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FOKUSY 

 Fokusy (liczba mnoga od fokus) są przedmiotami o magicznej mocy, z których korzysta 

czarownik. Czarownicy, z uwagi na swą magicznie aktywną strukturę genetyczną, są jedynymi, 

którzy mogą używać Fokusy. Dla zwykłego śmiertelnika fokus jest tym, na co wygląda, lub z czego 

jest zrobiony. Dla czarownika fokus to źródło zogniskowanej mocy, pomocne narzędzie w rzucaniu 

czarów lub przywoływaniu duchów. 

 Fokusy, jeżeli mają być dla czarownika użyteczne, muszą zostać nasycone magią. Opierając 

się na zasadach podstawowych systemu Shadowrun, czarownicy używają fokusów już nasyconych 

magią, zakupionych od talizmaniaków. Czarownicy pragnący tworzyć własne fokusy znajdą 

odpowiednie reguły w Księdze Magii, podręczniku zaawansowanego rzucania czarów.  

 Istnieje pięć podstawowych klas Fokusy: Fokusy czarów pomagające w rzucaniu czarów, 

Fokusy duchów pomagające w Przywoływaniu, Fokusy mocy zwiększające Pulę Magii, węzły czarów, 

które podtrzymują czar, i Fokusy broni służące do walki. Wszystkie Fokusy mają swój stopień, 

przynajmniej 1, a zwykle wyższy. Im wyższy stopień, tym potężniejszy fokus. Wyjątkiem są węzły 

czarów, które nie mogą być stopnia wyższego niż 1. 

 

DOSTĘPNOŚĆ 

 Jak już zauważono, Fokusy osiągalne są poprzez talizmaniaków (tak określa się sprzedawców 

magicznych przedmiotów). Im potężniejszy jest fokus, tym trudniej go zdobyć w danej chwili.  

 Ceny i określenie dostępności Fokusy znaleźć można w rozdziale Sprzęt. 

 

DOSTROJENIE FOKUSU 

 Czarownik, zanim zacznie korzystać z fokusu, musi zestroić go ze sobą. Dostrojenia dokonuje 

się poprzez wydatek Karmy, w ilości zależnej od rodzaju fokusu i jego stopnia. Dane znajdujemy w 

Tabeli dostrajania fokusu poniżej.  

 Po zapłaceniu odpowiedniej ilości Karmy czarownik ma dostęp do zdolności fokusu czy premii 

za jego użytkowanie. Fokus może być dostrojony tylko do jednego czarownika naraz i tylko ten 

czarownik może go używać.  

 Jeżeli czarownik znajduje lub zabiera fokus innego czarownika, może go używać tylko wtedy, 

gdy dostroi go do siebie wydając punkty Karmy. 

 

TABELA DOSTRAJANIA FOKUSU 

Wyszczególnienie Koszt dostrojenia w punktach Karmy 

fokus konkretnego czaru       stopień  

fokus grupy czarów 3 x stopień 

fokus ducha 2 x stopień 

fokus mocy 5 x stopień 

węzeł czarów      1 punkt 
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mały fokus broni 4 x stopień 

duży fokus broni 5 x stopień 

 

KORZYSTANIE Z FOKUSU 

 Czarownik musi aktywować fokus, jeżeli chce go użyć. Aktywacja fokusu zajmuje jedną Akcję 

Prostą, lecz jego użycie czy wykorzystanie premii nie zabiera już czasu akcji. Trzeba jednak 

zauważyć, iż użycie fokusu broni następuje poprzez atak bronią, co zgodnie z regułami Walki w 

Zwarciu wymaga Akcji Złożonej. 

 Czarownik nie może mieć równocześnie więcej aktywnych fokusów, niż wynosi jego 

Inteligencja. Raz aktywowany, fokus pozostaje aktywny tak długo, jak długo jest w kontakcie z 

czarownikiem, niezależnie od tego, czy nosi on go na szyi, w kieszeni, na plecach, w torbie czy w 

ręku. Jeśli fokus wypadnie czarownikowi, zostanie mu wyrwany lub przezeń odłożony, dezaktywuje 

się natychmiast, a czarownik traci korzyści płynące z jego mocy, dopóki go nie odzyska. Fokus 

odzyskany przez właściciela nie musi być ponownie dostrajany.  

 Jedynym wyjątkiem od powyższych reguł są węzły czarów, omówione poniżej. 

 

FOKUSY CZARÓW 

 Fokus czaru daje czarownikowi dodatkowe kości do wykorzystania przy rzucaniu 

konkretnego czaru lub czarów z danej grupy. Tworzy to dwie podklasy - Fokusy konkretnego czaru 

i Fokusy grupy czarów. 

 Oba działają w podobny sposób, oferując dodatkowe kości w ilości równej stopniowi fokusu. 

Tak jak kości z Puli Magii, kości oferowane przez fokus zużywają się przy wydatkowaniu, a odnawiają 

na początku następnej akcji czarownika. W kwestii odnawiania itp. traktujemy je po prostu tak samo 

jak kości z Puli Magii. Nie można ich jednak zwyczajnie dodać do Puli Magii, gdyż możliwości 

wykorzystania tych kości są ściśle określone. 

  

Fokusy konkretnego czaru 

 Fokus konkretnego czaru oferuje dodatkowe kości w liczbie równej jego stopniowi dla testów 

związanych z rzucaniem jednego konkretnego czaru i unikaniem jego Kosztu. Czarownik musi 

określić ten czar podczas dostrajania fokusu. Kości oferowane przez fokus konkretnego czaru nie 

mogą być użyte przez czarownika do obrony przed tym samym czarem rzucanym przez innego 

czarownika. Innymi słowy, kości posiadane dzięki fokusowi konkretnego czaru wykorzystać można 

jedynie w Teście Sukcesu tego konkretnego czaru i w Teście Uniknięcia jego Kosztu. Nie pomagają 

one w Teście Odparcia czaru. 

 Kości oferowane przez fokus konkretnego czaru nie mogą być wykorzystane dla potrzeb 

Magicznej Obrony. 

  

Fokusy grupy czarów 
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 Fokus grupy czarów pomaga w rzucaniu wszystkich czarów należących do określonej grupy, 

na przykład czarów walki, czarów detekcji itp. Grupę czarów, do której stosowany będzie fokus, 

czarownik musi wybrać podczas jego dostrajania. 

 Fokus grupy czarów oferuje dodatkowe kości w liczbie równej swemu stopniowi, do 

wykorzystania w Teście Sukcesu czaru lub Teście Uniknięcia Kosztu dla każdego czaru z danej 

grupy, jaki czarownik zna. Co więcej, czarownik może korzystać z kości oferowanych przez fokus dla 

Odparcia czaru danej grupy, rzucanego przez innego czarownika. 

 Kości uzyskane dzięki fokusowi grupy czarów nie mogą służyć do Magicznej Obrony. 

 

FOKUSY DUCHÓW 

 Fokusy duchów zapewniają dodatkowe kości dla potrzeb Przywoływania. Czarownik musi 

podczas dostrajania fokusu zadecydować o rodzaju duchów (żywioł wody, duchy ogniska 

domowego, duchy pustyni itp.), w kontaktach, z którymi będzie go używać. Fokus duchów działa 

tylko dla tego rodzaju duchów, dla którego został dostrojony. 

 Fokus duchów zapewnia tyle dodatkowych kości, ile wynosi jego stopień. Kości te 

wykorzystać można dla Przywoływania, Odsyłania lub Kontrolowania duchów określonego rodzaju. 

Czarownik może również użyć tych kości do Testu Uniknięcia Kosztu. Może jednak użyć tylko tyle 

kości, ile wynosi stopień fokusu łącznie do wszystkich testów związanych z przywołaniem jednego 

ducha. Więcej o tym pod hasłem Przywoływanie. 

 

FOKUSY MOCY 

 Fokusy te są najpotężniejsze i mają najszersze zastosowanie. Po pierwsze, zwiększają 

poziom Magii czarownika o swój stopień, pozwalając mu na rzucanie czarów o wyższej Sile bez troski 

o skutki Kosztu w postaci uszkodzeń. Ponadto dodają bezpośrednio do Puli Magii czarownika tyle 

kości, ile wynosi ich stopień. Kości te wykorzystać można do wszystkiego, do czego tylko używa się 

Puli Magii.  

 

WĘZŁY CZARÓW 

 Węzły czarów to Fokusy specjalnego rodzaju, tworzące połączenie pomiędzy rzuconym 

czarem a przestrzenią astralną, przez które płynie energia podtrzymująca czar. Pozwala to na 

podtrzymywanie czaru bez koncentracji czy wysiłku ze strony czarownika.  

 Węzły czarów nie są uprzednio dostrajane przez czarownika do jego osoby. Po udanym 

rzuceniu czaru podtrzymywanego, czarownik wydaje 1 punkt Karmy i wiąże za pomocą fokusu czar 

ze źródłem energii w przestrzeni astralnej, podtrzymując w ten sposób czar. Rzucanie czaru i 

dostrajanie węzła następuje równocześnie, co nie pozwala czarownikowi na ponawianie czaru aż do 

uzyskania maksymalnego efektu i rozpoczęcie podtrzymywania dopiero wtedy. Raz aktywowany, 

węzeł podtrzymuje czar z przestrzeni astralnej bez żadnego udziału czarownika.  
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Węzły czarów, dostrojone do konkretnego czaru, nie muszą być aktywowane natychmiast. 

Czarownik może stworzyć węzeł i dać go innemu czarownikowi tej samej tradycji (szamańskiej lub 

hermetycznej), aby ten go umieścił i zaktywizował. Teoretycznie każdy może umieścić węzeł czaru, 

lecz tylko czarownik właściwej tradycji może go aktywować. Aktywacja odbywa się przez dotyk i 

zajmuje jedną Akcję Prostą. Węzeł pozostaje pasywny do czasu aktywacji, lecz każdy, kto spojrzy 

nań poprzez Percepcję Astralną, rozpozna, czym jest on w rzeczywistości.  

 Aby mógł węzeł czaru spełniać swą rolę, musi pozostawać w kontakcie z celem. Może być 

przez cel noszony, można go zawiesić, przybić lub włożyć do kieszeni, byle by pozostawał w 

bezpośrednim kontakcie z celem.  

 Żeby nie było wątpliwości, należy przyjąć, że umieszczony na miejscu węzeł czaru znika. Jest 

tam przez cały czas i działa, lecz zwykli ludzie nie mogą go zobaczyć ani dotknąć, ani nań 

oddziaływać. Czarownik dostrzeże go za pomocą astralnej percepcji, ale tylko w ten sposób. W 

normalnej przestrzeni węzeł jest niewidzialny. Czarownik, który go zauważył może go usunąć. Po 

usunięciu powiązanie ulega zerwaniu, a węzeł staje się pasywny. Musi być ponownie dostrojony do 

ponownego użytku. Przy ponownym dostrojeniu węzła można użyć dla innego czaru.  

 Czarownik, który tworzy węzeł, może go dowolnie włączyć lub wyłączyć w dowolnym 

momencie. Operacja taka wymaga Akcji Prostej. Aktywny węzeł czaru wlicza się do limitu 

aktywnych Fokusy czarownika, niezależnie czy ma go on przy sobie, czy znajduje się gdzie indziej. 

 Korzystanie z węzłów ma swoje wady. Dopóki taki fokus pozostaje aktywny, istnieje ścieżka 

energii astralnej od niego do jego twórcy. Może ona być prześledzona w przestrzeni astralnej dzięki 

Astralnemu śledzeniu. Wciąż aktywne węzły (pozostawione przy celu czaru) mogą posłużyć za 

powiązanie materialne dla Magii Rytualnej użytej przeciw twórcy węzła. Jasne więc, że czarownicy 

nie rozrzucają lekkomyślnie takich zabawek po okolicy.  

  

FOKUSY BRONI 

 Często określane jako magiczna broń, Fokusy broni działają w sposób odmienny od 

pozostałych. Jeżeli tylko użytkownik fokusu broni jest aktywny magicznie (Magia równa co najmniej 

1) i wyda 1 punkt Karmy w celu zaktywizowania fokusu, fokus broni zwiększa jego umiejętność Broń 

do walki w zwarciu o swój stopień. Fokusy broni używać mogą adepci, w tym także adepci fizyczni. 

 Pomimo plotek o magicznych pociskach i mimo olbrzymich nakładów na prace badawcze nad 

takimi możliwościami, ponoszą konglomeraty przemysłowo-militarystyczne, nie znaleziono do tej 

pory sposobu na magiczne udoskonalenie żadnego rodzaju pocisków, a co dopiero kul z broni palnej. 

Problem polega na tym, że fokus broni działa jedynie w rękach właściciela. Kiedy tylko te ręce 

opuści, natychmiast przestaje działać. Delikatnie mówiąc, fakt ten czyni raczej trudnym magiczne 

udoskonalanie pocisków. 

 Fokus broni zadaje zwiększone obrażenia w walce astralnej, a istoty paranormalne obdarzone 

odpornością na zwykłą broń i obrażenia nie są odporne na działanie fokusu broni. Kiedy czarownik 

władający fokusem broni dokonuje projekcji astralnej, wyobrażenie fokusu przechodzi wraz z nim do 
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przestrzeni astralnej - i można go tam używać. Aktywny fokus broni manifestuje się w przestrzeni 

astralnej i można go użyć przeciwko drapieżcom czy duchom osiągalnym tylko tam. 

 Wykorzystane przeciw drapieżcom obdarzonym mocą regeneracji, Fokusy broni mogą ich 

zabić. Jeżeli uszkodzenie jest Zabójcze lub dobija istotę z uwagi na wcześniejsze rany, musi ona 

wykonać Test Esencji na poziomie trudności równym dwukrotności stopnia fokusu. Gdy test się nie 

uda, drapieżca nie regeneruje się. Jeżeli natomiast test się powiedzie, istota wykonuje zwykły test 

regeneracji. 

 Każdy fokus broni musi w swej strukturze posiadać magiczny metal orichalkum 

(or-i-cal-cum). Metal ten to magicznie aktywny stop miedzi, złota, srebra i rtęci, metalurgiczny 

koszmar niezdolny do istnienia bez pomocy magii. Jego kolor jest silnie żółto - pomarańczowy. 

Według legendy, pierwotnie odkryty został na Atlantydzie. 

 

ATAK POPRZEZ FOKUS 

 Istnieje pewna niedogodność związana z posiadaniem aktywnego fokusu dowolnego rodzaju. 

Czerpiąc energię z przestrzeni astralnej przez cały czas aktywności, fokus tworzy stały, otwarty 

most z przestrzeni astralnej do zwykłej. Jest to niebezpieczne. 

 Zazwyczaj czar nie może być rzucany z przestrzeni astralnej do zwykłej ani odwrotnie. Te 

dwie odmienne rzeczywistości rozdziela zasłona, którą można przebić jedynie w specyficznych 

okolicznościach lub warunkach. A rzucanie czaru do tych warunków się nie zalicza. Oznacza to, że 

postać w zwykłej przestrzeni, nie połączona w żaden sposób z przestrzenią astralną, jest bezpieczna 

przed czarownikami dokonującymi astralnej projekcji czy istotami bądź duchami czysto astralnymi. 

 Fokus uzyskuje swoje właściwości poprzez otwarcie drogi pomiędzy dwoma 

rzeczywistościami. Czarownik obecny astralnie może poprzez tę szczelinę w zasłonie rozdzielającej 

rzeczywistości rzucać czar na materialne elementy fokusu. Ponieważ czar wpływać ma na elementy 

materialne, musi to być czar materialny.  

 Chociaż wydaje się, iż w ten sposób oddziaływać można tylko na sam fokus, nie jest to do 

końca prawdą. Jeżeli dokonujący projekcji astralnej czarownik rzuci na fokus czar działający na 

obszar, przypuszczalnie wpłynie on na wszystkie cele w promieniu działania czaru. Wskutek 

specyficznej natury działania tego efektu nie można tak wykorzystywać czarów manipulacji.  

 Atak poprzez fokus odbywa się w dwóch etapach. Najpierw wykonujemy Test Sukcesu czaru 

i Test jego Odparcia. Następnie, jeżeli czar nie został odparty, rozstrzygamy skutki ataku.  

 Atakujący czarownik rzuca liczbę kości równą Sile czaru na poziomie trudności równym 

stopniowi fokusu. Jednocześnie ofiara rzuca liczbę kości równą stopniowi fokusu na poziomie 

trudności równym Sile czaru. Wygrywa strona, która uzyska więcej sukcesów. Jeżeli zwycięża czar, 

nie tylko wywiera on skutek na materialne elementy fokusu, ale także niszczy jego dostrojenie do 

osoby lub czaru. Jeżeli wygrywa fokus, czar nie odnosi skutku i pryska.  
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 Pamiętajmy, że czar użyty w ten sposób musi być czarem materialnym. Jeżeli czar nie działa 

na obszar, wpływa on tylko na elementy fokusu, lub obiekty bezpośrednio z nim złączone. Czar 

rozstrzygamy normalnie, według zasad rzucania czarów. 

 Jeżeli czar jest czarem działającym na obszar, jedyna różnica w jego rozstrzyganiu płynie z 

faktu, iż pole widzenia określamy z pozycji czarownika w przestrzeni astralnej. Nadal konieczne jest, 

aby rzucający czar widział cel. Pamiętajmy też, iż przestrzeń astralna to specyficzny obszar (Patrz 

Przestrzeń astralna). 
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PRZYWOŁYWANIE 

 

 Poprzez przywoływanie czarownik może przyzywać, kontrolować i odsyłać różnego rodzaju 

duchy. Choć czarownicy i okultyści wciąż toczą dyskusje na temat, czy duchy obdarzone są 

niezależnym istnieniem, czy też powstają jako manifestacja bezkształtnych energii wypełniających 

przestrzeń astralną jedynie na czas przywoływania, nie ma to specjalnego znaczenia dla zastosowań 

praktycznych.  

 Istnieje wiele rodzajów duchów, ale wszystkie charakteryzuje poziom Siły, określany przez 

przywołującego je czarownika. Siła ducha określa nie tylko jego możliwości, ale też trudność 

sprawowania nad nim kontroli. Im potężniejszy jest duch (im wyższa jego Siła), tym trudniej go 

wezwać, kontrolować czy odesłać.  

 Dwa rodzaje duchów, których przyzywanie jest dość łatwe, to duchy natury i żywioły. Duchy 

natury personifikują moce środowiska naturalnego i tylko szamani mogą je przywoływać bądź 

kontrolować.  

 Żywioły pochodzą od czterech pierwotnych sił hermetycznych - ognia, wody, powietrza i 

ziemi - i tylko mag może je przyzywać lub kontrolować. Duchy natury i żywioły opisujemy pokrótce 

poniżej, lecz pełen ich opis i możliwości podane są w rozdziale Drapieżcy.  

 Choć w Szóstym Świecie istnieją jeszcze inne rodzaje duchów, kontakt z większością z nich 

mogą nawiązywać jedynie najpotężniejsi magowie, mający dużo Karmy do wydania. Ich opis pojawi 

się w przyszłych suplementach systemu Shadowrun. 

 

PRZYZYWANIE DUCHÓW NATURY 

 Szaman może przyzywać duchy natury jedynie w ich własnej dziedzinie. Dziedzina ducha to 

środowisko, które duch uosabia: duchy burzy związane są z otwartym niebem, duchy lasu z głęboką 

głuszą, duchy ogniska domowego z domem itd. (Patrz Dziedziny, poniżej). Szaman nie może 

przyzywać ducha będąc poza jego dziedziną. Nie może on, na przykład, przyzywać ducha burzy czy 

ducha lasu, kiedy znajduje się w domu. Dom jest dziedziną duchów ogniska domowego.  

 Szaman decyduje, jak potężnego ducha chce przywołać. Siła ducha - wyznacznik jego potęgi, 

jest poziomem trudności Testu Przywołania. Do tego testu zastosować można też modyfikatory za 

totem i kości za fokus duchów. Zauważmy, iż kości z Puli Magii nie mają zastosowania do testów 

związanych z Przywoływaniem.  

 Każdy sukces uzyskany w Teście Przywoływania oznacza jedną usługę, jaką duch zgadza się 

wyświadczyć szamanowi (Patrz Usługi duchów natury, poniżej). Jeżeli szaman nie uzyska żadnego 

sukcesu, nie przybędzie żaden duch. Przywołanie ducha natury zajmuje Akcję Złożoną. Szaman 

może przywołać tylko jednego ducha naraz i tylko jeden naraz może mu służyć.  

 Niezależnie od tego, czy duch przybędzie, czy nie, szaman musi wykonać Test Uniknięcia 

Kosztu przywołania. W teście tym używa kości według swojej Charyzmy (a nie Siły Woli), 

skorygowanych o modyfikatory za totem i fokus duchów na poziomie trudności równym Sile 
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przyzywanego ducha. Koszt związany z przywoływaniem duchów natury przedstawia Tabela Kosztu 

Przywoływania zamieszczona poniżej. 

 Każde dwa sukcesy uzyskane w Teście Uniknięcia Kosztu zmniejszają koszt o jeden poziom. 

Jeżeli obrażenia związane z kosztem przywołania pozbawią szamana przytomności, duch odchodzi.  

 Duchy natury znikają o wschodzie lub zachodzie słońca, niezależnie od wszystkiego, bez 

różnicy, czy słońce jest widoczne, czy nie. Usługi duchów kończą się z tą chwilą, a jeśli jakieś usługi 

nie zostały wykorzystane, są stracone.  

 

TABELA KOSZTU PRZYWOŁYWANIA 

Siła ducha Koszt (poziom obrażeń) 

mniejsza niż połowa Charyzmy szamana (L) Ogłuszenie 

równa lub mniejsza niż Charyzma szamana (S) Ogłuszenie 

większa niż Charyzma szamana (C) Uszkodzenie 

większa niż podwojona Charyzma szamana (Z) Uszkodzenie 

 

 

Dziedziny 

 Jak już zaznaczono, dziedziną ducha jest środowisko, które uosabia. Duchy natury mają moc 

jedynie w obrębie swej dziedziny. Nie mogą jej opuszczać, ani rozciągać poza nią swojej potęgi.  

 Dziedziny niektórych duchów natury wydają się wkraczać w inne dziedziny, lecz naprawdę 

nigdy tak nie jest. Dziedzina obszerniejszego środowiska zawsze jest podrzędna dziedzinie 

węższego środowiska, takiej jak dziedzina duchów ogniska domowego. Na przykład, jeżeli ktoś 

niezwykle bogaty ma tak wielki dom, że są w nim otwarte przestrzenie wielkości samolotowego 

hangaru, to przestrzeń ta nadal należy do dziedziny duchów ogniska domowego, a nie duchów 

nieba.  

 Rozgraniczenia dziedzin są bardzo wyraźne. Duch miasta może na przykład poszukiwać 

kogoś na ulicach, skwerach czy placach miasta, ale nie w budynkach tego miasta (dziedzina duchów 

ogniska domowego), w parkach (dziedzina duchów lasu), w łodzi na rzece (dziedzina duchów rzeki) 

czy w zatoce (duch morza). 

 

Usługi duchów natury 

 Wezwany duch pojawia się początkowo w swojej formie astralnej, widoczny w zwykłej 

przestrzeni jako lekkie migotanie w powietrzu. Im potężniejszy duch, tym wyraźniejszy jest ten 

efekt. Dla określenia Ukrycia tego efektu użyć można różnicy 12 minus Siła ducha (Patrz Reguły 

ukrycia). Duch może pozostać w miejscu lub otrzymać od szamana nakaz powrotu do swego 

środowiska i oczekiwania na ponowne wezwanie w późniejszym czasie. Pierwotne wezwanie ducha 

natury wymaga Akcji Złożonej, ale by go wezwać po nakazaniu mu oczekiwania, wystarczy Akcja 

Prosta.  
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 Do wykonania usługi duch natury użyje jednej ze swych mocy, według wskazań szamana. 

Duch natury w formie astralnej, obecny tylko w przestrzeni astralnej, może używać jedynie tych 

mocy, które bezpośrednio chronią lub dają szamanowi inne bezpośrednie korzyści. Mogą to być na 

przykład moce ukrycia, straży lub ruchu. Aby jednak użyć swej mocy wobec innych, duch musi 

przybrać formę manifestacji w zwykłej przestrzeni.  

 Manifestacja ducha może używać swych mocy jedynie na cele indywidualne lub grupowe, w 

zależności od konkretnej mocy. Ciągłe użycie jednej mocy liczy się jako jedna usługa. Jeżeli jednak 

szaman zechce zmienić parametry jej wykorzystania, powiedzmy prosząc ducha o objęcie ukryciem 

większej niż poprzednio liczby osób, staje się to nową usługą. Użycie przez ducha jego mocy walki 

po stronie przywołującego liczy się jako jedna usługa, niezależnie od liczby wrogów w danej walce. 

 Opis duchów natury i ich mocy znajdujemy w rozdziale Drapieżcy. 

 

PRZYZYWANIE DUCHÓW ŻYWIOŁÓW 

 Tylko mag może wzywać żywioły. Możliwe jest wezwanie ducha żywiołu o dowolnej Sile, jeśli 

mag ma odpowiednio dużo czasu i materiałów, lecz musi on posiadać bibliotekę przywołań i krąg 

hermetyczny (właściwego rodzaju) w stopniu przynajmniej równym Sile przyzywanego ducha. 

Rytuał wymaga też specjalnych materiałów, dostępnych u miejscowego talizmaniaka w cenie 1000 

na każdy punkt Siły żywiołu.  

 Każdy żywioł potrzebuje też źródła. Duchy ognia przychodzą z wielkich ognisk (magowie w 

domach, uważajcie na zraszające systemy przeciwpożarowe), palenisk lub dużych koksowników. 

Duchy żywiołu wody wznoszą się z dużych basenów lub beczek wody (aczkolwiek wystarczy, żeby 

krąg hermetyczny znajdował się blisko wielkiego zbiornika wodnego). Duch żywiołu ognia 

potrzebuje wielkich ilości palącego się kadzidła (uważajcie, więc także na wykrywacze dymu). Duch 

żywiołu ziemi potrzebuje dużej (wielkości człowieka) sterty ziemi, gliny czy skał - wystarczy jednak, 

aby rytuał przebiegał na gołej ziemi.  

 Rytuał przyzywania zajmuje tyle godzin, ile wynosi Siła przyzywanego ducha żywiołu. Pod 

koniec nieprzerwanego okresu odprawiania rytuału mag wykonuje Test Przywoływania na poziomie 

trudności równym Sile ducha. Użycie fokusu duchów może zapewnić dodatkowe kości do 

wspomagania tego testu. Pamiętajmy, że kości z Puli Magii nie stosują się do żadnych testów 

związanych z Przywoływaniem.  

 Liczba sukcesów uzyskanych w tym teście wyznacza liczbę usług, jaką żywioł wykona dla 

maga (Patrz Usługi duchów żywiołów poniżej). Jeśli mag nie uzyska żadnych sukcesów, duch nie 

przyjdzie - mimo to wszystkie materiały potrzebne do rytuału zostają zużyte. Niezależnie od tego, 

czy duch przybył, czy nie, mag musi wykonać Test Uniknięcia Kosztu kośćmi Charyzmy na poziomie 

trudności równym Sile przyzywanego ducha. Fokus duchów może dodać kości do tego testu. Aby 

ustalić Koszt, odnosimy się do zamieszczonej powyżej Tabeli Kosztu Przywoływania. Każde 2 

sukcesy w Teście Uniknięcia zmniejszają Koszt o jeden poziom. Jeżeli obrażenia będące Kosztem 

Przywoływania pozbawią maga przytomności, duch wyrywa się na wolność, poza wszelką kontrole. 
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Aby ustalić, czy duch zaatakuje przyzywającego go maga, wykonujemy test kośćmi jego Siły na 

poziomie trudności 4. Jeżeli duch uzyska choć jeden sukces, zdaje sobie sprawę z powstałej okazji 

i ucieka. Jeżeli nie uzyska sukcesów, zaślepia go gniew i atakuje maga niezależnie od wszelkich 

obecnych środków ochrony.  

 Mag może związać tyle duchów żywiołów naraz, ile wynosi jego Charyzma. Jeśli mag 

wyczerpał ten limit, a chce przywołać kolejny żywioł, może uwolnić jeden z dotychczas związanych. 

Uwolniony duch po prostu odchodzi.  

 

Usługi duchów żywiołów 

 Duch żywiołu winien magowi usługi jest z nim związany, a mag nie musi wykorzystać 

wszystkich usług naraz. Podczas wezwania duch zostaje związany z magiem i postawiony w stan 

oczekiwania na jego polecenia. Następnie żywioł odchodzi poprzez przestrzeń astralną do 

niewiadomego miejsca, gdzie oczekuje na polecenia maga.  

 Aby skorzystać z usługi żywiołu, mag musi zużyć Akcję Złożoną na wydanie duchowi 

polecenia przybycia. Duch żywiołu zjawia się w swej formie astralnej, manifestując się jako lekkie 

migotanie w powietrzu. Im potężniejszy duch, tym wyraźniejszy jest ten efekt. Do określenia 

Ukrycia tego efektu użyć można różnicy 8 minus Siła ducha (Patrz Reguły ukrycia).  

 Usługi (a więc też moce) żywiołu nie są magowi dostępne, dopóki nie zostanie wezwany i nie 

pojawi się. Aby ustalić, czy duch może działać w danej Rundzie Walki, rozstrzygamy jego Inicjatywę. 

Jeżeli wolno mu włączyć się w którąś Fazę Walki pozostałej części Rundy Walki, może działać, 

zakładając, że mag, który nim włada, również jest di tego zdolny. Przybycie związanego ducha na 

wezwanie maga nie liczy się jako usługa ducha, ale jest jednak czynnością wyłączną - mag nie może 

podtrzymywać żadnych czarów wzywając ducha.  

 Duch żywiołu pozostaje w przestrzeni astralnej z własnego wyboru. Formę swej fizycznej 

manifestacji przybiera jedynie na wyraźne polecenie pana. Poleceniem takim nie będzie 

uszczęśliwiony, ale musi je wykonać. Jeżeli duch żywiołu oczekuje na polecenia przez 24 godziny lub 

przez taki czas wykonuje już jakąś usługę, minięcie pełnej doby liczy się jako dodatkowa usługa.  

 Z wyjątkiem usługi zdalnej (patrz niżej), żywioł musi pozostawać w polu widzenia maga. 

Wymaganie to można spełnić poprzez zmysły astralne, czary jasnowidzenia lub inne magiczne 

zmysły, ale nie poprzez elektroniczne środki przekazu. Mag nie może "zdalnie sterować" duchem 

żywiołu przy użyciu kamery trideo.  

 Mag, który wezwał ducha żywiołu, może nakazać mu wykonywanie poleceń innej postaci 

czarownika lub zwykłego człowieka. Zwykli ludzie nie mogą używać żywiołu do rzucania czarów, ale 

z innych usług mogą korzystać na równi z magiem: z obrony, z rzucania czarów, usług fizycznych 

itd. Żywioły-goryle spotyka się rzadko, ale politycy, korporacyjne VIP, oyabuni yakuzy czy inne 

wielkie szychy korzystają czasem z takiej ochrony.  

 Istnieje pięć rodzajów usług, które mogą wykonywać duchy żywiołów: pomoc w rzucaniu 

czarów, pomoc w nauce, podtrzymywanie czarów, usługi fizyczne i usługi zdalne. Rozpoczęcie 
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każdego rodzaju usługi to zużycie jednej z usług, które duch jest "winien" magowi. Odsyłanie 

żywiołu tam, skąd pochodzi, I nakaz oczekiwania na wezwanie nie liczy się jako usługa. Jeżeli mag 

nie odeśle żywiołu, aby gdzieś zaczekał na polecenia, żywioł po prostu będzie pętał się przy magu, 

zauważalny zarówno w przestrzeni astralnej, jak i zwykłej. (Dużą nierozwagą jest obnoszenie się z 

bandą żywiołów, chyba, że ktoś szuka kłopotów).  

 Kiedy duch już stawi się na wezwanie, do wydania mu polecenia realizacji usługi wystarcza 

Akcja Prosta. Duchy żywiołów mogą wykonywać tylko jedną usługę naraz.  

 

Pomoc w rzucaniu czarów 

 Żywioł może dać magowi dodatkowe kości do rzucania czarów. Duch żywiołu funkcjonuje 

jako dodatkowa Pula Magii, z której mag może czerpać aż do jej zużycia (odejścia ducha). Każdy 

punkt Siły ducha dodaje jedną kość. Kości te nie podlegają odnowieniu, ale można ich użyć do 

dowolnego testu w ramach umiejętności rzucania czarów, łącznie z Obroną magiczną. Kości te 

należy jednak alokować w ten sam sposób i w tym samym czasie, co kości z Puli Magii.  

 Każdy rodzaj żywiołu pomaga w czarach innej grupy. 

 Żywioł ognia pomaga wyłącznie w czarach walki. 

 Żywioł wody pomaga wyłącznie w czarach iluzji. 

 Żywioł powietrza pomaga wyłącznie w czarach detekcji. 

 Żywioł ziemi pomaga wyłącznie w czarach manipulacji. 

 Żaden żywioł nie pomaga w czarach leczenia. 

Jeżeli duch żywiołu jest w ten sposób wykorzystywany, jego Siła zmniejsza się o 1 za każdą kość 

wykorzystaną w celu pomocy w rzucaniu czarów. Gdy Siła ducha zostanie wykorzystana do 0, duch 

znika. Jeśli jest wciąż związany z magiem, może być wezwany ponownie. Wymaga to Akcji Złożonej 

i w tym przypadku kosztuje jedną usługę. Żywioł powraca jednak z pełną początkową Siłą.  

 Wykonując tę usługę, żywioł może pozostawać w formie astralnej.  

 

Pomoc w nauce 

 Żywioł może dostarczyć dodatkowych kości, pomagając swemu panu w nauce nowych 

czarów. Dodanie przez ducha kości w liczbie równej jego Sile do podjętej przez maga próby nauki 

liczy się jako jedna usługa (Patrz Nauka nowego czaru). Żywioł może pomóc w nauce czarów 

wyłącznie z właściwej sobie grupy: czary walki dla żywiołu ognia, czaru iluzji dla wody, czaru detekcji 

dla powietrza i czary manipulacji dla ziemi. W celu pomocy w nauce danego czaru mag może użyć 

tylko jednego żywiołu i tylko raz. 

 Wykonując tę usługę, żywioł może pozostawać w formie astralnej.  

 

Usługi fizyczne 

 Mag może wezwać ducha do manifestacji fizycznej i użycia mocy dla uzyskania jakiegoś 

efektu. Na przykład żywioł ognia może dostać polecenie przepalenia drogi przez drzwi, a żywioł ziemi 
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- przeniesienia wielkiego ciężaru. Każdy żywioł można wysłać do walki z jakimś przeciwnikiem. 

Omówienie mocy duchów znajdziesz w rozdziale Drapieżcy, a także w tym rozdziale pod hasłem 

Walka duchów. 

 W celu wykonania usługi fizycznej żywioł zawsze musi przybrać formę swojej fizycznej 

manifestacji.  

 

Podtrzymywanie czarów 

 Mag może polecić duchowi żywiołu, aby ten użył swej Siły do podtrzymania jednego czaru z 

właściwej dla rodzaju żywiołu grupy. Żywioł może podtrzymać czar przez liczbę Rund Walki równą 

swojej Sile, zużywając 1 punkt Siły na rundę. Gdy Siła ducha dojdzie do 0, duch znika. Aby utrzymać 

czar po zniknięciu ducha, mag może przejąć jego podtrzymywanie na siebie, zanim zniknie. Duchy, 

które odeszły w ten sposób, mogą być wezwane ponownie na tych samych zasadach, co w 

przypadku pomocy w rzucaniu czarów.  

 Mag może też związać ducha z czarem, aby utrzymać czar przez dłuższy czas. To jednak 

powoduje zużycie Siły żywiołu w sposób nieodwracalny. Duch żywiołu może w ten sposób 

podtrzymywać czar przez liczbę dni równą swojej Sile. Każdy dzień lub jego część permanentnie 

zmniejsza Siłę ducha o 1. Kiedy Siła ducha spada do 0, ulega on zniszczeniu i znika, nawet, jeśli był 

jeszcze winien magowi dalsze usługi. Mag może zwolnić ducha wcześniej, kończąc działanie czaru, 

ale duch i tak zostaje wtedy uwolniony z więzów, znika i nie może być ponownie wezwany.  

 Jeżeli duch podtrzymujący czar zostanie odesłany, czar pryska. Gdy duch żywiołu otrzyma 

polecenie podtrzymywania czaru, nie może wykonywać innych usług przed zakończeniem tej jednej.  

 Żywioł może wykonywać tę usługę pozostając w formie astralnej. 

 

Usługi zdalne 

 Mag może zażądać od żywiołu usługi zdalnej, gdy przyzywa go po raz pierwszy. Jeżeli żywioł 

ma wykonać usługę zdalną, mag nie może związać ducha. Ponieważ usługa zdalna musi być 

nakazana duchowi bezpośrednio po przywołaniu, zużywa pozostałe sukcesy - inne usługi. Duchy 

żywiołów wykonujące usługi zdalne nie wliczają się do limitu Charyzmy maga.  

 W ramach usługi zdalnej mag wysyła ducha, aby wykonał określoną czynność, taką jak 

usługa fizyczna. Po otrzymaniu polecenia duch będzie dążył bezpośrednio do jego realizacji aż do 

skutku lub swego zniszczenia/ odesłania. Nawet mag, który przywołał ducha, nie może go już 

powstrzymać od wykonania polecenia.  

 Duch żywiołu realizuje wykonywać usługę zdalną w formie manifestacji fizycznej lub 

astralnej, pomiędzy którymi może dokonywać dowolnych zmian (zajmujących Akcję Prostą) wedle 

potrzeby.  

 

FORMY DUCHÓW 
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 Duchy natury i żywiołów mogą przyjmować formę astralną bądź formę manifestacji fizycznej. 

Zmiana formy zajmuje duchowi Akcję Prostą.  

 

Forma astralna 

 W formie astralnej duch istnieje wyłącznie w przestrzeni astralnej, choć może być 

dostrzegalny w zwykłej przestrzeni jako lekkie migotanie w powietrzu. O możliwościach zauważenia 

tego efektu informowaliśmy w poprzednich częściach tego rozdziału. Będąc w formie astralnej, duch 

może wykonywać jedynie takie usługi, które wpływają bezpośrednio na maga, który go przywołał 

albo na cele mające właściwą obecność astralną (Patrz Przestrzeń astralna). Moce duchów mogą 

przejść jak czary przez materialne ciało celu (Patrz Atak poprzez fokus i Walka astralna). 

 Duch w formie astralnej może porozumiewać się z czarownikiem, który go przywołał, może 

też być wyczuwany przez czarowników stosujących astralną percepcję lub projekcję. Ducha 

będącego w formie astralnej nie można zranić materialną bronią. Fokus broni, który ma swe 

wyobrażenie (istnieje) w przestrzeni astralnej, może zranić ducha pozostającego w formie astralnej, 

ale władająca nim postać musi korzystać z astralnej percepcji lub projekcji, aby móc właściwie użyć 

broni. "Efekt błyszczącego powietrza" nie może być celem ataku fokusem broni czy też czarem. 

Duchy mogą być atakowane poprzez próbę odesłania (i znów, aby tego dokonać, czarownik musi je 

widzieć) lub poprzez walkę astralną.  

 

Forma manifestacji fizycznej (materialnej) 

 Duchy przybierają formę fizycznej manifestacji wtedy, gdy muszą użyć swej mocy na cel 

obecny jedynie materialnie, nie istniejący w przestrzeni astralnej. Duchy nie lubią przybierać tej 

formy, gdyż stają się wówczas wrażliwe na zwykłe fizyczne ataki.  

 Mimo to komuś, kto nie jest czarownikiem, niezwykle trudno zaatakować, i uszkodzić 

manifestację ducha. Jedynie prawdziwie odważni, zdeterminowani bądź szaleni potrafią 

skoncentrować się w stopniu wystarczającym do wyprowadzenia skutecznego przeciw duchowi 

ataku.  

 Atakując formę manifestacji ducha za pomocą zwykłej broni (w walce w zwarciu czy na 

dystans), postać używa swojej Siły Woli w miejsce Umiejętności Walki. W walce z duchem 

niewzruszona wola jest ważniejsza niż zdolności bojowe. Do Testu Sukcesu ataku nie można 

dodawać kości z Puli Walki czy Puli Magii. Ataki z pomocą fokusu broni, ataki magiczne, czarami a 

także ataki wykorzystujące wrażliwe punkty ducha pozwalają na korzystanie z Umiejętności Walki 

i wspomaganie testu kośćmi z Puli Walki.  

 Poza tym wszystkim duchy w formie manifestacji fizycznej wykazują odporność na ataki 

bronią palną, bronią dystansową (z wyłączeniem łuków i broni rzucanej) i eksplozje. Przyczyną jest 

fakt, iż ataki takie nie są "bezpośrednie", nie mają pełnego "ładunku" woli atakującego. Aby 

rozstrzygnąć taki atak, przyjmujemy podwojoną wartość Siły ducha jako wartość jego pancerza 

odpowiedniego rodzaju (balistycznego lub udarowego). Obrażenia ustalamy w zwykły sposób. 
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Duchy nie wykazują jednak takiej odporności wobec ataków w walce w zwarciu, strzałów z łuku czy 

broni rzucanej, gdyż w tych przypadkach nic nie osłabia wpływu woli atakującego na przebieg ataku. 

 Duch w formie manifestacji może użyć swych mocy na dowolny cel w swoim polu widzenia. 

Każde użycie mocy jest odrębną usługą, chyba, że ma to być atak na grupę wrogów. Taki atak liczy 

się jako pojedyncza usługa, niezależnie od liczby przeciwników.  

 

Inicjatywa duchów 

 Jako istoty z żywego srebra i cienia, duchy poruszają się z ogromną szybkością w porównaniu 

z ociężałymi worami cielska i krwi, takimi jak ludzie.  

 Duchy w formie astralnej mają podstawową wartość Reakcji na poziomie podanym dla 

rodzaju ducha plus 20. Rzucają 1 kością Inicjatywy (1k6). Duchy w formie manifestacji materialnej 

mają podstawową wartość Reakcji na poziomie podanym dla rodzaju ducha plus 10. Rzucają 1 

kością Inicjatywy (1k6). Duchy obowiązuje normalna procedura Rundy Walki i są zdolne do wielu. 

 Inicjatywę duchów ustalamy w oparciu o ich aktualną formę. Jeżeli w trakcie Rundy Walki 

duch zmienia formę z astralnej na formę fizycznej manifestacji, rozstrzyga resztę swoich akc ji w tej 

fazie normalnie, ale staje się niezdolny do akcji przez kolejnych 20 faz (zwykłe 10 + 10 dodatku za 

Inicjatywę w formie astralnej). Duchy w formie manifestacji przechodzące do formy astralnej nie 

podlegają modyfikacji Inicjatywy, chyba, że są w tej formie na początku kolejnej Rundy Walki.  

 Duchy mogą otrzymywać nowe polecenia tylko w czasie akcji czarowników, którzy je 

przywołali. Mogą opóźniać swoje akcje w oczekiwaniu na polecenia.  

 

WALKA DUCHÓW 

 Mówiąc ogólnie, duchy podlegają tym samym zasadom walki, co zwykłe postaci. Konkretne 

moce duchów różnicować będą podstawową liczbę kości używanych przy ataku, jego poziom 

trudności i ewentualną konieczność wykonania Testu Uniknięcia Obrażeń lub Odparcia czaru. 

Szczegóły podano w opisach poszczególnych mocy w rozdziale Drapieżcy. 

 Duchy mogą też walczyć pomiędzy sobą. Odbywa się to jako zmagania Siły walczących 

duchów: każdy duch używa liczby kości równej swojej Sile na poziom trudności równym Sile 

przeciwnika. Duch, który uzyska więcej sukcesów, powoduje utratę przez przeciwnika tylu punktów 

Siły, o ile sukcesów więcej miał od przeciwnika.  

 

 Duch żywiołu ognia o Sile 4 zmaga się z duchem żywiołu wody o Sile 3. Wobec tego żywioł 

ognia wykonuje rzut 4 kośćmi na poziomie trudności 3, a żywioł wody 3 kośćmi na poziomie 

trudności 4. Skutki starcia, poza obłokami pary, są następujące: żywioł ognia: 3 sukcesy, żywioł 

wody: tylko 1 sukces. Siła ducha żywiołu wody jest, więc zmniejszana o 2 (3 - 1). 

 

 Duch, którego Siła wskutek walki zmniejszy się do 0, zostaje zniszczony, i nie może być 

ponownie wezwany. Aby walczyć, duchy muszą być w odległości 1 metra od siebie. Walka Siły 



 209 

przeciw Sile zajmuje duchom Akcję Złożoną. Walka taka liczy się jako jedna usługa, która może być 

kontynuowana do zniszczenia jednego z duchów, pozostając nadal jedną usługą.  

 Duchy natury mogą ścierać się ze sobą w obrębie swej dziedziny. Rozstrzyganie konfliktów 

mocy (powiedzmy moc wypadku przeciw mocy straży) jest proste: wygrywa duch o większej Sile. 

Jego moc działa z Siłą równą różnicy Siły obu duchów. Remis oznacza brak jakiegokolwiek efektu.  

 W przypadku użycia mocy lub broni zadającej obrażenia stosujemy zwykłe zasady obrażeń 

wskutek walki. W Tabeli duchów na końcu tego rozdziału znaleźć można poziomy posiadanych 

przez duchy odpowiedników właściwych atrybutów. Duchy korzystają z normalnych Kontrolek 

Kondycji dla zapisu takich obrażeń.  

 Zaatakowany przez ducha czarownik może użyć Umiejętności Przywoływania w miejsce 

atrybutu zwykle wykorzystywanego w obronnym teście (Budowy lub Siły Woli). Przyczyną jest 

zawarcie w zakresie tej umiejętności wielu tradycyjnych uroków "odczyniających złe moce" tego 

typu. 

 

POJEDYNEK O KONTROLĘ 

 Dwóch czarowników może walczyć o kontrolę nad duchem. Wyłącznie szaman może 

próbować przejąć kontrolę nad duchem natury; wyłącznie mag może próbować przejąć kontrolę nad 

duchem żywiołu.  

 Czarownik próbujący przejąć kontrolę nad duchem deklaruje taką próbę jako Akcję Złożoną. 

Czarownik sprawujący kontrolę nad danym duchem może przeciwdziałać, niezależnie od tego, czy 

wolno mu wykonywać akcje w tej fazie czy nie. Napastnik wykonuje Test Przywoływania na poziomie 

trudności równym Sile ducha + 2. Kontrolujący ducha czarownik również wykonuje Test 

Przywoływania na poziomie trudności równym Sile ducha, ale bez modyfikatora. Obaj mogą używać 

dodatkowych kości uzyskanych z modyfikatorów za totem lub z fokusu duchów, z tym, że zmniejszy 

to liczbę kości dostępną z fokusu w najbliższej fazie.  

 Jeżeli więcej sukcesów uzyska czarownik kontrolujący ducha, nic się nie zmieni, a czarownik 

próbujący przejęcia będzie musiał wykonać Test Uniknięcia Kosztu, tak jakby przywoływał ducha. 

Jeżeli wygra przejmujący, obejmie on kontrolę nad duchem. Obaj czarownicy wykonują wówczas 

Test Uniknięcia Kosztu. Jeżeli żaden nie uzyska ani jednego sukcesu, obaj wykonują Test Uniknięcia 

Kosztu, a duch wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli. Test Uniknięcia Kosztu zawsze jest 

wykonywany tak, jakby czarownik przywoływał ducha.  

 Jeżeli czarownik, który wygrał Pojedynek Kontroli, zostanie pozbawiony przytomności przez 

Koszt działania, duch wymknie się spod kontroli. 

 

Rozkazywanie duchowi będącemu poza kontrolą 

 Jeżeli czarownik posiadający umiejętność Przywoływania napotka ducha przez nikogo nie 

kontrolowanego, może spróbować uzyskać nad nim kontrolę. Wykonuje wówczas test identyczny 

jak dla odesłania ducha (Patrz niżej). Jeżeli test się uda, czarownik uzyskuje kontrolę nad duchem. 
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W teście tym rzucamy liczbę kości równą Umiejętności Przywoływania na poziomie trudności 

równym Sile ducha. Uwzględniamy przy tym modyfikatory za totem, tudzież możemy stosować 

fokus duchów. Każde 2 sukcesy uzyskane w teście dają nam możliwość żądania od ducha jednej 

usługi.  

 

ODSYŁANIE 

 Odsyłanie ducha wymaga silnej koncentracji i użycia Umiejętności Przywoływania tak, jak 

gdyby czarownik rzucał czar wyłączny. Czarownik nie może podtrzymywać żadnych czarów ani też 

wykonywać innych akcji podczas próby odesłania ducha. Działanie takie wymaga Akcji Złożonej.  

 Czarownik może odsyłać dowolne duchy, niezależnie od tradycji. Odsyłanie przebiega w 

sekwencji przedstawionej poniżej.  

 Sekwencję tę powtarzamy tak długo, dopóki jedna ze stron nie zostanie pokonana (dopóki 

Siła lub Magia nie spadnie do 0) lub dopóki zwycięzca danej rundy nie zdecyduje na przerwanie 

zmagań. Jeżeli Siła ducha spadnie do 0, ulega on zniszczeniu. Jeżeli Magia czarownika spadnie do 0, 

mdleje on, a duch jest wolny. Zazwyczaj duch ucieka, jeżeli zdecyduje się na przerwanie zmagań. 

Okoliczności mogą jednak wymusić na nim inne zachowanie.  

 Utracone punkty Siły lub Magii odzyskiwane są w tempie 1 punktu na godzinę.  

 

 A. Czarownik wykonuje Test Przywoływania 

 Rzucamy liczbę kości równą Umiejętności Przywoływania czarownika na poziomie trudności 

równym sile ducha. Jeżeli czarownik jest tym, który przywołał ducha, może dodać kości swojej 

Charyzmy do tego testu. Stosujemy modyfikacje za totem, ewentualnie za fokus duchów. Liczymy 

sukcesy. 

 

 B. Duch wykonuje Test Siły 

 Rzucamy kości Siły na poziomie trudności równym poziomowi Magii czarownika. Liczymy 

sukcesy.  

  

 C. Ustalenie skutku 

 Porównujemy sukcesy. Jeżeli duch uzyskał ich więcej, Magia czarownika zmniejszana jest o 

1 za każde 2 sukcesy ponad liczbę sukcesów czarownika. Jeżeli więcej sukcesów uzyskał czarownik, 

zmniejszamy Siłę ducha w ten sam sposób.  

 

 D. Kontynuacja zmagań 

 Zwycięzca decyduje, czy rozgrywana będzie kolejna runda. Jeśli tak, żaden z uczestników nie 

może nic zrobić aż do następnej akcji zwycięzcy poprzedniej rundy - obaj są uwiązani w magicznym 

pojedynku.  
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TABELA DUCHÓW 

W poniższych danych "S" to Siła ducha, a litera "A" pod Esencją oznacza, iż duch istnieje głównie w 

przestrzeni astralnej.  

 

DUCHY ŻYWIOŁÓW B Zwinność  S Ch I SW E R 

Powietrza  S -2 (S + 3)x4  S - 3 S S S S (A) S + 2 

Ataki: według Mocy 

Moce: Uwiązanie, Manifestacja, Ruch, Groźny Oddech, Psychokineza 

Słabości: Uwięzienie, Wrażliwość (Ziemia) 

 

Ziemi   S + 4 (S - 2)x2 S + 4 S S S S(A) S - 2 

Ataki: (S) C w walce w zwarciu (Umiejętność = Reakcji); zasięg +1 

Moce: Uwiązanie, Manifestacja, Ruch 

Słabości: Wrażliwość (Powietrze) 

 

Ognia   S +2 (S + 2)x3 S - 2 S S S S(A) S + 1 

Ataki: (S) S w walce na dystans (Umiejętność = Reakcji), zasięg = Siła x 2 metry 

Moce: Uwiązanie, Aura Ognia, Projekcja Ognia, Straż, Manifestacja, Ruch 

Słabości: Wrażliwość (Woda) 

 

Wody   S + 2 S x 2  S S S S S(A) S -1 

Ataki: (S) C Ogł. w walce w zwarciu (Umiejętność = Sile) 

Moce: Uwiązanie, Manifestacja, Ruch 

Słabości: Wrażliwość (Ogień) 

 

Duchy Natury B Zwinność  S Ch I SW E R 

 - CZŁOWIEKA S +1 (S + 2)x3  S - 2 S S S S(A) S + 1 

Moce ducha miasta: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Zamęt, Strach, Straż,     

 Poszukiwanie 

 Dziedzina: ulice, place, alejki, otwarte miejskie przestrzenie, opuszczone budynki 

Moce ducha ogniska domowego: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Zamęt, Straż,    

   Poszukiwanie 

 Dziedzina: domy, rezydencje, zamieszkane budynki 

Moce ducha pól: Wypadek, Ukrycie, Straż, Poszukiwanie 

 Dziedzina: pola uprawne, sady itp. tereny rolnicze 
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 - KRAINY  S + 4 (S - 2)x2  S + 4 S S S S(A) S-2 

Moce ducha pustyni: Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Dziedzina: otwarta pustynia 

Moce ducha lasu: Wypadek, Ukrycie, Zamęt, Strach, Straż   

 Dziedzina: lasy, a także większe parki 

Moce ducha gór: Wypadek, Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Dziedzina: dzikie górskie tereny 

Moce ducha prerii: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Dziedzina: Otwarte równiny, nieuprawne pola, tundra 

 

 - NIEBA  S - 2 (S + 3)x4  S - 3 S S S S(A) S+2 

Moce ducha mgły: Wypadek, Ukrycie, Zamęt, Straż, Ruch 

 Dziedzina: mgła, deszcz, mżawka 

Moce ducha burzy: Ukrycie, Zamęt, Projekcja Elektryczna, Strach 

 Dziedzina: burze, huragany, tornada, gwałtowne sztormy 

 - WÓD   S + 2 Sx2  S S S S S(A) S - 1 

Moce ducha jeziora: Wypadek, Uwiązanie, Strach, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Dziedzina: otwarte wody jeziora 

Moce ducha rzeki: Wypadek, Ukrycie, Uwiązanie, Strach, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Dziedzina: rzeki, duże strumienie, delty (nie bagniste), ujścia i dopływy.  

Moce ducha morza: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Zamęt, Uwiązanie, Strach, Straż,   

 Ruch, Poszukiwanie 

 Dziedzina: otwarte morze 

Moce ducha bagien: Wypadek, Przywiązanie, Ukrycie, Zamęt, Uwiązanie, Strach,   

 Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Dziedzina: bagna, moczary. 
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PRZESTRZEŃ ASTRALNA 

 

 Przestrzeń astralna, albo astralna płaszczyzna istnienia jest wymiarem równoległym do 

materialnego świata, współistniejącym z nim. To zarówno źródło magicznej energii, jak i ośrodek, w 

którym ona się porusza. Choć przestrzeń astralna i materialna bardzo się różnią, ich wspólną cechą 

jest wymiar czasu. Wszystko, co istnieje na materialnej Ziemi, ma swój odpowiednik (swoją część) 

w przestrzeni astralnej, choć prawa fizyki nie odnoszą się do astralnej płaszczyzny istnienia.  

 Rzeczy magiczne (duchy, Fokusy, czary, niektóre magiczne istoty, grupy rytualne, 

czarownicy używający astralnej projekcji lub percepcji itd.) są żywymi stworzeniami w przestrzeni 

astralnej. Przebywając tam są widoczne, namacalne i zdolne do działania.  

 Istoty w przestrzeni astralnej mogą widzieć obiekty materialne i mogą wyczuwać wydzielaną 

przez astralne formy istot materialnych energię magiczną. Odbywa się to przy użyciu astralnego 

"szóstego" zmysłu pozwalającego na percepcję energii magicznej i form astralnych. 

 Materialne istoty nie-magiczne posiadają bierną formę astralną - aurę, która jest widoczna i 

namacalna w przestrzeni astralnej, lecz nie może oddziaływać na inne formy astralne. W 

kategoriach magii Ziemia to żywa istota, a więc jest namacalna w przestrzeni astralnej. W 

przestrzeni astralnej nie można przejść przez coś, co żyje, niezależnie od poziomu skomplikowania 

tego życia. Na przykład roślinność blokuje ruch dokładnie tak samo jak w świecie materialnym. 

Woda, powietrze i ogień są również dotykalne w przestrzeni astralnej, lecz istoty astralne mogą 

przez nie przechodzić z uwagi na małą ich gęstość. Woda lub ogień nie czynią szkody astralnym 

podróżnikom, ale ograniczają zasięg wykorzystania astralnego zmysłu.  

 Obiekty nieożywione są widoczne poprzez odbijanie światła i blokują przenikanie energii 

magicznej i emocji, dwóch podstawowych elementów formy astralnej (aury). Ponieważ obiekty takie 

blokują przenikanie aury, istoty astralne nie mogą poprzez nie wykorzystywać astralnego zmysłu. 

Obiekty te nie mają własnej formy astralnej czy aury, co umożliwia istotom astralnym swobodne 

przechodzenie przez lokacje astralne odpowiadające fizycznej przestrzeni zajmowanej przez dany 

obiekt. W przestrzeni astralnej nie można widzieć przez ścianę ani wyczuwać przez nią astralnych 

sygnałów, można jednak przez nią po prostu przejść. Warto tu zauważyć, że obiekty przejrzyste 

pozostają takimi w przestrzeni astralnej.  

 Rozświetlona energią życia przestrzeń astralna jest zwykle miejscem jaśniejszym od zwykłej 

przestrzeni, niezależnie od pory dnia czy nocy. Jednak w pewnych miejscach, gdz ie brak lub jest 

bardzo niewiele żywych obiektów (przykładowo pusty pokój w betonowym budynku), może być 

szarawo albo wręcz ciemno, co powoduje konieczność korzystania z modyfikatorów widoczności jak 

przy normalnym widzeniu w zwykłej przestrzeni (Patrz Ograniczenia widoczności). 

 Przestrzeń astralna pulsuje pierwotną energią życia. Sztuczne symbole, dzieła intelektu, nie 

poddają się bezpośredniemu postrzeganiu w przestrzeni astralnej. Osoba badająca astralny 

odpowiednik takiego obiektu czy jakiejś książki, nie mogłaby odczytać słów jako takich, ale w jasny 
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sposób mogłaby odczuwać emocje związane z każdym akapitem (oszałamiające, czyż nie?). Na 

przykład poezje czytane zmysłem astralnym są czymś zachwycającym. Za to podręczniki techniczne 

wydają się zwyczajnie puste. Próba odbioru informacji z astralnej części ekranu komputerowego nie 

zaowocuje treścią informacji, lecz pozwoli odkryć emocjonalny ładunek odczytywanego pliku - 

zarówno danych publicznych, jak i tajnych, legalnych czy nielegalnych, osobistych, technicznych 

albo związanych z interesami.  

 Oznaczenia ulic ani nawet mapy nie mogą być czytane w przestrzeni astralnej, lepiej, więc 

dla astralnego podróżnika, żeby wiedział, dokąd się wybiera, zanim ruszy w drogę.  

 Wszystko odkrywa swą prawdziwą naturę, przybiera prawdziwą formę w przestrzeni 

astralnej. Aury nie kłamią, a każda jest inna. Przebrania, fizyczne czy magiczne, najzwyczajniej nie 

działają w przestrzeni astralnej. Elf po operacji plastycznej zachowa swą pierwotną aurę, niezależnie 

od nowej powierzchowności.  

PERCEPCJA ASTRALNA 

 Każdy czarownik zdolny jest (z wyjątkiem niektórych adeptów) do postrzegania przestrzeni 

astralnej, musi jednak wykonać Akcję Prostą w celu zmiany zwykłych zmysłów na astralne i z 

powrotem. Podczas percepcji astralnej zmysły czarownika zogniskowane są na przestrzeni astralnej. 

Rzeczy czysto materialne postrzega on poprzez ich astralne odbicie, co czyni interakcję ze światem 

materialnym wyjątkowo trudną. Jeśli czarownik postrzegający astralnie podejmuje jakąś czynność 

opartą na czysto materialnym świecie, do wszelkich testów stosujemy modyfikator +2.  

 Postrzegając przestrzeń astralną, postać korzystająca z percepcji astralnej może: 

  - odbierać zmysłem astralnym wszystko, co się tam znajduje (w danym miejscu) 

  - odbierać zmysłem astralnym magiczną energię otaczającą przedmiot 

  - odbierać zmysłem astralnym emisję magii rytualnej 

  - odbierać zmysłem astralnym aurę obiektu w celu ustalenia jego prawdziwej natury 

 Czarownik może postrzegać zmysłem astralnym wszystkie duchy, istoty magiczne itd., 

niezależnie od tego, czy są one widoczne w zwykłej przestrzeni czy też nie. Jeżeli czarownik posiada 

czar oddziaływujący na przestrzeń astralną, może go rzucić (Patrz Czary a przestrzeń astralna). 

Czarownik staje się również podatny na walkę astralną. 

 Ponieważ postać jedynie postrzega astralnie, wciąż obowiązują ją ograniczenia wynikające z 

ciała. Postać może dotykać i być dotykana przez inne istoty astralne, ale nie może sięgnąć przez 

ścianę, by dotknąć astralnego obiektu. To jasne - materialne ramię nie może przeniknąć przez 

materialną ścianę, mimo że ramię astralne nie podlega takim ograniczeniom.  

 Czarownik może odbierać zmysłem astralnym magiczną energię otaczającą wszystko, co jest 

magiczne lub znajduje się pod działaniem magii: magicznie zmienione przedmioty, osoby pod 

działaniem czarów, czarowników rzucających lub podtrzymujących czary, itd. Może postrzegać 

zmysłem astralnym czary, Fokusy i inne magiczne przedmioty tak jak żywe istoty.  

 Czarownik może wykryć emisję magii rytualnej. Wyczuwalny astralnym zmysłem ślad energii 

prowadzi do źródła czaru, pozwalając czarownikowi na podążanie nim przy użyciu astralnej projekcji 
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(Patrz Śledzenie astralne). Czary podtrzymywane przez magię rytualną oraz węzły czarów 

również pozostawiają ślad prowadzący do autora(ów) czaru.  

 Percepcja astralna pozwala czarownikowi na obejrzenie aury każdej żywej lub magicznej 

rzeczy, co pozwala mu odkryć prawdziwą formę czy naturę istoty. Na przykład istota zmienno 

kształtna w przestrzeni astralnej zawsze utrzymuje formę zwierzęcą. Osoba pod wpływem czaru 

maskującego również wykaże w ten sposób swą prawdziwą formę. Aura czaru (widoczna niezależnie 

lub otaczająca rzecz, na którą czar działa) identyfikuje go jako efekt rzucania czarów. Fokusy 

widoczne są jako takie. Aura żywych istot informuje też o ich ogólnym stanie zdrowia, ranach, 

chorobach, wpływie narkotyków itp. Zmysłem astralnym czarownik może też ocenić poziom Esencji 

i Magii żywej istoty. Mistrz Gry nie powinien w tym przypadku podawać dokładnych cyfr, ale 

poinformować, czy poziom jest wyższy, niższy czy podobny własnemu poziomowi czarownika. Aura 

czarownika wykazuje zarówno Esencję, jak i Magię, odkrywając w ten sposób jego naturę.  

 Czarownik może uzyskać dodatkowe informacje o rzeczach magicznych wykonując różne 

testy. Z pomocą umiejętności rzucania czarów może rozpoznać rodzaj i grupę czaru. Test 

odpowiednio Przywoływania lub rzucania czarów odkrywa poziom Siły czy Magii ducha albo 

magicznie zmienionego przedmiotu. Używamy poziomu trudności na podstawie rzucania czarów  

autora czaru, Siły ducha, poziomu Magii czarownika, a jeśli nie możemy łatwo ustalić właściwego 

poziomu trudności, przyjmujemy 5. Liczba sukcesów determinuje zakres uzyskanych informacji.  

 Czarownik ma prawo podjąć kolejne próby (rzuty) uzyskania dalszych informacji - prób 

takich może być tyle, ile wynosi poziom testowanej umiejętności. Każda kolejna próba dodaje +2 do 

poziomu trudności.  

 Korzystanie z percepcji astralnej otwiera aurę czarownika na przestrzeń astralną, czyniąc ją 

podatną na atak. Jak już zauważono, istoty postrzegające astralnie podatne są na walkę astralną. 

Mogą być bezpośrednio celem dla czarów niematerialnych, można też rzucać czary poprzez nie 

materialne na zwykłą przestrzeń (Patrz Czary a przestrzeń astralna). 

 

BADANIE ASTRALNE 

Liczba sukcesów Efekt 

0 bez skutku, nie uzyskano żadnych informacji 

1-2 rozpoznano ogólnie rodzaj rzeczy (jest to żywioł ognia, czar 

manipulacji, fokus czarów walki itp.) 

3 rozpoznano konkretny czar, ustalono Siłę ducha lub stopień fokusu 

w relacji do Magii czarownika 

4 i więcej precyzyjne określenie Siły czaru lub ducha, stopnia fokus 

 

PROJEKCJA ASTRALNA 
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 Projekcja astralna to wyższy od astralnej percepcji poziom kontaktu z przestrzenią astralną. 

Oznacza oddzielenie się aury czarownika od jego ciała i uzyskanie przez nią czasowej zdolności do 

swobodnego, niezależnego poruszania się w przestrzeni astralnej.  

 Każdy czarownik może dokonać projekcji astralnej wchodząc w trans. Podczas transu jego 

ciało staje się martwe dla tego świata: puls i oddech zanikają niemal całkowicie, zmysły są 

wyłączone. W znaczeniu magicznym czarownik "opuszcza swoje ciało", aby podróżować w 

przestrzeni astralnej. Do momentu powrotu aury ciało materialne znajduje się w stanie komy.  

 Astralna forma czarownika charakteryzuje się atrybutami opartymi na atrybutach 

czarownika w świecie materialnym wedle poniższego wzorca: 

  - Siła astralna równa Charyzmie 

 - Szybkość astralna równa Inteligencji 

 - Budowa astralna równa Sile Woli 

 - Reakcja astralna równa podwojonej Inteligencji 

 Atrybuty Umysłowe czarownika, a także poziom Esencji i Magii pozostają bez zmian. 

 Wygląd astralnej formy czarownika jest jego wyidealizowanym wizerunkiem samego siebie. 

Pamiętajmy tutaj, że wyidealizowany autoportret orkijskiego szamana czy korporacyjnego 

maga-zabójcy może być przerażającym widokiem.  

 Astralne wyobrażenia fetyszy i magicznych przedmiotów czarownika towarzyszą mu w tej 

podróży. Sprzęt, który nie magiczna, pozostaje przy materialnej skorupie czarownika w 

materialnym świecie. Prostym aktem woli czarownik może wywołać na swej formie astralnej 

wizerunek wszelkiego rodzaju stroju lub ozdoby, lecz coś takiego nie ma żadnej wartości magicznej 

czy ochronnej. Pozostaje jedynie zwykłym bajerem.  

 

 Tweezil spojrzał z nieznośnym młodzieńczym współczuciem na kruchą postać swego mistrza 

przed wejściem we własny trans. Gdy astralna przestrzeń zamykała się wokół niego, ogłuszył go 

potężny głos:  

- Cóż to cię zatrzymało, mój chłopcze? -Tweezil zakręcił się i zagapił na wibrującą sylwetkę potężnie 

umięśnionego mężczyzny, odzianego w świetliste szaty. Opierał się na ogromnym mieczu, a jego 

dłoń swobodnie trzymała kij, który Tweezil poczuł już wcześniej.  

- Sz-szefie? 

 Wy, smarkacze, nigdy tego nie rozumiecie, prawda? Powiedział mag ze śmiechem - Po tej 

stronie istnienia jesteś tym, czym wyrazisz wolę być, a nie tym, czym myślisz. A teraz za mną. Mamy 

robotę do wykonania. 

 

Ruch astralny 

 Ruch w krajobrazie przestrzeni astralnej przebiega ze zwykłą lub dużą prędkością. Zwykła 

prędkość równa jest Astralnej Szybkości mnożonej przez 4. Daje to liczbę metrów pokonywanych w 
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czasie jednej Fazy Akcji. Przy tej szybkości nie istnieje zmęczenie. Postaci używają tej szybkości, 

gdy chcą zwrócić uwagę otoczenia.  

 Duża prędkość jest naprawdę ogromna! Czarownik może poruszać się o tyle kilometrów 

podczas akcji, ile wynosi jego Magia (w przybliżeniu Magia x 1000 kilometrów na godzinę). Przy tej 

szybkości otoczenie czarownika staje się rozmazaną plamą. Postać wie, gdzie się znajduje i może 

unikać astralnych przeszkód, lecz bez zwalniania do zwykłej szybkości nie może używać astralnego 

zmysłu ani wzroku, by dojrzeć szczegóły. Jeżeli dwie postaci poruszają się z dużą szybkością, mogą 

ze sobą walczyć.  

 Niezależnie od szybkości, czarownik może latać, to jest unieść się swobodnie na dowolną 

wysokość, do granic atmosfery. Nie wznoście się ponad atmosferę (80 kilometrów). Czarownicy, 

którzy próbowali przekroczyć tę granicę, zwykle umierali lub wariowali, a wspomnienia tych, co 

przeżyli, były fatalnie zdeformowane przez swego rodzaju głęboką traumę psychiczną.  

 

Skutki projekcji astralnej 

 Im dłużej czarownik przebywa w przestrzeni astralnej, tym słabsza staje się jego forma 

materialna. Ponieważ czarownik zabiera swoją Esencję do przestrzeni astralnej, ciało zaczyna 

umierać.  

 Ciało materialne traci 1 punkt Esencji za każdą godzinę astralnej włóczęgi czarownika. Jeśli 

Esencja spadnie poniżej 0, czarownik umiera. Astralna forma czarownika nadal posiada pełną 

wartość Esencji i Magii, nawet, gdy traci je ciało materialne. Po powrocie czarownika do ciała Esencja 

powraca w tempie 1 punktu na minutę, aż do początkowego poziomu.  

 Będąc w przestrzeni astralnej, czarownik nie jest świadom otoczenia swego materialnego 

ciała, chyba, że widzi je "stamtąd". Jeżeli ktoś lub coś przeniesie ciało podczas nieobecności aury 

czarownika, czarownik nie dowie się o tym, dopóki nie powróci, by stwierdzić, że jego materialne 

ciało nie przebywa tam, gdzie je zostawił. To zmusza postać do poszukiwania swojego ciała, poprzez 

wykonanie testu Budowy lub Siły Woli (wybieramy wyższy z tych atrybutów) na poziomie trudności 

4. Czas poszukiwania to podstawowy wymiar 6 godzin, podzielony przez liczbę sukcesów. Na koniec 

tego okresu, zakładając, że materialne ciało nie straci całej Esencji, czarownik odnajduje je. 

Oczywiście, jeżeli zabrali je wrogowie, może również znaleźć astralnych przeciwników broniących 

mu doń dostępu.  

 Wrogowie czarownika mogą też po prostu zabić jego materialne ciało. Niemal każda rana 

zadana ciału w czasie komy wywoła fatalny szok. Czarownik w przestrzeni astralnej będzie wiedzieć, 

że jego ciało umiera. Forma astralna przeżyje aż do momentu zużycia całej Esencji - wówczas 

rozpłynie się. Taki nieszczęśnik może wykorzystać swoje ostatnie godziny na szukanie zemsty, a 

Mistrz Gry może użyć pozbawionych ciał czarowników jako upiorów. 
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WALKA ASTRALNA 

Każda magiczna rzec czy istota obecna w przestrzeni astralnej może brać udział w walce 

astralnej. Coś, co nie jest obecne astralnie w sposób aktywny, nie może ani walczyć, ani zostać 

zranione w przestrzeni astralnej. Tak, więc zwykli ludzie (nie posiadający Magii) odporni są na 

bezpośrednie działanie z przestrzeni astralnej. Nie jest możliwe przygotowanie w przestrzeni 

astralnej zasadzki działającej w zwykłej przestrzeni, chyba, że autor zasadzki znajdzie jakiegoś 

rodzaju połączenie pomiędzy światami. (Patrz Czary a przestrzeń astralna).  

Walka astralna rozgrywana jest dokładnie tak jak Walka w Zwarciu, gdyż natura 

przestrzeni astralnej uniemożliwia ataki z dystansu. Ruch, osłona itp. Funkcjonują w przestrzeni 

astralnej tak jak w zwykłej, z powyższymi różnicami. Czarownik może atakować inne formy astralne 

bez ponoszenia ujemnych skutków “ruchu”. 

W przestrzeni astralnej czar jest czymś żywym. Rzucanie czaru obserwowane z przestrzeni 

astralnej to formowanie wokół rzucającego żywego kształtu, który uwolniony pędzi do celu z wielką 

szybkością. Osiągnąwszy cel znika, przechodząc do zwykłej przestrzeni, gdzie uwalnia swą moc. 

Nawet czary manipulacji przechodzące przez zwykłą przestrzeń zachowują się w ten sposób. 

Procedura walki astralnej zmienia się nieco dla różnych rodzajów form astralnych.  

Inicjatywa astralna 

Postaci w przestrzeni astralnej mają zmodyfikowaną Reakcję astralną równą ich obliczonej Reakcji 

astralnej +15. Rzucają 1 kość Inicjatywy (1k6). Postaci, które rozpoczęły Rundę Walki w swym ciele 

materialnym, a następnie przeszły do projekcji astralnej (akcja złożona) do końca rundy posiadają 

Inicjatywę swego materialnego ciała. Jeżeli postać zaczęła Rundę Walki w czasie astralnej projekcji 

i wraca do swego materialnego ciała (akcja złożona), jest niezdolna do jakichkolwiek akcji przez 20 

faz.  

 Inicjatywa dla duchów jest opisana pod hasłem Inicjatywa Duchów.  

Postaci, które jedynie postrzegają astralnie, pozostają przy swojej zwykłej (materialnej) Reakcji i 

Inicjatywie.  

 

Rozstrzyganie walki astralnej 

 Czarownicy w przestrzeni astralnej zachowują zwykły poziom swych atrybutów umysłowych 

i specjalnych, ale nabywają astralne atrybuty “fizyczne”. Dla wszystkich akcji w przestrzeni 

astralnej (unik, walka, redukcja obrażeń), czarownicy dysponują tylko jedną pulą kości – Pulą 

Astralną – o wartości równej połowie sumy Inteligencji, Siły Woli i Charyzmy (z zaokrągleniem w 

dół). Tak wyznaczona Pula Astralna funkcjonuje jak Pula Walki – odnosi się do Walki Astralnej, lecz 

nie może wspomagać rzucania czarów w przestrzeni astralnej. Rzucanie czarów w przestrzeni 

astralnej może być natomiast wspomagane ze zwykłej Puli Magii. 

 Same ataki są takie jak w walce w zwarciu. Czarownik uzbrojony w aktywny fokus broni może 

atakować z użyciem umiejętności Walka bronią. W innym przypadku wykorzystuje się umiejętność 
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Walka wręcz lub alternatywnie umiejętność rzucania czarów w miejsce jednej czy obu z tych 

poprzednich. Nawet postaciom, które nie mogą rzucać czarów, wolno korzystać z umiejętności 

rzucania czarów w walce astralnej. Dla tej właśnie przyczyny adepci sztuk walki i inni studiują 

rzucanie czarów. Poziom trudności astralnego ataku wynosi 4. Astralny Kod Obrażeń postaci zależy 

od natury atakującego i samego ataku (Patrz Tabela ataku astralnego). 

 Wykonujemy Test Odporności na obrażenia uwzględniając poziom Budowy astralnej. Istoty 

o podwójnej naturze (Patrz Istoty magiczne poniżej a także rozdział Drapieżcy), posiadające 

materialny pancerz mogą korzystać z niego także w przestrzeni astralnej. Będzie on obniżał Siłę 

ataku – tak jak zwykły pancerz.  

 Wykaz istot o podwójnej naturze i dane ich ewentualnego pancerza podano w Danych 

Drapieżców.  

 Obrażenia astralne mogą być ogłuszeniem lub uszkodzeniem, w zależności od woli 

atakującego. Byty astralne pozbawione świadomości, takie jak bariery czy fokusy, zaatakowane 

zawsze zadają uszkodzenia (inaczej nie potrafią). Same też zresztą mogą otrzymać jedynie 

uszkodzenia. 

 Trzeba zauważyć, że adept sztuk walki może skutecznie wykorzystać zdolność Zabójczych 

dłoni w przestrzeni astralnej. Pamiętajmy jednak, że potrafi on jedynie postrzegać astralnie – nie 

jest zdolny do astralnej projekcji. 

 Okultystyczny fenomen “reperkusji” powoduje, że na materialnym ciele odbijają się 

obrażenia otrzymane w przestrzeni astralnej. Tak więc, jeżeli czarownik w przestrzeni astralnej 

zostanie zraniony, jego ciało otrzymuje ranę w tej samej chwili. W przypadku obrażeń zabójczych, 

ciało astralne i materialne umiera równocześnie. Jeżeli jedno ciało poddane będzie zabiegom 

leczniczym, leczy się też i drugie, niezależnie czy jest to leczenie konwencjonalne czy magiczne.  

 

TABELA ATAKU ASTRALNEGO 

 Rodzaj ataku Kod obrażeń 

Nieuzbrojony czarownik, człowiek (Siła astralna) L 

Atak fokusem broni (Siła astralna+ poziom fokusu/2) S 

Istoty o podwójnej naturze Patrz Walka astralna, magiczne istoty 

Czary (Siła) Koszt czaru 

Duchy (Siła) S 

Bariery (Poziom) L 

 

Bariery 

 Kręgi hermetyczne i wigwamy świętych przedmiotów działają w przestrzeni astralnej jak 

bariery. Aby przedostać się przez taką barierę, mag musi pokonać jej opór. Bariera pozostaje przy 

tym nietknięta dla jakichkolwiek innych intruzów. Czary rzucane na cele za takimi barierami muszą 
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najpierw pokonać barierę zanim zaatakują właściwy cel. Twórca bariery będzie wiedział, kiedy ktoś 

ją zaatakuje. 

 Bariera opiera się przełamywaniu przez intruza, lecz nie walczy z nim, jeśli tan zrezygnuje. 

Aby przejść prze barierę, mag rzuca odpowiednią liczbą kości (umiejętność Walka wręcz lub Walka 

z bronią, względnie umiejętność rzucanie czarów) na poziomie trudności równym poziomowi 

bariery. Jednocześnie rzucamy kośćmi w liczbie równej poziomowi bariery na poziomie trudności 

równym poziomowi Magii czarownika. 

 Jeżeli czarownik uzyskał więcej sukcesów, poziom bariery zmniejszany jest o liczbę sukcesów 

netto czarownika. Jeżeli więcej sukcesów będzie po stronie bariery, czarownik odniesie obrażenia 

według kodu (Siła) L, zwiększone o 1 poziom za każde 2 sukcesy. Czarownik może unikać obrażeń 

posługując się kośćmi Budowy astralnej na poziomie trudności równym poziomowi bariery, jak w 

zwykłym Teście Odporności na obrażenia. Kiedy poziom bariery obniży się do 0, opada ona, a 

czarownik może przejść. Jeśli walka kończy się wcześniej, poziom bariery zostaje obniżony na stałe. 

 Powyższe zasady odnoszą się wyłącznie do ataków wykonywanych w przestrzeni astralnej. 

Jeżeli bariera atakowana jest ze zwykłej przestrzeni, traktujemy ją jak zwykłą barierę. (Patrz Czary 

manipulacji). 

  

Magiczne przedmioty 

 Podobnie jak bariery, przedmioty magiczne zostają włączone do walki tylko wtedy, gdy ktoś 

je zaatakuje. W przypadku “zniszczenia”, przedmiot taki traci moc magiczną, choć jego forma 

materialna rzadko ulega zmianie. Utrata mocy odbija się jednak na nim w pewien dostrzegalny 

sposób – np. poprzez swoistą utratę atrakcyjności wyglądu. Stopień przedmiotu wyznacza liczbę 

kości w rzucie dla Testu Sukcesu w walce. 

Pamiętajmy, że węzeł czarów ma stopień równy 1 (Karma zużyta na jego dostrojenie), 

niezależnie od Siły utrzymywanych czarów. Ataki kierowane są przeciwko węzłowi, nie przeciwko 

czarom.  

Magiczne istoty 

Dwa rodzaje magicznych istot to istoty o podwójnej naturze i istoty astralne. 

Istoty o podwójnej naturze istnieją na obu planach jednocześnie. W obu miejscach mają takie 

same atrybuty i poziom zdolności. Istoty astralne żyją w przestrzeni astralnej, a większość z nich ma 

zdolność (choć nie skłonność) manifestacji w świecie materialnym. 

Istoty o podwójnej naturze muszą poruszać się na obu planach jednocześnie; dotyczy to też 

istot astralnych dokonujących manifestacji w świecie materialnym. Nie mogą one znajdować się w 

jednym miejscu w przestrzeni astralnej, a w innym w przestrzeni materialnej. Wskutek tego, 

szybkość ich poruszania się jest ograniczona do szybkości i Inicjatywy osiągalnej w świecie 

materialnym. 

Walka z istotami magicznymi podlega ogólnym regułom walki w danym środowisku – 

astralnym lub materialnym – w jakim toczy się walka. Istoty o podwójnej naturze mają jednakowe 
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Atrybuty, niezależnie od tego, gdzie walka ma miejsce. W przestrzeni astralnej istoty czysto 

astralne mają wszystkie atrybuty równe swojej Sile lub Esencji. 

Grupy rytualne 

 Czarownicy będący członkami grup oddających się magii rytualnej są obecni w przestrzeni 

astralnej w czasie emisji czy podtrzymywania czaru rytualnego. Krąg hermetyczny lub wigwam 

świętych przedmiotów funkcjonuje w przestrzeni astralnej jak bariera, ale wszyscy członkowie 

grupy, z wyjątkiem przywódcy, mogą wyjść poza nią na spotkanie astralnych napastników. Choć nie 

wolno im rzucać czarów przez barierę, mogą to swobodnie robić na zewnątrz. Jeśli członek grupy 

umiera lub traci przytomność, zmniejszamy odpowiednio Pulę Magii Rytualnej grupy. Jeśli 

sprowadza to pulę grupy do 0 lub przytomność traci przywódca, rytuał zostaje przerwany, a wszyscy 

członkowie grupy muszą wykonać Test Uniknięcia Kosztu czaru. Pozostający poza kręgiem czy 

wigwamem ponoszą Koszt w formie uszkodzeń.  

Czary 

Poziom Siły czaru uwzględnia się w każdego rodzaju zmaganiach z czarownikiem w 

przestrzeni astralnej. Autor czaru, nawet, jeśli pozostaje w zwykłej przestrzeni, świadom jest, że 

ktoś “zaatakował” go czarem. Może alokować kości z Puli Magii, fokusu, czy modyfikatorów totemu 

dla wspomagania czaru w walce o przetrwanie. 

Czar jest bezmyślny. Jeśli nic go nie powstrzyma, będzie dążył do swego celu ignorując inne 

byty astralne, osiągnie cel w tej samej akcji, w której został rzucony. Jeśli zostanie zablokowany, 

będzie walczył. W celu przechwycenia czaru postać w przestrzeni astralnej musi być świadoma jego 

rzucenia i posiadać opóźnioną akcję do wykorzystania. Postać postrzegająca astralnie nie może 

poruszać swego materialnego ciała dość szybko, aby przechwycić czar. 

Walka z czarem wygląda tak jak walka z barierą (Patrz Bariery powyżej). Jeżeli wygra 

czarownik, Siła czaru zostaje zmniejszona. Jeżeli wygra czar (a właściwie jego autor), czarownik 

otrzymuje obrażenia według kodu (Siła) Koszt czaru. 

Zwycięzca (czarownik przechwytujący czar lub autor czaru) decyduje następnie, czy walka 

będzie kontynuowana. Tak długo, dopóki jedna ze stron będzie kontynuować walkę, czar będzie 

“zablokowany” – nie dosięgnie celu. Jeśli atakujący czarownik wycofa się lub przegra, czar dopełni 

się i trafi w cel, Jeśli jednak czar został w tej walce uszkodzony, jego Siła ulegnie redukcji. 

Jeśli czarownik (w przestrzeni astralnej) przechwytuje czar, autor czaru może go wspierać w 

sposób wspomniany powyżej. Wspomaganie to może trwać wedle życzenia czarownika – do 

zwycięstwa lub zniszczenia czaru (co oznacza jego likwidację). Czarownik może w dowolnej akcji 

zdecydować się na przerwanie rzucania czaru, który wtedy po prostu pryska, znika. W czasie 

wspomagania walczącego czaru można rzucać inne (zgodnie z regułami magii). Samo wspomaganie 

odpowiada podtrzymywaniu czaru (modyfikator +2 do poziomu trudności). Niezależnie od 

wszystkiego, rzucający czar czarownik wykonuje Test Uniknięcia Kosztu w tej akcji, w której czar 

został rzucony. Jeżeli Koszt czy inna przyczyna pozbawia go przytomności, czar pryska. 
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Czarownik w przestrzeni astralnej nie może rzucać czaru na inny czar, lecz może rzucać czary 

na inne istoty astralne. Czary takie nie mogą zostać przechwycone, lecz muszą być zdolne do 

materialnego zadziałania na daną rzecz czy istotę. Uśpienie n ie uszkodzi magicznego przedmiotu, 

choć uśpi czarownika w przestrzeni astralnej. Czary niematerialne działają wyłącznie na cele 

astralne. Czary materialne wchodzą w zwykłą przestrzeń i mogą oddziaływać na inne cele (Patrz 

Czary a przestrzeń astralna). 

Kiedy czarownik rzuca czar w przestrzeni astralnej, Koszt zawsze powoduje uszkodzenia, 

niezależnie od poziomu Siły czaru. 

ASTRALNY UNIK 

 Przy olbrzymich prędkościach, jakie osiągalne są dla ciał astralnych, patrz Projekcja 

astralna), łatwo uniknąć spotkania z inną osobą. Trzeba jednak rozważyć kilka spraw. 

 Istota o podwójnej naturze, uwiązana do ciała, jest ograniczona do szybkości ciała 

materialnego. Postać dokonująca projekcji może wyrwać się z walki odsuwając się poza zasięg istoty 

– np. chowając się za ścianę. 

 Gdy obaj przeciwnicy mogą poruszać się równocześnie swobodnie, konieczny jest Test Uniku 

Astralnego, który służy rozstrzyganiu prób wyłamania się z walki i/lub uniknięcia pościgu. Obaj 

uczestnicy rzucają kośćmi astralnej Zwinności dla zwykłego ruchu, a według Magii dla ruchu 

szybkiego. (Zwykły ruch pozwala postaci wyrwać się z walki, pozostaje ona jednak w pobliżu miejsca 

zdarzeń, ruch szybki natychmiast przenosi się postać na wielką odległość). Jeżeli jeden z 

uczestników walki pozwala drugiemu na ucieczkę, test jest zbędny. Duchy używają do tego testu 

poziomu swojej Siły. 

 Poziomem trudności dla testu jest odpowiednio Zwinność astralna, poziom Magii lub Siła (w 

przypadku ducha) przeciwnika. 

 Postać, która uzyska więcej sukcesów, decyduje, co się stało. Przy normalnej szybkości może 

odsunąć się od przeciwnika na odległość, na jaką pozwala szybkość jej astralnej projekcji. Przy 

szybkim ruchu postać może całkowicie uniknąć kontaktu z przeciwnikiem, opuszczając dany obszar. 

Alternatywą jest utrzymanie przez zwycięzcę zasięgu walki i atak. 

ASTRALNE TROPIENIE 

Wspomniano już, że emisja czaru rytualnego i fokusy w rodzaju węzła czarów zostawiają ślad 

energii prowadzący do rzucającego czar lub właściciela węzła. To prawda, ale ślad taki trudno 

odnaleźć. 

Tropienie śladu energii wymaga Testu Percepcji Astralnej według kości Inteligencji na 

poziomie trudności 4, z uwzględnieniem następujących modyfikatorów tropienia astralnego:  

 

 

Sytuacja Modyfikator 

Czar rytualny/fokus ma Siłę/stopień  

mniejszy lub równy umiejętności rzucanie czarów tropiącego 

-2 
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Czar rytualny/fokus ma Siłę/stopień  

większy od umiejętności rzucanie czarów tropiącego 

+2 

 

 

Podstawowy czas tropienia wynosi 12 godzin, dzielone przez uzyskaną liczbę sukcesów. 

Istnieje możliwość, że czas ten będzie dłuższy, niż czas, w którym czarownik zdolny jest do 

utrzymywania projekcji astralnej. Może on jednak przerwać w jakimś punkcie tropienie, aby 

odpocząć. Rozpoczynając przerwane tropienie, musi wykonać Test Inteligencji lub Magii (wybiera 

wyższy Atrybut) na poziomie trudności równym liczbie godzin, (liczymy każdą rozpoczętą), które 

minęły od zaprzestania tropienia. Jeżeli uzyska choć 1 sukces, może kontynuować tropienie. Jeżeli 

nie – ślad został zgubiony. 

 

CZARY A PRZESTRZEŃ ASTRALNA 

Musimy jeszcze powiedzieć coś więcej o czarach i przestrzeni astralnej. Ale najpierw 

przyjrzyjmy się bliżej etapom rzucania czaru w przestrzeni astralnej. Różnią się one nieco od 

sekwencji przedstawionej przy omawianiu Magii rytualnej. 

Po pierwsze – co oczywiste – czarownik wybiera czar, który chce rzucić, i jego cel. Niezależnie 

od rodzaju czaru, cel musi być bezpośrednio widziany przez rzucającego czar. Czary walki, a także 

większość innych (z wyjątkiem czarów manipulacji) działają jedynie na cele w polu widzenia 

czarownika. Jeżeli, na przykład, dwie osoby będą stały o metr od siebie, ale jedna z nich będzie dla 

czarownika niewidoczna, wtedy czar może zadziałać wyłącznie na postać widzianą przez czarownika, 

nawet, jeśli druga osoba byłaby w “polu rażenia” czaru działającego na obszar. 

Dlaczego właśnie tak? 

Przyczyna leży w tym, jak działa czar. Podczas jego rzucania zmysły czarownika częściowo 

otwierają się na przestrzeń astralną. Czarownik pracując nad astralnymi mocami zasilającymi czar, 

widzi aurę celu. Pozwala mu to zsynchronizować własną aurę z aurą celu, co umożliwia 

kształtowanej przez niego energii astralnej na przepływ pomiędzy aurami poprzez astralną 

przestrzeń, podobnie jak iskra elektryczna przeskakuje pomiędzy dwoma właściwie 

spolaryzowanymi biegunami. Czar wychodzi od swojego autora, pokonuje odległość w przestrzeni 

astralnej i trafia w cel. 

Wizualne efekty tego procesu są minimalne. Może pojawi się jakiś błysk energii przy emisji 

czaru, choć to mało prawdopodobne. Emisja czaru nie wywołuje widocznego efektu, gdyż pokonuje 

on dystans do celu w przestrzeni astralnej. Nie ma strumieni energii uderzających w cel, choć 

potężne czary mogą wywoływać lekkie błyski – efekt astralnego odbicia aury potężnych duchów. 

Same skutki uderzenia w cel zwykle rzucają się w oczy, jeśli jest to właściwe danemu czarowi. 

Wracając do przestrzeni astralnej – korzystając z pomostu pomiędzy aurami czar pokonuje 

odległość od celu i uderza. Przechodzi na cel poprzez jego aurę. Dzieje się tak, ponieważ rzeczy w 

przestrzeni astralnej nie mogą bezpośrednio działać na niemagiczne rzeczy w materialnym świecie, 
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chyba, że istnieje pomost pomiędzy planami. W tym przypadku pomost został stworzony na 

mgnienie oka przez czarownika, poprzez synchronizację jego własnej aury i aury celu. Jest to 

możliwe tylko wtedy, gdy czarownik znajduje się na planie materialnym, w zwykłej przestrzeni. 

Podczas projekcji astralnej czarownika nie może zaistnieć symetria materii z materią, więc 

czarownik nie może zadziałać na obiekt materialny. 

Wracając do samego czaru. Poprzez kontakt z aurą celu przechodzi on do niego, wpływając 

na elementy materialne (czar materialny) lub duchowe, jeśli jest to czar niematerialny rzucany na 

żywą istotę. Rzeczy martwe nie mają elementów duchowych, nie mogą więc znaleźć się pod 

wpływem czarów niematerialnych. 

Energia czaru, przechodząc z przestrzeni astralnej poprzez aurę celu, promieniując teraz z 

centrum aury – centrum istoty celu. Właśnie dlatego cel uderzony materialnym czarem walki nie ma 

pożytku ze swego pancerza. Jak pancerz może chronić przed atakiem od środka? 

Dla takich czarów ograniczenie do pola widzenia czarownika jest bardzo silne. Jeżeli nie 

można zobaczyć aury celu, nie można go dosięgnąć. Przerażające możliwości wynikają z faktu, że 

aura żywej istoty promieniuje wokół niej: człowiek w pełnym hermetycznym pancerzu bojowym, bez 

jednego skrawka widocznego ciała wciąż może być celem czaru – jego aura promieniuje poprzez 

pancerz. Samo widzenie fragmentu aury nie wystarcza do wycelowania czaru, a więc przeciwnik, 

którego aurę dostrzegamy za rogiem, jest bezpieczny, póki nie zobaczymy jej w całości. Postać 

postrzegająca astralnie może zauważyć aurę, lecz nie może wziąć jej na cel. To wszystko zrobił 

xMxAxTxT!  

Fokusy i aktywna percepcja astralną tworzą pomiędzy światem materialnym, a planem 

astralnym pomost, z którego może skorzystać czarownik przebywający w przestrzeni astralnej. Czar 

niematerialny rzucony na cel o podwójnej naturze – materialnej i astralnej – zadziała jedynie na 

konkretny cel, nawet, jeśli jest to czar działający na obszar. Elementy duchowe istnieją wewnątrz 

elementów materialnych. Właśnie dlatego czar działający na obszar będzie stłumiony. Działa to 

tylko w przypadku ataków nie wymagających symetrii materii z materią. Czar materialny rzucony 

przez czarownika w przestrzeni astralnej na cel o podwójnej naturze przejdzie w zwykłą przestrzeń 

poprzez materialne elementy celu. Oczywiście, materialna część celu ulegnie skutkom czaru, ale z 

uwagi na jej przynależność do świata materialnego, energia czaru działająca na obszar rozszerzy się 

bez przeszkód. Wymagania co do pola widzenia pozostają bez zmian, jak gdyby czar był rzucany z 

przestrzeni materialnej: jeśli czarownik nie widzi celu, nie można go trafić. Ponieważ przeszkody 

materialne są w przestrzeni astralnej nieprzejrzyste, pole widzenia czarownika można określić 

według miejsca, które zajmowałby w zwykłej przestrzeni. 

Stojące na drodze czaru przeszkody przejrzyste, takie jak szkło, nie mają nań wpływu. Jeśli 

przeszkoda jest przejrzysta, czarownik widzi cel. Jeśli przeszkoda jest nieprzejrzysta, czarownik nie 

widzi celu – nie może więc użyć czaru. Przeszkody półprzejrzyste wymagają uwzględnienia 

modyfikatorów za osłonę. Ponieważ przeszkoda nie jest żywa, czar przechodzi przez nią (w 

przestrzeni astralnej) bez zakłóceń. 
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Na koniec jeszcze jeden problem: co z lustrami? 

Lustra to ciekawostka, śmiertelnie groźna ciekawostka. Widok odbicia w lustrze wystarcza, 

aby wycelować czar. Patrząc w lustro można zsynchronizować aury i wysłać czar, który trafi do celu 

najkrótszą drogą. Nie, nie odbije się od lustra – czary są sprytniejsze. Obraz widziany w lustrze 

wliczamy do pola widzenia czarownika. W ten sposób nie można jednak używać (co wyjaśniamy 

poniżej) czarów manipulacji – podążając prostą drogą, trafiają w mur. Pech. 

Poza lustrami niewiele więcej może zwiększyć pole widzenia czarownika w sposób 

umożliwiający rzucenie czaru. Musi on widzieć cel bezpośrednio i konwencjonalnie. Technologie 

zdalnego przekazywania obrazu (kamery, czar jasnowidzenia) nie są tu przydatne. Czarownik musi 

korzystać z naturalnego wzroku. Mogą to być cyberoczy, gdyż czarownik zapłacił za nie swoją 

Esencją. Oczy te są w efekcie – przynajmniej dla użytkownika – naturalne. 

No cóż... Skomplikowane, nie?! Witaj w klubie Shadowrun. 

A teraz o czarach manipulacji. Te czary działają nieco inaczej. Do momentu uwolnienia 

energii wszystko odbywa się tak samo jak przy czarach walki. Jednak energia czaru manipulacji 

przepływa od czarownika do celu nie tylko z przestrzeni astralnej (jak przy czarach walki), ale także 

w przestrzeni materialnej. Tak więc pomiędzy czarownikiem a celem widać przepływający strumień 

energii czaru manipulacji. 

Ponieważ składnikiem czaru jest “materialna” energia, to na jego drodze mogą stanąć 

materialne przeszkody przezroczyste, takie jak szkło. “Fizyczny” składnik energii zaklęcia uderza w 

przeszkodę i jedno z nich musi ustąpić. 

Do rozstrzygnięcia takich sytuacji należy stosować ogólne zasady, dotyczące strzelania przez 

bariery (patrz rozdział Walka), używając tylko połowy Poziomu Bariery. Ofiara atakowana 

zaklęciem manipulacyjnym przez szybę dodaje połowę Poziomu Bariery owej szyby do poziomu 

swego pancerza udarowego. Jeśli połowa Poziomu Bariery jest większa lub równa Mocy czaru, to 

magia ulega nieszkodliwemu rozproszeniu. 

Ponieważ jeden ze składników czarów manipulacyjnych to “fizyczna” energia, ofiara może 

wykorzystać swój Pancerz Udarowy analogicznie jak przy walce na odległość, zmniejszając Moc 

czaru o tyle, ile wynosi połowa Poziomu Pancerza. Szybkie porównanie Siły broni oraz przeciętnej 

Mocy czarów pokazuje, że czary manipulacji nie są zazwyczaj tak skuteczne jak dobrze wystrzelony 

pocisk. Jest to zapewne prawdą, należy jednak pamiętać o tym, że czary z samej swojej natury, 

wykazują więcej elastyczności (m. In. Nieograniczony zasięg), której brakuje konwencjonalnej 

broni. Poza tym, dodatkowe efekty działania niektórych zaklęć manipulacyjnych mogą sprawić, że 

dodatkowy wysiłek przy ich rzuceniu sowicie się opłaci.
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ZESTAWIENIE CZARÓW 

 

 Poniżej podajemy opis podstawowych czarów, jakich potrzebują gracze odtwarzający role 

czarowników w świecie gry Shadowrun.  

 Prezentujemy czary dzieląc je na grupy: czary walki, detekcji, detekcji, leczenia, iluzji i 

manipulacji. Każdy opis czaru zawiera następujące informacje: 

 Rodzaj: informuje, czy dany czar należy do czarów materialnych czy niematerialnych. 

 Zasięg: informuje o zasięgu działania czaru: dotyk, zasięg ograniczony, linia wzroku. 

 Poziom trudności: informuje o sposobie wyznaczenia poziomu trudności dla Testu Sukcesu 

czaru. Oznaczenie (O) mówi o możliwości odpierania tego czaru – cel będzie rzucał kośćmi w celu 

obniżenia liczby sukcesów czarownika. Brak oznaczenia (O) oznacza, że tego czaru się nie odpiera 

– jedynie czarownik wykonuje rzut(y). 

 Poziom obrażeń: czar zadaje obrażenia w formie ogłuszenia lub uszkodzenia, które może 

być lekkie, średnie, ciężkie lub zabójcze. 

 Czas trwania: informuje, czy działanie czaru jest natychmiastowe, czy może on być 

podtrzymywany, czy też skutek jest permanentny. Jeżeli przy określeniu “permanentny” są 

informacje dodatkowe, np. “permanentny (10 rund)”, oznaczają one liczbę rund, przez które czar 

musi być podtrzymywany, zanim skutek stanie się rzeczywiście permanentny. 

 Koszt: podaje Kod Obrażeń stanowiących Koszt rzucania czaru. Zapis (S : 2) czy [(S : 2) + 

x] oznacza, że Test Uniknięcia Kosztu wykonywany jest na podstawie Siły czaru (z zaokrągleniem w 

dół) czy też połowy Siły plus jakaś liczba. Następująca po takim zapisie litera wskazuje, czy Koszt 

jest lekki, średni, ciężki czy zabójczy. 

 Gracz może zadeklarować czar jako wyłączny lub wymagający fetysza w momencie 

wybierania czy nauki czarów (Patrz Tworzenie postaci i Nauka nowego czaru). Poniższe czary 

projektowano bez żadnych modyfikatorów Siły.  

 

CZARY WALKI 

 Pełen opis czarów walki znajduje się w rozdziałach: Czary walki, Rzucanie czarów, oraz 

Czary i przestrzeń astralna. 

Musimy pamiętać, że: 

 - czary walki mogą działać tylko na te cele, które czarownik widzi; 

 - pancerz nie pomaga w Teście Odparcia Czaru; 

 - czary niematerialne odpieramy Siłą Woli, a materialne Budową. 

 

Kula Ognia 

 Czar działający na obszar, powodujący uszkodzenia. Może podpalić palne materiały w 

obszarze działania - rozstrzyga decyzja mistrza Gry. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW   Poziom trudności: Budowa(O) 
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Poziom obrażeń: C  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 3] Z 

 

Podmuch z Piekieł 

 Czar działający na obszar, powodujący uszkodzenia. Może podpalić palne materiały w 

obszarze działania - rozstrzyga Mistrz Gry. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW   Poziom trudności: Budowa (O) 

Poziom obrażeń: Z  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 6] Z 

 

Włócznia Mocy 

 Silny strumień magicznej energii powodujący uszkodzenia.  

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: LW   Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Poziom obrażeń: C  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: (S : 2) C 

 

Strzałka Mocy 

 Niewielkie ukłucie magicznej energii powodujące uszkodzenia. 

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: LW   Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Poziom obrażeń: L  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: (S : 2) L 

 

Pocisk Mocy 

 Strumień energii magicznej powodujący uszkodzenia. 

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: LW   Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Poziom obrażeń: S  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: (S : 2) S 

 

Sfera Mocy 

 Czar działający na obszar, powoduje uszkodzenia. Wpływa tylko na istoty żywe. 

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: LW   Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Poziom obrażeń: S  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: (S : 2) C 

 

Włócznia Siły 

 Patrz Włócznia Mocy powyżej. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW   Poziom trudności: Budowa (O) 

Poziom obrażeń: C  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: [(S : 2) +1] C 

Strzałka Siły 

 Patrz Strzałka Mocy powyżej. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW   Poziom trudności: Budowa (O) 

Poziom obrażeń: L  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 1] L 

 

Pocisk Siły 
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 Patrz Pocisk Mocy powyżej. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW   Poziom trudności: Budowa (O) 

Poziom obrażeń: S  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 1] S 

 

Sfera Siły 

 Czar działający na obszar. Patrz Sfera Mocy powyżej. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW   Poziom trudności: Budowa (O) 

Poziom obrażeń: S  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 1] C 

 

Taran 

 Czar Taranu niszczy cele nieruchome. Liczba sukcesów uzyskanych przy rzucaniu czaru 

dodawana jest do jego Siły, co porównujemy z Wytrzymałością Bariery celu dla określenia efektu 

(Patrz Bariery). Zgodnie z zasadami Bariery przy rozliczaniu tego czaru uwzględniamy jej 

podwojoną Wytrzymałość.  

 Użycie czaru przeciwko pojazdom rozstrzygamy według tych samych reguł, wykorzystując 

Budowę pojazdu jako Wytrzymałość Bariery. Każde uzyskane zmniejszenie Wytrzymałości Bariery 

oznacza spowodowanie Lekkiego Uszkodzenia pojazdu, nie zmniejsza jednak jego Budowy. Jeżeli 

pojazd jest opancerzony, wartość opancerzenia dodajemy do Budowy przy ustalaniu Wytrzymałości 

Bariery. 

 Poziom trudności dla tego czaru odczytujemy w Tabeli odporności obiektów.  

Rodzaj: materialny  Zasięg: LW Poziom trudności: Tabela Odporności Obiektów 

Poziom obrażeń: C  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 1] C 

 

Uśpienie 

 Czar działający na obszar, powodujący ogłuszenie istot żywych. 

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: LW   Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Poziom obrażeń: S  Czas trwania: Natychmiastowy Koszt: [(S : 2) - 1] C 
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CZARY DETEKCJI 

 Niektóre czary detekcji, na przykład czary hiperzmysłów, dają czarownikowi nowe zmysły na 

czas działania czaru. W celu ustalenia zasięgu działania hiperzmysłów czarownik wykonuje rzut 

kośćmi Siły czaru na poziomie trudności 4. Liczbę uzyskanych sukcesów mnożymy przez poziom 

Magii czarownika i otrzymujemy zasięg nowego zmysłu wyrażony w metrach. Zasięg takich czarów 

określono jako Ograniczony. 

 Niektóre czary detekcji, nazywane ogólnymi, nie są kierowane na konkretny cel lub cele, i nie 

ma konieczności wykonywania osobnego testu dla każdego z setki ludzi w zasięgu, powiedzmy, 

czaru detekcji życia. Czarownik określa najpierw rodzaj poszukiwanej informacji. Ustala to poziom 

trudności - 4 dla analizy wszystkich celów w polu widzenia, 6 dla celów poza zasięgiem wzroku i 10 

dla istot w przestrzeni astralnej. Dla celów poza zasięgiem wzroku, otoczonych Magiczną Barierą, 

dodajemy poziom tej bariery do poziomu trudności. Czarownik wykonuje następnie Test Sukcesu, 

rzucając kości Siły czaru na tym poziomie trudności. Rezultat odczytujemy z poniższej tabeli. 

 

TABELA CZARÓW DETEKCJI 

Liczba 

sukcesów 

Rezultat 

1 Jedynie ogólne pojęcie, żadnych szczegółów 

2 Dokładna informacja, zawierająca jednak przekłamania niektórych 

mniej istotnych szczegółów 

3 Dokładna informacja, z nieścisłościami co do mniej ważnych detali 

lub ich brakiem 

4 Dokładne i szczegółowe informacje 

 

 Aby ustalić rezultaty czarów detekcji rzucanych na konkretny cel, korzystamy z tej samej 

tabeli. Jeżeli czarownik podtrzymuje ogólny czar detekcji, nowe obiekty są ujawniane w momencie 

wejścia w obszar objęty działaniem czaru. Do nich także odnosi się rezultat pierwotnego Testu 

Sukcesu czaru.  

 Wymagające określenia celu czary hiperzmysłów funkcjonują jedynie wobec jednego 

konkretnego celu w zasięgu działania czaru. Ogólne czary detekcji działają natomiast na wszystkie 

cele w wyznaczonym zasięgu.  

 Czary wymagające przyzwolenia celu mogą być rzucane tylko na taki cel, który sobie tego 

życzy. 

 

Analiza urządzenia 

 Ten szczególny czar hiperzmysłu wymaga przyzwalającego celu. Czarownik może dokonać 

analizy celu działania i podstawowych czynności urządzenia lub elementu wyposażenia. Uprzednie 



 230 

obeznanie maga z danym urządzeniem czy jemu podobnymi obniża poziom trudności o -2. 

Podstawowy poziom trudności czaru wynika z odporności obiektu.  

Rodzaj: materialny   Zasięg: Ograniczony  Poziom trudności: Obiekt 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] S 

 

Wyczucie prawdy 

 Czar hiperzmysłowy. Czarownik może określić, czy twierdzenie celu jest prawdą czy fałszem. 

Cel wykonuje Test Odparcia czaru używając swej Siły Woli przeciwko Sile czaru, dla zmniejszenia 

sukcesu czarownika. Czarownik musi uzyskać przynajmniej 1 sukces, aby określić prawdziwość 

twierdzenia. Czar nie działa na materiały pisemne. Czarownik musi usłyszeć twierdzenie, aby 

określić, czy jest prawdziwe, czy nie. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: Ograniczony        Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) C 

 

Jasnowidzenie 

 Czar hiperzmysłowy wymagający przyzwolenia celu W zakresie zasięgu nowego zmysłu. 

Czarownik może widzieć odległe widoki, jak gdyby był obecny na miejscu. Korzystając z tego zmysłu 

czarownik musi się koncentrować i nie może jednocześnie korzystać z normalnego wzroku. Nie 

wolno mu rzucać czarów na żadne cele za pośrednictwem jasnowidzenia. Czar ten nie przenosi 

dźwięku.  

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: Ograniczony Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) S 

 

Jasnosłyszenie 

 Czar hiperzmysłowy. W zakresie zasięgu nowego zmysłu czarownik może słyszeć odległe 

dźwięki, jak gdyby był obecny na miejscu. Korzystając z tego zmysłu czarownik musi się 

koncentrować i nie może jednocześnie korzystać z normalnego słuchu. Czar ten nie przenosi obrazu.  

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: Ograniczony Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) S 

  

Zmysł walki 

 Czar hiperzmysłowy wymagający przyzwolenia celu. Cel uzyskuje zdolność podświadomej 

analizy walki lub innych niebezpiecznych sytuacji. Teoria mówi, że czar ten pozwala na 

mikrosekundową prekognicję - cel wyczuwa zdarzenia na ułamek sekundy przed ich rzeczywistym 

wystąpieniem. Każde 2 sukcesy dodają 1 kość do Puli Walki celu podczas trwania czaru. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: Ograniczony  Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] S 
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Wykrycie wrogów 

 Działający na obszar ogólny czar hiperzmysłowy wymagający przyzwolenia. W ramach swego 

zasięgu wykrywa żywe istoty, które mają wrogie zamiary wobec celu czaru. Czar ten nie wykryje 

pułapki (nie jest żywa), nie wskaże też terrorysty zamierzającego wypalić w tłum (intencja nie jest 

skierowana konkretnie na cel).  

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: Ograniczony Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] S 

 

Wykrycie konkretnej osoby 

 Działający na obszar ogólny czar hiperzmysłowy wymagający przyzwolenia. Aby wykryć 

obecność konkretnej osoby, czarownik wymienia jej imię w trakcie rzucania czaru. Poziom trudności 

wynosi 10 minus Esencja danej osoby, jeśli jest ona zwykłym człowiekiem, lub 10 minus poziom 

Magii osoby (lub poziom Siły albo Esencji, wedle konieczności), jeżeli jest istotą magicznie aktywną. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: Ograniczony Poziom trudności: Patrz wyżej 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) L 

 

Wykrycie życia 

 Działający na obszar ogólny czar hiperzmysłowy. Czarownik wykrywa wszystkie żywe istoty 

w zasięgu czaru, poznając ich liczbę i położenie. W obszarach gęsto zaludnionych czar ten jest 

właściwie bezużyteczny, wskazuje skłębioną masę sygnałów. Wymaga przyzwolenia celu. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: Ograniczony Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) L 

 

Wykrycie (formy życia) 

Patrz Wykrycie (obiektu) 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: Ograniczony Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) - 1] L 

 

Wykrycie (obiektu) 

 Ogólny czar hiperzmysłowy działający na obszar. Czarownik wykrywa konkretny rodzaj celu, 

może to być wykrycie orków, wykrycie smoka, broni, komputerów, kamer itp. Każda odmiana to 

inny wariant czaru. 

Rodzaj: materialny    Zasięg: Ograniczony Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] S 

 

Sondowanie umysłu 

 Czarownik może telepatycznie sondować umysł celu. Cel wykonuje Test Odparcia używając 

swej Siły Woli na poziomie trudności równym Sile czaru. Jeżeli nie uda mu się zniweczyć wszystkich 
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sukcesów czarownika, pozostała ich liczba służy określeniu stopnia, do jakiego czarownik poznał 

myśli celu. Jeden sukces oznacza odczytanie powierzchownych myśli. Czarownik wie, o czym cel 

myśli w danej chwili, ale nie może wpłynąć na jego myśli ani też uzyskać innej informacji. Dwa 

sukcesy pozwalają na przeszukiwanie myśli. Czarownik może poznać wszystko, czego cel jest 

świadomy. Może zadać jednak tylko jedno "pytanie", na które cel wskaże odpowiedź, w swoim 

mniemaniu, prawdziwą. 3 sukcesy i więcej pozwalają czarownikowi na wtargnięcie do 

podświadomości celu i sformułowanie dwóch pytań. Kolejne rzucanie tego czaru na ten sam cel w 

czasie krótszym niż Siła Woli celu w godzinach odbywa się przy zwiększonym o +2 za każdą kolejną 

próbę poziomie trudności. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: Dotyk  Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] Z 

 

Osobisty Zmysł Walki 

 Jest to osobista forma czaru Zmysłu Walki działająca tylko na rzucającego. 

Rodzaj: materialny    Zasięg: Osoba rzucającego  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] S 
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CZARY LECZENIA 

 Czary leczenia mogą leczyć choroby lub je powodować, mogą neutralizować trucizny i 

narkotyki lub naśladować ich skutki, a niektóre nawet są w stanie czasowo zmieniać atrybuty 

postaci. Wiele czarów leczenia służy kuracji, likwidowaniu fizycznych uszkodzeń i chorób. Nie są 

jednak znane magiczne techniki, które usuwałyby zmęczenie albo przypadłości umysłowe.  

 

Neutralizacja trucizny 

 Ten czar leczący działa na truciznę (toksynę lub narkotyk) czy na chorobę jako takie, nie zaś 

na zaatakowaną przez nie osobę. Wykonujemy Test Sukcesu czaru na poziomie trudności równym 

Sile (Mocy) choroby czy trucizny. 

Czar neutralizacji musi zostać użyty, zanim trucizna zadziała na ofiarę. Sukcesy po stronie 

czaru bezpośrednio zmniejszają Siłę toksyny w relacji 1 do 1, ułatwiając ofierze rzut w Teście 

Odporności. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: dotyk 

Poziom trudności: Siła trucizny 

Trucizna (L) 

Czas trwania: permanentny (5 rund)  

Koszt: (S : 2) L 

Trucizna (S) 

Czas trwania: permanentny (10 rund)  

Koszt: (S : 2) S 

Trucizna (C) 

Czas trwania: permanentny (15 rund)  

Koszt: (S : 2) C 

Trucizna (Z) 

Czas trwania: permanentny (20 rund)  

Koszt: (S : 2) Z 

 

Leczenie choroby 

Czaru Leczenia choroby można używać w dowolnym stadium infekcji, zabijając bakterie w 

organizmie ofiary i likwidując jednocześnie wszystkie symptomy, co jednak nie cofnie szkód już 

wyrządzonych przez chorobę. Wymaga to odrębnego czaru Uzdrowienia. Sukcesy po stronie czaru 

bezpośrednio zmniejszają Siłę choroby w relacji 1 do 1, ułatwiając ofierze rzut w Teście Odporności. 

 Istnieje odrębna wersja czaru dla każdego poziomu obrażeń zadawanych przez choroby i 

toksyny 

Rodzaj: materialny   Zasięg: dotyk 

Poziom trudności: Siła choroby 

Choroba (L) 
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Czas trwania: permanentny (5 rund)  

Koszt: (S : 2) L 

Choroba (S) 

Czas trwania: permanentny (10 rund)  

Koszt: (S : 2) S 

Choroba (C) 

Czas trwania: permanentny (15 rund)  

Koszt: (S : 2) C 

Choroba (Z) 

Czas trwania: permanentny (20 rund)  

Koszt: (S : 2) Z 

 

Zmniejszenie (atrybutu) 

 Poziom trudności czaru to 10-Esencja celu. Cel odpiera ataki używając atakowanego 

atrybutu, niekoniecznie swojej Budowy. Porównujemy sukcesy obu stron. Czarownik potrzebuje 

tylko 1 sukcesu, aby czar odniósł skutek. Jeżeli atrybut został obniżony do 0, ofiara jest bezsilna. 

Jeżeli jest to atrybut fizyczny, postać została pozbawiona przytomności  lub sparaliżowana. Jeśli do 

0 spadnie Atrybut umysłowy, postać bezmyślnie staje w miejscu. Istnieje odrębna wersja czaru dla 

każdej z cech fizycznych i umysłowych, a także Reakcji, jednak inne Atrybuty specjalne nie mogą 

zostać dotknięte tym czarem. Są to czary materialne, nie oddziaływujące na cel, u którego dany 

Atrybut został zmodyfikowany cybernetycznie. 
Rodzaj: materialny    Zasięg: Dotyk 

Poziom trudności: 10 – Esencja (O)  Czas trwania: Podtrzymywany 

Cecha-1 

Koszt: [(S : 2) + 1] L 

Cecha-2 

Koszt: [(S : 2) + 1] S 

Cecha-3 

Koszt: [(S : 2) + 1] C 

Cecha-4 

Koszt: [(S : 2) + 1] Z 

 

Odtrutka  

 Czar łagodzi skutki działania narkotyku lub trucizny. Musi on przemóc toksynę podobnie jak 

czar neutralizacji, ale ponieważ złagodzenie jest symptomatyczne, Koszt czaru jest mniejszy. 

Odtrutka nie usuwa szkód wyrządzonych w organizmie, likwiduje jednak inne skutki działania 

toksyny (zawroty głowy, halucynacje, mdłości, ból itp.). Dla tych, których na to stać, czar ten jest 
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wymarzonym lekarstwem na kaca. Odtrutka dla każdego z poziomów obrażeń od toksyn jest 

odrębnym czarem. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: dotyk 

Poziom trudności: Siła trucizny 

Trucizna (L) 

Czas trwania: permanentny (5 rund) 

Koszt: [(S : 2) - 2] L 

Trucizna (S) 

Czas trwania: permanentny (10 rund) 

Koszt: [(S : 2) - 2] S 

Trucizna (C) 

Czas trwania: permanentny (15 rund) 

Koszt: [(S : 2) - 2] C 

Trucizna (Z) 

Czas trwania: permanentny (20 rund) 

Koszt: [(S : 2) - 2] Z 

 

Zwiększenie atrybutu  

Czar zwiększa  poziom zwykłego atrybutu fizycznego lub umysłowego oraz Reakcji (ze 

specjalnymi modyfikacjami), nie działa jednak na inne cechy specjalne. Poziom trudności dla Testu 

Sukcesu czaru równy jest dwukrotności podnoszonego atrybutu. Wystarczy uzyskanie 1 sukcesu. 

Czar nie działa na atrybuty zwiększone cybernetycznie (robi to czar opisany poniżej). Dla każdej 

cechy istnieją 4 odrębne czary, a więc może być czarownik znający czar Zwiększenie Siły +2, 

Zwiększenie Zwinności +1 itd. 

Czar w wersji zwiększającej Reakcję ma o 1 poziom wyższy Koszt: zamiast L – S zamiast S 

– C, a w miejsce C przychodzi Z. 

Nie istnieje czar Zwiększenie Reakcji +4. Czar zwiększający Reakcję podnosi tylko poziom 

tego atrybutu, nie dając żadnych innych korzyści. Trzeba dodać, że czary te nie sumują się 

bezkolizyjnie z innymi czarami podnoszącymi atrybuty tego typu. Kiedy czar taki rzucany jest na 

postać, której atrybut jest już magicznie zwiększony (jak u adepta sztuk walki), poziom trudności 

wzrasta o +4. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: dotyk 

Poziom trudności: 2x poziom Atrybutu 

Czas trwania: Podtrzymywany 

Cecha + 1 

Koszt: [(S : 2) +1] L 

Cecha + 2 

Koszt: [(S : 2) +1] S 
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Cecha + 3 

Koszt: [(S : 2) +1] C 

Cecha + 4 

Koszt: [(S : 2) +1] Z 

 

Zwiększenie Atrybutu wspomaganego cybernetycznie 

 Działa jak czar opisany powyżej,  z tą różnicą, ze zwiększa poziom atrybutu podnoszonego 

cybernetycznie. Czar zwiększenia wspomaganej cybernetycznie Reakcji +4 ma Koszt [(S : 2) +5] Z. 

 

Rodzaj: materialny   Zasięg: dotyk 

Poziom trudności: 2x poziom Atrybutu 

Czas trwania: Podtrzymywany 

Cecha + 1 

Koszt: [(S : 2) +3] L 

Cecha + 2 

Koszt: [(S : 2) +3] S 

Cecha + 3 

Koszt: [(S : 2) +3] C 

Cecha + 4 

Koszt: [(S : 2) +3] Z 

 

Przyspieszenie odruchów 

 Czar zwiększa liczbę kości Inicjatywy poddającej mu się osoby o liczbę wskazaną dla wersji 

czaru (+1, +2 lub +3). Nie istnieje wersja działająca na wspomaganą cybernetycznie Inicjatywę. 

Dlatego czar nie działa na postać posiadającą wszczepy dodające kości Inicjatywy. 

Rodzaj: materialny 

Zasięg: dotyk 

Poziom trudności: 2x poziom Reakcji 

Czas trwania: Podtrzymywany 

+1 Kość Inicjatywy 

Koszt: (S : 2) S 

+2 Kości Inicjatywy 

Koszt: (S : 2) C 

+3 Kości Inicjatywy 

Koszt: (S : 2) Z 

 

Uzdrowienie 
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 Zarówno czar Uzdrowienia jak i Uleczenia to czary leczące rany. Każdy z nich uleczy tyle 

kratek obrażeń, ile uzyska sukcesów. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że czar Uzdrowienia 

musi zostać rzucony w ciągu godziny od zranienia. Czar Uleczenia natomiast może być zastosowany 

w dowolnym momencie. Każde jednorazowo zadane obrażenia postaci mogą być leczone magicznie 

tylko raz. 

 Poziom trudności czaru wynosi 10 – Esencja celu. Skutek czaru jest permanentny po 

podtrzymaniu go przez czas podstawowy wskazany poniżej w tabeli leczenia. 

 Sukcesy uzyskane w Teście Sukcesu czaru mogą być wykorzystane albo do likwidacji kratek 

obrażeń, albo do skrócenia podstawowego czasu leczenia wskazanego w tabeli. Całkowita liczba 

uzyskanych sukcesów może zostać rozdzielona pomiędzy te dwa zastosowania zgodnie z wolą 

czarownika. 

 Poziom trudności Testu Uniknięcia Kosztu czaru równy jest połowie Siły, a poziom Kosztu 

(obrażeń) równy jest aktualnemu poziomowi obrażeń osoby leczonej czarem – lekki, średni, ciężki 

lub zabójczy. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: dotyk Poziom trudności: 8 - Esencja 

Czas trwania: permanentny Koszt: (S : 2) (poziom obrażeń) 

 

TABELA CZASU LECZENIA 

Poziom obrażeń Czas 

Zabójczy 20 rund 

Ciężki 15 rund 

Średni 10 rund 

Lekki 5 rund 

 

Uleczenie 

 Zobacz opis czaru Uzdrowienie, powyżej. 

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: dotyk Poziom trudności: 10 - Esencja 

Czas trwania: permanentny Koszt: (S : 2) (poziom obrażeń) 



 238 

CZARY ILUZJI 

Niezależnie od tego, ile są realistyczne, czary iluzji nie są w stanie spowodować trwałych 

urazów fizycznych czy psychicznych. Mogą jednak wywołać rozproszenie uwagi, utratę równowagi 

czy poczucia kierunku, a nawet takie objawy jak mdłości czy ból. Objawy te znikają w chwili, gdy 

czarownik porzuci iluzję. 

Oczywiste iluzje nie są niczym więcej niż rozrywką, lecz czarownik może użyć potężniejszych 

iluzji, aby przynajmniej zdezorientować przeciwnika – nawet jest on świadomy iluzji. Iluzje 

wybiórcze wydają się realne wobec jednego tylko zmysłu. Iluzje pełne wydają się całkowicie 

prawdziwe. 

Czar iluzji, który można odeprzeć, posiada oznaczenie (O) przy poziomie trudności. W takim 

przypadku, osoba napotykająca iluzję wykonuje Test Odparcia Czaru rzucając liczbą kości 

wyznaczoną  przez poziom trudności czaru na poziomie trudności równym Sile czaru. Sukcesy 

uzyskane przez odpierającego zmniejszają liczbę sukcesów uzyskaną przez czarownika, osłabiając  

w ten sposób działanie czaru. 

Niematerialne czary iluzji są zupełnie bezużyteczne wobec elektronicznych systemów 

transmisji/kontroli obrazu, jak kamery ochrony. Materialne czary iluzji działają poprzez 

załamywanie i kształtowanie światła, są więc efektywne wobec takich systemów. 

 

Chaos  

Ofiara czaru, której nie uda się odeprzeć czaru Chaos, doświadcza całkowitej dezorientacji. 

Czar poraża wszystkie zmysły burzą oślepiających świateł, dziwnych zapachów, swędzenia skóry. 

Poważna dezorientacja. (+1 do wszystkich poziomów trudności) następuje po każdym dodatkowym 

sukcesie czaru, jaki pozostał po jego odparciu. Czar ten może również ogłupiać systemy 

elektroniczne (kamery, mikrofony), nie tylko  ludzkie zmysły. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: Inteligencja (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] S 

 

Świat Chaosu  

 Obszarowa wersja czary Chaos 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: Inteligencja (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) +2] C 

 

Konfuzja  

Czar działający na obszar, [podobny do czaru Chaos, z tą różnicą, że czar Konfuzji nie działa 

na systemy elektroniczne. Efekt czaru to wypełniające  obszar działania iluzoryczne wizje: zmieniają 

się kształty rzeczy, pojawiają się tańczące światełka, ożywają cienie. Osoby, które nie odparły czaru, 
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popadają w dezorientację, co oznacza +1 do wszystkich poziomów trudności za każde 2 sukcesy 

pozostałe po obniżkach za Test Odparcia czaru. 
Rodzaj: niematerialny  Zasięg: LW  

Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) C 

 

Zabawa 

 Ten działający na obszar czar działa wyłącznie na osoby chętne poddaniu się efektom czaru. 

Tworzy on oczywiste iluzje, stanowiące zabawę dla widzów chcących je oglądać. Liczba uzyskanych 

sukcesów decyduje, jak bardzo przedstawienie podoba się publiczności. 

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: LW  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] L 

 

Niewidzialność 

 Czarownik dotyka celu, a ten staje się niewidzialny w normalnym spektrum światła. 

Termografia wykrywa jednak ciepło ciała, a cel jest nadal materialny i działa na inne zmysły – 

słuchu, węchu itd. Poziomem trudności dla Testu Percepcji obserwatora jest podwojona liczba 

sukcesów rzucającego czar. Udany Test Percepcji oznacza, iż wykonujący go zauważył niewidzialną 

osobę czy rzecz. Czar ten nie działa elektroniczne systemy sensoryczne (z wyjątkiem 

cybernetycznych oczu, które po poniesieniu przez właściciela kosztu Esencji uważane są za 

naturalne). 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) S 

 

Ulepszona niewidzialność  

 Funkcjonuje podobnie jak  Niewidzialność, powyżej, ale ta wersja działa też na systemy 

elektroniczne. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] S 

 

Maska  

 Rzucając ten czar, czarownik musi dotknąć chętnego podmiotu. Przybiera on wtedy wygląd 

zewnętrzny wybrany przez rzucającego czar (nie zmieniając jednak wymiarów ogólnych). Liczba 

sukcesów czarownika staje się poziomem trudności Testu Percepcji dla obserwatora. Czar ten nie 

działa na urządzenia elektroniczne. 



 240 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: dotyk  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) L 

 

Symulacja  

Chętny podmiot doświadcza pełnej iluzji wybranego przez czarownika doświadczenia. Zwykle 

czar ten stanowi luksus kupowany przez znudzonych bogaczy, szukających wrażeń, jakich nie 

uświadczą w prawdziwym świecie. Liczba sukcesów wyznacza poziom odczuwanej przez cel czaru 

przyjemności. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: dotyk  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] L 

 

Smród  

 Ten działający na obszar czar silnie pobudza zmysł powonienia. Osoby będące w obszarze 

działania wykonują normalny Test Odparcia czaru, aby obniżyć sukcesy rzucającego. Każdy 

pozostały sukces po stronie czaru zwiększa wszystkie poziomy trudności celu o +1, wskutek 

wywołanych potwornym smrodem mdłości. 
Rodzaj: niematerialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) +1] C 
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CZARY MANIPULACJI 

 Czary manipulacji to potencjalnie najpotężniejsze czary w grze Shadowrun, a możliwe są 

tysiące wariantów.  

Czary kontroli mogą transformować materię i energię lub nimi kierować. Mogą też wpływać na 

działanie i myśli istot żywych.  

Czary transformacji zmieniają strukturę fizyczną celu.  

Czary telekinetyczne to władza umysłu nad materią, od dzikich zjawisk typu poltergeist do 

subtelnych czarów kontrolujących maszyny. 

 Czary manipulacji, działające na osoby wbrew ich woli muszą być odpierane. Używana jest do 

tego Siła Woli, a czarownik musi uzyskać równą lub większą niż cel liczbę sukcesów, aby czar 

zadziałał.  

 

Manipulacje kontrolujące 

 

Kontrola działania  

 Czarownik kontroluje działania celu, tak jakby kierował marionetką. Świadomość ofiary 

pozostaje niezmieniona, staje się jednak zaledwie pasażerem posłusznego obcej woli ciała. Ofiara 

wykorzystuje na życzenie czarownika wszelkie  posiadane umiejętności, dodając jednak +4 do 

poziomów trudności. Poziomem trudności czaru jest Siła Woli celu. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] C 

 

Kontrola uczuć  

Podmiot doznaje każdego przejmującego uczucia, jakiego zażyczy sobie czarownik rzucający 

czar. Czar może wywołać u ofiary miłość albo nienawiść do kogoś, albo dowolne inne uczucie. 

 Efekt czaru musi być raczej właściwie odegrany przez ofiarę niż obliczony przez Mistrza Gry. 

Ofiara czaru całym sercem wierzy swemu uczuciu, nie robi tego jednak bezmyślnie. Podstawową 

zasadą jest, że postać swobodnie może robić wszystko, co współgra z przepełniającym ją uczuciem 

(np. walczyć odczuwając gniew czy nienawiść). Jeżeli postać robi coś niezgodnego z uczuciem 

(próbuje prowadzić wóz śmiejąc się histerycznie), stosujemy modyfikator +2 (lub więcej) do 

poziomów trudności. Jeśli postać spróbuje sprzeciwić się uczuciu (np. usiłuje strzelić do “ukochanej” 

osoby) konieczny jest Test Siły Woli na poziomie trudności równym Sile czaru. Test ten musi się 

udać, aby postać mogła w ogóle podjąć zamierzone działanie. Jednak nawet gdy test ten się 

powiedzie, stosujemy dodatni modyfikator do właściwej czynności za sprzeciwianie się uczuciu. 

Rodzaj: niematerialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] S 
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Kontrola Myśli  

 Czarownik kontroluje tym czarem myśli swojej ofiary, która z pełnym zaangażowaniem 

wypełnia jego rozkazy, dopóki czar jest podtrzymywany. To magiczny ekwiwalent głębokiej sugestii 

hipnotycznej. Rozkaz działania, które miałoby fatalne niszczący skutek dla ofiary czy jej 

ukochanych, pozwala na podjęcie walki z mocą czaru. Konieczny jest udany Test Siły Woli na 

poziomie trudności równym Sile czaru. Jeżeli dzieje się to pod nieobecność czarownika, który rzucił 

czar, wystarczy jeden sukces. Jeżeli twórca czaru jest obecny, również on wykonuje rzut kośćmi Siły 

Woli, a jego sukcesy zmniejszają liczbę sukcesów ofiary. Nadal jednak ofierze wystarcza 1 sukces 

netto, aby oprzeć się rozkazowi. 

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: ograniczony  

Poziom trudności: Siła Woli (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] Z 

 

Hibernacja 

 Czarownik musi dotknąć chętnego lub nieprzytomnego celu. Czar spowalnia procesy 

życiowe. Współczynnik spowolnienia wyznaczamy jako podwojoną liczbę sukcesów czaru. Uzyskanie 

4 sukcesów oznacza spowolnienie procesów życiowych. W takich warunkach postać, która 

przekroczyła kontrolkę Kondycji, otrzyma dodatkową kratkę obrażeń co 80 minut zamiast co 10 

minut (jak podaje zasada przekroczenie Kontrolki Kondycji). Jeśli cierpi na chorobę osłabiającą 

co godzinę, ataki będą teraz następować co 8 godzin. Gdyby zamknięto ją w komorze z powietrzem 

na 1 dzień, przeżyłaby w tym stanie 8 dni. 
Rodzaj: materialny   Zasięg: dotyk  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: (S : 2) C 

 

Manipulacja telekinetyczna  

Lewitacja pozwala czarownikowi na uniesienie osoby lub przedmiotu z ziemi i na poruszanie 

nim w powietrzu. Maksymalna odległość na jaką cel może zostać przeniesiony, równa jest poziomowi 

Magii czarownika w metrach pomnożonemu przez liczbę uzyskanych sukcesów. Odległość ta może 

być mierzona w pionie, poziomie lub dowolnej ich kombinacji. Czarownik mogący działać na 

dystansie 12 metrów może przemieścić cel o 12 metrów w pionie albo 12 metrów w poziomie, lub też 

w kombinacji, gdzie suma odległości pionowej i poziomej wyniesie 12. Tak więc może to być 

przeniesienie o 10 metrów poziomo i 2 pionowo (10 + 2 = 12) lub 5 metrów poziomo i 7 pionowo (5 

+ 7 = 12). Suma składników pionowych i poziomych musi równać się osiągalnej odległości. 

Wszystkie ruchy mierzymy od punktu wyjściowego celu. 

Poziom trudności Testu Sukcesu czaru wzrasta o +1 za każde 100 kilogramów na każdy 

punkt masy obiektu (przyjmujemy, że żywe istoty ważą po 50 kilogramów za każdy punkt Budowy, 
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a pojazdy po 1000 kg). Czarownik może poruszać lewitującym obiektem dowolnie, dopóki 

podtrzymuje czar i utrzymuje kontakt wzrokowy. Obiekt może pokonywać osiągalny dla czarownika 

dystans raz na Fazę Walki. 

Jeśli czarownik próbuje lewitacji na przedmiocie trzymanym (czy przymocowanym) przez 

żywą istotę, istota ta może wykonać Test Siły na poziomie trudności równym Sile czaru. Liczbę 

sukcesów czarownika zmniejszamy wtedy o liczbę sukcesów z tego testu. Czarownik musi uzyskać 

choć 1 sukces, aby lewitować przedmiot. 

 

Lewitacja przedmiotu  

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] L 

 

Lewitacja osoby  

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] S 

 

Magiczne palce  

 Czar ten to klasyczna telekineza. Czarownik tworzy “niewidzialne ręce”, którymi może 

trzymać i manipulować przedmioty za pomocą umysłu. Poziom trudności czaru to 6. Liczba 

sukcesów wyznacza Siłę i Zwinność działania czaru. Postać może używać Magicznymi palcami 

posiadanych umiejętności, ale problemy ze zdalnym sterowaniem podnoszą poziomy trudności o 

+2. Nawet proste czynności wykonywane w ten sposób mogą wymagać Testu Zwinności.  

Korzystając z Magicznych palców czarownik może walczyć, otwierać  zamki, robić cokolwiek. Palce 

mogą dosięgnąć każdego miejsca, które czarownik widzi. Może on skorzystać z czaru 

Jasnowidzenia, czy nawet elektroniki dla powiększenia obrazu, jeśli tylko jest w stanie w ogóle 

dojrzeć dane miejsce w konwencjonalny sposób. Czar ten jest niezwykle pożyteczny przy 

rozbrajaniu bomb. 
Rodzaj: materialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: 5 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] S 

 

Poltergeist  

 Na obszarze działania tego czaru wszelkie małe przedmioty i śmieci, do kilograma masy, 

poruszają się przypadkowymi ścieżkami. Zmniejsza to widoczność na danym terenie (+2 do 

poziomów trudności). Czar zadaje też ogłuszenia osobom na obszarze swego działania, uderzając 

cele chmurą drobnych przedmiotów. Osoby poddane działaniu unikają obrażeń testując Zwinność, 
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a nie jak zwykle budowę, przy czym poziom trudności wyznacza Siła czaru. Zadawane obrażenia są 

lekkie. Pancerz udarowy daje ochronę przed takimi obrażeniami. 
Rodzaj: materialny   Zasięg: LW  

Poziom trudności: 4 (O) 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] C 

 

Manipulacje Transformujące 

 

Pancerz  

Czar wymaga chętnej osoby. Czarownik obdarza go wbudowanym pancerzem wzmacniając 

jego komórki. Połowę sukcesów uzyskanych w Teście Sukcesu czaru traktujemy jak dodawaną do 

Budowy wartość pancerza skórnego, na czas podtrzymywania czaru. 
Rodzaj: materialny   Zasięg: ograniczony  

Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] S 

 

Bariera  

Bariera to działający na obszar czar, tworzący pole siłowe w formie  trzaskających wyładowań 

energii. Poziom trudności wynosi 6. Czarownik może ukształtować czar w zwykły sposób dla czarów 

działających na obszar, tworząc sferę energii, może też ukształtować ścianę. Wysokość ściany 

wyznacza Siła czaru wyrażona w metrach. Długość ściany, lub promień sfery wyraża poziom Magii 

czarownika. Długość ta może się zwiększyć tak samo jak promień czaru, poprzez wykorzystywanie 

sukcesów z Testu sukces czaru. Cokolwiek wielkości molekuły może przedostać się poprzez barierę 

(powietrze, gaz). Wszystko o większych rozmiarach traktuje ścianę jako materialną barierę o 

stopniu równym Sile czaru (kumuluje się z pancerzem). Ostrzał poprzez czar Bariera uwzględnia 

modyfikator –1 za pogorszoną widoczność. Czar ten nie zatrzymuje innych czarów, nawet czarów 

manipulacji. 
Rodzaj: materialny   Zasięg: ograniczony  

Poziom trudności: 6 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] C 

 

Bariera psychiczna  

 Bariera psychiczna nie zatrzymuje broni, ale uniemożliwia przejście żywym istotom. Rzeczy 

martwe (jak pociski) przechodzą bez przeszkód. Pasażerowie wewnątrz pojazdów nie zostaną objęci 

działaniem czaru, ale motocyklistę wyrzuci ona z siedzenia. Czar ten jest również ochroną przed 

innymi czarami. Połowę Siły czaru (stopień bariery) dodajemy do poziomu trudności czarów 

rzucanych poprzez barierę psychiczną. Czar ten jest również barierą astralną. 

Rodzaj: niematerialny  Zasięg: ograniczony   
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Poziom trudności: 6 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 1] C 

 

Podpalenie  

 Czarownik przyspiesza ruch cząsteczek celu, powodując jego samozapłon. Czar ten zadziała 

na wszystko, co może się palić. Podstawowy czas potrzebny na podpalenie celu to 10 rund, 

podzielone przez liczbę sukcesów. Podpalony cel pali się aż do całkowitego wypalenia lub ugaszenia 

pożaru. Czarownik musi uzyskać więcej sukcesów, niż wynosi poziom Budowy żywej istoty lub 

podstawowy poziom bariery w wypadku przedmiotów. Czar powoduje, że żywa istota staje w 

płomieniach,  otrzymując uszkodzenia (Siła czaru) 5 w pierwszej rundzie. Siła ataku wzrasta o 1 z 

każdą kolejną Rundą Walki. Na koniec każdej rundy wykonujemy Test Uniknięcia Obrażeń, wliczając 

połowę wartości pancerza udarowego. Jeśli postać ma przy sobie amunicję lub ładunki wybuchowe, 

mogą one detonować. Jeśli płomienie nie zostaną ugaszone, wypalają się po 1k6 Rundach Walki. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW Poziom trudności: 4 

Czas trwania: permanentny Koszt: [(S : 2) + 2] Z 

 

Morze ognia  

Czar tworzy wokół celu sferę szalejących płomieni, podpalając wszelkie możliwe materiały. 

Kod Obrażeń takiego ataku wynosi (Siła czaru) S. Każde 2 sukcesy zwiększają poziom obrażeń o 1. 

Czar odpiera się wg kości Budowy, a połowa wartości pancerza udarowego odejmowana jest od Siły 

ataku. Atak rozstrzygamy za pomocą procedury walki na dystans. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW Poziom trudności: 4 

Czas trwania: natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 1] Z 

 

Strumień ognia  

 Czar tworzy wiązkę płomieni biegnącą od czarownika do celu. Strumień ten, będą c 

prawdziwym płomieniem, zapala wszystko, co jest łatwopalne. Kod Obrażeń takiego ataku wynosi 

(Siła czaru) S. Każde 2 sukcesy zwiększają poziom obrażeń o 1. czar odpiera się wg kości Budowy, 

a połowa wartości pancerza udarowego odejmowana jest od Siły ataku. Atak rozstrzygamy za 

pomocą procedury walki na dystans. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW Poziom trudności: 4 

Czas trwania: natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 1] C 

 

Lodowisko  

 Czar pokrywa lodem tyle metrów kwadratowych powierzchni, ile wynosi poziom Magii 

czarownika, pomnożony przez liczbę sukcesów. Postaci chodzące po lodzie muszą wykonać udany 

Test Zwinności na poziomie trudności 3 lub upaść. Kierowcy pojazdu muszą wykonać udany Test 
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Prowadzenia, aby uniknąć Testu Kraksy. Lodowisko topnieje w tempie 1 metra kwadratowego na 

minutę. 
Rodzaj: materialny   Zasięg: LW Poziom trudności: 4 

Czas trwania: natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 1] Z 

 

Światło  

 Czar działający na obszar. Tworzy ruchome źródło światła, oświetlające obszar równy 

wyrażonej w metrach Magii czarownika, pomnożonej przez liczbę sukcesów. Siła światła 

porównywalna jest do dobrego flesza, ale czar działa na obszar – nie można skierować strumienia 

światła na przeciwnika, aby go oślepić. Czar ten anuluje jednak modyfikatory widoczności za 

ciemność: każde 2 sukcesy dają modyfikator +1. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW Poziom trudności: 4 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] S 

 

Cień 

 Czar działający na obszar, tworzący sferę ciemności równą w metrach Magii czarownika, 

pomnożonej przez liczbę sukcesów. Poziom trudności zależy od warunków: jasne południe: 6, dzień: 

5, dzień, zachmurzenie: 4, zmierzch: 3, światła uliczne lub ciemniej: 2. Każde 2 sukcesy 

wprowadzają modyfikator widoczności +2 przy walce na dystans lub przy Testach Percepcji z 

zasięgu cienia. 

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW Poziom trudności: Patrz tekst 

Czas trwania: Podtrzymywany Koszt: [(S : 2) + 2] S 

 

Iskra 

 Czar tworzy małe wyładowanie elektryczne biegnące od czarownika do celu. Kod obrażeń 

takiego ataku wynosi (Siła czaru) S. Każde dwa sukcesy zwiększają poziom obrażeń o 1. Czar 

odpiera się według kości Budowy, a połowa wartości pancerza udarowego odejmowana jest od Siły 

ataku. Atak rozstrzygany jest za pomocą procedury walki na dystans.  

Rodzaj: materialny   Zasięg: LW Poziom trudności: 4 

Czas trwania: natychmiastowy Koszt: [(S : 2) + 1] S  

 

TABELA CZARÓW 

 

CZARY WALKI    

Nazwa Koszt  Rodzaj Czas trwania 

*Kula Ognia [(S : 2) + 3] Z M N 

Pocisk Mocy (S : 2) C N N 

Pocisk Siły [(S : 2) + 1] S M N 
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*Podmuch z Piekieł [(S : 2) + 6] Z M N 

*Sfera mocy (S : 2) C N N 

*Sfera siły [(S : 2) + 1] C M N 

Strzałka mocy (S : 2) L N N 

Strzałka siły [(S : 2) + 1] L M N 

*Taran [(S : 2) + 1] C M N 

*Uśpienie [(S : 2) - 1] C N N 

Włócznia mocy (S : 2) C N N 

Włócznia siły [(S : 2) + 1] C M N 

    

CZARY DETEKCJI    

Nazwa    

*Analiza urządzenia [(S : 2) + 1] S M P 

Jasnosłyszenie (S : 2) S N P 

Jasnowidzenie (S : 2) S N P 

Osobisty zmysł walki [(S : 2) + 1] S M P 

*Sondowanie umysłu [(S : 2) + 2] Z N P 

*Wyczucie prawdy (S : 2) C N P 

Wykrycie (formy życia) [(S : 2) - 1] L N P 

*Wykrycie konkretnej osoby (S : 2) L N P 

*Wykrycie (obiektu) [(S : 2) + 1] S M P 

*Wykrycie wrogów [(S : 2) + 1] S N P 

*Wykrycie życia (S : 2) L N P 

*Zmysł walki [(S : 2) + 1] S M P 

    

CZARY LECZENIA    

Nazwa    

Leczenie choroby    

*Choroba (L) (S : 2) L M P (5 rund) 

*Choroba (S) (S : 2) S M P (10 rund) 

*Choroba (C) (S : 2) C M P (15 rund) 

*Choroba (Z) (S : 2) Z M P (20 rund) 

Neutralizacja trucizny    

*Trucizna (L) (S : 2) L M P (5 rund) 

*Trucizna (S) (S : 2) S M P (10 rund) 

*Trucizna (C) (S : 2) C M P (15 rund) 

*Trucizna (Z) (S : 2) Z M P (20 rund) 

Odtrutka    
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*Trucizna (L) (S : 2 – 2) L M P (5 rund) 

*Trucizna (S) (S : 2 – 2) S M P (10 rund) 

*Trucizna (C) (S : 2 – 2) C M P (15 rund) 

*Trucizna (Z) (S : 2 – 2) Z M P (20 rund) 

Przyspieszenie odruchów    

+1 kości Inicjatywy (S : 2) S M P 

+2 kości Inicjatywy (S : 2) C M P 

+3 kości Inicjatywy (S : 2) Z M P 

    

CZARY LECZENIA    

Nazwa    

*Uzdrowienie / * Uleczenie (S : 2)  

(Poziom Obrażeń) 

N P (5 rund/ 10 rund/ 

15 rund/ 20 rund) 

Zmniejszenie (Atrybutu)    

*Cecha –1 [(S : 2) + 1] L M P 

*Cecha –2 [(S : 2) + 1] S M P 

*Cecha –3 [(S : 2) + 1] C M P 

*Cecha –4 [(S : 2) + 1] Z M P 

Zwiększenie (Atrybutu)    

*Cecha +1 [(S : 2) + 1] L M P 

*Cecha +2 [(S : 2) + 1] S M P 

*Cecha +3 [(S : 2) + 1] C M P 

*Cecha +4 [(S : 2) + 1] Z M P 

Zwiększenie Atrybutu wspomaganego cybernetycznie 

*Cecha +1 [(S : 2) + 3] L  M P 

*Cecha +2 [(S : 2) + 3] S M P 

*Cecha +3 [(S : 2) + 3] C M P 

*Cecha +4 [(S : 2) + 3] Z M P 

    

CZARY ILUZJI    

Nazwa    

*Chaos [(S : 2) + 2] S N P 

*Konfuzja (S : 2) C N P 

Maska (S : 2) L N P 

*Niewidzialność (S : 2) S N P 

*Niewidzialność ulepszona [(S : 2) + 1] S N P 

Smród [(S : 2) + 1] C N P 

Stymulacja [(S : 2) + 1] L N P 
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*Świat Chaosu [(S : 2) + 1] C M P 

*Zabawa [(S : 2) + 1] L N P 

    

CZARY MANIPULACJI    

Nazwa    

*Cień [(S : 2) + 2] S M P 

*Hibernacja (S : 2) C M P 

*Iskra [(S : 2) + 1] S M N 

*Kontrola działania [(S : 2) + 2] C N P 

*Kontrola myśli [(S : 2) + 2] Z N P 

*Kontrola uczuć [(S : 2) + 2] S N P 

*Lewitacja osoby [(S : 2) + 1] S M P 

*Lewitacja przedmiotu [(S : 2) + 1] L M P 

*Lodowisko [(S : 2) + 1] Z M N 

*Magiczne palce [(S : 2) + 2] S M P 

*Morze ognia [(S : 2) + 1] Z M N 

Pancerz [(S : 2) + 2] S M P 

*Podpalenie [(S : 2) + 2] Z N P (10 rund) 

*Poltergeist [(S : 2) + 1] C M P 

*Strumień ognia [(S : 2) + 1] C M N 

*Światło [(S : 2) + 2] S M P 

*Bariera [(S : 2) + 2] C M P 

*Bariera psychiczna [(S : 2) + 1] C N P 
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MATRYCA 
 

 Ucz się przez całe życie; owszem, mawiają, że i tak umrzesz głupi, ale jeśli jesteś systemem 

eksperckim... 

 - Zapper Weisman, legendarny deker. 

 

Sieć to fizyczne połączenie wszystkich systemów komputerowych podłączonych do 

światowych systemów telekomunikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do którejkolwiek części 

Sieci, można uzyskać do niego dostęp z innej dowolnej części Sieci. Ale, ale - nikt dziś, poza 

niektórymi twardogłowymi technikami, nie mówi już Sieć na światowe połączenie komputerów. 

Nazywamy to Matrycą. 

W roku 2053 prawdziwi użytkownicy systemów komputerowych, ci, których praca polega na 

przesiewaniu, porządkowaniu, i kierowaniu olbrzymiej liczby skomplikowanych danych, nie używają 

tak po prostu swoich systemów. Oni je zamieszkują. 

Technologia Matrycy przenosi użytkownika do wnętrza komputerowej symulacji przestrzeni 

systemu komputerowego - rzeczywistości wirtualnej. Wszystko w Matrycy jest graficzną (wizualną) 

reprezentacją jakiegoś fizycznego elementu (na przykład nośnika danych czy procesora), programu 

(przykładowo przesiewającego dane lub przeciwdziałania nielegalnemu dostępowi) albo czynności 

(kopiowania danych, zmiany kodu itd.). 

Operator komputera roku 2053 nie siedzi w komórce z dykty wgapiając się w ekran i wpisując 

komendy z klawiatury w otoczeniu setek innych niewolników pensji siedzących w takich samych 

komórkach. W takiej komórce może być ciało operatora, ale jego świadomość znajduje się 

cudownym środowisku neonowo-chromowych symboli danych, z którymi pracuje. Dobrą analogią 

byłoby przebywanie we wnętrzu gry komputerowej. Dane poruszają się i zmieniają, reagując na 

myślowe polecenia operatora - technologia Matrycy zamienia jego myśli (z niewielką pomocą 

fizycznego wprowadzania z klawiatury) na polecenia dla systemu komputerowego. Nie potrzeba już 

pamiętać niezliczonych kombinacji klawiszy i poleceń, aby wykonać zadanie - wystarczy po prostu 

myśleć o kolejnych czynnościach. Porównując pracę z komputerem w późnym 20. wieku, dziś jest 

o wiele łatwiej.  

Rzecz jasna ci, którzy mają własne powody przebywania wewnątrz komputera, mogą 

skorzystać z przewagi, jaką daje ta technologia. Ten sam sprzęt do korzystania z Matrycy, który 

ułatwia pracę korporacyjnego niewolnika pensji, daje też moc dekerom. Ci użytkownicy-renegaci 

mogą wślizgnąć się do komputera i wykorzystać prostotę operowania w graficznym środowisku dla 

własnych celów.  
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Dostęp do Matrycy 

Jest tylko jeden sposób dostępu do Matrycy - poprzez "Cybernetyczny Dekoder Obrazu 

Matrycy", czyli cyberdek. Istnieją jeszcze inne urządzenia umożliwiające dostęp, ale są to 

technologiczne przeżytki. Cyberdek to jedyny wybór kogoś, kto chce być w czołówce. Toporne i 

powolne zabawki lepiej zostawić korporacyjnym niewolnikom pensji.  

W celu podłączenia do Sieci wszystkie deki wykorzystują światłowód zakończony 

standardowym wtykiem danych, takim samym jak w domowych systemach telekomowych.  Mając 

odpowiednie narzędzia, deker może wbudować gniazdko do jakiejkolwiek istniejącej sieci 

telekomowej. Pozostaje jeszcze włączyć zasilanie deku, połączyć się z nim, i jazda. Dek łączy się z 

użytkownikiem poprzez zestaw elektrod przypinanych na głowie (coś dla tchórzy) lub poprzez 

bezpośrednie złącze cybernetyczne korzystające z łącza danych (jedyny sposób, żeby polatać). 

Niektórzy dekerzy wciąż korzystają ze wsparcia klawiatury, ale wielu preferuje czysto 

cybernetyczną transmisję.  

Po włączeniu dek przejmuje większość zmysłowych doznań użytkownika i zastępuje je 

elektroniczną symulacją, znaną jako symstym. Sygnał symstymowy (symulowanych zmysłów) 

tłumaczy skomplikowaną strukturę kodu Sieci na graficzną reprezentację Matrycy. Dek wiedząc, że 

sygnał użytkownika wędruje wzdłuż linii danych, podaje mu sygnał symstymowy wywołujący 

wrażenie lotu przez neonowy tunel. Gdy deker zbliża się do wielkiego systemu komputerowego, 

powiedzmy Fuchi Industrial Electronics, dek przedstawia ten system jako gigantyczną, 

pięcioramienną chromowaną gwiazdę, tysiące razy większą od dekera. System komputerowy Fuchi 

nie wygląda wprawdzie jak pięcioramienna gwiazda, lecz tak postrzega go deker poprzez cyberdek. 

 

Postrzeganie Matrycy 

Jak wygląda Matryca? Większa część wygląda jak grafika komputerowa, niezależnie od 

poziomu szczegółów jest to łatwo rozpoznawalne. Jednak pewne partie Matrycy mogą być wręcz nie 

do odróżnienia od prawdziwego świata. To niebezpieczne miejsca.  

Wszystko w Sieci (czy w jednym z podłączonych do niej systemów komputerowych) ma swój 

symboliczny odpowiednik w Matrycy. Postrzegane z zewnątrz systemy komputerowe wyglądają jak 

góry, budynki, czy innego typu duże struktury. Wnętrze systemu komputerowego przypomina serie 

"pokojów", reprezentujących komponenty systemu (nazywane punktami), takie jak banki danych 

linie danych, czy podprocesory. Punkty te łączą linie przesyłu danych przedstawione jako 

półprzejrzyste tuby zespalające przestrzeń pomiędzy punktami. Deker podróżuje tymi tubami, aby 

przejść z jednego punktu do drugiego.  

Dane również mają własny obraz w Matrycy, mają go też systemy ochrony danych. Dane 

mogą wyglądać jak unoszące się w powietrzu sześciany wypełnione wirującymi danymi, wokół 

których wiją się ogromne węże (reprezentacja programu ochronnego) oczekujące na naiwnych 

intruzów. 
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Inne rodzaje programów również mają swą reprezentację. Ochronny program kontroli 

dostępu może wyglądać jak drzwi, a podobny program barierowy - jak płot elektryczny. Programy 

używane przez dekera mają podobne graficzne reprezentacje. Program ofensywny może wyglądać 

jak cokolwiek, co zdolne jest do ataku - od noża do wyrzutni rakiet. Program-tarcza może wyglądać 

jak średniowieczna tarcza albo jak pole siłowe rozbłyskujące wokół dekera ku jego ochronie.  

A jak wygląda deker? Jak mu się żywnie podoba. Rycerz w zbroi czy człowiek w pancerzu 

energetycznym, istota z czystego światła, błyszcząca biała kula, demon z jakiegoś zakątka Piekła - 

pełna dowolność. W Matrycy każda rzecz może wyglądać dowolnie.  

Choć wydaje się to dziwne, pamiętajmy, że to, co widzi (słyszy, czuje itd.) deker, nie ma 

żadnego oparcia w rzeczywistości. Obrazy generowane są w całości przez cyberdek na podstawie 

informacji otrzymanych z systemu komputerowego, z którym jest połączony. Wspominana 

wcześniej Gwiazda Systemu Komputerowego Fuchi mówi dekowi, że wygląda jak gigantyczna, 

chromowana gwiazda. Program ochronny nadaje krótki odcinek kodu informujący, że wygląda on 

jak wielki wąż. Program ofensywny mówi, że wygląda jak wielka spluwa. No a cyberdek mówi 

wszystkim pytającym, że deker wygląda tak, jak on sam to sobie zaprogramował.  

Poniżej przeczytacie, co dzieje się, gdy deker wchodzi do Matrycy. 

 

Wejście do Matrycy 

Po kilku sekundach dezorientacji deker (to znaczy matrycowy obraz jego postaci) pojawia się 

w tym punkcie Matrycy, w którym przyłączony jest do niej cyberdek. Jeżeli deker podłączył się do 

nielegalnego gniazda na tyłach Matchstick's Bar & Grill, wyobrażenie dekera pojawi się na linii 

telekomu obsługującej knajpkę.  

Deker pojawia się obok konstruktu swojego deku (konstruktami nazywa się reprezentacje 

materialnych systemów w Matrycy, takich jak system komputerowy, węzeł czy nawet cyberdek). 

Jest to zwykle mała, biała piramida, która wygląda tak samo jak licencjonowany, legalny 

cyberterminal. Może przyjąć dowolny kształt, wedle życzenia dekera. Ponieważ jednak większość z 

nich woli nie przyciągać zbyt wiele uwagi, pozostawiają wygląd deku niezmieniony. Z drugiej strony 

niektórzy naprawdę mocarni dekerzy nie dbają o to, czy ktoś ich spostrzeże, czy nie. Wielki St. Louis 

Blue zwykł nadawać konstruktowi swojego deku formę karnawałowego namiotu z neonowym 

napisem "Ten dek jest własnością najważniejszego chłopaka w Matrycy". (Cholerny wstyd z tym 

starym Blue.)  

Zwykle deker podłącza się do Lokalnej Sieci Telekomunikacyjnej, czyli LST. LST jest 

odpowiednikiem numeru kierunkowego w antycznych systemach telefonicznych - daje dostęp do 

wszystkich telefonów (i systemów komputerowych) na swoim obszarze. Dostanie się do LST to 

pestka. Ciekawie robi się dopiero wtedy, kiedy deker chce przejść do innej części Sieci lub do 

któregoś systemu komputerowego połączonego z LST. 

 

Czas i Poruszanie się w Matrycy 
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Z jakiejś przyczyny świat danych roku 2053 jest raczej paranoiczny. Odnosi się wrażenie, że 

sektor korporacji czuje się zagrożony przez hordy rozbijających się samopas po Matrycy dekerów - 

i nie bez powodu. Informacja to największy  światowy przemysł, rynek jest wiecznie głodny gorących 

danych mogących służyć szantażowi kogoś z zarządu czy dających chłopcom z BiR (komórka badań 

i rozwoju nowych produktów w korporacji) przewagę nad konkurencją. Zapisy finansowe są 

wyjątkowo łakomym kąskiem dla informatycznych rekinów cyberprzestrzeni. Miliardy nujenów 

istnieją wyłącznie jako zapisy komputerowe, i jak każdy rodzaj zapisu, mogą być wymazywane, 

zmieniane albo przenoszone. 

Aby poruszać się po Matrycy legalnie, deker musi znać kody dostępu. Nawet samo wejście do 

LST wymaga podania kodu, żeby firma telefoniczna wiedziała, czyj rachunek ma obciążyć. Na 

szczęście, jeżeli masz właściwy hardware, systemy LST są szeroko otwarte. Nawet dek będący 

zaledwie zeszłorocznym złomem pozwala na wejście za darmochę.  

Punkt połączenia dwóch systemów czy sieci nazywany jest Punktem Dostępu do Systemu, 

czyli WDS. To po prostu jeden z wielu rodzajów punktów tworzących Matrycę. Wejście do WDS 

wymaga zwykle podania kodu, bo właściciele systemu chcą wiedzieć, kto korzysta z ich sprzętu. W 

celu wykluczenia dostępu nielegalnych użytkowników instaluje się programy ochronne (Logiczne 

Oprogramowanie Defensywne, czyli LÓD).  

LÓD odmawia dostępu wszystkim użytkownikom, którzy nie podają właściwego kodu. 

Użytkownicy mający kody dostępu są wpuszczani do systemu, ale ich wejście zostaje 

zarejestrowane - w odpowiednim pliku. Właściciele systemu wiedzą w ten sposób, kim jest 

użytkownik, a rachunek za dostęp do systemu jest już w drodze.  

Dekerzy obchodzą LÓD na różne sposoby. Mogą użyć cudzego kodu lub korzystać z 

oprogramowania które jest w stanie wykiwać LÓD. Z  dekiem na czasie i właściwymi programami 

deker może darować sobie takie formalności. Jest prawdziwym Duchem w Maszynie.  

 

Kody dostępu 

Poruszanie się w Matrycy jest natychmiastowe, dopóki deker nie przechodzi przez żaden 

węzeł. Kiedy dociera do punktu i zaczyna zabawę w kotka i myszkę z LOD-em, szybkość ruchu 

spada. Jeżeli deker dysponuje właściwym kodem dostępu, nie ma problemu. Wprowadzasz  kod i 

przenikasz węzeł. Ale jeżeli deker nie ma kodu, musi jakoś dać sobie radę z LOD-em - zniszczyć go 

lub wykiwać - aby dojść do punktu, którego LÓD strzeże. W takim przypadku należy użyć procedury 

Walki w Matrycy. Walka w Matrycy rozstrzygana jest bardzo podobnie do walki na dystans, w 

zwarciu czy walki magicznej.  

Runda Walki w Matrycy trwa tyle samo czasu, co zwykła Runda Walki, i korzysta z tej samej 

procedury ustalania Inicjatywy. Kiedy w Matrycy mijają dwie Rundy Walki, również w rzeczywistym 

świecie mijają dwie Rundy Walki.  

 

Witaj, Operatorze 



 254 

Każda lokalna sieć telekomunikacyjna jest częścią Regionalnej Sieci Telekomunikacyjnej, 

czyli RST. Podczas gdy LST porównywalna jest do numerów kierunkowych miast, to RST porównać 

można do numerów kierunkowych dla krajów. Zamieszczona w tym rozdziale mapa przedstawia RST 

Ameryki Północnej i klasyfikacje  ich zabezpieczenia. Korporacje wiedzą, że dekerzy wciąż szukają 

luki w ich systemach i korzystają z sieci telekomunikacyjnych bez żadnych opłat. Dlatego też każdy 

węzeł dostępu do systemu posiada klasyfikację (stopień) zabezpieczenia (Patrz Stopnie 

Zabezpieczeń poniżej). 

Dekerzy w LST mają kilka możliwości. Mogą: 

  - próbować wejść do dowolnego systemu komputerowego podłączonego do tej samej 

LST, jeżeli znają adres tego systemu. Stopień Zabezpieczenia zależy od indywidualnego systemu 

komputerowego  (Patrz Rysowanie Mapy Systemu); 

  - próbować przejść do innej LST w tej samej sieci regionalnej. Deker musi w takim 

przypadku przejść jeden WDS. WDS LST ma taki sam Stopień Zabezpieczenia, jak RST; 

  - próbować wejść do RST. WDS RTG ma zawsze taki sam Stopień Zabezpieczenia, jak 

RST, do której próbuje wejść deker.  

Aby wejść do systemu poza danym obszarem lokalnym, deker musi wejść do RST. Stamtąd 

może przenieść się do innej, dowolnej RST na świecie, łącząc się przez linie naziemne, podmorskie 

kable czy łącza satelitarne. Wejście do nowego RST oznacza przejście przez WDS o Stopniu 

Zabezpieczenia równym RST.  

 

Na przykład Fastjack włącza się do LST 2206 w Seattle. Kieruje się do mainframe'u Renraku 

w LST 4206. Zmiana LST w RST Seattle (Stopień Zabezpieczenia Zielony-4) oznacza konieczność 

przejścia jednego WDS-u, stopnia Zielony-4.  

 

Gdyby chciał wejść do komputera w Tir Tairngire, musiałby przejść z RST Seattle 

(NA/UCAS-SEA) do RST Tir Tairngire (NA/TT). Docelowa RST ma Stopień Zabezpieczenia 

Pomarańczowy-5, więc Fastjack musiałby przejść przez WDS tego stopnia. Cholernie wrażliwe na 

punkcie prywatności są te elfy.  
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Legenda do mapy RST Ameryki Północnej 

UCAS: wszystkie RST mają Stopień Zielony-4 
 Północno-wschodnia RST (NA/UCAS-NE) 
 Centralna Północna RST (NA/UCAS-NC) 
 Południowa RST (NA/UCAS-SO) 
 Środkowozachodnia RST (NA/UCAS-MW) 
 Zachodnia RST (NA/UCAS-WE) 

 Seattle RST (NA/UCAS-SEA) 
 
Quebec: (NA/QU) Stopień Zielony-2 
 
CAS: Wszystkie RST mają Stopień Zielony-3 
 Seaboard RST (NA/CAS-SB) 
 Gulf RST (NA/CAS-GU) 
 Centralna RST (NA/CAS-CE) 
 Texas RST (NA/CAS-TX) 

 

Państwa - Członkowie NAN: 

Sioux Nation (NA/SIO) Stopień Pomarańczowy-3 
Algonkian-Manitou Council (NA/ALM), Stopień 
Zielony-4 
Athabascan Council (NA/ATH), Stopień Zielony-3 
Ute Nation (NA/UTE) Stopień Pomarańczowy-3 

Pueblo Council (NA/PUE) Stopień Pomarańczowy-4 
Salish-Shidhe Council (NA/SLS), Stopień Zielony-3 
 
California Free State (Wolne Państwo Kalifornii): 
 Północ (NA/NOCAL), Stopień Zielony-4 
 Południe (NA/SOCAL), Stopień Zielony-4 

 
Tir Tairngire: (NA/TT), Stopień Pomarańczowy-5 
Trans-Polar Aleut Nation:(NA/TPA), Stopień Zielony-2 
Tsimshian: (NA/TS), Stopień Pomarańczowy-5 
 
Aztlan: Wszystkie RST mają Stopień Pomarańczowy-3 
 Norte RST (NA/AZ-NO) 
 Centrale RST (NA/AZ-CE) 
 Sud RST (NA/AZ-SU) 
 Baja California RST (NA/AZ-BA) 
 Yucatan RST (NA/YU) 
 
Caribbean League (Liga Karaibska): 
 Południowa Floryda (NA/Cl-FLA), Stopień Zielony-2 
 Kuba (NA/CL-CU), Stopień Pomarańczowy-3 
 Jamaika (NA/Cl-JA), Stopień Zielony-3 
 Grenada (NA/Cl-GR), Stopień Pomarańczowy-4 
 Bermudy (NA/CL-BER), Stopień Zielony-2 
 Wyspy Dziewicze (NA/CL-VI), Stopień Zielony-2 
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Stopnie Bezpieczeństwa 

Wszystkie systemy komputerowe w Matrycy składają się z grupy punktów, połączonej z 

LST poprzez WDS. Wszystkie punkty w Matrycy mają generalny Stopień Zabezpieczenia. 

Odzwierciedla on relatywną łatwość lub trudność, z jaką deker może manipulować danym 

punktem. Dodatkowo, każdy węzeł może być wyposażony w programy ochronne, określane jako 

Logiczne Oprogramowanie Defensywne (LÓD).  

Ogólny Stopień Zabezpieczenia punktu oznaczany jest kolorem (Kod Zabezpieczenia 

punktu) i cyfrą Stopnia Systemu. Stopień Zabezpieczenia jest bardzo istotny, gdyż deker 

próbujący zrobić cokolwiek z jakąkolwiek częścią punktu, musi najpierw przemóc ogólny Stopień 

Zabezpieczenia, aby węzeł zaczął wykonywać jego polecenia, wydawane poprzez program.  

W tym samym czasie, większość programów LOD-u będzie próbować zmusić cyberdek 

intruza do wykonywania ich poleceń w celu wyrzucenia dekera z Matrycy, lub zrobienia czegoś 

równie paskudnego. W sztucznym środowisku Matrycy próby te mogą manifestować się jako 

atak na personę (obraz w Matrycy) dekera, lecz w świecie realnym wredny korporacyjny LÓD 

stara się namieszać w cyberdeku, tak jak deker miesza wewnątrz korporacyjnego mainframe'u. 

Czyż symetria nie jest wspaniała? 

Kolor Kodu Zabezpieczenia wskazuje, na ile trudno jest zmusić ten węzeł do wykonania 

niedozwolonych programów lub poleceń - tu postawmy sprawę jasno: wszystko, co deker robi w 

Matrycy, jest niedozwolone. Im wyższy Kod Zabezpieczenia, tym więcej sukcesów musi uzyskać 

deker, aby węzeł go posłuchał. Na przykład skłonienie niebieskiego banku danych do wykonania 

polecenia skopiowania pliku do deku wymaga 1 sukcesu w Teście Umiejętności Obsługi 

Komputera. Zmuszenie czerwonego banku danych do wykonania takiego samego polecenia 

wymaga 4 sukcesów.  

Punkty niebieskie są otwarte i nie mają poważniejszych zabezpieczeń. Małe komputery 

osobiste, darmowe bazy danych z reklamami, publiczne sieci usługowe i tym podobne systemy 

mają niebieskie punkty. Zmuszenie niebieskiej bazy danych do skopiowania informacji wymaga 

1 sukcesu w Teście Obsługi Komputera.  

Zielone punkty mają dość proste zabezpieczenia. Są to zwykle systemy o ograniczonym 

członkostwie lub płatnym dostępie, na przykład bazy danych bibliotek publicznych, serwisy 

subskrybowane i większość sieci telekomowych. Złamanie zielonego kodu wymaga 2 sukcesów 

w Teście Obsługi Komputera.  

Punkty pomarańczowe uważa się za dość bezpieczne. Jest to typowy kod zabezpieczenia 

dla systemów rządowych lub korporacyjnych nie zawierających ściśle tajnych danych. Systemy 

komputerowe należące do kryminalistów również często chronione są pomarańczowym LOD-em. 

Złamanie kodu pomarańczowego wymaga 3 sukcesów w Teście Obsługi Komputera.  

Czerwone punkty są dla ściśle tajnych informacji. Tajne systemy rządowe, dane 

finansowe korporacji, a także systemy działów badań i rozwoju oraz systemy należące do 

syndykatów przestępczości zorganizowanej to typowe przykłady. Złamanie tego ściśle tajnego 

kodu wymaga 4 sukcesów w Teście Obsługi Komputera.  
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TABELA ŁAMANIE KODÓW ZABEZPIECZENIA 

Kod Zabezpieczenia Wymagana Liczba Sukcesów 

Niebieski 1 

Zielony 2 

Pomarańczowy 3 

Czerwony 4 

 

Wyrażany cyfrą Stopień Zabezpieczenia systemu podawany bezpośrednio z Kodem 

Zabezpieczenia stanowi poziom trudności dla Testu Obsługi Komputera dekera próbującego 

zrobić coś wewnątrz punktu. Na przykład, przy atakowaniu LOD-u w czerwonym węźle 4. stopnia 

poziom trudności dla trafienia LOD-u wynosi 4.  

 

Książka Telefoniczna 

Połączone lokalne sieci telekomunikacyjne są zbyt złożone, aby można było sporządzić ich 

szczegółową mapę. W jaki więc sposób deker, który próbuje ukraść jakieś dane czy nujeny, 

znajduje system do okradzenia? 

Adresy systemów to kody LST, poprzez które uzyskać można dostęp do komputera. Są 

one "zastrzeżonymi numerami telefonicznymi", a więc wartościową informacją. W toku przygody 

Mistrz Gry może podrzucić graczom ślad mówiący, jak znaleźć adres mainframe'u czarnych 

charakterów. Fikserzy i inne kontakty mogą oferować adresy na sprzedaż.  

Deker musi włączyć się do RST i poszukać danego adresu.  

Dekerzy muszą wiedzieć, czego szukają. Tak więc gracz powinien podać Mistrzowi Gry 

jakąś konkretną informację, na przykład: "deker szuka prywatnego LST Aztechnology" lub 

"Rozglądam się za mainframe'em tego klanu Yakuzy z Piątej Ulicy." Faktycznie deker skanuje 

wszystkie bazy danych  z kodami dostępu dla danej RST i wszystkich podległych LST, co 

odpowiada przeglądaniu książki telefonicznej o kilku milionach stron.  

Aby tego dokonać, gracz wykonuje Test Obsługi Komputera na poziomie trudności 

równym Stopniowi Zabezpieczenia Systemu RST. Powiedzie mu się, gdy uzyska więcej 

sukcesów, niż wynika to z koloru kodu zabezpieczenia.  

Jeżeli nie uda się pierwszy Test Obsługi Komputera, deker może wykonywać dalsze testy, 

za każdym razem zwiększając poziom trudności o +2. Zawsze razem, gdy deker wykonuje Test 

Obsługi Komputera, ryzykuje spowodowanie alarmu w systemie, do którego próbuje się dostać. 

Mistrz Gry rzuca w ukryciu 1k6. Jeżeli wynik jest mniejszy lub równy liczbie wykonanych już przy 

szukaniu adresu testów, system, do którego deker szuka dostępu, zostanie postawiony w stan 

pasywnego alarmu, kiedy deker doń dotrze. Szczegóły pod hasłem Alarmy. Jeżeli deker po 

uzyskaniu adresu odczekuje kilka dni, zanim się połączy (powiedzmy, 1k6 dni), administratorzy 

systemu odwołują alarm.  

 

Wyjście z Matrycy 
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Deker może opuścić Matrycę w dowolnej chwili, po prostu wyjmując wtyczkę deku ze 

swojego łącza danych. Pamiętajmy, że matrycowe wyobrażenie dekera, persona, to tylko 

program wykonywany przez komputery Sieci. W rzeczywistości persona nigdzie się nie przenosi 

i nie ma niezależnej świadomości. Niezależnie od legend opowiadanych przez dekerów, nie 

można zostać "uwięzionym" w Matrycy.  

Deker wyrzucony z Matrycy wbrew swojej woli zostaje ogłupiony. Gwałtowne odcięcie od 

symstymowego sygnału deku powoduje dezorientację, ogłupiający szok. Trwa to do 30 sekund, 

w czasie których postać jest całkowicie zdezorientowana. Ogłupienie powoduje, że wszystkie 

poziomy trudności wzrastają o +2. Postać może wykonać test Siły Woli na poziom trudności 4, 

próbując zwalczyć efekt ogłupienia. Aby ustalić rzeczywisty czas dezorientacji, dzielimy 30 

sekund dzielimy przez liczbę sukcesów. Każde 3 sekundy lub ich część to jedna Runda Walki.  

Przy walce z czarnym LOD-em, deker musi wykonać test Siły Woli na poziomie trudności 

równym poziomowi LOD-u. Wymaga to Akcji Prostej. 

 

Geografia Matrycy 

Geografia Matrycy to lokalizacja punktów i połączeń między nimi. Każdy element systemu 

komputerowego jest jakimś rodzajem punktu. Każdy węzeł ma swój Stopień Zabezpieczenia i 

może zawierać LÓD.  

Mistrz Gry powinien przygotować mapy systemów będących częścią przygody. 

Projektując system, może przyporządkować dowolny Stopień Zabezpieczenia poszczególnym 

punktom i dowolny poziom LOD-owi. 

 

Punkty 

Matryca składa się z miliardów punktów. Grupa punktów pracujących razem nazywana 

jest systemem. System to pojedynczy komputer, zwykle mainframe (duży, stacjonarny 

komputer).  

Punkty połączone są liniami przesyłu danych, które nie mają Stopnia Zabezpieczenia. Na 

liniach przesyłu danych nie ma też LOD-u ani żadnego hardware'u do wykonywania programów, 

nie mogą więc być one polem Walki w Matrycy. Jeżeli walka przechodzi przez linię przesyłu 

danych, kontynuowana będzie w węźle, do którego ta linia prowadzi. Linie przesyłu danych 

wyglądają jak półprzeźroczyste wąskie mosty, ścieżki czy tunele energii, pulsujące wraz z 

przepływem danych.  

Poniżej podajemy opis siedmiu podstawowych rodzajów punktów: czym są, jak wyglądają 

wewnątrz (konstrukt), co deker może zrobić, kiedy znajdzie wewnątrz nich (operacje 

systemowe) i rodzaje punktów, z jakimi się łączą. 

 

Centralny Procesor (CPU) 

Każdy system ma tylko jeden centralny procesor - CPU (Central Processing Unit). To jest 

serce i mózg systemu. W większości systemów CPU strzeże silny LÓD.  
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 Konstrukt 

Konstrukt CPU wygląda jak olbrzymi 

oktagonalny pokój, zbudowany z wielkich 

płyt obwodów elektronicznych pulsujących 

strumieniami energii. Ekrany pokazują 

przepływ danych w komputerze i stan 

innych punktów systemu. 

 

 Operacje systemowe 

o Odwołanie alarmu: odwołuje sygnał 

alarmu pasywnego. Program alarmu 

aktywnego po uruchomieniu pozostaje poza 

kontrolą dekera. Uruchomienie operacji 

odwołania alarmu nie powstrzyma 

kolejnych alarmów od wykonania ich 

funkcji. 

o Zmiana punktu: jest to bezpośredni 

"teleport" do dowolnego punktu w systemie. 

Działa tylko w jedną stronę - będąc na 

miejscu, deker nie może "teleportować się" 

z powrotem do CPU.  

o Wyświetlenie mapy: Mistrz Gry musi 

pokazać dekerowi mapę systemu.  Pokazuje 

ona wszystkie punkty wraz z kodami 

dostępu, nie pokazuje jednak LOD-u, plików 

czy czegokolwiek innego. [Uwaga: Mistrzowie Gry tworząc system komputerowy powinni 

przygotowywać dla siebie drugą mapę, z uwzględnieniem wszystkich elementów].  

o Wyłączenie: zamyka system i wyrzuca wszystkich przebywających w nim dekerów. 

 

 Połączenia międzypunktowe 

CPU może być połączony z każdym innym rodzajem punktu w systemie. Jednak z uwagi 

na wyjątkowe znaczenie tego punktu, jest on zwykle chroniony przez "warstwę" 

koprocesorów, tak aby żaden port wejściowy nie prowadził bezpośrednio do CPU.  

 

Bank danych (BD) 

 Bank danych zawiera informacje, pliki. Z punktu widzenia dekera to jest to, o co chodzi. 

Banki danych również bywają wyładowane LOD-em. 
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 Konstrukt 

Konstrukt banku danych to labirynt prostokątnych bloków energii, plików wypełnionych 

wirującymi literami i cyframi w różnych kolorach. Każdy z plików ma wielkość 2k6 x 10 

Mp. 

 

 

 Operacje Systemowe 

o Usunięcie: likwidacja jednego pliku (np. zmazanie zapisu w kartotece policyjnej). 

o Edycja: zmiana zawartości pliku (np. wpisanie kilku celujących w licealnym 

dzienniku). 

o Odczyt: czytanie pliku działa podobnie jak jego załadowanie do pamięci 

operacyjnej. Deker nie kopiuje go, nie potrzebuje więc pamięci składowania do 

zapisu pliku. Przegląda jedynie zawartość pliku. Jeżeli postać chce znaleźć 

prywatny numer telekomu członka zarządu korporacji, powinna przeczytać 

kartoteki personalne pracowników. Mistrz Gry rozstrzyga, co deker może uzyskać 

czytając dany plik. Proste fakty - nazwiska, daty, numery telefonów, adresy - są 

łatwe do zapamiętania. Ale zapamiętanie skomplikowanych danych technicznych 

nie jest możliwe.  Jeżeli przykładowo deker zamierza skraść złożoną formułę, musi 

ją zgrać na swój dek.  

o Transfer: kopiowanie danych do pamięci składowania cyberdeku (downloading) 

lub z pamięci składowania do banku danych (uploading). Tempo operacji 

uzależnione jest od szybkości urządzeń WE/WY deku. Deker musi pozostać w 

danym węźle aż do ukończenia transferu, w innym razie operacja zostaje 

przerwana - deker nie posiada żadnego zapisu.  

 

 Połączenia międzypunktowe 

 Banki danych mogą być połączone z innymi bankami danych, PP lub CPU. 

 

Porty WE/WY (WE/WYP) 

 Porty WE/WY (WEjścia/WYjścia) to punkty ograniczonego dostępu otwierające system dla 

różnych urządzeń wprowadzania/wyprowadzania danych: terminale, cyberdeki, drukarki, 

monitory, czytniki optycznych chipów itd. Deker może włączyć się do systemu przez te 

urządzenia, korzystając z cyberdeku. W dużych systemach pojedynczy port WE/WY może być 

punktem dostępu dla setek urządzeń.  

 

 Konstrukt 

Konstrukt portu WE/WY jest białą komnatą o kształcie piramidy. Jeżeli port WE/WY 

kontroluje większą liczbę terminali, matrycowe wyobrażenie przedstawia gromadę 

piramid połączonych liniami przesyłu danych, zwykle unoszących się wokół dużej, 

centralnej piramidy.  
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 Operacje systemowe 

o Podaj komunikat: wyświetla/drukuje komunikat na końcówce kontrolowanej 

przez port. 

o Odłączenie: odłącza port WE/WY od systemu. Po wydaniu tego polecenia żadne 

urządzenie kontrolowane przez dany port WE/WY nie może skontaktować się z 

komputerem. Jeżeli WE/WY przedstawia aktualnie użytkowany cyberterminal, 

przed wydaniem tego polecenia deker musi najpierw złamać cyberdek w walce w 

Matrycy.  

 

 Połączenia międzypunktowe 

 WE/WYP mogą być połączone z PP lub rzadziej z CPU. 

 

Podprocesor 

 Podprocesor to mały komputer "niewolniczo" powiązany z silniejszą jednostką. CPU 

wydaje PP polecenia, a PP wykonuje różne prace dla punktu-szefa. Niektóre PP to tylko "dyżurni 

ruchu" łączący linie przesyłu danych do innych punktów. Inne mogą prowadzić do banków 

danych czy innych ciekawostek.  

 

 Konstrukt 

Konstrukt PP to duża komnata wypełniona pulsującymi zestawami obwodów i 

trzeszczących linii energii. 

 

 Operacje Systemowe 

 Brak. 

 

 Połączenia Międzypunktowe 

 PP mogą być połączone z innym dowolnym rodzajem punktów w systemie.  

 

Węzeł Dostępu do Systemu (WDS) 

 WDS-y są połączeniem z innymi systemami lub z Siecią. Są bramami do systemów.  

 

 Konstrukt 

Konstrukt WDS-u to skomplikowane bramy lub śluzy powietrzne wiodące przez ściany 

architektury systemu. 

 

 Operacje Systemowe 

o Zamknięcie: deker może zamknąć WDS, zapobiegając użyciu go przez inne 

persony.  

 

 Połączenia międzypunktowe 

 WDS podłączone są do PP. Mogą też być podłączone do CPU, lecz to rzadko się zdarza. 
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Węzeł niewolniczy (WN) 

 Węzeł niewolniczy kontroluje jakiś proces fizyczny lub urządzenie; cokolwiek - od 

ekspresu do kawy począwszy, przez linię montażową, do windy w kwaterze głównej korporacji. 

Deker może włączyć się do systemu poprzez węzeł niewolniczy.  

 

 Konstrukt 

 Konstrukt WN to mały sześcienny pokój o ścianach pokrytych świetlistymi wzorami. Im 

bardziej złożony jest podległy punktowi system, tym większy pokój, i tym większy stopień 

komplikacji wzorów na ścianach. 

 

 Operacje Systemowe 

o Sterowanie: deker może sterować tym, czym steruje WN, niezależnie od tego, 

czy chce zaparzyć kawę, czy wyłączyć linię montażową.  

o Odczyt czujników: deker może odczytać informacje z wszelkich czujników czy 

kamer kierowanych przez węzeł niewolniczy. Na przykład niewolnik kierujący 

systemem zabezpieczenia budynku pozwoli dekerowi korzystać z kamer 

strażniczych. 

 

 Połączenia międzypunktowe 

 WN-y mogą być połączone z PP lub CPU. 

 

TABELA POŁĄCZEŃ MIĘDZYPUNKTOWYCH 

 POŁĄCZENIA 

RODZAJ PUNKTU                                                             CPU BD WE/WYP WN PP WDS 

Centralny 

Procesor (CPU) 

nie tak tak tak tak tak 

Bank Danych 

(BD) 

tak tak nie nie tak nie 

Port WE/WY 

(WE/WYP) 

tak nie nie nie tak nie 

Węzeł 

niewolniczy (WN) 

tak nie nie nie tak nie 

Podprocesor (PP) tak tak tak tak tak tak 

Węzeł Dostępu do 

Systemu (WDS) 

tak tak nie nie tak nie 

 

Operacje Systemowe 

Będąc wewnątrz punktu, deker może wykonać jedną z operacji systemowych podanych 

przy opisie rodzaju punktu - jeśli tylko w węźle nie ma potencjalnie wrogiego LOD-u. Zniszczony 
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LÓD czy też LÓD, przeciw któremu deker z powodzeniem zastosował program oszukujący lub 

zamazujący (na daną rundę) nie jest traktowany jako wrogi.  

Aby uruchomić operację systemową, deker musi wykonać Test Obsługi Komputera (może 

dodać kości z Puli Matrycy) na poziomie trudności równym Stopniowi Systemu danego punktu. 

Deker musi uzyskać dość sukcesów, aby przełamać Kod Zabezpieczenia Punktu  (Patrz Stopnie 

Zabezpieczenia). Jeżeli test się nie uda, deker może próbować ponownie, dodając +2 do 

poziomu trudności.   

Po pierwszej próbie, przy każdej kolejnej Mistrz Gry rzuca 1k6. Jeżeli wynik jest mniejszy 

lub równy wykonanej już liczbie prób wykonania operacji systemowych, w systemie powstaje 

sygnał pasywnego alarmu. Jeżeli deker opuści węzeł, szansa spowodowania takiego alarmu 

spada o 1 za każdą mijającą Rundę Walki. 

  

Alarmy 

LÓD może podnosić dwa rodzaje alarmu - pasywny i aktywny.  

 

Alarm pasywny 

Alarm pasywny to stan, w którym komputer nie jest pewien, czy dokonano nielegalnego 

dostępu, ale ma zamiar być ostrożny. Dodajemy +50 procent do poziomu wszystkich rodzajów 

LOD-u. Pasywny alarm trwa co najwyżej godzinę, ponieważ spowalnia on normalne czynności 

systemu. Jeżeli podczas pasywnego alarmu zostanie wygenerowany kolejny sygnał pasywnego 

alarmu, system automatycznie przechodzi w stan alarmu aktywnego. 

 

Alarm aktywny 

Jest to stan, w którym komputer stwierdza, iż dokonano nielegalnego dostępu. System 

powiadamia swoich ludzkich operatorów, którzy podejmują takie działania, jakie Mistrz Gry 

uznaje za odpowiednie, zwykle wysyłając jednego lub kilku dekerów do systemu w poszukiwaniu 

intruza.  

Najbardziej drastyczną reakcją administratora systemu na alarm aktywny jest wyłączenie 

komputera. Administrator postąpi w ten sposób, jeżeli będzie wyglądało na to, że intruz pokonał 

wysłanych przeciw niemu obrońców, a także wtedy, gdy sygnał alarmu pochodzi z punktu o 

najwyższym priorytecie bezpieczeństwa - z CPU lub czerwonego banku danych. Wyłączenie 

komputera bez powodowania uszkodzeń w systemie zajmuje 2k6 rund. Wyłączenie wzbudza 

różne alarmy w Matrycy, zamykając programy i zapisując aktywne pliki. Persona dekera widzi 

pulsujące czerwone światła  i słyszy syreny alarmowe.  Jeżeli persona nadal pozostaje w 

systemie w momencie jego wyłączenia, Matryca wyrzuca dekera w stanie ogłupienia.  

 

Opozycja 

Wrodzy dekerzy (obrońcy) mają różne poziomy doświadczenia i nie potrzebują oni 

programów oszukujących, bo mają kody dostępu do wszystkich punktów. (Nawet o tym nie myśl, 

koleś - nie możesz takiemu przywalić i zabrać mu kodów, nie w Matrycy.) Aby ustalić, czy wrodzy 

dekerzy dopadli intruza, korzystamy z reguł pościgu w punkcie Unikanie walki, s. 179.  
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Poniżej podajemy przykłady, które mogą pomóc Mistrzom Gry w tworzeniu obrońców 

systemu w miarę zapoznawania się z zasadami. Starajcie się utrzymać równowagę, tak, żeby 

gracz prowadzący dekera musiał się starać, ale bez rzucania przeciw niemu całej armii (albo 

Godzilli).  

 

Trzecia Liga 

Deker pracujący na cyberterminalu zaczyna rozglądać się po systemie, zaczynając od 

punktu, z którego pochodził sygnał alarmu. Używamy Archetypu Dekera z cyberterminalową 

wersją deku Allegiance Alpha z Atakiem 4. 

 

Druga Liga 

Do systemu wysłano Archetyp Dekera z dekiem Fuchi-4, z Atakiem 4 i Tarczą 2. 

Wszystkie programy persony są na poziomie 3. 

 

Pierwsza Liga 

Używamy Archetypu Dekera wyposażonego w dek Fuchi-6 z koprocesorem Reakcji  

poziomu 1. Deker ma programy Atak 6, Tarcza 2 i Lustra 2. Wszystkie programy persony są na 

poziomie 5. 

 

Zabójca 

Archetyp Dekera o poziomie doświadczenia pierwszoligowca, ale z programami persony 

na poziomie 6 i dekiem wyposażonym w koprocesor Reakcji poziomu 2.  

 

Rysowanie Mapy Systemu 

Za rysowanie mapy systemu, po którym będzie buszował deker, odpowiedzialny jest 

Mistrz Gry. Rysowanie mapy zaczynamy od narysowania na kartce papieru prostokąta 

przedstawiającego WDS. Wybieramy kolor - powiedzmy pomarańczowy - i obwodzimy prostokąt 

tym kolorem lub piszemy obok "pomarańczowy". Następnie wybieramy losowo liczbę lub 

rzucamy 1k6+2 dla ustalenia Stopnia Systemu dla pomarańczowego punktu (w tym przykładzie 

będzie to liczba 4). Jeżeli węzeł ma być chroniony LOD-em, wybieramy program ochronny. Na 

przykład przyporządkujemy do tego punktu LÓD kontroli dostępu. Teraz wybieramy następną 

liczbę albo rzucamy 2k6 (z wynikiem 9). Zapisujemy Kontrola dostępu 9 w WDS 

pomarańczowy-4. I to wszystko, jeśli chodzi o projektowanie punktu. 

Dodajemy punkty i łączymy je liniami przesyłu danych tak długo, aż system zacznie 

wyglądać dość imponująco. Mistrzowie Gry będą przypuszczalnie pobłażać dekerom, dopóki 

wszyscy zainteresowani nie wyrobią w sobie wyczucia przygód w Matrycy. 

Towar wart akcji dekera jest zwykle trzymany w bankach danych. Wielkość plików 

określamy jako 2k6 x 10 Mp.  Plikom nadajemy też wartość pieniężną. Jeżeli deker szuka 

konkretnej informacji lub pliku, Mistrz Gry obowiązany jest zapisać, który bank danych zawiera 

tę informację.  
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Mistrz Gry może też ukryć pożądaną przez dekera informację w innym miejscu. Jeżeli 

dane te są w WE/WYP-ie, deker musi wtargnąć do czyjegoś komputera osobistego, aby uzyskać 

poszukiwane informacje; jeżeli istotny jest węzeł niewolniczy, deker może szpiegować czarny 

charakter poprzez system kamer strażniczych budynku. Coś specjalnego może nawet być ukryte 

w samym CPU, który potrafi odblokować konto łobuza w Swiss L5. Stan konta także jest dobrym 

towarem. Pieniądze to dane jak wszystko inne, i można je zabrać z banku danych. Dekerzy 

muszą znaleźć pasera dla nujenów ukradzionych z komputera, gdyż brudne pieniądze łatwo 

wyśledzić (Patrz Paser dla Towaru).  

Mistrzowie Gry powinni dokładnie zapoznać się z opisem Logicznego Oprogramowania 

Defensywnego w odnośnym punkcie i instalować LÓD w swoich systemach w uczciwy sposób. W 

prawdziwym świecie żadna korporacja nie pozwala sobie na wydatek instalowania czarnego 

LOD-u w każdym węźle. 

Typowa architektura Matrycy to kilka obszarów banków danych, WE/WYP-ów i PP-ów o 

różnym poziomie zabezpieczenia. Obszary o wysokim priorytecie bezpieczeństwa są zwykle 

bronione przez pomarańczowe lub czerwone PP-y naładowane paskudnym LOD-em. CPU zwykle 

również jest pomarańczowy lub czerwony i zawiera w sobie LÓD-zabójcę, a nawet (aż strach 

myśleć) czarny LÓD.  

 

TABELA KODU ZABEZPIECZENIA 

Kod zabezpieczenia Stopień systemu Poziom LOD-u 

niebieski 1k6 brak 

zielony 1k6 + 1 1k6 + 1 

pomarańczowy 1k6 + 2 2k6 

czerwony 2k6 2k6 + 1 

 

Rysowanie mapy sieci telekomunikacyjnej 

Sporządzenie szczegółowej mapy sieci telekomowej jest niemożliwe. Zawiera ona 

miliardy połączeń, a poza tym zmienia się nieustannie. Każda RST zawiera wiele LST. 

Najprostszy sposób panowania nad LST to nadanie każdej z nich kodu cyfrowego, a następnie 

prowadzenie spisu podłączonych do nich ważnych systemów - na zasadzie prywatnego notesu z 

telefonami. Przykładowo LST 2206 w Seattle będzie zapisana jako NA/UCAS-SEA-2206. 

 RST może zawierać dowolną liczbę LST. Prowadźcie notatki, który system 

podłączony jest do danej LST. Na przykład: 

 NA/UCAS-SEA-2206: Archiwa Danych Bezpieczeństwa Publicznego LONE STAR 

 NA/UCAS-SEA-2708: Intercontinental Bank of Japan 

 NA/UCAS-SEA-4938: U Matyldy (dom gry o złej reputacji, a w dodatku baza 

yakuzy) 

 NA/UCAS-SEA-4206: Biura Regionalne Hemdall Group 

 NA/UCAS-SEA-9431: Dzielnicowe Biuro Sprzedaży EBMM 
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 Gracze nigdy nie powinni znać całej zawartości książki telefonicznej Mistrza Gry, 

gdyż wszystkie systemy zazdrośnie strzegą swojego położenia w LST. Postaci graczy same będą 

musiały znaleźć kod dostępu lub zdobyć go w czasie przygody, aby wiedzieć, gdzie system łączy 

się z LST. Niech prowadzą własne książki telefoniczne.  

 

Prywatne LST 

 Najwyższej klasy zabezpieczenia wykorzystywane są przez megakorporacje, rząd i tych 

obywateli, których na to stać (tak jak oyabunów lokalnej yakuzy). Najbezpieczniejsze LST to 

prywatne LST. Trend ku ultra-prywatnym, zastrzeżonym numerom zaczął się już w latach 70. 

kiedy to wielkie korporacyjne drapacze chmur w Nowym Jorku posiadały własne numery 

kierunkowe oprócz zwykłego numeru kierunkowego 212 na Manhattan.  

Prywatne LST oznaczane są kodem ID podążającym za kodem LST. 

Na przykład NA/UCAS-NE-3617-EBMMHQ jest prywatną LST należącą do centrali 

przedstawicielstwa EBMM na UCAS w Bostonie. Wydziały księgowości, badań i rozwoju, public 

relations i ochrony mają własne numery wewnątrz sieci EBMM w Bostonie.  

Normalna LST ma ten sam Kod Zabezpieczenia co RST, do której LST należy. Nie jest, 

rzecz jasna, niespodzianką, że prywatne LST stanowią wyjątek od tej reguły. Mają one taki Kod 

Zabezpieczenia, na jaki stać ich właścicieli - zwykle pomarańczowy albo nawet czerwony. 

 

Logiczne Oprogramowanie Defensywne (LÓD) 

Logiczne Oprogramowanie Defensywne (LÓD) to programy instalowane w systemie dla 

obrony przed nielegalnym dostępem, i nie upoważnionymi użytkownikami. Logiczne 

Oprogramowanie Defensywne można zainstalować w dowolnym węźle zielonego lub wyższego 

Kodu Zabezpieczenia. LÓD, jak się go powszechnie nazywa, utrudnia życie dekerom. Niektóre 

rodzaje LOD-u starają się nawet uniemożliwić dekerom życie. Każdy system LOD-u określany 

jest poprzez poziom oddający jego "umiejętności". 

Istnieją trzy rodzaje LOD-u: biały, szary i czarny. Biały LÓD stawia pasywny opór 

poczynaniom dekera. Szary LÓD aktywnie atakuje intruza lub odnajduje jego punkt wejścia do 

Matrycy. Czarny LÓD próbuje zabić dekera. Każdy rodzaj jest opisany w poniższych punktach. 

 

Biały LÓD 

Biały LÓD skupia się głównie na identyfikacji i lokalizacji programów persony intruza. 

Nazwę swą zawdzięcza temu, że sam w sobie nie jest szkodliwy dla dekera, choć może włączyć 

inne, całkiem zabójcze środki obronne. 

Jeżeli biały LÓD będzie przekonany, że persona ma prawo przebywać na danym obszarze, 

nie wykona żadnego ruchu. (Trzeba zauważyć, że każdy gatunek białego LOD-u ma własne 

wymagania co do tego, jak trzeba go o tym przekonać.) Jeżeli biały LÓD nie będzie pewien 

uprawnień persony, nada sygnał pasywnego alarmu w swojej  następnej Akcji. Następnie 

ponownie sprawdzi tożsamość programu persony i jeśli nadal nie będzie przekonany o legalności 

dostępu, może podnieść alarm aktywny.  

Generalnie, proces przebiega mniej więcej tak: 
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1. Program persony intruza wchodzi w zasięg kontaktu. (Dopóki persona pozostaje poza 

zasięgiem kontaktu, LÓD nie zwraca nań uwagi. Zwykle.) 

2. Program persony musi podjąć kroki zmierzające do przekonania białego LOD-u co do 

legalności sygnału programu persony. Zajrzyj do opisu poszczególnych gatunków białego LOD-u 

- podano tam programy skutkujące przeciwko nim.  

3. Jeżeli persona odnosi sukces, LÓD przepuszcza ją. Program persony kontynuuje 

działanie.  

4. Jeżeli personie nie udaje się przekonać LOD-u o legalności dostępu, LÓD wysyła sygnał 

alarmu pasywnego. Następnie podejmuje kolejną próbę weryfikacji tożsamości intruza. Jeżeli 

próba się nie powiedzie, zostanie wysłany sygnał alarmu aktywnego włączający szary i czarny 

LÓD obecny w systemie (Patrz Alarmy odnośnie do informacji o zdarzeniach będących 

następstwami sygnałów alarmu).  

Biały LÓD nie może się bronić przed atakami programu persony. Jeżeli jednak atakowany 

biały LÓD przetrwa do swojej kolejnej akcji, wyśle sygnał alarmu aktywnego. Deker może 

próbować zawiesić LÓD wykorzystując z kości z Puli Matrycy. Zajmuje to Akcję Prostą i zapobiega 

wysłaniu przez LÓD sygnału alarmu w jego kolejnej Fazie Akcji. Wykonujemy test kośćmi z Puli 

Matrycy na poziomie trudności równym Stopniowi Systemu LOD-u. LÓD wykonuje własny test, 

liczbą kości równą swojemu poziomowi na poziomie trudności równym poziomowi Programu 

Maskującego persony. Jeżeli LÓD wygrywa, podnosi alarm.  

Jeżeli persona nie wykona próby uruchomienia programu oszukującego lub 

zamazującego natychmiast po wejściu w zasięg kontaktu, LÓD podejmie próbę weryfikacji 

tożsamości w swojej następnej akcji. 

 

Kontrola dostępu 

LÓD kontroli dostępu wygląda jak drzwi z błyszczącego światła zbudowane z miliardów 

maleńkich znaków alfanumerycznych wirujących z wysoką szybkością.  

Zadaniem LOD-u kontroli dostępu jest weryfikacja legalności sygnału. Jeżeli tożsamość 

sygnału jest legalna, świetnie. Jeżeli nie, zadaniem LOD-u jest WRZESZCZEĆ! Programy kontroli 

dostępu to najczęściej spotykany gatunek LOD-u. 

Zwykle przeciwko LOD-owi kontroli dostępu używa się programu oszukującego, 

aczkolwiek program zamazujący lub bezpośrednia przemoc również mogą być skuteczne. Jeżeli 

deker zdoła pomyślnie użyć programu oszukującego lub zamazującego przeciwko LOD-owi 

kontroli dostępu, program persony przechodzi przez LÓD  lub też może wykonać operację 

systemową w danym węźle.  

Jeżeli LÓD kontroli dostępu nie zostanie oszukany, nada sygnał pasywnego alarmu w 

swojej następnej akcji (Patrz Alarm pasywny). 

Jeżeli przeciwko LOD-owi kontroli dostępu zostanie użyty program spowalniający (co 

przekona LÓD, iż jest on atakowany), LÓD nie może podnieść aktywnego alarmu tak długo, jak 

długo dekerowi udaje się go spowalniać. Jeżeli napastnik przestanie spowalniać program 

(nieudana kontynuacja), LÓD nadaje sygnał alarmu aktywnego w swojej następnej akcji.  

LÓD kontroli dostępu nie ma zdolności poruszania się.  
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Przynależne wyobrażenia: drzwi, korytarzyki, odprawy i ochrona tychże. 

Typowy wygląd: drzwi, brama, tunel, strażnik 

 

Bariera 

Bariera to solidna blokada przeciwwłamaniowa w węźle. Przypomina ścianę 

postrzępionych, pulsujących błyskawic. Żaden sygnał spoza systemu nie może wejść do 

chronionego punktu bez zezwolenia. LÓD barierowy chroni banki danych czy punkty tylko tam, 

gdzie nie ma zwykłego bieżącego przepływu danych. Bariera jest właściwie ścianą, przez którą 

nic nie powinno się przedostać. To jeden z najczęściej aktywowanych po uruchomieniu 

aktywnego alarmu rodzajów LOD-u. Intruz nie przejdzie przez nie, ale ścigający go LÓD i 

korporacyjni dekerzy, którzy mają właściwe kody dostępu - tak.  

LÓD barierowy można pokonać jedynie za pomocą programu zamazującego lub po prostu 

go niszcząc. Program oszukujący w tym przypadku nie podziała. LÓD barierowy nadaje sygnały 

alarmu na tej samej zasadzie, co LÓD kontroli dostępu. 

LÓD barierowy nie ma zdolności poruszania się.  

Przynależne wyobrażenia: ściany, bariery, ochrona, straż 

Typowy wygląd: płot elektryczny, drzwi do lochów, pole siłowe, ściana z cegieł. 

 

Tłamsiciel 

LÓD tłamszący spotykany jest zwykle w bankach danych lub przypisany do konkretnych 

plików czy programów. Przypomina lekko błyszczące światło przy wejściu do punktu albo też 

owinięte w obronnym geście wokół pliku. Jeżeli program persony próbuje dotknąć danych, 

światło robi się jaśniejsze i wydaje buczący dźwięk. LÓD tłamszący można pokonać za  pomocą 

programu zamazującego lub deszyfrującego, albo zniszczyć poprzez programy do walki. LÓD taki 

nie może się bronić, ale będzie próbował zmazać chroniony przez siebie plik. Nie zdoła tego 

zrobić, jeżeli deker będzie nadal skutecznie go atakować. Jeżeli zaś deker nie wykona 

skutecznego ataku w swojej Fazie Akcji, LÓD tłamszący usunie plik podczas swej następnej akcji. 

Pamiętajmy, że LÓD ten nie potrafi usunąć pliku tak długo, jak długo jest z powodzeniem 

atakowany lub spowalniany. Ale jedna nieudana próba i plik przechodzi do historii.  

Deker może zgrać do pamięci składowania deku plik chroniony przez LÓD tłamszący 

razem z tym LOD-em. Taka operacja dodaje poziom LOD-u do poziomu trudności dekera na 

wykonanie transferu danych w tym węźle. Mając zgrany plik, deker może popracować nad nim 

później. Zgrywanie pliku razem z chroniącym go LOD-em tłamszącym oznacza wzrost jego 

wielkości o 50 procent. Nawet po dokonaniu transferu LOD-u razem z plikiem, jego kopia nadal 

pozostaje aktywna w węźle.  

LÓD tłamszący nie ma zdolności poruszania się.  

Przynależne wyobrażenia: ochrona, straż, po prowokacji rozrywanie, niszczenie, 

konfuzja. 

Typowy wygląd: Wąż miażdżący dane, wir powietrzny tłamszący dane, przesuwające się 

elementy układanki.  

 

Z komentarzem [p4]: ojezu :) moze gwalciciel :) moze 

zamiast kasowac plik bylby szyfrowany jakims kluczem i 

do rozszyfrowania potrzeba by klucza sprzetowego który 

ma tylko jeden facio.  
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SZARY LÓD 

Szary LÓD jest bardziej niebezpieczny niż biały, gdyż dąży do zadania uszkodzeń dekowi 

lub jego użytkownikowi. Szary LÓD przypomina biały - sensory deku (Patrz Programy persony) 

rozpoznają oba typy programów jako LÓD - rozróżnić je można po udanym zastosowaniu 

programu analizującego.  

Szary LÓD wymaga zwykle wyzwalacza, którym najczęściej jest biały LÓD. Jednak raz 

uruchomiony nie potrzebuje dalszych zachęt. Jeżeli w danym węźle obecny jest pasywny szary 

LÓD, a biały LÓD tego punktu zostanie skutecznie zmylony przez programy persony, szary LÓD 

nie zadziała.  

Aktywny szary LÓD przystąpi do indagacji programu persony, gdy tylko jej ikona wejdzie 

w zasięg sensorów punktu, w którym  szary LÓD aktualnie się znajduje. 

Niektóre paranoiczne korporacje umieszczają aktywny szary LÓD w izolowanych 

systemach przechowujących istotne dane. Często umieszczają LÓD w WDS, zwłaszcza wtedy, 

gdy większość upoważnionych użytkowników nie musi wchodzić do systemu przez WDS 

(wchodzą przez WE/WYP-y w tych samych grupach, co dane). 

Wszystkie rodzaje szarego LOD-u mają zdolność poruszania się. 

 

Niszczyciel 

Niszczyciel jest LOD-em ofensywnym, wiążącym programy persony w walkę w Matrycy. 

Zachowuje się tak jak LÓD -zabójca, lecz jeśli uda mu się zniszczyć personę, natychmiast 

podejmuje próbę wypalenia kości pamięci GPSP-deku, jeszcze w tej samej Fazie Akcji. 

Jeżeli persona zostaje zniszczona, wykonujemy test liczbą kości równą poziomowi LOD-u 

na poziomie trudności równym poziomowi GPSP-deku. Każdy dodatkowy sukces permanentnie 

zmniejsza poziom GPSP o 1. Osiągnięte sukcesy muszą przewyższyć liczbę wyznaczaną przez 

Wzmocnienie deku (liczbę dodatkowych sukcesów zmniejszamy o wartość Wzmocnienia deku). 

Straty w poziomie GPSP można usunąć jedynie poprzez wymianę wypalonych kości 

pamięci.  

Przynależne wyobrażenia: aktywna obrona/straż, walka 

Typowy wygląd: wojownik, żołnierz, burza, droid bojowy. 

Zabójca 

LÓD-zabójca wiąże personę w walce w Matrycy. Każdy uzyskany przez ten LÓD sukces 

zadaje 1 punkt uszkodzeń personie. 

Przynależne wyobrażenia: Patrz LÓD-niszczyciel 

Typowy wygląd: Patrz LÓD-niszczyciel 

 

Bagienko 

 Bagienko to przykry rodzaj LOD-u pułapki. Jeżeli próba obejścia LOD-u bagienka 

(przez program oszukujący lub zamazujący) nie powiedzie się, a także jeśli LÓD zostanie 

zaatakowany, ale nie uszkodzony, program-bagienko zawiesza się razem z zastosowanym wobec 

niego programem dekera! Program ten trzeba załadować ponownie.  
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Bagienka automatycznie włączają aktywny alarm przez zawieszeniem się.  

Przynależne wyobrażenia: pułapka lub wnyki (często zamaskowane jako coś innego) 

Typowy wygląd: pułapka, dziura, wnyki, fosa (często ukryte jako coś innego) 

 

Bagno  

LÓD-bagno działa podobnie do LOD-u bagienka, ale niszczy jednocześnie wszystkie kopie 

atakującego go programu użytkowego znajdujące się w pamięci składowania deku. Nie wpływa 

jedynie na kopie składowane  w pamięci odłączonej od systemu. Kiepska sprawa.  

Przynależne wyobrażenia: Patrz bagienko 

Typowy wygląd: wojownik, Patrz bagienko 

 

Tropiciel 

LÓD-tropiciel nakierowuje się na ścieżkę dostępu dekera i lokalizuje punkt podłączenia 

deku do Matrycy. Po znalezieniu punktu wejścia poszukiwanie jest zakończone.  

Po uruchomieniu LOD-u szukającego wykonujemy test liczbą kostek równą poziomowi 

LOD-u na poziomie trudności równym poziomowi Programu Maskującego persony. Czas, jakiego 

LÓD potrzebuje na zakończenie poszukiwania, to 10 rund, podzielone przez liczbę sukcesów. 

Jeżeli test się nie uda, LÓD nie może naprowadzić się na ścieżkę dostępu, ale wolno mu ponowić 

próby w następnej Fazie Akcji. LÓD szukający jest konstruktem dwuczęściowym. Podczas gdy 

jedna część śledzi dekera, druga zostaje w systemie i czeka na raport. Aby powstrzymać 

poszukiwania, należy pokonać tę część, która pozostaje w systemie. Może się ona poruszać i 

zwykle przenosi się do bezpieczniejszego punktu po rozpoczęciu poszukiwań. Tę właśnie część 

programu deker musi pokonać lub skutecznie zastosować wobec niej program relokacji. Czas do 

lokalizacji biegnie już, gdy deker próbuje zatrzymać poszukiwania. Można tego dokonać jedynie 

niszcząc LÓD lub skutecznie stosując program relokacji. LÓD-tropiciel, tak jak i biały LÓD, może 

walczyć jedynie defensywnie. 

Przynależne wyobrażenia: naprowadzanie, poszukiwanie, śledzenie 

Typowy wygląd: wilk, pies myśliwski, detektyw, droid poszukiwawczy 

 

 Znajdź i zamelduj 

Kiedy LÓD-tropiciel wypełni zadanie, składa meldunek o rzeczywistym fizycznym  adresie 

punktu, z którego deker wchodzi do systemu. To, co dzieje się dalej, zależy od korporacji. LÓD 

jako taki przechodzi w stan pasywny.  

 

 Znajdź i wyrzuć 

Program ten przypomina typ "Znajdź i zamelduj", ale, oj! deker zostaje automatycznie 

wyrzucony z sieci w stanie ogłupienia bezpośrednio po lokalizacji. Ach, jego adres też jest 

meldowany centrali. Oj, oj! 

 

 Znajdź i spal 
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Program ten przypomina LÓD "Znajdź i wyrzuć", ale po odnalezieniu miejsca wejścia 

uruchamia odpowiednik LOD-u niszczącego, atakującego GPSP-deku. Niszczyciel działa z siłą 

połowy poziomu LOD-u z zaokrągleniem w górę) szukającego w punkcie wejścia dekera do 

Matrycy. Atakuje właśnie stamtąd. Wskutek tego dekera może obronić tylko inna persona 

obecna w tym miejscu. Sam deker nie może bezpośrednio atakować niszczyciela, jeżeli nie jest 

w zasięgu kontaktu.  

Przy takim ataku deker dodaje +2 do poziomu trudności wszystkich testów obrony. 

Jedynym sposobem pokonania LOD-u "Znajdź i spal" jest skuteczne użycie programu relokacji 

przed odnalezieniem deku lub zniszczenie pozostałej w systemie części LOD-u przez 

zakończeniem poszukiwań.  

 

Czarny LÓD 

Czarny LÓD zawdzięcza swą nazwę temu, że atakuje dekera, a nie jego dek. Czarny LÓD 

zwykle zadaje uszkodzenia, ale może być zaprogramowany na ogłuszenie, jeśli właściciel 

systemu jest akurat w dobrym nastroju. Pamiętajcie - trup niczego już nie powie, a więźniów 

można zmusić do mówienia.  

Czarny LÓD uruchamiany jest tak samo jak szary. 

Czarny LÓD na pewno ma zdolność poruszania się.  

Dekerzy nie korzystający ze złącza cybernetycznego są odporni na mordercze działanie 

czarnego LOD-u. Jasne, żółw może wytrzymać karę, ale najpierw musiałby w ogóle dojść aż do 

czarnego LOD-u.  

Kiedy czarny LÓD zaliczy trafienie, deker może próbować go przetrzymać albo wyłączyć 

się z sieci. 

 

Przetrzymanie 

Kiedy deker decyduje się przetrzymać czarny LÓD, próbuje oprzeć się obrażeniom i 

walczyć dalej.  LÓD wykonuje test liczbą kości równą swojemu poziomowi, na poziomie trudności 

równym fizycznej Budowie dekera. Deker może próbować uniknąć obrażeń rzucając kości według 

Budowy (lub Siły Woli w przypadku ogłuszenia) na poziomie trudności równym poziomowi 

LOD-u. Jeżeli wygrywa LÓD, deker otrzymuje 1 lekką ranę na każde 2 dodatkowe sukcesy LOD-u. 

Wzmocnienie deku działa jak pancerz wobec obrażeń. Program tarczy jest bezużyteczny wobec 

czarnego LOD-u. Właściciel systemu decyduje, czy zadawane przez czarny LÓD obrażenia będą 

uszkodzeniem czy ogłuszeniem.  

 

Wyłączenie z Sieci 

Żeby się wyłączyć, deker musi wykonać test Siły Woli na poziomie trudności równym 

poziomowi LOD-u. Wymaga to Akcji Prostej. Jeżeli test jest udany, deker wychodzi z Sieci. Musi 

jednak po wyjściu wykonać Test Budowy na poziomie trudności 4 dla uniknięcia ataku 4S 

ogłuszenia. Wyskakiwanie z sieci pod natarciem czarnego LOD-u to nie zabawa, koleś. To może 

zaboleć. Deker doznaje też  szoku ogłupienia. 



 273 

Dekera może odłączyć od  Sieci ktoś inny. Aby tego dokonać, postać ta musi wykonać Test 

Szybkości na poziomie trudności 4. Jeżeli test jest udany, deker wychodzi z Sieci na warunkach 

podanych powyżej.  

Jeżeli dekerowi nie uda się wyjść z Sieci, czarny LÓD atakuje go dalej, ale tym razem 

deker nie może próbować uniknąć obrażeń (nie ma rzutu na Budowę czy Siłę Woli).  Możemy 

powiedzieć auu ? 

 

Cyberdeki 

Cyberdeki to oszałamiająco skomplikowane urządzenia, nawet jak na standardy roku 

2053. Nie tylko mają wbudowane złącze symstymu, pozwalające dekerowi w pełni przenieść się 

zmysłami do Matrycy, ale dysponują również większą mocą obliczeniową niż magazyn pełen 

dwudziestowiecznych komputerów. Poniższy opis przedstawia najważniejsze elementy deku. 

 

Główny Program Sterowania Personifikacją 

Główny Program Sterowania Personifikacją, czyli GPSP, zapisany jest na zestawie 

optycznych chipów tworzących serce deku.  Zawiera on główny system operacyjny i integruje 

programy deku. Pozwala dekerowi kształtować wygląd persony i przetwarza sygnały Sieci na 

wrażenia zmysłowe, które deker może widzieć, słyszeć i czuć. Dokonuje również przetworzenia 

sygnałów nerwowych dekera na polecenia systemowe dla Matrycy. Jeżeli działający GPSP ulegnie 

zniszczeniu, deker automatycznie zostanie wyrzucony w stanie ogłupienia.  

Podstawowym zadaniem GPSP jest utrzymywanie spójnej integracji wszystkich 

elementów deku i aktywnych programów w to, co określa się mianem persony. Wzrokowo 

persona jawi się tak, jak życzy sobie deker, technicznie jednak jest to "ciało" dekera na czas 

pobytu w Matrycy. Cechy persony są kombinacją GPSP i czterech programów nazywanych 

programami persony, które muszą działać w każdym deku (Patrz Programy persony). 

GPSP ma także Kontrolkę Kondycji. To właśnie na Kontrolce Kondycji zapisujemy 

uszkodzenia zadane przez wrogie programy, kiedy persona doznaje obrażeń, tak jak w 

przypadku obrażeń materialnego ciała postaci.  Poziom GPSP oddaje jego zdolność do absorpcji 

uszkodzeń przed zniszczeniem. Liczba kości rzucanych w celu uniknięcia obrażeń równa jest 

właśnie poziomowi GPSP.  

Wygląd persony zależy wyłącznie od woli dekera, jednak z pewnymi ograniczeniami. Po 

pierwsze, persona zawsze będzie mieć "stechnicyzowane" elementy w swojej postaci, czy będzie 

to srebrzystoskóra syrena, nowoczesny rycerz w elektro-zbroi, cybersamuraj z laserową kataną 

czy rysunkowa postać z pistoletem na wodę. Cokolwiek to jest, musi wyglądać technicznie!  

Rozmiar persony pozostaje "człowieczy" w porównaniu z Matrycą. Górująca nad dekerem 

wieża banku danych, który deker zamierza rozpruć, i tak będzie nad nim górować, niezależnie od 

tego, czy przyjmuje on postać Małego Bo Peepa, czy Tyrannosaurusa Roborexa.  

 Program użytkowy może przyjąć dowolną formę, ale proporcjonalną do swojego 

poziomu. Program ofensywny poziomu 1 nie pojawi się w Matrycy jako moździerz na 

megatonowe pociski nuklearne, ani zaś program ofensywny poziomu 7 nie przyjmie postaci 

policyjnej .38. 
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Wzmocnienie 

Wzmocnienie jest w Matrycy odpowiednikiem "pancerza". Poziom wzmocnienia zmniejsza 

obrażenia zadawane przez wrogie programy (zapisywane w kwadratach Kontrolki Kondycji).  

 

Pamięć operacyjna 

Pamięć operacyjna jest odpowiednikiem staroświeckiej pamięci RAM (Random Access 

Memory - pamięć o swobodnym dostępie) deku. Łączna wielkość jednocześnie uruchomionych 

programów nie może przekroczyć pojemności pamięci operacyjnej. Jeżeli dek posiada 10 

megapulsów (Mp) pamięci operacyjnej, nie może uruchomić programu użytkowego 

wymagającego 11 Mp. Załadowany program użytkowy zajmuje tyle pamięci operacyjnej, ile 

wynosi jego wielkość. Raz załadowany program pozostaje w pamięci do chwili skasowania.  

Wielkość pamięci operacyjnej posiadanej przez dek można rozszerzyć maksymalnie 

50xMp poziom GPSP. Jeden Mp pamięci operacyjnej kosztuje 5 ¥.  

 

Pamięć składowania 

Jest to wbudowana w dek pamięć masowa. Działa jak twarde dyski w dawnych 

komputerach osobistych, ale składa się z banków chipów optycznych o czasie dostępu 

mierzonym w nanosekundach. Deker trzyma programy użytkowe w pamięci składowania, 

gotowe do załadowania. Tam magazynuje tam również dane świeżo zgrane z Matrycy, gotowe na 

sprzedaż dla tego, kto zapłaci najwięcej. Program czy fragment danych zajmuje tyle pamięci ile 

wynosi jego wielkość.  

Zanim program z pamięci składowania będzie mógł zostać użyty, należy go 

przetransferować do pamięci operacyjnej.  

Pamięć składowania można rozszerzać bez ograniczeń, w cenie 2,5 ¥ za 1 Mp.  

 

Szybkość ładowania 

Określa szybkość, z jaką programy użytkowe ładowane są z pamięci składowania do 

pamięci operacyjnej. Uruchomienie procesu ładowania zabiera Akcję Prostą. Szybkość ładowania 

mierzy się następnie w megapulsach na Rundę Walki (3 sekundy). Jeżeli wielkość programu jest 

mniejsza lub równa połowie szybkości ładowania, zostaje on załadowany w tej samej Akcji. Na 

przykład, na deku z szybkością ładowania 50 Mp/rundę: 

- program o wielkości 25 Mp będzie załadowany w tej samej akcji, w której deker 

uruchomił ładowanie. 

- program o wielkości 50 Mp będzie załadowany na koniec rundy. 

 - program o wielkości 100 Mp będzie załadowany na koniec następnej rundy itd. 

Na czas, kiedy dek ładuje program użytkowy, persona otrzymuje modyfikator +2 do 

wszystkich poziomów trudności.  Dek może ładować tylko jeden program naraz. Załadowane 

programy pozostają w pamięci operacyjnej tak długo, dopóki nie zostaną usunięte.  
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Szybkość WE/WY (Wejścia/Wyjścia) 

Jest to liczba danych, jaką dek może zgrać z systemu komputerowego lub wgrać do 

systemu w trakcie 1 Rundy Walki. Szybkość WE/WY 10 Mp pozwala dekowi zgrać 10 Mp na 

rundę. Zasady są takie same jak dla szybkości ładowania. Podczas transferu danych persona 

otrzymuje modyfikator +2 do wszystkich poziomów trudności i nie może przejść do innego 

punktu. Jakikolwiek ruch przerywa transfer. 

 

Specyfikacje Cyberdeków 

Standardowy hardware wszystkich cyberdeków zawiera: 

 - światłowodowy kabel połączeniowy ze standardową wtyczką telekomunikacyjną 

STJ-400. 

 - klawiaturę ze standardowymi klawiszami, klawiaturą numeryczną i dużą liczbą klawiszy 

funkcyjnych.  

 - gotowe sloty na płycie głównej GPSP dla chipów programów persony.  

 

Opcje Cyberdeków 

Cyberdek może posiadać urządzenia opcjonalne, takie jak koprocesor reakcji, złącza 

widza czy ekrany ciekłokrystaliczne.  

 

Koprocesor reakcji 

Sprzęt ten jest porównywalny w działaniu z nerwowzmacniaczem zwiększającym poziom 

Reakcji dekera w Matrycy. Koprocesor instaluje się na płycie GPSP. Jeżeli układy GPSP zostaną 

zniszczone przez LÓD typu "znajdź i spal" lub inny podobny, koprocesor również ulega 

zniszczeniu. Każdy poziom koprocesora reakcji dodaje +2 do Reakcji i +1k6 do Inicjatywy, ale 

wyłącznie w Matrycy. Maksymalny poziom koprocesora reakcji, który może działać w danym 

deku, równy jest poziomowi GPSP/4 (z zaokrągleniem w dół). Ceny są następujące: 

  Poziom 1: (GPSP x GPSP) x 100 ¥ 

 Poziom 2: (GPSP x GPSP) x 400 ¥ 

 Poziom 3: (GPSP x GPSP) x 900 ¥ 

 

 Złącza widza 

 Są to elektrody symstymu pozwalające innym postaciom zabrać się z dekerem w 

podróż przez Matrycę. Złącza widza pozwalają tym osobom odbierać wszystkie odczucia dekera 

i porozumiewać się z nim. Nie dają natomiast absolutnie żadnej kontroli nad przebiegiem 

zdarzeń. Maksymalna liczba złączy widza, którą może obsłużyć dek, równa jest poziomowi GPSP.  

 Cena: GPSP x 100 ¥ za 1 złącze. 

 

 Ekran ciekłokrystaliczny 
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 Ekran taki podłączony do deku pokazuje punkt widzenia dekera w Matrycy. Deker 

może również wyświetlać na nim komunikaty dla widzów. Ekran nie umożliwia jednak widzom 

komunikacji z dekerem.  

 Cena: 100 ¥ 

 

TABELA TYPY CYBERDEKÓW 

Model GPSP Wzmocnieni

e 

Pamięć 

Operacyjna 

Pamięć 

Składowani

a 

Szybkość 

Ładowania 

WE/WY Cena 

Radio Shack PCD-100 2 0 10 50 5 1 6 800 ¥ 

Allegiance Alpha 3 1 10 50 5 1 12 600 ¥ 

Sony CTY-360 6 3 50 100 20 10 99 400 ¥ 

Fuchi Cyber-4 6 3 100 500 20 20 121 400 ¥ 

Fuchi Cyber-6 8 4 100 500 50 30 334 500 ¥ 

Fuchi Cyber-7 10 4 200 1 000 50 40 1 112 100 ¥ 

Fairlight Excalibur 12 5 500 1 000 100 50 5 529 600 ¥ 

 

 

 Korzystanie z Cyberdeków 

Z pomocą jednego deku do Sieci może podłączyć się tylko jeden deker naraz. Jeżeli na 

wyprawę wybiera się więcej niż jeden deker, włączają się do Sieci osobno, każdy przez inny dek. 

Persony w Matrycy mogą się porozumiewać, jeżeli są wobec siebie w zasięgu kontaktu (Patrz 

Percepcja w Matrycy). Postaci obserwujące wyprawę poprzez złącza widza nie liczą się jako 

dekerzy, bo choć mogą widzieć Matrycę i rozmawiać z dekerem, nie mają wpływu na wydarzenia.  

Dwa deki nie mogą bezpośrednio współużytkować jednego programu, dekerzy są jednak  

w stanie wymieniać programy i dane będąc w Matrycy. Zabiera to, rzecz jasna, czas. Właściciel 

musi wgrać materiał do Matrycy, następnie został on zgrany z Matrycy przez beneficjenta. Jeżeli 

beneficjent otrzymuje program użytkowy, musi go następnie załadować z pamięci składowania 

do pamięci operacyjnej. Wszystko gra, gdy dwóch dekerów tańczy wymieniając się plikami w 

"raju danych", ale sytuacja ulega zmianie, gdy ma się do czynienia z ofensywnym LOD-em 

dyszącym żądzą mordu.  

Deker musi być fizycznie podłączony do swojego deku przez światłowód biegnący do łącza 

danych dekera. Dek musi być fizycznie podłączony do Sieci przez linię telekomunikacyjną lub 

jakiegoś rodzaju punkt dostępu do systemu. Jeżeli ktoś opracował już metodę bezprzewodowego 

podłączenia deku, to nikomu o tym nie mówi. 

 

Cyberprogramy 

Deker potrzebuje cyberdeku, żeby się dostać do Matrycy, a cyberdek potrzebuje 

programów, żeby móc tam cokolwiek zrobić. Bez odpowiednich programów do skołowania LOD-u 

deker musiałby posiadać legalne kody dostępu i ograniczać się do tego, na co pozwalają. 

Programy zapewniają mu swobodę. Takie, które mogą zabrać dekera tam, gdzie korporacje nie 
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życzą sobie gości, i które mogą go odsłonić, lepiej pozostawiać samym sobie. Ale w końcu to 

właśnie są jedyne rzeczy warte uwagi, czyż nie, technomancerze? 

Programy działające na deku dzielimy na dwa typy: programy persony i programy 

użytkowe. Wszystkie programy integrowane są przez centralny procesor deku - Główny Program 

Sterowania Personifikacją, czyli GPSP.  

Programy persony to zakodowane chipy optyczne zainstalowane bezpośrednio na płycie 

głównej deku. Każdy program działa na swoim własnym małym komputerze, włączonym w 

konfigurację sprzętu deku. Programy te to cechy dekera w Matrycy.  

Programy użytkowe to umiejętności i sprzęt używane w Matrycy. Kiedy deker potrzebuje 

programu użytkowego, ładuje go lub wybiera z już uruchomionych, a po wykorzystaniu odkłada 

go z powrotem.  

 

Programy Persony 

GPSP utrzymuje personę. Jeżeli GPSP ulega zniszczeniu, deker wypada z Matrycy. Bez 

działającego GPSP deker nie może postrzegać Matrycy i musi wrócić do tego, co poza nią uchodzi 

za rzeczywistość.  

Ponieważ programy persony instalowane są na chipach, nie korzystają z pamięci 

operacyjnej i nie zajmują jej pojemności. Istnieją cztery programy persony. Wszystko, co 

atakuje czy powstrzymuje dek lub dekera w Matrycy, używa poziomów programów persony jako 

poziomów trudności swoich Testów Sukcesu.  

 

Bud 

Bud to "budowa" persony. Stanowi zwykle poziom trudności dla LOD-u, który wykonał 

skuteczny atak na dekera i zamierza go zniszczyć (Patrz Walka w Matrycy). 

 

Unik 

Cecha uniku pozwala personie unikać LOD-u i jego poleceń. Jest czymś analogicznym do 

Poziomu Zabezpieczenia punktu.  

 

Maskowanie 

Maskowanie oznacza zdolność persony do "znikania" w punktach Matrycy. Cecha ta 

pomaga pokonywać różne programy szukające i identyfikujące. 

 

Sensory 

Ta cecha pozwala personie wykrywać rzeczy w Matrycy. 

 

Poziomy programów  persony 

Tak jak i inne programy, programy persony mają poziom 1 lub wyższy. Suma poziomów 

wszystkich czterech programów persony nie może przekroczyć trzykrotności poziomu GPSP 

deku. 
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Programy Użytkowe 

Każdy program użytkowy charakteryzuje się określonym poziomem sprawności. Poziom 

ten wykorzystujemy na przykład do ustalenia, czy program przejdzie przez zabezpieczenia 

punktu.  

Aby uruchomić program użytkowy, deker musi załadować go do pamięci operacyjnej 

deku. Programy użytkowe, nawet zniszczone, zajmują tę pamięć.  Jeżeli pamięć operacyjna nie 

ma już wolnego miejsca na załadowanie kolejnego programu użytkowego, z jakiego chce 

skorzystać deker, musi on usunąć jeden z obecnych programów, aby zrobić miejsce dla nowego. 

Usunięcie jednego programu z pamięci operacyjnej wymaga Akcji Prostej. Usunięcie programu z 

pamięci operacyjnej lub z pamięci składowania jest natychmiastowe.  

Ładowanie programu użytkowego z pamięci składowania do operacyjnej również wymaga 

Akcji Prostej w celu uruchomienia operacji, z tym że większe programy mogą ładować się przez 

kilka rund (Patrz Specyfikacje cyberdeków).  

Dek może mieć w pamięci operacyjnej tylko jedną kopię danego programu naraz.  

 

Programy degradujące się 

Niektóre programy użytkowe degradują się, tzn. stają się coraz mniej efektywne z 

każdym kolejnym wykorzystaniem. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, od 

zdolności Sieci do usuwania błędów począwszy na sposobie pracy samego programu 

skończywszy. Niektóre użytki degradują się za każdym razem, kiedy zostaną uruchomione. 

Programy degradujące się tracą 1 poziom za każdym użyciem w danej sesji. Po odłączeniu się 

dekera, program taki natychmiast odzyskuje pierwotną efektywność (poziom). 

 

Korzystanie z programów użytkowych 

Posiadana przez dekera Umiejętność Obsługi Komputera (lub koncentracja na rodzaju 

oprogramowania, albo też specjalizacja w typie deku) to jedyne, co ma prawdziwe znaczenie po 

wejściu do Matrycy.  

Zawsze, kiedy deker chce wydawać polecenia punktowi lub skorzystać z wymienionych 

poniżej użytków, należy najpierw określić, czy deker zdoła zmusić węzeł do wykonywania jego 

poleceń. Programy  i polecenia mogą wpływać tylko na ten węzeł, w którym przebywa deker 

(Patrz Punkty). 

 

Uruchamianie programu użytkowego 

Aby zmusić węzeł do uruchomienia programu użytkowego, stosujemy następującą 

procedurę: 

 1. Wykonujemy Test Sukcesu programu. 

 2. Wykonujemy Test Oporu punktu. 

 3. Porównujemy sukcesy. 

Wykonując Test Sukcesu programu, rzucamy liczbę kości równą jego poziomowi plus 

ewentualne kości z Puli Matrycy dekera (maksymalnie tyle, ile wynosi poziom programu) na 

poziomie trudności równym Stopniowi Zabezpieczenia punktu. Liczymy sukcesy. 



 279 

Jeżeli liczba sukcesów nie przekroczyła liczby koniecznej dla pokonania Kodu 

Zabezpieczenia punktu (s.165), program użytkowy nie został uruchomiony. 

Aby wykonać Test Oporu punktu, rzucamy liczbę kości równą Stopniowi Zabezpieczenia 

na poziomie trudności równym Unikowi persony. Liczymy sukcesy. 

Dekerowi udaje się uruchomić program użytkowy wtedy, gdy osiąga więcej sukcesów niż 

węzeł plus dość sukcesów, aby pokonać Kod Zabezpieczenia punktu. 

Porażka w tej procedurze oznacza, iż system zabezpieczający węzeł odrzucił program 

użytkowy dekera. Deker może ponownie próbować uruchomienia użytku, dodaje jednak +2 do 

poziomu trudności dla każdej kolejnej próby. 

Ta procedura określa czy program zostanie uruchomiony, czy nie. NIE określa natomiast 

skutków jego uruchomienia. W celu określenia tych skutków należy odnieść się do reguł  

dotyczących poszczególnych użytków. 

Uruchamianie programu wymaga Akcji Złożonej. Aby użyć programu kilkakrotnie w tym 

samym węźle, wystarczy go uruchomić raz. Rzecz jasna, deker będzie musiał czasem ponownie 

uruchomić jakiś program, jeśli nie uzyska wystarczającej liczby sukcesów.  

 

Użytki Bojowe 

Bojowe programy użytkowe to broń używana w walce w  Matrycy do niszczenia LOD-u lub 

innej persony broniącej punktu. Aby użyć programu bojowego, deker musi być w zasięgu 

kontaktu ze swoim celem (Patrz Percepcja w Matrycy). 

Aby skorzystać z użytku bojowego, deker musi wykonać udany Test Uruchomienia 

Programu (procedura opisana powyżej), następnie użyć go zgodnie z regułami walki w Matrycy.  

Użycie programu bojowego po jego załadowaniu wymaga dodatkowej Akcji Złożonej. 

 

Program Ofensywny 

W celu zaatakowania programem ofensywnym wykonujemy Test Uruchomienia i 

właściwe testy walki w Matrycy. 

Program ofensywny jest główną bronią dekera w walce w Matrycy. Każdy sukces to 

pojedyncza "rana" na Kontrolce Kondycji celu. Dziesięć ran niszczy każdy konstrukt w Matrycy. 

Zobacz rozdział Walka w Matrycy. 

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 2 Mp 

 

Program spowalniający 

W celu zaatakowania programem spowalniającym wykonujemy Test Uruchomienia i 

właściwe testy walki w Matrycy. 

Program spowalniający opóźnia działanie LOD-u ale nie ma żadnego skutku przeciw innej 

personie. Wszystkie uzyskane przez dekera sukcesy są odejmowane od Inicjatywy LOD-u na 

początku następnej Rundy Walki. Szczegóły: Walka w Matrycy. Jeżeli Inicjatywa LOD-u 

spadnie do 0 lub poniżej, program zawiesi się i przestanie działać. Zawieszony LÓD nie będzie 

mógł uruchomić alarmów ani pułapek.  

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 4 Mp 
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Użytki Obronne 

Obronne programy użytkowe zwiększają zdolność persony do uniknięcia uszkodzeń lub 

oparcia się im. Ponieważ programy te funkcjonują wyłącznie w pamięci deku, nie przeprowadza 

się żadnego testu ich uruchomienia. Do tej kategorii należą też programy naprawiające 

uszkodzenia persony. 

Wykorzystanie programu obronnego wymaga Akcji Prostej. 

 

Program medyczny 

Program medyczny naprawia uszkodzenia persony. Rzucamy liczbę kości równą 

poziomowi programu na poziomie trudności wyznaczonym przez aktualny Poziom Kondycji 

persony, odczytany z Tabeli naprawy programu przedstawionej poniżej. Test ten nie może być 

wspomagany kośćmi z Puli Matrycy. 

Każdy uzyskany sukces leczy jedną "ranę", czyszcząc 1 kratkę na Kontrolce Kondycji 

GPSP. Program medyczny degraduje się za każdym użyciem w Matrycy, niezależnie od efektu 

próby leczenia. Początkowy poziom programu może zostać przywrócony w czasie sesji poprzez 

ponowne załadowanie programu z pamięci składowania deku.  

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 4 Mp 

 

TABELA NAPRAWY PROGRAMU 

Poziom Kondycji Poziom Trudności 

Lekkie uszkodzenie 4 

Średnie uszkodzenie 5 

Ciężkie uszkodzenie 6 

 

Program-lustra 

Program-lustra dodaje swój poziom do cechy Uniku persony, utrudniając przeciwnikom 

kierowanie ich programów przeciwko personie w walce w Matrycy.  Uruchomienie tego programu 

nie wymaga testu, gdyż działa on na deku postaci. Program lustra degraduje się, tracąc 1 punkt 

poziomu za każdą Rundę Walki mijającą do rozpoczęcia korzystania z programu.  

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 3 Mp 

 

Program-tarcza 

Program-tarcza działa jak pomocniczy "pancerz" dla persony i jej programów, 

automatycznie zatrzymujący liczbę ran równą swojemu poziomowi. Nie potrzeba tu testu, gdyż 

program działa na deku postaci. Program-tarcza degraduje się, tracąc 1 punkt poziomu za 

każdym razem, kiedy powstrzymuje uszkodzenia.  

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 4 Mp 

Program zasłony dymnej 
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Program zasłony dymnej symuluje wybuch gwałtownej aktywności systemu wokół persony. 

Uruchomienie programu wymaga Akcji Prostej, jednak bez Testu Uruchomienia Programu. 

Poziom programu zasłony dymnej dodawany jest do poziomu trudności każdego testu 

wykonywanego przez cokolwiek, co znajduje się w danym węźle, łącznie z testami persony, która 

program uruchomiła. Program zasłony dymnej  degraduje się, obniżając swój wpływ o 1 za każdą 

kolejną Rundę Walki. Efekt porusza się wraz z personą, jeśli zmieni ona węzeł.  

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 2 Mp 

 

Użytki Sensoryczne 

Sensoryczne programy użytkowe analizują dane lub inne elementy Matrycy. Deker musi być 

w zasięgu sensorów wobec celu, aby móc skorzystać z programu sensorycznego (Patrz 

Percepcja w Matrycy). Zwykle oznacza to, że persona jest zbyt daleko od LOD-u, aby 

sprowokować jego reakcje, ale dość blisko, żeby go obejrzeć przed zajęciem się nim. LÓD w 

stanie pasywnego bądź aktywnego alarmu może okazać się wyjątkiem od tej reguły.  

Programy sensoryczne wymagają uruchomienia według reguł Uruchamiania Programu. 

Jeżeli test wykonywany jest wobec punktu jako takiego (jak w przypadku uruchamiania 

programu przeszukującego lub analizującego), wykorzystujemy sukcesy uzyskane w Teście 

Uruchamiania do określenia skutków działania programu. Jeżeli program sensoryczny musi też 

zająć się LOD-em (jak w przypadku programu deszyfrującego)to po uruchomieniu programu  

konieczne jest jeszcze pokonanie LOD-u (Patrz opisy poszczególnych programów). 

Użytki sensoryczne wymagają Akcji Złożonej dla skorzystania z nich (już po samym 

uruchomieniu).  

Radzimy, aby mistrzowie gry wykonywali ten test w ukryciu, unikając w ten sposób 

zdradzania graczom informacji. Przykładowo, jeżeli gracz pozna poziom trudności testu, pozna 

jednocześnie Stopień Zabezpieczenia punktu. Jeżeli gracz zauważy jeszcze, że 2 dodatkowe 

sukcesy nie wystarczają, żeby jego postaci udało się uruchomić program, może dojść do 

wniosku, iż Kod Zabezpieczenia punktu jest czerwony.  

Jeżeli opis nie stwierdza inaczej, deker może ponowić nieudaną próbę uruchomienia 

programu sensorycznego. Każda kolejna próba uruchomienia zwiększa poziom trudności 

programu o +2.  

 

Program analizujący 

Program ten służy do analizy konstruktów lub punktów. Jeżeli zostanie użyty wobec punktu, 

wykonujemy Test Uruchomienia, wykorzystując dodatkowe sukcesy do ustalenia skutków 

działania programu. Jeżeli program analizujący zostanie użyty wobec LOD-u, konieczne będą 

dodatkowe testy wymagające następnej Akcji Złożonej. Rzucamy liczbę kości równą poziomowi 

programu analizującego (plus kości z Puli Matrycy) na poziomie trudności równym Stopniowi 

Zabezpieczenia punktu. Jednocześnie rzucamy liczbę kości równą poziomowi LOD-u na poziomie 

trudności równym Unikowi persony. Dodatkowe sukcesy wykraczające ponad sumę liczby 

sukcesów LOD-u i liczby sukcesów koniecznej do pokonania Kodu Zabezpieczenia punktu 

określają skutek działania programu.  
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Jeżeli dekerowi powiódł się test, uzyskuje on wiedzę o nazwie konstruktu i krótki opis jego 

funkcji. Na przykład: "To jest  LÓD barierowy" lub "To jest węzeł niewolniczy sterujący 

pracowniczym barem kawowym na 37. piętrze". Deker może też skorzystać z tego programu w 

celu ustalenia Stopnia Zabezpieczenia punktu, w którym przebywa. ("Znajdujecie się państwo w 

czerwonym węźle 8. stopnia. Proszę zwrócić uwagę na obecne tutaj zabezpieczenia"). 

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 3 Mp 

 

Program przeszukujący 

Program przeszukujący analizuje zawartość banku danych, a jego użycie wymaga Testu 

Uruchomienia. Deker musi określić cel poszukiwań. Przykładowo: "Szukam danych o tajnych 

działaniach wydziału bezpieczeństwa korporacji".  Jeżeli użycie programu zakończy się 

sukcesem, deker będzie wiedzieć, który plik (pliki) w banku danych zawiera poszukiwane przez 

niego dane, i jaka jest jego (ich) wielkość. Szczegółów nie można poznać tą drogą. 

Podstawowy czas przeszukiwania wynosi 10 rund. Sukcesy uzyskane w Teście Uruchomienia 

mogą skrócić ten czas. Szczegółowe informacje na temat banków danych i plików znajdziesz pod 

hasłem Punkty. 

Wielkość: (Poziom x Poziom) Mp 

Program deszyfrujący 

Program deszyfrujący służy zwalczaniu LOD-u tłamszącego, który zmienia chronione przez 

siebie dane w bezsensowną sieczkę, jeżeli próbuje dostać się do nich ktoś bez właściwego kodu 

dostępu. Poza Testem Uruchomienia programu deszyfrującego, konieczne są też inne testy 

(zajmujące Akcję Złożoną). Rzucamy liczbę kości równą poziomowi programu (plus kości z Puli 

Matrycy) na poziomie trudności równym Stopniowi Zabezpieczenia punktu. Jednocześnie 

rzucamy liczbę kości równą poziomowi LOD-u na poziomie trudności równym Unikowi persony. 

Dodatkowe sukcesy wykraczające ponad sumę liczby sukcesów LOD-u i liczby sukcesów 

koniecznej do pokonania Kodu Zabezpieczenia punktu określają skutek działania programu.  

Program tłamszący, który przetrwał atak, może zniszczyć dane, których strzeże (Patrz 

Logiczne oprogramowanie defensywne).  

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 2 Mp 

 

Program wyceniający 

Program wyceniający jest skomplikowanym systemem eksperckim przeszukującym banki 

danych w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji mających wartość na otwartym rynku. Program 

szybko staje się bezużyteczny, w miarę dynamicznych zmian na rynku.  

Wykonujemy Test Uruchomienia, wykorzystując dodatkowe sukcesy do określenia skutków 

działania programu. Program wyceniający informuje dekera, ile jest w banku danych 

wartościowych plików, jaka jest wielkość i cena rynkowa każdego z nich.  

Jeżeli deker ma znaleźć informacje na konkretny temat, program wyceniający wskaże ich 

obecność w banku danych, tak samo jak program przeszukujący.  
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Program wyceniający degraduje się  niezależnie od tego, czy był wykorzystywany, czy też 

nie. Co dwa tygodnie jego poziom spada o 1 punkt. Zamiast tego Mistrz Gry może jednak 

zadecydować w sekrecie, iż program będzie degradował się o 1 punkt co 3k6 dni: deker może 

dowiedzieć się o stracie poziomu programu dopiero wtedy, gdy będzie już za późno. (Ten sposób 

dobrze oddaje wpływ gwałtownych zmian rynku na wartość programów wyceniających). 

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 2 Mp 

 

Użytki Maskujące 

 Maskujące programy użytkowe próbują ogłupić LÓD tak, aby ignorował obecność 

persony. Aby wykorzystać użytki maskujące, deker musi być w zasięgu kontaktu z LOD-em. 

Uruchomienie programu wymaga Specjalnego Testu Uruchomienia. Deker rzuca liczbę kości 

równą poziomowi jego programu - jak w zwykłym teście - na poziomie trudności równym 

Stopniowi Zabezpieczenia punktu. LÓD próbujący dostrzec personę rzuca liczbę kości równą 

swojemu poziomowi na poziomie trudności równym poziomowi Maskowania persony. Aby 

program maskujący skutecznie ogłupił LÓD, deker musi uzyskać liczbę sukcesów netto większą 

lub równą Kodowi Zabezpieczenia (niebieski 1, zielony 2, pomarańczowy 3, czerwony 4). 

Jeżeli wygrywa LÓD, może sprowokować atak LOD-u ofensywnego lub wywołać alarm 

systemowy albo wykonać inną zaprogramowaną akcję. Jeżeli wygra deker, ale nie uzyska 

wystarczającej liczby sukcesów do pokonania Kodu Zabezpieczenia, LÓD nie reaguje, a deker 

może ponowić próbę. Każda kolejna próba zwiększa jednak poziom trudności dekera o +2.  

Użycie programu maskującego wymaga tylko jednej Akcji Złożonej (specjalny Test 

Uruchomienia).  

 

Program Oszukujący 

Program oszukujący generuje fałszywe kody dostępu mające zmylić LÓD. Kody te są 

odnotowywane przez LÓD, tak więc program oszukujący pozostawia po sobie ślady. Programy 

takie mogą ogłupić LÓD kontroli dostępu oraz szary LÓD. Nie podziałają jednak ani na  barierowy, 

ani na czarny LÓD. Wykonujemy Specjalny Test Uruchomienia przeciw LOD-owi, opisany 

powyżej. 

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 2 Mp 

 

Program Relokacji 

Program relokacji służy obronie dekera przez LOD-em poszukującym - programem 

szukającym punktu, w którym deker podłączył się do Sieci.  

Deker wykonuje Specjalny Test Uruchomienia przeciw LOD-owi. Jeżeli test jest udany, 

program relokacji wysyła LÓD w nieskończony bieg przez Matrycę. LÓD będzie przekonany, że 

wykonuje swoje zadanie, i nie nada sygnałów alarmu.  

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 2 Mp 
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Program zamazujący 

Program zamazujący omija LÓD kontroli dostępu, barierowy, szary lub czarny bez 

zostawiania śladów. Jeżeli dekerowi uda się Specjalny Test Uruchamiania, ten program 

maskujący czyni personę "niewidzialną" dla LOD-u. Program zamazujący nie poskutkuje, jeżeli 

LÓD zaatakował już personę, albo został zaktywizowany w inny sposób.  

Jeżeli deker pozostaje w węźle mieszczącym LÓD, musi ponownie zamazywać personę w 

każdej Rundzie Walki, za każdym kolejnym razem dodając +1 do poziomu trudności.  

Wielkość: (Poziom x Poziom) x 3 Mp 

 

Dekowanie 

Dekowanie jest sztuką. Sposób, w jaki działa się w Matrycy, bywa często równie istotny, jak 

sam cel działania. Indywidualności i jednoosobowe bitwy pomiędzy dekerami są legendarne, 

nawet poza ich własnym kręgiem. Istnieje cała subkultura Matrycy - konkretyzowana poprzez 

umiejętność Etykieta Matrycy - którą można odkrywać. To cały odrębny świat w maszynie, koleś.  

 

Poruszanie się w Matrycy 

Przemieszczanie się w Matrycy jest natychmiastowe, chyba że deker zaangażowany jest w 

walkę w Matrycy,  próbuje poradzić sobie z LOD-em, wydaje polecenia systemowe, dokonuje 

transferu danych czy ładuje programy. Sieć transmituje dane z szybkością mierzoną w 

megabodach (to naprawdę szybko, ludzie), a reakcje systemu następują w mikrosekundach. 

Tylko w sprawach wymagających uwagi człowieka tempo wydarzeń zwalnia na tyle, że deker 

może zauważyć upływ czasu.  

Poruszając się w Matrycy, deker przenosi się z jednej lokalnej czy regionalnej sieci do innej, 

a w systemie z jednego punktu do innego. Odległość w Matrycy jest całkowicie względna. To 

kwestia połączeń linii komunikacyjnych, wolnej pamięci w podsystemach, systemów 

przełączania i szybkości transmisji, a nie kwestia metrów i kilometrów. Pewnie, deker może 

swobodnie dryfować od punktu do punktu, ale po co pełzać tam, gdzie można latać? Percepcja 

jest wszystkim.  

 

Percepcja w Matrycy 

Wewnątrz Sieci odległości wydają się wielkie, a skala olbrzymia. Obszar wewnątrz systemu 

wygląda jak błyszczący neonowy labirynt połączeń, obwodów i strumieni danych. Pamiętajmy 

jednak, że w grę nie wchodzi "realna" odległość. W kategoriach technicznych problemem jest to, 

czy persona (pamiętajmy, że to tylko program) może uzyskać dostęp do obszaru danych innych 

programów lub kontrolerów sprzętu systemu. Właściwie odległość jest funkcją czasu 

(przeważnie nanosekund) potrzebnego dekowi na uzyskanie dostępu do hardware'u następnego 

punktu.  

W Matrycy rozróżnia się trzy efektywne "zasięgi": zasięg obserwacji, zasięg sensorów i 

zasięg kontaktu. 

 

Zasięg obserwacji 
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Deker jest w zasięgu obserwacji wobec wszystkich punktów bezpośrednio przylegających do 

jego aktualnej lokacji. W Sieci teoretycznie można widzieć WDS-y łączące węzeł z innymi LST, 

RST lub systemami. Jeżeli jest ich wiele, sama liczba może blokować pole widzenia. W węźle 

komputera deker widzi wszystkie bezpośrednio przylegające punkty w systemie, ale nie może 

stwierdzić, czym są, jedynie to, że są tam.   

Co do rzeczy, wobec których deker pozostaje w zasięgu obserwacji, Mistrz Gry podaje tylko 

podstawowy wizualny opis obserwowanego konstruktu. Jeżeli deker ma go rozpoznać, Mistrz Gry 

winien jest ujawnić jego tożsamość. (Taa, jesteś pewien, że to, do czego się zbliżasz, to Pagoda 

Mitsuhamy... chcesz stąd spadać?"). 

 

Zasięg sensorów 

Będąc w tym zasięgu jakiegoś konstruktu, deker może użyć programów sensorycznych, nie 

martwiąc się o LÓD pilnujący punktu, pliku itp. Pozwala to dekerowi zbliżyć się do punktu i 

przyjrzeć mu się, zanim zdecyduje się na wejście.  

W zasięgu sensorów deker może stwierdzić, do jakiego rodzaju punktu się zbliża,  i określić 

ogólną naturę widocznych konstruktów: LÓD, pliki i persony są tu rozpoznawalne. Aby z tego 

zasięgu uzyskać bardziej szczegółowe informacje, deker musi użyć programu analizującego.  

Kiedy system znajduje się w stanie alarmu, szary i czarny LÓD mogą zareagować na 

pojawienie się persony w zasięgu sensorów.  

 

Zasięg kontaktu 

Deker może być w zasięgu kontaktu ze wszystkim, co znajduje się w tym samym węźle. 

Wystarczy by zdecydował o zbliżeniu się do zasięgu kontaktu. Większość rzeczy w Matrycy 

będzie w bezruchu, pozwalając dekerowi na podjęcie decyzji o zbliżeniu się. Niestety, te rzeczy, 

które same się ruszają - inne persony oraz szary i czarny LÓD - są najbardziej niebezpieczne.  

Wobec rzeczy znajdującej się w zasięgu kontaktu zastosować można dowolny program 

użytkowy.  

 

Żółwie w Matrycy 

Nie każdy pracujący w Matrycy korzysta w swojej pracy z cyberdeku. Po pierwsze, deki są 

drogie. Po drugie, korporacje naprawdę nie dają Fuchi-4 każdemu wklepywaczowi danych i 

urzędasowi w biurze. 

W świecie Shadowrun odpowiednikiem staroświeckiego terminalu jest klawiatura z 

ekranem komputerowym lub prostymi elektrodami sensorycznymi i może jeszcze jakimś 

przeżytkiem, jak mysz czy joystick. Terminale te mają takie same podstawowe cechy, jak 

cyberdeki, ale nie są cyberdekami (żadnej Puli Matrycy na tym szmelcu).  

Jest jednak pewien pozytyw - czarny LÓD nie może skrzywdzić użytkownika terminalu. Może 

jedynie wyrzucić go z systemu. Co więcej, terminal kosztuje zaledwie jedną dziesiątą ceny 

cyberdeku o podobnych parametrach.  
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Żółwie zmniejszają poziomy wszystkich używanych na nich programów o 1, dla 

odzwierciedlenia braku dokładnej kontroli.  

Żółwie terminale mają blokady nie pozwalające na wykorzystanie programów persony o 

poziomie wyższym niż 3.  

 

Walka w Matrycy 

Walka w Matrycy przebiega w rundach i akcjach, tak jak walka w rzeczywistym świecie, a 

runda w Matrycy trwa tyle czasu, ile w realnym świecie - około 3 sekund. Wszystkie działania 

przebiegają według zwykłej sekwencji Rund Walki/Akcji. 

 

Inicjatywa w Matrycy 

Wielokrotne akcje określane są dokładnie tak samo jak w normalnej walce. 

Deker rzuca 1k6 i dodaje to do poziomu swojej Reakcji. Pamiętajmy, że magiczne dodatki, 

nerwowzmacniacze czy sprzęgi sterowania pojazdem nie zwiększają liczby kości Inicjatywy, gdy 

deker przebywa w Matrycy. Dekerzy z zainstalowanymi w dekach koprocesorami reakcji dodają 

+2 na poziom do swojej Reakcji, i rzucają o 1k6 więcej na poziom. 

Dekerzy prowadzący deki czysto cybernetycznie  uzyskują dodatkową kość Inicjatywy.  

Dekerzy łączący sterowanie cybernetyczne z wykorzystywaniem klawiatury, ustalają 

Inicjatywę w zwykły sposób. 

Dekerzy prowadzący sesję wyłącznie z klawiatury zmniejszają swą Reakcję o połowę, nie 

uwzględniają jej wzrostu za koprocesory reakcji, aczkolwiek uwzględniają dodatkowe kości 

Inicjatywy dodawane przez koprocesor. 

Żółwie na terminalach zmniejszają swoją Reakcję o połowę (minimum 1). Rzucają jeszcze 

1k6 dla ustalenia Inicjatywy. 

Reakcja LOD-u oparta jest na Kodzie Zabezpieczenia punktu i na poziomie LOD-u. Kod 

Zabezpieczenia determinuje podstawową szybkość. Do tak ustalonego Czasu Reakcji (patrz 

poniżej) dodajemy poziom LOD-u. Następnie wykonujemy zwykły rzut 1k6. 

 

TABELA CZAS REAKCJI LOD-U 

Kod Zabezpieczenia Czas Reakcji 

niebieski nie dotyczy (brak LOD-u) 

zielony 5 + Poziom 

pomarańczowy 7 + Poziom 

czerwony 9 + Poziom 

  

Porządek rozstrzygania Inicjatywy  

W każdej fazie akcji, w której działania w Matrycy przebiegają równolegle do działań w 

przestrzeni astralnej i materialnej, wszystkie działania astralne rozstrzygane są jako pierwsze, 

następnie wszystkie działania w Matrycy, a na koniec działania w świecie materialnym. 
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Akcje w Matrycy 

Poniżej przedstawiamy typowe akcje możliwe w cyberprzestrzeni. 

 

 Akcje Darmowe 

Opóźnienie Akcji 

Obserwacja 

Wypowiedzenie Słowa 

 

 Akcje Proste 

Zmiana zasięgu (przejście z zasięgu obserwacji do zasięgu sensorów, do zasięgu kontaktu w 

dowolnej kombinacji) 

Usunięcie programu 

Wykonanie operacji systemowej (Patrz Punkty) 

Wyskoczenie z Sieci (w przypadku Czarnego LOD-u wymaga Testu Siły Woli na poziomie 

trudności równym poziomowi czarnego LOD-u) 

Zawieszenie LOD-u (Patrz Biały LÓD) 

Załadowanie programu (Patrz Programy Użytkowe i Szybkość ładowania) 

Uruchomienie programu obronnego (zobacz Użytki Obronne) 

 

 Akcje Złożone 

Uruchomienie użytku sensorycznego (wykonujemy Specjalny Test Uruchomienia, opisany w 

punkcie Użytki maskujące).  

Uruchomienie programu użytkowego (wykonujemy Test Uruchomienia) 

Uruchomienie skomplikowanego programu użytkowego (bojowego lub sensorycznego) 

 

Walka w Matrycy 

Poniższy tekst opisuje walkę w Matrycy i podaje przegląd prowadzących do niej kroków. 

 

1. Deker deklaruje zasięg 

Będąc w Matrycy, deker deklaruje zasięg, jaki utrzymuje wobec różnych konstruktów i 

programów.  Zwykle jest to zasięg obserwacji. Aby uzyskać informacje o czymkolwiek w Matrycy, 

deker musi zbliżyć się do zasięgu sensorów.  

Deker pozostający w zasięgu obserwacji może poruszać się swobodnie.  

 

2. Zasięg sensorów 

Deker wchodzi w zasięg sensorów, aby zastosować sensoryczny program użytkowy wobec 

punktu czy LOD-u. Jeżeli system nie znajduje się w stanie pasywnego lub aktywnego alarmu, 

deker jest zwykle bezpieczny pozostając w zasięgu obserwacji. Jeżeli LÓD zareaguje na obecność 

persony, zbliży się do niej na zasięg kontaktu. 
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 A. Wykonanie Testu Uruchomienia 

 Na początek deker wykonuje Test Uruchomienia użytku sensorycznego. Jeżeli test 

jest udany, deker może użyć programu. Jeżeli test się nie uda, można spróbować ponownie, 

dodając +2 do poziomu trudności.  

 Dodatkowe sukcesy z Testu Uruchomienia wykorzystujemy w celu ustalenia 

skutku działania programów sensorycznych wobec punktu. Aby program sensoryczny zadziałał 

wobec LOD-u, musi być zastosowany po udanym Teście Uruchomienia.  

 

 B. Zastosowanie sensorycznego programu użytkowego. 

 Wykonujemy test liczbą kości równą poziomowi programu, plus alokowane kości z 

Puli Matrycy na poziomie trudności równym poziomowi LOD-u. Liczymy sukcesy. 

 

 C. Test Oporu LOD-u 

 Rzucamy liczbę kości równą poziomowi LOD-u na poziomie trudności równym 

Unikowi persony. Liczymy sukcesy. 

 

 D. Ustalenie skutków. 

 Porównujemy sukcesy z testu programu sensorycznego persony z wynikami testu 

LOD-u, pamiętając, iż program musi jeszcze pokonać Kod Zabezpieczenia punktu. Dodatkowe 

sukcesy ponad sukcesy LOD-u i wartość Kodu Zabezpieczenia służą ustaleniu skutków działania. 

 

3. Zasięg kontaktu 

Deker musi być w zasięgu kontaktu, aby móc użyć programu maskującego lub bojowego. 

Zasięg kontaktu konieczny jest też dla transferu pliku z lub do systemu komputerowego. 

 

 A. Uruchomienie użytku maskującego 

 Program maskujący wymaga Specjalnego Testu Uruchomienia, opisanego w 

punkcie Użytki maskujące. Wymaga to Akcji Złożonej. Dodatkowe sukcesy ponad sukcesy 

LOD-u i wartość Kodu Zabezpieczenia służą ustaleniu skutków działania programu. 

 B. Użycie programu bojowego / Wyprowadzenie ataku 

 Programy bojowe korzystają z poniższej procedury. Z tej samej procedury 

korzysta też LÓD ofensywny. 

  - Uruchomienie programu bojowego (wyłącznie atakująca persona) 

 Wykonujemy zwykły Test Uruchomienia. Wymaga to Akcji Złożonej. Istotne uwagi 

znajdziesz też w punkcie Persona kontra persona. 

  - Wyprowadzenie ataku 

 Liczba kości: poziom programu plus kości z Puli Matrycy (jeśli atakuje persona) 

albo poziom LOD-u (jeżeli atakuje LÓD). 

 Poziom trudności: Stopień Zabezpieczenia punktu (przy ataku na LÓD) lub Bud 

(przy ataku na personę). Rzucamy liczbę kości równą poziomowi programu plus kości z Puli 

Matrycy (jeżeli atakuje persona) albo liczbę kości równą poziomowi LOD-u na poziomie trudności 
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równym Stopniowi Zabezpieczenia punktu (jeżeli celem jest LÓD) lub poziomowi Bud persony 

(jeżeli celem jest persona). Liczymy sukcesy. 

  - Rozstrzygnięcie Testu Oporu 

 Liczba kości: poziom LOD-u (jeżeli opiera się LÓD) lub poziom GPSP plus 

ewentualne alokowane kości z Puli Matrycy (jeżeli celem jest persona) 

 Poziom trudności: poziom umiejętności Obsługi Komputera (dla persony)  albo 

Stopień Zabezpieczenia punktu (dla LOD-u) 

 Cel opiera się atakowi. Test Oporu wykonujemy rzucając liczbę kości równą 

poziomowi LOD-u, jeżeli celem jest LÓD, albo też poziomowi GPSP, jeżeli celem jest persona. 

Poziom trudności równy jest umiejętności Obsługi Komputera atakującego dekera, lub też 

Stopniowi Zabezpieczenia punktu, jeżeli atakującym jest LÓD. Liczymy sukcesy. 

 - Określenie skutków 

Porównujemy liczbę sukcesów uzyskanych przez przeciwników, pamiętając o rozliczeniu 

sukcesów potrzebnych do pokonania Kodu Zabezpieczenia punktu (wyłącznie przy atakach 

persony). LÓD nie musi przejmować się Kodami Zabezpieczenia. Persona może ignorować Kod 

Zabezpieczenia, gdy opiera się atakowi.  

Dodatkowe sukcesy (sukcesy ponad liczbę konieczną do pokonania przeciwnika) 

wykorzystywane są w celu ustalenia skutków, według opisu konkretnego programu czy rodzaju 

LOD-u. 

 

Persona Kontra Persona 

Kiedy persona wykorzystuje program użytkowy przeciwko innemu dekerowi, musi 

uruchomić ten program. W tym jednak przypadku zamiast wykonywania programu w węźle, 

program uruchamiany jest w cyberdeku przeciwnika. Poziom trudności w takim Teście 

Uruchomienia równy jest Unikowi deku przeciwnika, a nie Stopniowi Zabezpieczenia punktu.  

W powyższej procedurze, w przypadku, gdy jeden deker atakuje drugiego, atakujący 

deker musi najpierw uruchomić program w deku przeciwnika (Patrz Uruchamianie programu 

użytkowego, ale jako poziom trudności weź Unik persony), a potem dopiero wykonać atak na 

personę przeciwnika. 

System komputerowy nie musi uruchamiać własnych programów - LÓD działa zawsze. 

 

Uszkadzanie Celu 

Programy bojowe i LÓD mają różne skutki działania w zależności od rodzaju. Każdy 

dodatkowy sukces ponad sukcesy konieczne do pokonania przeciwnika zwiększa zwykle efekt 

ataku o 1 punkt. Programy ofensywne, LÓD niszczący i LÓD-zabójca zadadzą o 1 punkt 

uszkodzeń więcej za każdy dodatkowy sukces; program spowalniający zmniejszy Inicjatywę celu 

o 1 za każdy dodatkowy sukces itd. Szczegóły znajdziemy w opisie działania użytków i LOD-u.  

Wszystkie deki (przede wszystkim persona/GPSP) i każdy LÓD mają swoje Kontrolki 

Kondycji do zapisywania uszkodzeń. Ten rodzaj Kontrolki Kondycji ma tylko jedną ścieżkę, bo w 

Matrycy nie istnieje rozróżnienie pomiędzy "ogłuszeniem" a "uszkodzeniem". W miarę 
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zapełniania Kontrolki Kondycji i osiągania kolejnych poziomów Kondycji, persona czy LÓD 

podlegają podanym modyfikatorom poziomów trudności  i Reakcji.  

Gdy gracz wypełni całkowicie Kontrolkę Kondycji, persona lub LÓD zostają zniszczone. 

Zniszczone deki wyrzucają użytkownika z Sieci w stanie ogłupienia (Patrz Wyjście z Matrycy). 

Zniszczony LÓD przestaje się liczyć.  

Zniszczone deki, włączone ponownie po wyjściu z Matrycy wracają do pełnego "zdrowia", 

chyba że w grę weszły jakieś specjalne skutki działania LOD-u (Patrz Niszczyciel). 

 

Unikanie Walki 

Deker może podjąć próbę uniknięcia walki lub wyrwania się z walki aktualnie 

prowadzonej.  Walki można unikać po prostu trzymając się od niej z daleka, zmieniając punkty, 

zanim zrobi się za późno itd.  

Szary i czarny LÓD, a także wrodzy dekerzy będą przypuszczalnie ścigać uciekającego 

przeciwnika. Dopóki uciekający deker pozostaje o jeden węzeł przed pogonią (zasięg 

obserwacji), ścigający może podążać za nim bez trudu. Jeżeli natomiast deker zdoła oderwać się 

o dwa lub więcej punktów od pogoni, wolno mu skorzystać z programów i możliwości deku, aby 

uciec na dobre. Jeżeli LÓD lub wrodzy dekerzy ścigają dekera gracza, wykonujemy test liczbą 

kości równą poziomowi LOD-u lub poziomowi sensorów wrogiej persony (bez Puli Matrycy) na 

poziomie trudności równym poziomowi maskowania uciekającej persony. Jeżeli pogoń uzyska 

choć 1 sukces, to zna lokalizację uciekiniera i spróbuje się do niego dostać. Jeżeli test się nie 

udał, pogoń traci ślad. Wszczęte będą prawdopodobnie poszukiwania węzeł za punktem.  

Jeżeli deker zgubi ścigający go LÓD, a LÓD ten odnajdzie go ponownie, deker może w 

zwykły sposób użyć programu zamazującego lub oszukującego. 
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ZA KULISAMI 

 

Nie odprężaj się nigdy. To nic, ze twoja robota już skończona, ktoś, gdzieś zaczyna 

właśnie swoją, a celem możesz być ty.  

 - Kirk Hoff, uliczny mag 

 

Rozdział ten jest przeznaczony głównie dla Mistrzów Gry, aczkolwiek graczom także może 

się przydać jego przeczytanie. Tak jak wszystkie reguły systemu Shadowrun, te również należy 

traktować jako wskazówki. Jeśli gracze i mistrzowie gry nie zgadzają się ze sposobem działania 

konkretnej reguły lub, co ważniejsze, nie czują jej, wolno im ją zmienić. Nikt nie przyjdzie do nich 

w nocy do domu, aby sprawdzić, czy grają według opublikowanych reguł. Nie robimy tego już od 

lat. 

 

DRAŻLIWE KWESTIE 

 W toku przygody gracze będą chcieli wykorzystać umiejętności i atrybuty postaci, aby 

załatwić wiele spraw: prześliznąć się koło strażnika, naprawić zniszczony detonator, zanim troll 

znajdzie ich kryjówkę, lub spróbować zrozumieć, co chce im powiedzieć ten korporacyjny goguś, 

który mówi, ze zna tylko japoński. Mistrz Gry ze swojej strony będzie chciał wiedzieć, czy gracze 

zauważyli ten najistotniejszy ślad, czy też wykopali go do śmieci. 

 Wielokrotnie mistrzowie gry będą musieli polegać na własnym rozeznaniu, aby 

zdecydowaćc, jakie umiejętności są właściwe dla danej sytuacji, określic poziom trudności i 

modyfikatory okolicznościowe, czy wreszcie zinterpretować, co w danym wypadku oznacza 

sukces. Poniższe wskazówki i zasady będą pomocne w rozwiązaniu najczęściej pojawiających się 

problemów. 

 

WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 Aby wpłynąć na Bohatera Niezależnego (BN) za pomocą umiejętności społecznej, 

przyjmujemy atrybuty umysłowe tego BN jako podstawowy poziom trudności. Jeżeli gracz 

próbuje wpływu na grupę BN, w której nie ma wyznaczonego przywódcy, używamy średniego 

poziomu ich atrybutów. Grupy zwykle reagują jako całość, entuzjaści pociągają za sobą 

niezdecydowanych. W przeciwnym wypadku wszelkie próby wpływu rozstrzygamy według 

atrybutów przywódcy grupy.  

 Podstawowy poziom trudności jest korygowany przez okoliczności, zgodnie z 

modyfikatorami z Tabeli Umiejętności Społecznych, którą prezentujemy poniżej.  

 W przypadku umiejętności społecznych liczba sukcesów stanowi o wielkości osiągniętego 

wpływu. Konkretne efekty określamy zgodnie ze specyficznymi warunkami danej sytuacji.  

 

TABELA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

Sytuacja Modyfikator 

BN jest w stosunku do postaci: 
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Przyjazny -2 

Neutralny +0 

Wrogi +4 

jest jej przeciwnikiem +6 

jest podejrzliwy +2 

Oczekiwany przez gracza rezultat jest: 

Korzystny dla BN -2 

bez znaczenia dla BN +0 

dokuczliwy dla BN +2 

szkodliwy dla BN +4 

Fatalny dla BN +6 

 

 Dodger chciałby powęszyć trochę w lokalnym oddziale Mitsuhama. Aby się tam dostać, elf 

próbuje za pomocą szybkiej gadki i obszarpanej karty ID przekonać strażnika, że powinien go 

wpuścić. Dodger legitymuje się 4. poziomem Umiejętności Negocjacji. Poziom trudności jego 

testu wyznaczy atrybut umysłowa strażnika, w tym przypadku jego Inteligencja równa 3. 

Strażnik jest podejrzliwy (+2, w końcu jego praca polega na podejrzliwości). Będzie też mieć 

kłopoty, jeżeli pozwoli wejść na teren oddziału osobie do tego nie upoważnionej (może to być dla 

niego szkodliwe, +4). No ale elf ma kartę identyfikacyjną (Mistrz Gry nagradza to specjalnym 

modyfikatorem, -1). Daje to ostateczny poziom trudności równy 3 + 2 + 4 - 1, czyli 8.  

 Ponieważ Umiejętność Negocjacji Dodgera wynosi 4, rzuca on 4 kości i uzyskuje wyniki 6, 

6, 6 i 4 (szczęściarz). Dobrze mu dzisiaj idzie. Trzy szóstki upoważniają go do ponownego rzutu, 

podczas którego uzyskuje wyniki 2, 3 i 5. Dodając do tych wyników po 6, otrzymuje w efekcie 8, 

9 i 11, co daje mu 3 sukcesy. Wystarczyłby mu 1 sukces, aby strażnik go przepuścił - chwilowo 

przekonany, iż Dodger rzeczywiście jest pracownikiem Mitsuhamy. Przekonanie to nie trwałoby 

jednak długo, ponieważ strażnik nie jest w końcu idiotą. Zacząłby zauważać luki w historii elfa. 

Ponieważ jednak Dodger ma 3 sukcesy, strażnik zostaje wystarczająco przekonany, aby 

poczekać ze sprawdzeniem numeru identyfikacyjnego w książce kodów aż do końca zmiany. 

Kiedy to sprawdzi, oczywiście podniesie alarm, bo kod nie będzie się zgadzał. Gdyby elf zdołał 

uzyskać 5 sukcesów, strażnik mógłby w ogóle nie mieć wątpliwości, a nawet nie wpisać wejścia 

Dodgera na teren.  

 

RASIZM I CHARYZMA 

Charyzma jest atrybutem decydującym o pierwszym wrażeniu, jakie wywołuje na kimś 

postać. Wpływa na podejście BN do postaci, zanim padną jakiekolwiek słowa czy rozpocznie się 

działanie. Charyzma decyduje o reakcji na postać na pierwszy rzut oka - w zatłoczonej windzie, 

na ulicy czy w ciemnej alejce.  

Zanim postać wejdzie w interakcje z BN, Mistrz Gry musi ustalić, czy BN nie jest 

przypadkiem rasistą. Aby to stwierdzić, rzucamy 2k6 i odejmujemy 6. Jeżeli rezultat będzie 

liczbą dodatnią, wtedy tak, BN jest rasistą. Wynik określa, jak silny jest rasizm BN, tworząc w 

efekcie Punkty Rasizmu. (Rzut 2k6 dający 9 oznacza wynik równy 3, co daje BN 3 punkty 
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Rasizmu). Następnie ustalamy, na czym koncentruje się Rasizm danego BN. Rzucamy 1k6 i 

sprawdzamy w poniższej tabeli.  

 

TABELA RASIZMU 

Wynik rzutu Znienawidzona rasa 

1 Wszystkie rasy oprócz własnej 

2 Ludzie 

3 Elfy 

4 Krasnoludy 

5 Orki 

6 Trolle 

 

 Jeżeli wynik wskaże na własną rasę BN, ignorujemy ten rezultat i rzucamy dalej 2k6, 

dopóki nie uzyskamy 2 uprzedzeń rasowych bądź rezultatu wskazującego na wszystkie rasy 

prócz własnej.  

 Dla BN z 3 punktami Rasizmu wobec Orków znajdziemy odnośną informację w Karcie 

Postaci w części Notatki: Rasizm (Orkowie) +3.  

 Informacja ta wpływa na liczbę interakcji pomiędzy postacią a BN w następujący sposób: 

podczas wykonywania Testu Umiejętności Społecznej w sposób opisany w poprzednim punkcie, 

dodajemy punkty Rasizmu BN uprzedzonego do reprezentowanej przez postać rasy do poziomu 

trudności Testu Umiejętności Społecznej. Postać może zneutralizować te punkty poprzez Test 

Charyzmy na poziomie trudności znanym tylko Mistrzowi Gry, równym podwojonemu poziomowi 

Rasizmu BN. Każdy uzyskany sukces znosi wpływ 1 punktu Rasizmu. Sukcesy z tego testu nie 

wpływają bezpośrednio na wynik Testu Umiejętności Społecznej - znoszą jedynie wpływ punktów 

Rasizmu.  

 Jeżeli postać zdaje się na Charyzmę w Teście Umiejętności Społecznych, nie może 

wykonywać odrębnego Testu Charyzmy w celu uniknięcia wpływu Rasizmu.  

 

WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWY / NAPRAWY 

 Postaci, które cos budują lub naprawiają, interesuje przede wszystkim czas wykonywania 

danej czynności. Naprawdę zdolna postać może znacznie go zredukować ten czas. Czas 

określony dla danej operacji dzielimy przez liczbę sukcesów w celu ustalenia całkowitego czasu 

trwania czynności.  

Dla ułatwienia obliczeń możemy zastosować następujący system: odnajdujemy cenę 

porównywalnego przedmiotu w Tabeli Sprzętu i dzielimy ją przez jeden z poniższych 

wskaźników dla ustalenia podstawowego czasu w godzinach. Dzielimy przez 10, gdy chodzi o 

rodzaj broni, przez 20 w przypadku pojazdów i przez 50, gdy budowa/ naprawa dotyczy 

elektroniki, cybernetyki lub innych urządzeń technicznych. Zwykłe przedmioty codziennego 

użytku mają poziom trudności 4, trudniejsze urządzenia techniczne 6. Prawdziwe egzotyki 

zaczynamy od 8.  
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Poniższe umiejętności i ich grupy mają swoje odpowiedniki Budowy/ Naprawy lub same są 

umiejętnościami Budowy/ Naprawy: Pojazdy powietrzne, Walka z bronią, Biotechnologia, Łodzie, 

Komputery, Ładunki wybuchowe, Elektronika, Broń palna, Pojazdy naziemne, Broń ciężka, Broń 

miotana, Broń rzucana.  

 

TABELA BUDOWY/ NAPRAWY 

Sytuacja Poziom trudności 

Warunki pracy: 

złe +2 

koszmarne +4 

znakomite -1 

Narzędzia:  

niedostępne działanie zwykle niemożliwe 

niewłaściwe +2 

Dostępne materiały o przedmiocie 0 

Praca z pamięci +(5 - Inteligencja) 

 

 Dodger stara się, jak może, ale nie wyczuwa pod wodą systemu przeciwpożarowego, 

kiedy mocuje się za pomocą noża (nieodpowiednie narzędzia +2) z obwodem zamykającym 

drzwi. Bardzo chciałby, żeby Ginder nie rozwalił tego zamka w drzwiach, dzięki któremu 

korporacyjne gliny nie mogą się do nich dostać. Shadowrunnerzy muszą opuścić to 

pomieszczenie, zanim zaczną w nim latać kule. Z powodu stresu i systemu gaśniczego Mistrz Gry 

decyduje, że Dodger pracuje w fatalnych warunkach (+4) - woda spływająca po otwartym 

obwodzie wcale mu nie pomaga. Otwarcie drzwi bez zamka jest zwykle prostą czynnością 

(Poziom Trudności 4), ale w tych warunkach poziom trudności wynosi 4 + 2 + 4, czyli 10. Dodger 

ma umiejętnośćc Elektronika na poziomie 4, rzuca więc w teście 4 koścmi. Uzyskuje 3, 4, 5 i 6. 

Ponownie rzucając szóstkę otrzymuje 5, co daje razem 11 - Dodger oddycha z ulgą.  

 

 

UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA POJAZDU 

 Prowadzenie pojazdu w normalnych warunkach nie wymaga żadnych rzutów kośćmi. 

Dopóki sprawy nie przybiorą naprawdę złego obrotu, większość ludzi potrafi bezpiecznie 

prowadzić znany sobie pojazd bez problemów. Niestety, shadowrunnerzy to nie "większość 

ludzi". Wyprawiają ze swoimi pojazdami rzeczy, które najtwardszego nauczyciela jazdy 

przyprawiłyby o atak serca. W takiej sytuacji Mistrz Gry może skorzystać z poziomu Prowadzenia 

pojazdu jako poziomu trudności dla testu, uwzględniając przedstawione poniżej modyfikatory 

okolicznościowe.  

 Modyfikatory te odnoszą się jedynie do sytuacji poza walką.  

 

TABELA PROWADZENIA POJAZDU 
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Sytuacja Modyfikator poziomu 

trudności 

Skomplikowane urządzenia sterownicze  +1 

Nieznany pojazd  

 - sytuacja bezstresowa +1 

 - sytuacja stresowa +3 

Duży pojazd danego typu +2 

Bardzo duży pojazd danego typu +3 

Złe warunki atmosferyczne +2 

Fatalne warunki atmosferyczne +4 

Pojazd prowadzony przez riggera - (poziom SSP x 2) 

 

 Wiz Kid jest riggerem. Zajmuje się statkami powietrznymi, a dokładniej helikopterami. 

Jego Umiejętność Sterowania sśmigłowcami wynosi 6. Jako rigger specjalizuje się w zdalnym 

sterowaniu, z Koncentracją na śmigłowcach o stałym kącie śmigieł. Może zdalnie sterować 

dowolnym pojazdem tego typu, na poziomie 8.  

Ares Dragon Wiz Kida wpakował się w nagłą burzę, więc Kid postanowił lądować, zanim ta rozpęta 

się na dobre. Helikopter jest duży (+2), a burza oznacza złe warunki (+2). Mając Sprzęg 

sterowania pojazdem pierwszego stopnia, Kid korzysta z modyfikatora -2. Szkoda, że nigdy 

jeszcze nie latał Dragonem (+1), ale przynajmniej nikt do niego nie strzela. Poziom trudności 

testu wyniesie 5 (poziom Prowadzenia Dragona) plus modyfikatory, w sumie 8. Wiz Kid wyrzuca 

1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 i 6. Przerzucając trzy szóstki, otrzymuje 1, 1 i 4, co daje ostatecznie 7, 7 i 10. 

Ostatnia kość ocala Idowi skórę - daje mu 1 sukces. Dragon ląduje bezpiecznie.  

 

KORZYSTANIE Z UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKICH 

 Czy gracz wie, jak nazywa się stolica Tir Tairngire? Czy zna skład orichalkum? Czy wie, 

jakie są zwykłe parametry użytkowe ISPO-złącza i dlaczego ork, którego właśnie załatwił 

odmownie, miał coś, co działało inaczej? Gracze pewnie nie posiadają tych informacji, ale ich 

postaci mogą je znać. Poniżej przedstawiamy zestawienie poziomów trudności sugerowanych 

podczas korzystania z różnych umiejętności akademickich.  

 

TABELA UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKICH 

Sytuacja Poziom trudności 

Postać szuka: 

wiedzy ogólnej 3 

wiedzy szczegółowej 5 

wiedzy trudnej 8 

wiedzy nieznanej/ zapomnianej 12 

 

Liczba 

sukcesów 

Rezultat 
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1 ogólne informacje, żadnych szczegółów 

2 szczegółowe dane, z przekłamaniami w niektórych mniej istotnych 

częściach 

3 szczegółowe dane, z lukami lub niejasnościami w niektórych mniej 

istotnych częściach 

4 Szczegółowe i dokładne informacje 

 

 

 Fastjack nie miał nigdy zbyt wiele wspólnego z magią, ale odebrał pewne wykształcenie 

akademickie (umiejętność Nauki fizyczne na poziomie 6). W jego ręce wpadł dziwny biały 

kamień, więc Fastjack chciałby dowiedzieć się, co to jest. Mistrz Gry, wiedząc, że to fragment 

ciała, które przeszło metamorfozę, w tajemnicy przed graczem ustala poziom trudności równy 12 

- kamień nie jest czymś naturalnym, a magia nie jest wiedzą popularną, zwłaszcza dla Fastjacka. 

Fastjack rzuca koścmi i uzyskuje 2 sukcesy. To za mało, by poznać całą historię, lecz Mistrz Gry 

informuje Jacka, iż z jego analizy wynika, że ma do czynienia z poddanym metamorfozie 

węglanem o rzadkiej strukturze, z uwagi na obecność pewnych czysto biologicznych struktur 

przypuszczalnie skamieliną. 

 

KORZYSTANIE Z UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH 

 Kiedy wykorzystuje się znajomość języków obcych, nieuzyskanie odpowiedniej liczby 

sukcesów oznacza zwykle niepełne powodzenie próby komunikacji, z możliwym niewłaściwym 

zrozumieniem przekazu. Mistrz Gry może zechcieć sam wykonywać rzuty, tak aby gracze nie byli 

pewni, czy udało im się przekazać to, co chcieli.  

 

TABELA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH 

Sytuacja Poziom trudności 

mowa w dialekcie 

(wariacje konkretnego języka) 

+2 

temat uniwersalny 

(głód, strach, funkcje ciała) 

2 

podstawowe zwroty 

(sprawy codzienne) 

4 

Temat skomplikowany 

(sprawy wyjątkowe/ niepowszechne zainteresowania) 

6 

Temat trudny 

(niemal każda kwestia techniczna) 

9 

Temat rzadki/ zapomniany 

(wiedza ściśle techniczna/ wiedza rzadka) 

11 
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 Piękna elfka podbiega do Dodgera, świergocząc coś po elfijsku. Jego znajomośćc tego 

języka jest minimalna (język elfijski 2). Rzuca dwoma koścmi i otrzymuje dwie szóstki. W efekcie 

uzyskuje 2 sukcesy. Dodger pojmuje, że dziewczyna prosi go o pomoc, gdyż ktoś ją śledzi (temat 

skomplikowany - poziom trudności 6). Kiedy elfka próbuje wyjaśnić, kim są śledzący i czego od 

niej chcą (temat trudny, poziom trudności 8), rozmowa staje się zbyt trudna dla Dodgera 

(wyrzucił 2 i 5) i nie może on złapać sensu jej wypowiedzi. Pal licho, ślicznotka jest w 

niebezpieczeństwie i trzeba jej pomóc! 

 

KORZYSTANIE Z WYPOSAŻENIA 

 Jak można zauważyć w Tabeli Wyposażenia, większość przedmiotów w świecie 

Shadowrun oznaczonych jest poprzez poziom lub stopień. Liczby te są jednak na ogół mało 

istotne. Sprzęt robi to, co ma robić, chyba że inne urządzenie zostanie mu przeciwstawione. 

Dobrym przykładem zależności działania-przeciwdziałania jest nadajnik radiowy i zagłuszacz. 

Dopóki transmisja nie jest zakłócana, wszystko działa świetnie i nie potrzeba żadnych testów. 

Jeśli jednak ktoś włączy zagłuszacz, trzeba wykonać test, aby sprawdzić, czy sprzętowi uda się 

zakłócić transmisję. Dla każdego z urządzeń rzuca się koścmi według jego poziomu, korzystając 

z poziomu przeciwstawnego urządzenia jako poziomu trudności. Remis oznacza brak efektu: 

urządzenie włączone jako pierwsze działa normalnie. Tak rozumiany poziom urządzenia jest dla 

tego sprzętu stopniem ESZ/ESAZ (Elektronicznego Środka Zapobiegawczego / Elektronicznego 

Środka Anty-Zapobiegawczego). 

Urządzenia elektroniczne bez stopnia ESZ/ESAZ (na przykład implantowane cyberradia) mogą 

być udoskonalane poprzez instalację obwodów ESZ/ESAZ. W celu ustalenia kosztu wystarczy 

podany koszt urządzenia pomnożyć przez stopień instalowanego obwodu ESZ/ESAZ. Tego 

stopnia używamy we wszelkich testach, jakie mistrz gry przeprowadza dla funkcjonowania 

sprzętu.  

 Sprzęt z podanym podstawowym kosztem w nujenach ma zawsze ESZ/ESAZ stopnia 1. 

Jeżeli nabywca chce otrzymać sprzęt w ogóle bez ESZ/ESAZ (nad którym elektronika 

zapobiegawcza dominuje automatycznie), koszt podstawowy mnożymy przez 0,75.  

 W przypadku urządzeń o wyższym niż 1 stopniu ESZ/ESAZ dodaje się tę wartość do 

poziomu Dostępności przedmiotu (Patrz poniżej). 

 

Dostępność 

Dostępność określa, jak łatwo można nabyć dany przedmiot i jak długo trwa jego poszukiwanie. 

Z pojęciem Dostępności związany jest Wskaźnik Uliczny wpływający na cenę przedmiotów 

nabywanych na czarnym rynku.  

 Obie wartości pomyślane są jako wskazówki dla mistrzów gry, którzy powinni podane 

wielkości dostosować do wymogów własnej kampanii i konkretnej sytuacji.  

 Kiedy postać zamierza nabyć coś, co jest legalne i powszechnie dostępne, może to zrobić 

bez trudu, chyba że Mistrz Gry ma jakiś powód, aby ograniczyć dostęp graczy do danego 

przedmiotu. Niektóre legalne urządzenia mają poziom Dostępności, który oznacza raczej 

ograniczoną podaż artykułu niż konieczność zakupu go "inną drogą".  
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Aby nabyć pożądany przedmiot, postać kontaktuje się z dostawcą, zwykle z fikserem, choć 

niekoniecznie (na przykład Mr. Johnson może mieć dostęp do niezwykle interesujących 

technologii). Konieczny jest tu Test Akwizycji, w którym Mistrz Gry rzuca liczbę kości równą 

Specjalnej Umiejętności dostawcy (np. umiejętność fiksera Organizacja sprzętu) bądź też 

zwykłej Etykiecie (ulicznej, korporacyjnej itd.), dodając +2 na poziomie trudności równy 

pierwszej części Kodu Dostępności. Dla niektórych przedmiotów, zwłaszcza tych o zmiennym 

poziomie, Mistrz Gry może zdecydować o zwiększeniu poziomu trudności Akwizycji o 1 za każde 

2 punkty poziomu przedmiotu.  

 Podstawowy czas uzyskania przedmiotu (stanowiący drugą część Kodu Dostępności - na 

prawo od kreski) dzielimy przez liczbę sukcesów z Testu Akwizycji, ustalając w ten sposób 

rzeczywisty czas oczekiwania na dostawę. Czas podstawowy może być podany w godzinach (h), 

dniach (d) lub miesiącach (m). Uzyskany z dzielenia czasu podstawowego przez liczbę sukcesów 

rzeczywisty czas informuje, jak długo dostawca załatwia dany przedmiot. W połowie tego czasu 

dostawca będzie już wiedział, czy dana rzecz jest osiągalna i skontaktuje się z nabywcą. Jeśli 

Mistrz Gry nie uzyskał sukcesów w Teście Akwizycji, dany przedmiot jest obecnie nieosiągalny.  

Kiedy dostawca kontaktuje się z nabywcą, należy wykonać Test Negocjacji. Postać rzuca koścmi 

według swojej umiejętności Negocjacji (lub Charyzmy czy innej umiejętności zbliżonej na Siatce 

Umiejętności) na poziomie trudności równym Sile Woli dostawcy. Dostawca robi to samo, 

przyjmując Siłę Woli nabywcy jako poziom trudności. Wartość transakcji równa jest cenie 

przedmiotu pomnożonej przez Wskaźnik Uliczny. Strona, która uzyskała więcej sukcesów 

(nabywca lub dostawca) zmienia cenę na swoją korzyść o 5 procent za każdy sukces powyżej 

sukcesów przeciwnika.  

 Jeżeli nabywany jest przedmiot o zwiększonym stopniu ESZ/ESAZ (większym od 1), jego 

Dostępność powinna być odpowiednio zmodyfikowana, a Wskaźnik Uliczny powinien wzrosnąć o 

0,1 za każdy stopień ESZ/ESAZ.  

 

TRANSPORT SPRZĘTU 

 Gracze mają zwykle tendencję do obładowywania się całym dostępnym sprzętem, od 

działek szturmowych do tosterów, razem z zapasami żywności i amunicji na jakieś pięć lat. Jeżeli 

ilość wyposażenia gracza wydaje się przesadzona, Mistrz Gry może wprowadzić następujące 

reguły Obciążenia: 

 Bez specjalnych przeszkód postać uniesie ciężar o wadze w kilogramach do 5 x Siła 

postaci.  

 Podwojenie powyższego ciężaru (do 10 kilogramów x Siła) wywoła u postaci zmęczenie 

równoważne Lekkiemu Ogłuszeniu, co zaznaczamy na Kontrolce Kondycji. 

 Postać niosąca trzykrotność takiego ciężaru (do 15 kilogramów x Siła) odczuwa 

zmęczenie Średnie, nie może biec, a jej Ruch zmniejszony jest o połowę.  

 Czterokrotność obciążenia (20 kilogramów x Siła) to już Ciężkie zmęczenie, niemożliwość 

biegu i spowolnienie Ruchu do jednej czwartej jego wartości. Cięższy ładunek spowodowałby 

omdlenie postaci z przemęczenia.  
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 Jeżeli postać ma zamiar jedynie podnieść ciężar, a nie przenosić go, może dodać Siła x k6 

kilogramów do swojego maksymalnego obciążenia (Siła x 20 kg). Postać zdoła utrzymać taki 

ciężar przez liczbę rund równą swojej Budowie. Dłuższy czas zwiększa Ogłuszenie postaci o 1 

kratkę na rundę.  

 

PERCEPCJA 

 Mistrz Gry podaje zwykle graczom oczywiste informacje o ich otoczeniu. Ale co z 

nie-tak-oczywistymi szczegółami? Czy ten korporacyjny goguś przy barze ma spluwę? Czy 

postać usłyszy zwinnego elfa skradającego się za nią w wąskiej uliczce? Czy wyczuje zapach orka 

ukrytego pod czarem niewidzialności? 

 Aby ustalić, czy postać świadoma jest tego typu szczegółów, Mistrz Gry testuje Percepcję 

postaci. Rzuca się liczbę kości według Inteligencji postaci na poziomie trudności zależnym od 

okoliczności. Postać wykonująca Test Percepcji rzuca koścmi, Mistrz Gry może takze życzyć sobie 

jednego testu dla całej drużyny, czego jednak nie powinien robić określając Zaskoczenie (Patrz 

Walka). W grupowym Teście Percepcji ustalamy średni poziom Inteligencji grupy i rzucamy 

wskazaną w ten sposób liczbę kości plus 1 kość za każdego członka grupy.  

 Test Percepcji wykonać można dla każdej sytuacji dotyczącej jednego z pięciu zmysłów: 

wzroku, słuchu, powonienia, dotyku czy smaku. Podstawowy poziom trudności wynosi 4, a 

odpowiednie modyfikatory odnajdujemy w Tabeli Modyfikatorów Testu Percepcji. Tabela ta nie 

obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, ma ona służyć jako zbiór wskazówek.  

 Niektóre kwestie, jak Ukrycie broni, mają przypisane konkretne wartości liczbowe, 

podane w Tabeli Sprzętu w rozdziale Sprzęt. Test Percepcji powinien przyjmować te wartości 

jako poziom trudności.  

 1 sukces oznacza, że ktoś coś zauważył. Skutki większej liczby sukcesów znajdujemy w 

Tabeli Sukcesu Testu Percepcji.  

 

TABELA MODYFIKATORÓW TESTU PERCEPCJI 

Sytuacja Modyfikator 

obserwator zdezorientowany +2 

Widok  

bardzo mały przedmiot +6 

przedmiot częściowo ukryty +2 

przedmiot w jaskrawych kolorach -2 

oczywiste działanie -4 

dyskretne działanie +4 

warunki widoczności Patrz Tabela Widoczności, Walka 

Dźwięk  

pojedynczy wystrzał -2 

pojedynczy wystrzał z wyciszeniem 0 

ogień seryjny -4 

ogień seryjny wyciszony -2 
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ciągły ogień automatyczny -6 

ciągły ogień automatyczny z wyciszeniem -2 

wybuch granatu -8 

krzyk człowieka -2 

dźwięk o parę pokoi dalej +2 

dźwięk na tym samym piętrze +4 

dźwięk o kilka pięter dalej +6 

obserwator ma włączone wzmocnienie słuchu poziom wzmocnienia lub -2 

Zapach  

Oczywisty odór -4 

Obecność innych silnych zapachów +2 

Dotyk  

Ekstremalna temperatura (zimno lub gorąco) -4 

Obserwator w rękawiczkach +2 

Smak  

oczywisty smak -4 

obserwator przeziębiony +2 

 

TABELA SUKCESU TESTU PERCEPCJI 

Liczba sukcesów Rezultat 

1 coś tam jest, nic więcej 

2 tam na pewno coś jest, obserwator domyśla się, jakiego 

rodzaju jest to coś 

3 obserwator wie, jakiego rodzaju jest ta rzecz i podejrzewa 

jej prawdziwą naturę 

4 i więcej obserwator wie, co to jest, ale bez dalszych badań nie 

pozna szczegółów 

 

CHOROBY I TOKSYNY 

Toksyny (narkotyki i trucizny) oraz choroby mogą powodować osłabienie/ uszkodzenie 

organizmu, któremu postać może przeciwdziałać w zwykły sposób. Wiele z nich ma też skutki 

uboczne dotykające postaci tak długo, jak długo te świństwa pozostają aktywne. Niektóre efekty 

uboczne pojawiają się tylko na pewnym etapie inwazji choroby czy toksyny na organizm postaci.  

 Środki zapobiegające skutkom toksyn określane są jako antidotum. Dodaje się ich poziom 

do wartości Budowy postaci przy Teście Odporności, pod warunkiem, że postać nie otrzymała 

jeszcze obrażeń. Jeżeli postać umiera wskutek toksyny (otrzymała Zabójcze Uszkodzenie 

organizmu), wstrzyknięcie właściwego antidotum traktowane jest jako profesjonalna pomoc 

(Patrz Pierwsza pomoc a rany zabójcze).  

 Istnieje wiele rodzajów szczepionek, które można wprowadzić do organizmu przed 

kontaktem z chorobą czy narkotykiem. Zapewniają one odporność na toksynę, postać nie musi 

więc nawet wykonywać Testu Odporności.  
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 Choroby i toksyny charakteryzuje zadawany poziom obrażeń i szybkosć działania.  

 Współczynnik szybkości informuje, po jakim okresie od zakażenia postać musi wykonać 

test Odporności. W przypadku toksyn następuje to zwykle natychmiast, natomiast jesli chodzi o 

choroby, okres ten może wydłużyć się do kilku godzin czy nawet dni. Ofiara wykonuje Test 

Odporności według kości Budowy, powtarzając ten test po każdym okresie wskazywanym przez 

szybkość toksyny, jeśli wciąż pozostaje ona aktywna. W tym czasie musi otrzymać pomoc 

medyczną.  

 Opis choroby czy toksyny precyzuje symptomy i skutki uboczne, zawiera informacje o 

możliwościach zakażenia i ewentualnych niezbędnych czynnościach specjalnych.  

 Podczas wykonywania Testu Odporności przyjmujemy Siłę toksyny (choroby) jako 

poziom trudności. Każde uzyskane 2 sukcesy obniżają obrażenia o 1 poziom.  

 

Toksyny 

 

Neuro-stun VIII 

Kod obrażeń: 6C Ogł.   Szybkość: 1 runda 

Opis: Dostaje się do organizmu w formie gazowej, poprzez układ oddechowy lub kontakt z nagą 

skórą. Na koniec rundy, w której postać zetknęła się z N-S VIII, otrzymuje Ogłuszenia. Nawet 

jeśli postaci uda się odeprzeć obrażenia, pozostaje ogólna dezorientacja przez okres jakiejś 

godziny, powodując podniesienie wszelkich poziomów trudności o +2.  

 

Narcoject 

Kod obrażeń: 6Z Ogł.   Szybkość: Działanie natychmiastowe 

Opis: Wstrzykiwana do organizmu. Może służyć do zatrucia strzałek, żeby ja bowiem 

wprowadzic do organizmu, wystarcza przebić skórę. Brak skutków ubocznych. 

 

Fugu - 5 

Kod obrażeń: 3Z    Szybkość: Działanie natychmiastowe 

Opis: Wstrzykiwana lub wprowadzana z pokarmem. Znakomita synteza jednej z najbardziej 

zabójczych neurotoksyn występujących w przyrodzie. Jeśli postać odeprze działanie, nie ma 

skutków ubocznych.  

 

Choroby 

 

VITAS-3 

Kod obrażeń: 6Z    Szybkość: 12 godzin 

Opis: Wirus aerozolowy roznoszony przez bliski kontakt lub dzielenie małej przestrzeni z osobą 

zarażoną. Po okresie wylęgu wywołuje gorączkę, dreszcze i wymioty, aż do obniżenia poziomu 

obrażeń do Lekkiego.  

 

BOHATEROWIE NIEZALEŻNI 
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 Mistrz Gry może wykorzystywać różnorodne archetypy postaci i kontaktów podane w tej 

książce dla tworzenia tzw. Bohater Niezależny (BN), z którymi gracze wchodzą w interakcje w 

trakcie gry. Często przedstawiona w podręczniku charakterystyka takiej postaci okaze się 

wystarczająca, w wielu jednak przypadkach konieczne będą modyfikacje w celu uzyskania 

lepszego efektu. Zaprezentowany system tworzenia postaci nie jest najlepszym sposobem 

tworzenia właściwych BN. System ten opracowano dla tworzenia początkujących postaci, a nie 

Bohaterów Niezależnych o różnym poziomie doświadczenia. Zasadnicza różnica polega na tym, 

że BN nie musi być dostosowany do niczego poza rolą, jaką Mistrz Gry wyznaczył mu w swym 

scenariuszu. Atrybuty, umiejętności i sprzęt BN powinny wynikać z jego roli, a nie systemu 

tworzenia postaci. 

 Jeżeli Mistrz Gry zechce skorzystać z systemu tworzenia zaawansowanych BN, pomocna 

może być poniższa zasada: skorzystaj z systemu tworzenia postaci, ale za każde 2 lata 

doświadczenia BN zwiększa punkty Atrybutów, Umiejętności i Zasobów o 10 procent. Dla BN, 

które są w interesie dłużej niż 10 lat, zwiększamy punkty o 10 procent za każde 4 lata powyżej 

10. Właściwe przyrosty dla BN działającego w branży 25 lat to 50 procent za pierwsze 10 i jeszcze 

30 procent za kolejne 15 lat (brak 1 roku do pełnych 16, więc nie 40 procent), co daje razem 

wzrost o 80 procent.  

 Inny sposób na tworzenie bardziej doświadczonych, a właściwie bardziej niebezpiecznych 

BN, to korzystanie ze Stopni Zagrożenia.  

 

STOPNIE ZAGROŻENIA 

 Stopnie zagrożenia to metoda na zwiększenie siły BN bez wdawania się w żmudny proces 

tworzenia postaci. Każdy punkt Stopnia Zagrożenia daje BN dodatkową kość do dowolnego testu, 

ofensywnego czy defensywnego. Kości Stopnia Zagrożenia funkcjonują inaczej niż Pule Kości: są 

one zawsze dostępne i nie trzeba ich odnawiać. Liczba kości równa Stopniowi Zagrożenia 

dostępna jest dla wspomagania wielu testów w tej samej Fazie Walki. Jeżeli jednak korzystamy 

ze Stopni Zagrożenia, nie używamy zwykłych Puli Kości danego BN.  

Nie istnieje jedynie słuszna metoda określania Stopnia Zagrożenia właściwego dla danego BN, 

ponieważ Shadowrun takze nie podaje łatwego sposobu jednoznacznego określenia siły postaci. 

Możliwe sa następujące rozwiązania: 

 1. Wyznaczenie Stopnia Zagrożenia na podstawie Tabeli Wykorzystania Umiejętności 

(Patrz Umiejętności). Wybieramy pasujące do tworzonego BN określenie z pierwszej kolumny 

(rodzaj zadania), a następnie z drugiej kolumny odczytujemy właściwy Stopień Zagrożenia.  

 2. Dajemy BN Stopień Zagrożenia zależny od całkowitej Karmy drużyny (Patrz Karma), 

w stosunku na przykład 1 punktu Stopnia Zagrożenia na 100 zarobionych punktów Karmy. 

 Przypuszczalnie każdy Mistrz Gry będzie nieco eksperymentować, zanim znajdzie swój 

najlepszy sposób określania Stopnia Zagrożenia.  

 Stopień Zagrożenia nie jest dodawany do Kości Inicjatywy podczas określania Inicjatywy 

BN. Korzystamy wtedy ze standardowej formuły Reakcja plus Kości Inicjatywy.  

 Podczas ustalania całkowitego chybienia Kości Stopnia Zagrożenia traktujemy jak kości z 

Puli Walki (Patrz Pula Walki). 
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DZIAŁANIE BN 

Bohaterów Niezależnych charakteryzuje sprawność zawodowa i odwaga w ogniu walki. BN 

może być określony jako Przeciętniak, Przeszkolony, Półprofesjonalista i Profesjonalista. 

Sprawność zawodowa BN decyduje o tym, jak długo po zranieniu BN będzie walczył. Mistrz Gry 

powinien wziąć pod uwagę sprawność zawodową postaci, gdy wplącze się ona w walkę, lecz nie 

powinien czuć się skrępowany tą wartością.  

 

Bohater Niezależny - Przeciętniak (poziom 1) 

 Przeciętniak nie jest ani przygotowany, ani przyzwyczajony do walki. Jego reakcje są 

wadliwe, powolne, bez planu. Przykładem BN - Przeciętniaka jest zwykły przechodzień, niewolnik 

etatu itp.  

 Przeciętniak wycofa się z walki lub przestanie walczyć, gdy tylko otrzyma Lekką ranę. 

Mistrz Gry może wykonać test Siły Woli (4) dla BN, by określić, czy potrafi on się zmusić do 

dalszej walki.  

 

Bohater Niezależny - Przeszkolony (poziom 2) 

Przeszkolony BN uczestniczyl w jakims szkoleniu wojskowym i/ lub brał udział w walce. Będzie 

walczył, dopóki sytuacja nie obróci się wyraźnie na jego niekorzyść. Działa rozsądnie, w sposób 

zaplanowany, choć brak mu zimnej krwi prawdziwego zawodowca. Przykładem takich postaci 

mogą być uliczni gliniarze, szeregowi strażnicy korporacyjnej służby bezpieczeństwa, itp.  

 Przeszkolona postać wycofa się z walki lub przestanie walczyć po otrzymaniu Średniej 

rany. Mistrz Gry może wykonać test Siły Woli (4) dla BN, by określić, czy potrafi on się zmusić do 

dalszej walki.  

 

Bohater Niezależny - Półprofesjonalista (poziom 3) 

 Półprofesjonalista ma za sobą specjalistyczne przeszkolenie bojowe, trening w walce i 

raczej wie, co robi. Nie jest głupi i nie będzie podejmował zbędnego ryzyka. Przykładem takiej 

postaci może być zawodowy ochroniarz, najemnik, doświadczony glina lub pracownik służby 

bezpieczeństwa itp.  

 Półprofesjonalista wycofa się z walki lub przestanie walczyć po otrzymaniu Ciężkiej rany. 

Mistrz Gry może wykonać test Siły Woli (4) dla BN, by określić, czy potrafi on się zmusić do 

dalszej walki.  

 

Bohater Niezależny - Profesjonalista (poziom 4) 

 Profesjonalista żyje walką. Nie przerwie walki aż do gorzkiego końca, chyba że jego 

osobiste interesy podyktują mu takie rozwiązanie. Przykłady takich postaci to shadowrunnerzy, 

elitarne jednostki policji albo służb bezpieczeństwa, lub ważni BN (według osądu Mistrza Gry). 

 

PASER NA NASZ TOWAR 
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 Postać posiada chip optyczny pełen gorących danych, świeżo ściągniętych z bazy danych 

jakiejś korporacji. Na dodatek ma na karku jakichś goryli nasłanych przez grubą rybę, której 

nadepnęła na odcisk. Jak sobie dać radę z tym wszystkim? 

 Jeżeli zespół pracuje na zlecenie i ma umówionego odbiorcę na towar, ignorujemy 

poniższe reguły. Jeśli jednak posiada gorący towar, a nie ma komu go sprzedać, czas szukać 

pasera. Paserem może być na przykład ktoś z kręgu codziennych kontaktów zespołu - fikser lub 

talizmaniak - to zależy od rodzaju towaru na sprzedaż.  

 

SZUKANIE PASERA 

 Znalezienie pasera wymaga udanego Testu Etykiety (Ulica). Podstawowy poziom 

trudności wynosi 4, z uwzględnieniem modyfikatorów z Tabeli Szukania Pasera. 

 

TABELA SZUKANIA PASERA 

Sytuacja Modyfikator 

korzystanie ze stałego kontaktu -1 

sprzedaż standardowego sprzętu -1 

sprzedaż zaawansowanego technologicznie czy w inny sposób 

wyjątkowego towaru 

 

+1 

sprzedaż gorącego towaru +3 

z policją na karku +1 

z korporacją lub organizacją przestępczą na karku +2 

sprzedaz towaru magicznego (fokus, formuła czaru itp.) +2 

 

 

TOWAR 

 Większość paserów najpierw kupi to, co łatwo sprzedać, zanim wda się w jakieś bajery. 

Paser preferuje zwykle następujący porządek zakupów: 

 

Standardowy sprzęt: 

 broń, odzież, pancerze, pojazdy, biżuteria, limity bankowe (pieniądze) itp. 

 

Towar zaawansowany technologicznie: 

 znaczące dane, sprzęt, wyniki badań itp. 

 

Gorący towar: 

 przedmioty unikalne, niektóre dane, prototypy, opisy nowych procesów 

technologicznych, przedmioty magiczne, wszystko, co było własnością dużego, dużego 

chłopczyka i czego nie można zastąpić.  

 

 Jeśli grupa łączy swe wysiłki w celu znalezienia pasera, do testu używamy średniej 

wartości Etykiety (Ulica) zespołu plus 1 kość za każdego członka grupy. Rzut na poziomie 
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trudności 4 zmodyfikowanym zgodnie z wskazaniami powyższej tabeli. Każda z postaci, które 

dołączały swą Etykietę do średniej, musi być obecna w miejscu spotkania. W przeciwnym razie 

paser wystraszy się i spotkanie nie dojdzie do skutku.  

 Sukcesy uzyskane w Teście Poszukiwania pasera można wykorzystać w dwojaki sposób. 

 

Pchnąć towar szybko 

 Podstawowy czas szukania pasera i organizacji spotkania to 10 dni. Sukcesy mogą skrócic 

ten czas (najwyżej do 1 dnia). Każdy kolejny dzień spędzony na poszukiwaniu pasera zwiększa 

szanse, że były właściciel towaru dowie się, kto chce go opchnąć. Pod koniec każdego dnia Mistrz 

Gry rzuca liczbę kości równą liczbie spędzonych już na szukaniu pasera dni na poziomie trudności 

6. Jeden sukces wystarczy, aby zli goście trafili na trop postaci graczy. Jeśli Mistrz Gry uważa, że 

źli faceci załatwia postaci graczy, może urządzić zasadzkę w miejscu spotkania. 

 

Znaleźć pasera z dużą kasą 

 Paserzy nie są wszechmocni: to tylko zwyczajni biznesmeni próbujący nieuczciwie zarobić 

kilka nujenów. Zamiast wykorzystać swoje sukcesy na skrócenie czasu poszukiwań, grupa może 

przeznaczyć je na zwiększenie zasobności portfela znalezionego pasera. Podstawową kwotę 

środków finansowych do dyspozycji pasera Mistrz Gry określa rzucając w tajemnicy 2k6 i mnożąc 

rezultat przez 100 000 ¥. Wartość tę mnożymy następnie przez liczbę sukcesów, jaką grupa 

przeznacza na znalezienie zasobnego pasera, ustalając całkowitą sumę pieniędzy do dyspozycji 

pasera w trakcie spotkania. Oczywiście ustalona w ten sposób kwota nie oznacza pieniędzy, 

które paser chce wydać, a jedynie te, które są mu dostępne.  

 

SPOTKANIE 

 Spotkanie może nastąpić gdziekolwiek. W jego trakcie wykonujemy Test Negocjacji 

pomiędzy jedną z postaci a paserem. Każda ze stron rzuca kości według własnej Negocjacji na 

poziomie trudności równym Sile Woli przeciwnika. Oczywiście żadna ze stron nie dowierza 

drugiej, co powoduje obustronny modyfikator +2 do poziomu trudności. Atrybuty pasera ustala 

Mistrz Gry.  

 Podstawowa cena każdego towaru to 30 procent jego rzeczywistej wartości, według Tabeli 

Sprzętu. Dla innego rodzaju towaru cenę wyznacza Mistrz Gry.  

 Strona, która wygrała Test Negocjacji, zmienia cenę na swoją korzyść o 5 procent za 

każdy sukces netto. Jeżeli wygrał paser, cena transakcji nie spada poniżej 10 procent wartości 

towaru. Jeśli wygrali shadowrunnerzy, cena nie wzrasta powyżej 50 procent wartości towaru.  

 Paser niemal na pewno będzie miał wystarczającą obstawę, aby zapewnić sobie 

gwarancję, iż grupa porzuci wszelkie myśli o nierzetelnych praktykach handlowych. Jeśli byli 

właściciele towaru dowiedzieli się o spotkaniu, bez wątpienia również oni wezmą w nim udział.  

 

 

BOGATE ŻYCIE W GŁĘBI CIENIA 
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 Mogłoby się wydawać, że większość postaci świata Shadowrun spędza całe życie w 

barach, nie jest to jednak prawdą. Każda postać ma swój styl życia, ściśle związany z jego 

poziomem. Poniższe informacje pomogą wypełnić życie postaci zdarzeniami mającymi miejsce 

pomiędzy przygodami. Bardzo istotny jest wpływ poziomu życia postaci na jej leczenie, opisany 

na końcu rozdziału Walka.  

 Poziom życia wyznacza jakość codzienności postaci i koszty jej utrzymania - mieszkanie, 

żywność, rozrywki, odzież itd. Koszty te nie obejmują elektronicznych gadżetów, broni, 

magicznych przedmiotów, wynajmu specjalistów i tym podobnych wydatków. Gracz i Mistrz Gry 

mogą też rozwijać dodatkowe ciekawe szczegóły codziennego życia postaci.  

 Wariacje sa niemal nieograniczone. Na przykład postać może mieszkać w opuszczonym 

budynku, ale zainstalować tam tyle udogodnień, że w rzeczywistości będzie to życie w luksusie. 

Utrzymanie tych wszystkich gadżetów, ochrona, dopływ utensyliów i do tego zachowanie 

pozorów nędzy kosztuje tyle, co utrzymanie posiadłości w najlepszej dzielnicy.  

Postać o przynajmniej średnim poziomie życia może utrzymywać gości, co kosztuje 10 procent 

jej własnych kosztów utrzymania za każdą dodatkową osobę. Możliwe jest też utrzymywanie 

kogoś na niższym od własnego poziomie, wtedy płacimy 10 procent kosztu niższego poziomu 

życia. Często tak właśnie utrzymuje się służbę.  

 

POZIOM ŻYCIA: LUKSUS 

 Luksus to to, co najlepsze: wielkie eleganckie posiadłości, mnóstwo najnowszych 

elektronicznych zabawek, najlepsze jedzenie, napoje i co-tylko-chcesz. Postać ma cały sztab 

sluzby domowej (lub urządzeń technicznych) do wykonywania przyziemnych czynności. Ma 

wspaniały samochód, może nawet najnowszy sportowy model czy snobistyczną limuzynę. Czy 

mieszka się w wielkim domu, na wspaniałym rancho czy w królewskim apartamencie najlepszego 

hotelu, jest to życie dla zwycięzców w grze zwanej biznesem: dla członków ścisłego zarządu 

korporacji, wysokich urzędników państwowych, wysoko postawionych członków yakuzy i 

najlepiej opłacanych shadowrunnerów.  

Wydatki miesięczne: 100.000 ¥ i więcej, więcej, więcej!!! 

 

POZIOM ŻYCIA: WYSOKI 

 Żyć na wysokim poziomie to mieć duży dom lub apartament, dobre jedzenie i całą te 

technikę, która czyni życie wygodnym. Co z tego, że nie ma się wszystkich luksusów dostępnych 

grubym rybom - nie ma się też tylu wrogów, co one. Ma się mieszkanie w strefie chronionej, a jak 

nie, to płaci się za ochronę szefowi lokalnej policji czy gangu. Skromna pomoc domowa lub 

odpowiedni sprzęt załatwia większość codziennych spraw. Wygodny samochód stoi w garażu. To 

jest życie dla dobrze sytuowanych osób z obu stron granicy prawa: członków średniego szczebla 

zarządu, starszych yakuzy itp.  

Wydatki miesięczne: 10.000 ¥ 

 

POZIOM ŻYCIA: ŚREDNI 
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Średni poziom życia nie daje może tego, co najlepsze, ale dzięki niemu jest się takze daleko od 

tego, co najgorsze. Pozwala na miły domek lub mieszkanko, z wieloma wygodami. Zgoda, jada 

się syntetyki na zmianę z prawdziwym żarciem, ale przynajmniej ma się autokucharza, dzięki 

któremu wszystko ma jakiś smak. Postać ma sensowny samochód albo kartę do metra pierwszej 

klasy. To poziom życia dobrze zarabiających etatowców czy przestępców. 

Wydatki miesięczne: 5000 ¥ 

 

POZIOM ŻYCIA: NISKI 

 Na tym poziomie postać ma mieszkanie i nikt nie będzie się jej specjalnie naprzykrzać, 

jeśli tylko dobrze zarygluje drzwi. Posiłki jada regularnie. Może nutrasojowe kotleciki nie są zbyt 

smaczne, ale przynajmniej ciepłe. W godzinach obsługi w mieszkaniu jest woda i prąd. Kiedy 

trzeba gdzieś jechać, jedzie się metrem. To życie robotników, drobnych kanciarzy, życiowych 

nieudaczników, ludzi, których szczęście się skończyło i tych, co dopiero pną się w górę.  

Wydatki miesięczne: 1000 ¥ 

 

POZIOM ŻYCIA: SLUMSOWY 

Życie jest brudne przez większość czasu, tak jak i postać na tym poziomie. Jada się syntetyki, 

dodając smaki zakrapiaczem do oczu. Mieszkanie to hala fabryczna przerobiona na baraki, z 

pokojami wielkości toalet, albo wynajęta na noc komórka o gabarytach trumny. Gorzej może być 

już tylko na ulicy. 

Wydatki miesięczne: 100 ¥ 

 

POZIOM ŻYCIA: ULICZNY 

 Postać żyje na ulicach! Śpi w kanałach, ruinach albo pod mostem - każde takie miejsce na 

nocleg jest OK. Jedzenie - jak się coś znajdzie, kąpiel - wspomnienie z dzieciństwa, ochrona - 

zrób to sam. Dół życiowej drabiny zajmowany przez outsiderów wszelkiej maści.  

Wydatki miesięczne: 0 ¥ !!! 

 

POZIOM ŻYCIA: HOSPITALIZACJA 

 To specjalny poziom życia, stosowany tylko wtedy, gdy postać jest chora lub ranna. 

Postać przebywa w szpitalu - prawdziwym, w małej klinice wyposażonej jak szpital albo nawet w 

prywatnym lokum z odpowiednim sprzętem. Ten styl życia nie jest przypisany do postaci: płaci 

się zań osobno, dopóki się nie wyzdrowieje lub nie kopnie w kalendarz - jedno z dwóch.  

Wydatki dzienne: 500 ¥ za opiekę standardową, 1000 ¥ za intensywną terapię.  

 

OPŁACANIE WYDATKÓW 

 Postać musi co miesiąc bulić nujeny, aby utrzymać swój poziom życia. Pominięcie 

płatności może skończyć się zadłużeniem i obniżeniem poziomu życia.  

 Każdego miesiąca, gdy postać nie ureguluje swych płatności, rzucamy 1k6. Jeżeli wynik 

jest wyższy niż liczba miesięcy zaległości, nie ma problemu. Płatność wchodzi w debet bankowy 
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będący częścią związanych z poziomem życia przywilejów. Jeśli postać zapłaci następnym 

razem, będzie OK. 

 Jeśli wynik rzutu jest mniejszy lub równy liczbie zaległych miesięcy, postać ma problem. 

Jej poziom życia spada o jedno miejsce w dół. Oznacza to eksmisję z zajmowanego domu, zajęcie 

części mienia itp. 

 Postać ma też wtedy dług w wysokości miesięcznej kwoty wydatków z poprzedniego 

poziomu życia. Jeśli działa raczej legalnie, jest to dług wobec banku. Jeśli zas jest przestępcą lub 

kimś ze strefy cienia, dług ten dotyczy raczej mniej formalnych zobowiązań. W konsekwencji 

może dojść do niemiłych spotkań ze specjalistami w zakresie windykacji należności. Po wyjściu 

ze szpitala postać może uregulować ten dług. I lepiej, żeby to zrobiła. Rynek na świeże organy 

do transplantacji zawsze jest chłonny. Wyrażenie "Oddasz tę forsę, choćbym miał ją z ciebie 

wydrzeć" nabrało w roku 2053 zupełnie nowego znaczenia.  

 

WYKUPIENIE POZIOMU ŻYCIA 

 Postać może wykupić sobie określony poziom życia na stałe, deponując jednorazowo 

równowartość wydatków za 100 miesięcy. Tak więc 10 milionów nujenów zapewni ci życie w 

luksusie do końca twych dni. Zasada ta dotyczy inwestycji kapitałowych, funduszy powierniczych 

i innych mechanizmów finansowe zarabiających na utrzymanie postaci. Uważa się jednak, że 

mało jest sensu w deponowaniu 10.000 ¥ dla zapewnienia sobie stałego poziomu życia 

slumsowego, no, chyba że ktoś chce sobie tanio zapewnić miejsce na odskok.  

 W życiu nie ma jednak nic pewnego. Postać może utracić wykupiony poziom życia na 

skutek działań wroga lub fatalnego pecha. Deker może wykasować twoje konta do zera, a twoje 

posiadłości mogą przypadkiem eksplodować. Te rzeczy zależą od tego, jak nachlapałeś sobie w 

życiorysie, a nie od tego, ile masz na koncie.  

Wykupiony średni lub wyższy poziom życia można sprzedać. Jeśli postać da swojemu maklerowi 

parę miesięcy na dokonanie legalnych transakcji, rzucamy dwiema koścmi. Wynik mnożymy 

razy 10 procent ustalając w ten sposób, jaką część zdeponowanej sumy udało się odzyskać. Jeśli 

postać jest osobą ze strefy cienia (brak S.I.O.), rzucamy tylko 1 kością. Podobnie postępujemy 

w przypadku, gdy postać spieszy się albo dokonuje sprzedazy przez pełnomocnika, z uwagi na 

swoją sytuację.  

 

KARMA 

 W systemie Shadowrun Karma jest miarą doświadczenia, które postać zdobywa w czasie 

przygody. Nie dostaje się Karmy za doniesienie ciuchów do pralni, chyba że pralnia znajduje się 

w miejskiej strefie otwartego ognia. Karma służy do doskonalenia Atrybutów, umiejętności i 

zasobów specjalnych.  

 Punktami Karmy nagradzamy graczy po zakończeniu przygody, niekoniecznie po każdej 

sesji gry. O tym, kto dostanie Karmę i ile, decyduje Mistrz Gry. Każda postać w grupie otrzymuje 

Karmę za niektóre czyny, za inne zaś dostają ją pojedynczy gracze.  

 Każdy ocalały członek zespołu dostaje Karmę za przeżycie, za wykonanie misji oraz za 

stopień jej niebezpieczeństwa.  
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 Pojedynczy gracz może dostać Karmę za dobre odgrywanie swojej postaci, twardą walkę, 

ułożenie chytrego planu, wyjątkowe szczęście i inne osobiste zasługi.  

 90 procent otrzymanej przez postać Karmy to tzw. Dobra Karma, wykorzystywana do 

długofalowego doskonalenia postaci. Pozostałe 10 procent wchodzi do Puli Karmy, którą 

wykorzystuje się do natychmiastowego ocalenia własnej skóry. Poziom Dobrej Karmy i Puli 

Karmy postaci mierzony jest oddzielnie. Zaokrąglenia wykonujemy zawsze na korzyść Dobrej 

Karmy. 

 

DOBRA KARMA 

 Dobra Karma służy doskonaleniu poziomu Atrybutów i umiejętności postaci pomiędzy 

przygodami. Postać może podnieść wartość Atrybutu Fizycznego lub Umysłowego o 1 punkt, 

płacąc tyle punktów Karmy, ile wyniesie nowy poziom Atrybutu. Podniesienie Siły z 5 na 6 

kosztuje 6 punktów Dobrej Karmy.  

 Poziom Atrybutu nie może jednak przekroczyć rasowego maksimum. Jednak za zgodą 

Mistrza Gry opłacenie podwójnej stawki w punktach Dobrej Karmy może podnieść Atrybut ponad 

tę wartość. Na przykład człowiek podnoszący Siłę z 6 do 7 musiałby zapłacić 14 punków Dobrej 

Karmy. Mistrz Gry powinien raczej zniechęcić graczy do podnoszenia Atrybutów powyżej 1,5 

wartości maksimum danej rasy.  

 Dobra Karma może też podnieść wartość Atrybutów, które z jakichś przyczyn zostały 

obniżone. Jednak wykorzystywanie Karmy w celu bezpośredniego podnoszenia Reakcji, Esencji 

i Magii jest NIEDOPUSZCZALNE. Reakcja może zmienić swą wartość wraz ze zmianą Zwinności 

lub Inteligencji.  

 

Umiejętności 

 Również poziom umiejętności może być zwiększany za pomocą Dobrej Karmy. Po 

zapłaceniu odpowiedniej liczby punktów Karmy poziom umiejętności wzrasta o 1.  

 Po rozpoczęciu gry doskonalenie ogólnych umiejętności, Specjalizacji i Koncentracji 

postaci przebiega oddzielnie. Zwiększanie poziomu ogólnej umiejętności nie zwiększa 

automatycznie poziomu Koncentracji itd.  

 

KOSZT UMIEJĘTNOŚCI W PUNKTACH DOBREJ KARMY 

Umiejętności ogólne 2 x nowy poziom 

Koncentracje   1,5 x nowy poziom 

Specjalizacje 1 x nowy poziom 

Języki 1 x nowy poziom 

 

 Iris specjalizuje się w Broni palnej. Jej aktualne zdolności to Broń palna 1, Pistolety 3 i 

Beretta 101T - wybrana przez Iris broń - 5.  

 Podniesienie przez nią poziomu umiejętności Broń palna z 1 na 2 kosztuje 4 punkty 

Karmy. 

 Podniesienie poziomu Koncentracji Pistolet z 3 na 4 kosztuje 6 punktów Karmy. 
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 Podniesienie jej Specjalizacji w Beretcie 101T z 5 na 6 kosztuje 6 punktów Karmy. 

 

Nowe Koncentracje zależą od poziomu posiadanych umiejętności ogólnych. Jeśli postać 

ma umiejętność Broń palna 4 i chce uzyskać Koncentrację Pistolety 5, Koncentracja kosztować 

będzie 5 x 1,5, czyli 8 punktów Karmy.  

Nowe Specjalizacje zależą od poziomu posiadanych Koncentracji. Jeśli postać nie ma 

odpowiedniej Koncentracji, korzystamy z umiejętności ogólnej. Jeśli więc chce poprawić swą 

biegłość w strzelaniu z Remingtona Roomsweepera, podnosząc ją na poziom 5, będzie to 

kosztować 5 punktów Karmy (5 x 1).  

 Nowe umiejętności kosztują 1 punkt Karmy za poziom 1.  

 Mag hermetyczny musi mieć swobodny dostęp do biblioteki na temat rzucania czarów  o 

stopniu równym lub większym od poziomu umiejętności rzucania czarów, jaki chce osiągnąć.  

 

PULA KARMY 

 Jedna dziesiąta (z zaokrągleniem w górę) Karmy uzyskanej przez postać przechodzi do 

Puli Karmy postaci. Postać może z niej korzystać w trakcie pojedynczej sceny, ale po 

wyczerpaniu Pula Karmy nie odnawia się więcej w trakcie tej sceny. Pełna wartość Puli Karmy 

dostępna będzie ponownie od początku następnej sceny. (Co to jest pojedyncza scena? Chodzi 

tu o pojedynczy etap, rozdział opowieści, jaką jest scenariusz. Może to być eksploracja 

konkretnego budynku czy tez kompleksu budynków, strzelanina lub seria strzelanin. Zwykle 

przyjmujemy, że jeśli postaci miały czas na złapanie oddechu, to odpoczynek ten oddziela dwie 

sceny od siebie.) 

 Punkty pochodzące z Puli Karmy można wykorzystywać w różny sposób.  

   

Poprawianie rzutów 

 Postać może wydać 1 punkt Karmy na poprawienie rzutu wszystkimi kośćmi, których 

wynik nie dał sukcesu w teście. Na przykład gracz rzuca 4 kośćmi i uzyskuje 2 sukcesy. Za 1 

punkt Karmy wolno mu rzucić ponownie pozostałymi 2 kośćmi. Proces ten można powtarzać 

podczas każdego testu tak długo, aż wszystkie kości dadzą sukcesy albo postaci skończy się 

Karma, z tym że z każdą kolejną poprawką koszt w punktach Karmy wzrasta o 1. 

 

Uniknięcie nieszczęścia 

 Punkty Karmy pozwalają na obejście Reguły Jedynki. Jeśli postać wyrzuci 1 na wszystkich 

kościach, oznacza to zwykle fatalnego pecha. Wydatek 1 punktu Karmy może zmienić to 

nieszczęście w zwykłą porażkę. Nie jest wtedy możliwe wydawanie następnych punktów Karmy 

na poprawienie tego testu.  

 

Zakup dodatkowych kości 

 Postać może wydać 1 punkt Karmy na zakup dodatkowej kości do testu, maksymalnie do 

poziomu testowanego Atrybutu lub umiejętności (nie uwzględniając żadnych Puli Kości). 

Kupione za Karmę kości funkcjonują w zwykły sposób.  



 311 

 

Zakup sukcesów 

 Istnieje możliwość zakupu samych sukcesów w cenie 1 punktu Karmy za 1 sukces, jednak 

wchodzą tu w grę dwie dodatkowe kwestie. Po pierwsze, postać musi uzyskać przynajmniej 1 

"normalny" sukces podczas testu. Jeśli nie uzyskamy sukcesu zwykłą drogą, nie zdobędziemy go 

za Karmę. Po drugie, punkty Karmy wydane na zakup sukcesów znikają na zawsze (Ojej!). 

Punkty te nie powrócą wraz z odświeżeniem Puli Karmy przy następnej scenie. Trzeba zarobić na 

nową Karmę.  

 

Transfer do Puli Karmy zespołu 

 Postać może dokonywać permanentnego transferu punktów z własnej Puli Karmy do Puli 

Karmy zespołu. Punkty te oddaje się na zawsze - nie można odzyskać ich nawet wtedy, gdy 

opuści się zespół. (Co to takiego, ta Pula Karmy Zespołu? Czytaj dalej!) 

 

PULA KARMY ZESPOŁU 

 Tak jak postać ma swoją Pulę Karmy, tak i zespół Shadowrunnerów ma swoją. Członkowie 

zespołu oddają punkty z własnych Puli Karmy do Puli Karmy zespołu. Punkty z Puli Karmy zespołu 

można wykorzystywać tak samo jak punkty z indywidualnej puli postaci, ale stają się dostępne 

dla wszystkich członków grupy.  

 Pula Karmy zespołu odświeża się z każdą nową sceną, tak samo jak pula Karmy postaci. 

Punkty wydatkowane z Puli Karmy zespołu na zakup sukcesów znikają na zawsze, tak jak przy 

indywidualnej puli postaci.  

 Kiedy grupa ustala, że będzie stanowić zespół, tworzy się listę członków, a każdy z nich 

musi przenieść przynajmniej 1 punkt Karmy z własnej puli do Puli Karmy zespołu. Dodatkowe 

punkty można przenosić do puli zespołu pomiędzy scenami lub przygodami.  

 Punktów nie wolno zabierać z Puli Karmy zespołu, chyba że któryś z członków grupy 

odchodzi (albo zostaje wyrzucony). W takiej sytuacji Pula Karmy zespołu zmniejsza się o połowę. 

Odchodząca postać nie zabiera tych punktów ze sobą, a jeśli kiedyś przyłączy się do grupy 

ponownie, musi wnieść nowe punkty do puli zespołu. Stracone punkty nie powracają.  

 Kiedy do zespołu przyłącza się nowy członek, ma obowiązek przenieść przynajmniej 1 

punkt do Puli Karmy zespołu.  

 Nie następuje utrata punktów Karmy z puli zespołu, jeśli jeden z członków grupy ginie, 

natomiast postać przychodząca na miejsce poległego członka jest traktowana jako nowy członek 

zespołu.  

 Postać może być członkiem więcej niż jednego zespołu shadowrunnerów, ale każdy 

dodatkowy zespół, do którego należy, zmniejsza liczbę punktów przenoszonych przez tę postać 

do Puli Karmy zespołu. Rzeczywista wartość transferowanych punktów to liczba punktów 

wydatkowanych przez postać minus liczba dodatkowych grup, których jest ona członkiem. Jeżeli 

postać należy do dwóch zespołów, transfer 1 punktu do Puli Karmy zespołu (dowolnego z tych 

dwu) kosztuje postać 2 punkty Karmy.  
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 Punkty z Puli Karmy zespołu mogą być wykorzystane tylko wtedy, gdy zgadza się na to 

większość członków grupy. Nie wymaga się udziału wszystkich członków zespołu w danej scenie, 

aby można było korzystać z puli zespołu, ale wszyscy obecni muszą głosować. W przypadku 

remisu głosów, decyzję podejmuje Mistrz Gry. 

 

SZYBKIE TWORZENIE SYSTEMÓW W MATRYCY 

 Ten fragment rozdziału przedstawia szybki system pozwalający Mistrzowi Gry na "losowe" 

tworzenie systemów komputerowych w Matrycy. Szybki system przydaje się w chwilach, gdy 

gracze nabierają przekonania, że za ich ostatnimi kłopotami stoi Crown Imperial Corporation, i 

namawiają dekera na małą wycieczkę po Matrycy ("No problemo. Włamię się w ten ich złom i 

wypruję z niego te pliki").  

 Przygotujmy mu gorące powitanie. 

 

OKREŚLENIE KODU ZABEZPIECZENIA 

 Aby ustalić podstawowy Kod Zabezpieczenia Mistrz Gry może po prostu wybrać właściwy 

albo rzucić k6 i odczytać wynik w poniższej tabeli. Im gorętszy system, tym wyższy podstawowy 

Kod Zabezpieczenia. 

  

TABELA LOSOWEGO WYBORU KODU ZABEZPIECZENIA 

rzut 1k6 Kod Zabezpieczenia 

1-2 Zielony 

3-5 Pomarańczowy 

6 Czerwony 

 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY SYSTEMU 

 Aby stworzyć architekturę systemu, Mistrz Gry wykonuje serię rzutów, które określają 

każdy węzeł w systemie. Nowe punkty dodajemy dopóty, dopóki system nie wydaje się 

kompletny. Generując każdy kolejny węzeł, nanosimy go na mapę systemu.  

 Pierwszy węzeł to zawsze WDS, przez który deker wchodzi do systemu. Rysujemy drugi 

węzeł, PP (WDS zawsze łączy się z PP), i linię od WDS do PP.  

 Teraz PP jest punktem bieżącym. Rzucamy 1k6 i odnajdujemy wynik w kolumnie PP Tabeli 

generacji punktów, ustalając w ten sposób następny węzeł. Kreślimy linię od PP do nowego 

punktu. Zwykle następny węzeł zostaje punktem bieżącym dla kolejnego rzutu. Jeżeli wynik 

rzutu wydaje się niewłaściwy, ignorujemy go. Decydujemy, ile punktów przyłączonych jest do 

bieżącego albo rzucamy 1k6. Jeżeli mają być dodatkowe punkty, rzucamy 1k6 (lub wybieramy) 

i nanosimy na mapę.  

 Zaznaczając na mapie każdy nowy węzeł, Mistrz Gry powinien nadawać im kolejne 

numery w celu łatwiejszego rozeznania w trakcie przygody. W naszym przykładowym systemie 

mamy na razie Węzeł 1 (WDS) i Węzeł 2 (PP). 

 Stałą regułą projektowania architektury systemów Matrycy jest tylko 1 CPU w tym 

systemie. Jeśli przy tworzeniu losowym CPU zostanie "wyrzucony" zbyt szybko, jego położenie 
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może się stać zbyt łatwo dostępne - ignorujemy wynik takiego rzutu. Jeśli po wprowadzeniu CPU 

ponownie uzyskamy ten wynik, to albo go ignorujemy, albo interpretujemy jako połączenie 

bieżącego punktu z powrotem do CPU.  

 Ukończywszy projektowanie podstawowej architektury systemu, Mistrz Gry może nanieść 

uzupełniające szczegóły - dodatkowe punkty, połączenia linii danych, zupełne zagmatwanie. 

Dobrze jest przy tym sporządzić duplikat mapy. Jakiś deker może dobrać się do CPU i zażądać 

pełnej mapy systemu.  

 

TABELA GENERACJI PUNKTÓW 

Węzeł bieżący 

rzut 1k6 CPU PP Bank danych 

1 PP CPU CPU 

2 PP PP CPU 

3 PP Bank danych PP 

4 Bank danych Bank danych PP 

5 Bank danych * PP 

6 * * Bank danych 

* Dodaj linię do punktu-końcówki: WN, WE/WY lub WDS. Nie zmieniamy punktu bieżącego 

dla kolejnego rzutu. 

 

 Zaczynamy od WDS połączonego z PP.  

Rzut = 5. 5 z PP to końcówka systemu. Dodajemy węzeł WE/WY i pozostajemy w PP dla kolejnego 

rzutu. 

Rzut = 1. 1 z PP to CPU. Za wcześnie. Ignorujemy ten rzut. 

Rzut = 2. 2 z PP to następny PP. Przenosimy się do niego dla następnego rzutu. 

Rzut = 3. 3 z PP to bank danych. Przechodzimy do banku danych. 

Rzut = 5. 5 z banku danych to PP. Przechodzimy do PP.  

Rzut = 6. 6 z PP to końcówka systemu: dodajemy węzeł WE/WY i pozostajemy w PP.  

Rzut = 1. Nareszcie! 1 z PP to CPU. Przechodzimy do CPU. 

Rzut = 4. Następny bank danych. Na tym decydujemy się skończyć. 

 

USTALANIE STOPNIA BEZPIECZEŃSTWA PUNKTÓW 

 Tworząc system losowo, Mistrz Gry może nadać ten sam Kod Zabezpieczenia (kolor) 

całemu systemowi, ale losowo ustalić Stopień Systemu (liczbę) dla każdego punktu. Można też 

zdecydować się na przyporządkowanie różnych Kodów Zabezpieczenia różnym częściom 

systemu.  

 W celu zróżnicowania Kodu Zabezpieczenia rzucamy 1k6. Wynik równy 1 oznacza kod o 

1 poziom niższy od ogólnego Kodu Zabezpieczenia, który został ustalony wcześniej. W systemie 

Zielonym oznaczałoby to węzeł Niebieski. Wynik równy 6 oznacza jeden poziom wyżej: w 

Zielonym systemie oznaczałoby to węzeł Pomarańczowy. 

 Rzucamy 1k6 dla Stopnia Systemu każdego punktu. Nanosimy wyniki na mapę.  
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INSTALACJA LOD-u 

 Dla każdego punktu rzucamy 1k6, aby ustalić obecność LOD-u. 

Węzeł Zielony jest wyposażony w LÓD przy wyniku 1. 

Węzeł Pomarańczowy jest wyposażony w LÓD przy wyniku 1 lub 2. 

Węzeł Czerwony jest wyposażony w LÓD przy wyniku 1, 2, lub 3.  

 Aby ustalić rodzaj LOD-u, rzucamy 2k6 i sprawdzamy wynik w Tabeli Instalacji LOD-u. 

Następnie wykonujemy rzut według Tabeli Programowania LOD-u, odpowiedni dla rodzaju 

instalowanego LOD-u. Jeżeli instalowany jest Czarny LÓD, nie ma potrzeby martwić się o jego 

program - zabójca to zabójca, jasne? 

 Każdy LÓD ma Stopień równy 2k6 - 1. 

 

TABELA INSTALACJI LOD-u 

Kod 

Zabezpieczenia 

Biały LÓD Szary LÓD Czarny LÓD 

Zielony 2-8 9-11 12 

Pomarańczowy 2-7 8-10 11-12 

Czerwony 2-6 7-10 11-12 

 

TABELA PROGRAMOWANIA LOD-u 

Biały LÓD  

Rzut 2k6 Typ LOD-u 

2 Pułapka* 

3-7 Kontrola dostępu 

8-11 Bariera/ Tłamsiciel** 

12 Pułapka* 

* Pułapka: Szary LÓD ukryty w Białym. Rzucamy według tabeli Białego LOD-u 1k6 + 4, aby 

ustalić, na co dany LÓD wygląda, a następnie według tabeli Szarego LOD-u, aby ustalić, czym 

on jest naprawdę. 

** Tłamsiciel występuje tylko w banku danych. Jeżeli ustalamy LÓD dla innego punktu, 

będzie to Bariera. 

 

 

SZARY LÓD  

Rzut 2k6 Typ LOD-u 

2-4 Niszczyciel 

5-6 Szukacz 

7-8 Zabójca 

9-11 Bagienko 

12 Bagno 
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OKREŚLANIE WARTOŚCI DANYCH 

 Dane to poszukiwany na rynku towar. Rzucamy 2k6 dla zawartości każdego banku danych 

i z Tabeli Wartości Danych odczytujemy wynik. Z wyjątkiem wyników 1 lub 12, bank danych 

zawierać będzie 1k6 wartościowych plików. Wielkość każdego pliku to 2k6 x 10 Mp. Deker musi 

użyć programu wyceniającego w celu odnalezienia wartościowych plików.  

 Poza losowo rozmieszczonym towarem Mistrz Gry powinien dodać pliki zawierające 

specyficzne informacje, jakich deker szuka w bankach danych. Skrawki tych informacji mogą być 

rozsiane po okolicy. Powiedzmy, że grupa postaci graczy została zaatakowana przez gang 

nazywany Gutter Larks. Shadowrunnerzy podejrzewają, że gang napuściła na nich Crown 

Imperial Corporation. W jednym z banków danych Mistrz Gry może umieścić plik z informacją o 

wypłacie z konta #324A7 dla Gutter Larks. Inny plik w następnym banku danych może 

wskazywać, że kierownikiem upoważnionym do dysponowania kontem #324A7 jest Ivan 

Dragomilov. Trzeci plik (najpewniej znów w pierwszym banku danych) zawiera dane osobowe 

Dragomilova, młodszego kierownika w sekcji bezpieczeństwa korporacji, wraz z jego fotografią, 

adresem itd. Te dane pozwolą grupie na osobiste skierowanie kilku pytań do pana Dragomilova.  

 Aby ustalić wartość pliku danych, rzucamy 2k6 i odnajdujemy wynik w poniższej Tabeli 

Wartości Danych. Na przykład rzucamy 2k6 dla Pomarańczowego punktu i otrzymujemy 9. Daje 

to podstawowy wskaźnik 10 000 ¥ na 10 Mp danych. Dla ustalenia, ile jest tu wartościowych 

plików, postać rzuca 1k6, uzyskując 3. Mamy więc 3 wartościowe pliki. Dla każdego pliku gracz 

rzuca ponownie 2k6, uzyskując 7, 9 i 4. Pliki te mają wielkość 70 Mp (70.000 ¥), 90 Mp (90.000 

¥) i 40 Mp (40.000 ¥). Jeśli deker zdoła zgrać wszystkie pliki, ten miły bank danych da mu towar 

o wartości 200.000 ¥. Ale towar trzeba jeszcze pchnąć paserowi, co oznacza jakieś 60 do 100 

tysiączków zarobku.  

 

TABELA WARTOŚCI DANYCH 

Wartość 10 Mp danych 

Rzut 2k6 Zielony Pomarańczowy Czerwony 

2 0 0 0 

3-4 500¥ 1000¥ 2500¥ 

5-7 1000¥ 2500¥ 5000¥ 

8-10 5000¥ 10.000¥ 50.000¥ 

11 10.000 ¥ 50.000 ¥ 100.000 ¥ 

12 0 0 0 

 

STOPIEŃ ŚMIERTELNOŚCI W GRZE 

 Postawmy sprawę jasno: nie każdemu spodoba się wszystko w tej grze. Jednym z 

największych punktów spornych jest kwestia, w jakim stopniu śmiertelny powinien być system 

walki, zwłaszcza w przypadku mrocznej, twardej gry, takiej jak Shadowrun. Niektórzy gracze i 

mistrzowie preferują "realistyczne" systemy walki, gdzie każdy punk ze spluwą jest śmiertelnie 

niebezpieczny. Inni wolą system walki przypominający filmy akcji, gdzie sukces w strzelaninie 

wydaje się zależeć tylko od liczby wystrzelonych pocisków. Jeszcze inni wolą coś pośredniego.  
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 Mając powyższe na uwadze (aby uszczęśliwić wszystkich) system Shadowrun umożliwia 

Mistrzowi Gry modyfikację stopnia śmiertelności systemu walki. Według podstawowej wersji 

reguł gra jest raczej zabójcza. Punk ze spluwą i przeciętną wprawą rzeczywiście jest poważnym 

zagrożeniem. Gracze i mistrzowie, którym odpowiada ten styl, powinni stosować reguły walki bez 

zmian. Aby system walki był mniej śmiertelny, należy zwiększyć poziom Pancerza balistycznego 

wszystkich pancerzy o 50 procent, z zaokrągleniem w górę. Aby uzyskać jeszcze mniejszą 

śmiertelność, poziom ten podwajamy. W obu przypadkach poziom Pancerza udarowego 

pozostaje bez zmian. Mistrz Gry może też wprowadzać inne modyfikacje.  

 Walka wręcz, taka jaką przedstawiliśmy, jest raczej łagodna. Aby była bardziej 

śmiertelna, zwiększamy Siłę ataków o 50 procent. Żeby stała się prawdziwą masakrą, Siłę tę 

podwajamy. (Lepiej jednak tego nie robić. Kto chciałby zadawać się z Trollem, który może 

przywalić z Siłą 24 lub więcej?) 

 Jeśli magia wydaje się zbyt potężna, podwajamy podstawowy Koszt czarów z połowy Siły 

czaru do pełnej jej wartości. Taka zmiana w żaden sposób nie wzmacnia magii, a każe 

czarownikom dwa razy pomyśleć, zanim rzucą jakiś silniejszy czar. Jeżeli uważasz, że potęga 

magii zupełnie rozwala ci grę, zwiększ podstawowy Koszt czaru do pełnej jego Siły i jednocześnie 

obniż o połowę poziomy trudności dla Testów Odpierania Czarów.  

 Walkę w Matrycy można modyfikować poprzez manipulację wartościami Stopni Systemu 

i Stopni LOD-u.  

 Pamiętajmy, że żadna z przedstawionych opcji nie jest lepsza od innych - wybór którejś 

z nich jest kwestią gustu. Jak zawsze, gracze i mistrzowie gry powinni uzgodnić modyfikacje 

przed samą rozgrywką.  

 

TABELA MODYFIKACJI STOPNIA ŚMIERTELNOŚCI 

 Wysoka 

śmiertelność 

Przeciętna 

śmiertelność 

Niska  

Śmiertelność 

Broń palna 

Pancerz balistyczny bez zmian 1,5 x poziom 2 x poziom 

Walka wręcz 

Siła ataku 2 x siła 1,5 x siła bez zmian 

Magia 

Koszt czaru bez zmian Siła  Siła 

Poziom trudności 

Testu Odparcia czaru 

Siła Siła 1/2 Siły 

 

 

ŻYCIE SHADOWRUNNERA 

 Lata 2050. to niebezpieczne, ale ekscytujące czasy, pełne okazji dla ludzi ze smakiem na 

przygody. I tu właśnie wkraczają na scenę postaci graczy. Nieważne, czy włamują się do 

mainframe'u wielkiej korporacji, ubezpieczają oficjela podczas terenowej wizyty, czy wydostają 

przyjaciela z aresztu, są bohaterami. Przygody tworzone przez Mistrza Gry powinny stanowić 
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wyzwanie w większym stopniu dla inteligencji graczy niż dla ich broni, a dobre aktorstwo 

powinno być nagradzane tak samo lub bardziej niż szczęśliwe rzuty kośćmi.  

 Tworząc grupę graczy, Mistrz Gry powinien dowiedzieć się czegoś o ich 

zainteresowaniach, w przeciwnym bowiem razie jego przygody będą raczej klapą. Jedną z 

najważniejszych kwestii w planowaniu misji dla graczy jest znalezienie takiej, która ich 

zainteresuje. Ale nie oczekujmy zbyt wiele od razu. Gracze nie będą tak dobrze zorientowani w 

funkcjonowaniu świata gry, jak mistrz, i będą mieć jedynie ogólne wyobrażenie o tym, co 

chciałyby robić ich postaci. Mogą chcieć robić pieniądze, walczyć ze skorumpowaną korporacją, 

zająć się elfami itp. Kiedy już wykonają kilka zleceń, a charakter ich postaci zacznie nabierać 

kształtów, wyobrażenia i cele graczy staną się bardziej precyzyjne. Zechcą na przykład 

zapolować na znienawidzonego wroga, odnaleźć utraconą miłość, dokopać korporacji, która 

nabruździła im w życiorysach, czy znaleźć wybitnego nauczyciela albo zdobyć eksperymentalny 

sprzęt. Mistrz Gry może i powinien oprzeć na tych motywach przygody, które wciągną cały 

zespół.  

 

Bądź świadomy! 

 Mistrz Gry musi pamiętać o wielu rzeczach. Słuchaj tego, co mówią gracze. Bądź na 

bieżąco ze swymi BN: co porabiają, jakie mają plany itd. Miej zawsze pod ręką notes, w którym 

zapiszesz ważniejsze fakty podczas biegu przygody. 

 

Bądź wykształcony! 

 Mistrz Gry musi się zaznajomić z całym systemem. Nie znaczy to, że ma wykuć na pamięć 

każdą zasadę, ale każdą powinien względnie szybko zlokalizować w podręczniku. Musi też dobrze 

poznać podstawowe mechanizmy gry.  

 Miej pod ręką pisemny schemat przygody, aby nie stracić orientacji w jej toku. 

Doświadczeni mistrzowie gry zwykle w większym stopniu polegają na improwizacji, ale 

początkujący stwierdzą raczej, że dobrze jest z góry przemyśleć całą przygodę i uczynić ją 

względnie nieskomplikowaną.  

 

Bądź uczciwy! 

 Trzymaj się reguł. Jeśli Mistrz Gry lub gracze nie mogą znieść czegoś, co zapisano w 

zasadach, niech to zmienią. Trzeba się jednak upewnić, że wszyscy znają nową zasadę.  

 Zawsze pamiętajmy o tym, że Mistrz Gry wie znacznie więcej niż BN. Mistrz Gry zna 

umiejętności postaci graczy, ich broń, czary itd., ale BN nie mają o tym pojęcia! Nie jest uczciwe, 

pozwalać BN na zachowania czy snucie planów na podstawie tej wiedzy.  

 

Bądź realistyczny! 

 Pamiętaj też, że odgrywani przez Mistrza Gry BN to żywi ludzie mający swoje lęki, 

potrzeby, nadzieje i pragnienia. Jeśli tchniesz w nich trochę życia, historia, która powstanie, 

będzie bardziej znacząca dla wszystkich zainteresowanych.  
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 Drapieżców też odgrywaj jak prawdziwych drapieżców. Zwróćmy uwagę, iż większość 

zwierząt nie przejawia specjalnego zainteresowania zabijaniem dla przyjemności. Walczą z 

konieczności - dla zaspokojenia głodu, w obronie młodych czy samych siebie.  

 

Bądź elastyczny! 

 Jeśli gracz chce zrobić coś, czego nie precyzują zasady, nie odmawiaj mu tylko z tego 

powodu. Zawsze jest jakaś umiejętność, która może posłużyć do odpowiedniego testu. 

Poinformuj gracza, jakie umiejętności czy Atrybutu można wykorzystać w danej sytuacji, i czy 

jego szanse są spore, takie sobie, czy marne. Nie podawaj konkretnego poziomu trudności, daj 

jedynie odczuć, czy dana rzecz jest w ogóle możliwa do wykonania.  

 Jeśli tworzysz nową zasadę w celu rozstrzygnięcia specyficznej sytuacji w trakcie gry, 

zdecyduj później, co dalej z nią począć. Może ona stać się nową "domową" zasadą, zawsze 

stosowaną w przyszłości, albo pozostać jedynie jednorazowym rozwiązaniem, z którego może się 

jeszcze kiedyś skorzysta, a może nie. W każdym razie sam środek akcji to nie czas na dysputy 

o doskonaleniu reguł gry.  

 

Bądź twardy! 

 Stawiaj graczom prawdziwe wyzwania. Jeśli nie napocili się solidnie pracując na swą 

Karmę, nie zasłużyli na nią. Dwóch goryli z kijami do baseball-a nie zdoła ochronić centrum 

danych korporacji, a lokalny odłam yakuzy nie będzie przechowywał głównej bazy danych w 

domowym komputerku.  

 Kiedy już wszyscy zostaną zaznajomieni z mechanizmami gry, łatwiej będzie wypracować 

właściwy "stan zagrożenia" w trakcie przygody. Na początek wystarczy założyć, że w naprawdę 

trudnym scenariuszu gracze powinni wygrywać resztkami sił, jeśli w ogóle. Ale w końcu nikt nie 

usmaży (miejmy nadzieję) Mistrza Gry na wolnym ogniu za to, że nie od razu udało mu się 

osiągnąć doskonałość. 

 

Bądź miły! 

 Jak Mistrz Gry może być jednocześnie twardy i miły? Może zabić postać w dowolnej chwili. 

Może rzucić przeciw graczom takie siły, że wreszcie skończy im się szczęście i zawalą jakiś test. 

Ale tak postępują tylko mięczaki. Mistrzowie Gry, dla których skalą sukcesu jest liczba podartych 

kart postaci, szybko zostają bez graczy. Lepiej twórz przygody zbyt łatwe niż zbyt zabójcze.  

 Kiedy postaci graczy wpakują się w kłopoty, pamiętaj, że "źli faceci" lubią brać więźniów. 

Więźniów można zmusić do mówienia. Można ich użyć jako zakładników. Mogą też płacić okupy. 

A co najważniejsze, więźniowie mają szansę uciec i przeżyć jeszcze jeden dzień. Gdyby zbiry z 

filmów akcji były dość cwane, by wykończyć bohaterów przy pierwszej okazji, to wszystkie takie 

filmy kończyłyby się po pierwszych 10 minutach. 

 

ŚMIERĆ SHADOWRUNNERA 

 W każdej grze fabularnej śmierć to delikatny temat. Nikt nie jest szczęśliwy, gdy jego 

ulubiona postać kopnie w kalendarz. Niestety, w grze Shadowrun to dość popularne hobby. 
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Postać może zostać pocięta na plasterki, zanim zorientuje się, co jest grane. Pomimo wszystkich 

specjalnych zasad i najnowszych osiągnięć techniki medycznej postaci graczy będą ginąć.  

 Czasami Mistrz Gry zostanie zmuszony do oszustwa, aby utrzymać postać przy życiu. 

Jeśli, w opinii Mistrza Gry, postać zrobiła wszystko, co mogła, i po prostu miała pecha przy rzucie 

kośćmi, to wcale nie musi umrzeć. Zmaltretuj ją! Wsadź do szpitala! Zrób, co chcesz, ale nie 

zabijaj dobrze rozwiniętej postaci tylko dlatego, że gracz wyrzucił 2 zamiast 3. Mistrz Gry może 

i powinien stwierdzić, że postać zdołała się utrzymać przy życiu wystarczająco długo, aby zdążyć 

do szpitala.  

 To samo dotyczy najlepszych BN. Jeśli łotr, którego tworzyłeś całymi godzinami, został 

trafiony szczęśliwym strzałem i nie uniknął obrażeń, jego ciało zawsze może przepaść pod 

gruzami walącego się budynku, czy ulec innemu nieszczęściu, "którego nikt nie miałby prawa 

przeżyć". Parę miesięcy później nasz łotr, poskładany do kupy za pomocą kleju i wszczepów, 

pojawia się dysząc żądzą zemsty na postaciach graczy. 

 

TWORZENIE PRZYGODY 

 Jest wiele przygód do rozegrania i wiele sposobów na ich przeprowadzenie. Każda z 

tuzinów wydanych gier fabularnych daje rady, jak tworzyć dobre przygody. Napisano na ten 

temat setki artykułów. Doświadczenie jest tu najlepszym nauczycielem, ale kilka sugestii co do 

pewnych szczegółów może okazać się pomocnymi.  

 Podstawowe elementy przygody to zwykle cele, motywy i przeciwnicy. 

Cele 

 Aby "wygrać" przygodę, postaci graczy muszą ją przeżyć. To na początek. Poza tym 

zespół powinien wykonać jakieś specyficzne zadanie: odnaleźć zagubiony cud techniki, uratować 

porwaną ofiarę, spłacić dług, zabić lub złapać jakiegoś łotra, albo pokrzyżować mu plany. Nie 

trzeba na samym początku ujawniać prawdziwego celu (celów). Zespół może sądzić, że chodzi 

tylko o wykonanie zlecenia włamu do mainframe'u jakiejś korporacji - aż do chwili, gdy w jednym 

z plików natrafi na ślad planu wygnania plemienia ze świętej ziemi przodków, aby korporacja 

mogła wybudować nową fabrykę w dogodnym miejscu. Jeśli akurat tak się składa, że jeden z 

członków grupy pochodzi z tego plemienia, zespół obiera nowy cel: zniweczyć ten plan.  

 Tworząc przygodę, miej na oku poszczególne cele i dawaj postaciom szansę ich realizacji. 

Podsuwaj im ślady i wskazówki prowadzące do kolejnych celów. Za osiągnięcie celu płacimy 

Karmą, więc jest się o co starać. 

Motywy 

Załóżmy, że Mistrz Gry opracował całą przygodę i wysłał do graczy Mr Johnsona ze zleceniem, 

które wprowadzi ich w przygodę. Po wysłuchaniu oferty, zespół stwierdza: "Dziękujemy, Mr. J., 

ale nie będziemy mogli skorzystać z pańskiej propozycji." 

 Oto właściwy moment na uzyskanie od graczy wyjaśnień, dlaczego nie chcą zająć się 

przedstawioną sprawą. Zbyt niebezpieczna? Za mało płatna? Jeśli problemem są pieniądze, 

podnieś nieco stawkę. Niektóre postaci mogą żądać zapłaty raczej w dobrach niż w gotówce: 

czarownicy zapragną nauczycieli lub wiedzy, dekerzy czasu mainframe'u do napisania własnych 

programów, samurajowie nowych implantów itd.  
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Poza tym wszyscy lubią informacje, więc może Mr. Johnson mógłby zaoferować kod dostępu do 

pewnego mainframe'u, hmm? 

 Jeśli natomiast cały pomysł przygody będzie graczom nie w smak, to może lepiej z niej 

zrezygnować i zastąpić ją występami pod publiczkę, wypełnić tym, co gracze chcieliby zrobić 

swymi postaciami. 

 Im więcej gracze powiedzą Mistrzowi Gry o życiu, przekonaniach i psychice swoich 

postaci, tym więcej informacji będzie mógł on wykorzystać do budowania ich motywacji w 

kolejnych przygodach. W miarę wrastania w grę, postaci kierowane przez graczy zaczną 

zyskiwać przyjaciół, wrogów, zaciągną zobowiązania, staną wobec różnych problemów. Można to 

wykorzystać dla umotywowania postaci.  

Przeciwnicy 

 W większości przygód postaci graczy napotykają na jakichś przeciwników. Zespół musi 

stawić im czoło i pokonać ich, aby osiągnąć cel. Wrogowie mogą reprezentować anonimową siłę 

albo wykazywać bardzo osobiste podejście. Swiat gry Shadowrun oferuje szeroki wachlarz 

możliwych wrogów. 

 Shadowrunnerzy często zadzierają z wielkimi organizacjami. Jeśli można, czynią to 

dyskretnie, unikając ryzyka eksterminacji, łatwej wobec kogoś, kto działa otwarcie. Wielkie 

organizacje to zwykle biurokratyczne molochy, paraliżowane polityką i powolne w swych 

reakcjach. Shadowrunnerzy tańczą wśród tych gigantów, raczej żądląc z doskoku niż walcząc 

twarzą w twarz. Często korporacyjnym przeciwnikiem staje się konkretna osoba kierująca 

fragmentem organizacji, a nie całą instytucją. Jeśli zespół pokona taką osobę, macierzysta 

organizacja raczej rzuci go wilkom na pożarcie. Organizacje rzadko szukają zemsty, gdyż nie ma 

ona żadnego wpływu na sprawozdania finansowe.  

 Przeciwnicy mogą równiez pochodzić z poziomu bliższego postaciom graczy. Starcia z 

indywidualnościami czy grupami z półświatka szybko zyskują wymiar osobistych porachunków. 

Dobry wróg to cenny materiał na nowe przygody. W zależności od tego, jak mocno 

shadowrunnerzy nadepną mu na odcisk, taki gość może postanowić wymazać postaci graczy z 

czystej chęci zemsty. Przygody tworzą serię pojedynków pomiędzy postaciami graczy a ich 

zawziętym wrogiem, potęgując napięcie aż do ostatecznej rozgrywki.  

 Poniższe krótkie opisy niektórych typowych przeciwników zorganizowanych mogą okazać 

się przydatne.  

 Korporacje: Olbrzymie megakorporacje roku 2053 oferują wiele nisz dla bezwzględnych 

osobników, gotowych na wszystko, by zrealizować wyznaczone zadanie1 - czy będą to plany 

korporacji, czy też własne prywatne cele. Korporacje są, przynajmniej teoretycznie, wrażliwe na 

działanie opinii publicznej i nadzoru rządowego: w końcu bojkoty, procesy i dochodzenia 

naprawdę utrudniają robienie interesów. Jeśli postaci graczy zadziałają przeciwko kierownikowi 

korporacji, niwecząc jego nielegalny plan, firma macierzysta niemal na pewno zaprzeczy, jakoby 

była świadoma bezprawnego postępowania swego byłego pracownika.  

 Organizacje przestępcze: Rynek zbrodni zalicza się w latach 2050. do rynków 

wschodzących o wysokiej dynamice wzrostu. Zespół graczy sam należy do półświatka, zwłaszcza 

jeśli jego członkowie nie posiadają S.I.O. Półświatek jest również bogatym źródłem 
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przeciwników. Duzi Chłopcy wciąż bawią w okolicy, inspirowani przez yakuzę - japoński 

odpowiednik mafii. 

 Zadzieranie z jakąkolwiek organizacją przestępczą może okazać się śmiertelnie 

niebezpieczne, gdyż działają one szybko i zdecydowanie. Postaci mogą jednak wykorzystywać 

walki o władzę w podziemnym świecie, a obowiązujący w nim pseudo-samurajski kodeks również 

powinien działać na korzyść shadowrunnerów. Dopóki grają "według reguł", a ich przeciwnicy je 

łamią, to nawet przestępcy-kumple ich wrogów mogą wziąć ich stronę.  

 Rząd: Wobec chaosu sceny politycznej Szóstego Świata, rząd może być wrogiem lub 

sprzymierzeńcem. Rządy są wielkie i potężne, lecz ociężałe w próbach zgniecenia podobnego 

komarom przeciwnika. Typowym przeciwnikiem ze sfer rządowych jest organizacja 

wywiadowcza lub jakaś biurokratyczna agencja. Jeśli przeciwnikiem jest agencja rządowa 

działająca tajnie lub wręcz nielegalnie, można ją pokonać poprzez rozgłoszenie faktów - rząd 

wyprze się jakiejkolwiek wiedzy o działaniu agencji i odda głowę jej szefa wściekłemu tłumowi.  

 Policja: Gliny albo są z tobą, albo przeciw tobie. Typowi stróże prawa w świecie gry 

Shadowrun wysilają się mocno, aby ludzi, których mają chronić nie przykryła wzbierająca fala 

zbrodni. Szeroko rozwinięta korupcja często czyni prawych gliniarzy bezsilnymi. Typowym 

policyjnym przeciwnikiem może być skorumpowany oficer albo komisarz dzielnicy, którego 

intrygi przetną drogę zespołu. Rzecz jasna, jeśli postaci graczy to zwykła banda kryminalistów 

żerujących na niewinnych, to każdy jeden gliniarz w mieście będzie żądny ich krwi, i słusznie.  

 Polikluby: Polikluby - zarówno ich oficjalne agendy, jak i ukryci przywódcy, są dobrymi 

przeciwnikami. Skunksy w rodzaju Humanis to niezłe łotry. Polikluby są zwykle przesycone 

wewnętrzną polityką i niezwykle wrażliwe na wrogie nastawienie mediów. W przeciwieństwie do 

pozostałych grup nie dysponują oddziałami najemników na każde wezwanie, ale ich ludzie często 

bywają fanatykami. Typowy przeciwnik tej kategorii to lokalny oddział poliklubu zajmujący się 

szantażem, terroryzmem, morderstwami itp.  

 

Ubarwiamy przygodę 

 Przygoda musi działać na wyobraźnię, co jest głównym celem gier fabularnych. Gracze 

powinni widzieć otoczenie, słyszeć wystrzały, czuć dreszczyk emocji. Niektórzy gracze sami 

odwalają większość koniecznej pracy. Inni przyprawiają Mistrza Gry o łysinę, ponieważ rwie 

włosy z głowy widząc całkowity brak wczuwania się w grę. Większość graczy plasuje się gdzieś 

pośrodku.  

 Jak powiedział kiedyś stary, mądry Mistrz Gry: "Nie mów mi, co się dzieje, tylko pokaż mi 

to!" Dobra rada. Unikaj monotonnego recytowania opisów. Działaj! Daj dobry show.  

 Jeśli to możliwe, korzystaj z ustawienia sytuacji na stole, z pomocą figurek. Łatwiej 

narysować korytarz, niż tłumaczyć, jak przebiega. Takie rozstawienie figurek zaoszczędzi ci 

dyskusji na temat kto stoi na linii ognia, w którym miejscu eksploduje granat itd.  

 Kiedy zespół wykradnie z bazy danych plik zawierający diabelski plan korporacji, nie 

czytaj go na głos. Przygotuj wcześniej tekst i daj graczom do przeczytania. Każdy taki rekwizyt 

przyspiesza grę i ubarwia ją.  
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 Staraj się, aby twoi BN możliwie jak najbardziej przypominali żywe, barwne postacie. 

Wielu mistrzów gry odgrywa te postaci, starając się nawet zmieniać głosy. Odrobina aktorstwa 

pomaga. Pełną garścią czerp ze źródeł, jakimi są komiksy, filmy i książki. Jeśli chcesz odgrywać 

fiksera w stylu Groucho Marxa, zrób to. Jeśli jednak tego typu aktorstwo nie robi wrażenia na 

twoich graczach, to daj sobie spokój.  

Ubarwiania gry nie należy zwalać wyłącznie na barki Mistrza Gry. Gracze również powinni starać 

się odgrywać swoje postaci. Poza dostarczaniem graczom przeciwników, towaru i Karmy, 

przygody muszą zawierać podtematy rozwijające życie postaci w chwilach, kiedy nie uczestniczy 

w strzelaninie z policją i nie biega po Matrycy. Czy gracze znaleźli miłości swego życia? Jeśli nie, 

to czy szukają? Jakich mają przyjaciół? Jak spędzają czas wolny? Staraj się, aby przynajmniej 

część każdej przygody rozwijała takie szczegóły.  

 

Czas przygotowań 

 Chodzi o czas potrzebny postaciom graczy na przygotowanie się do akcji (Mistrz Gry ze 

swojej strony też musi się przygotować). Gracze zawsze będą chcieli poczynić mnóstwo 

przygotowań, zanim wezmą się za coś, co wydaje im się trudne. Zapragną rozejrzeć się po 

terenie akcji, ustalić siłę przeciwnika, może kogoś przekupić itd. Na takich przygotowaniach 

mogą spędzić całą sesję. Nie pozwól im na to.  

 Aby przyspieszyć grę, przekaż graczom część tych informacji. Podsuń im je za 

pośrednictwem ich kontaktu lub fiksera. Jeśli zechcą to potwierdzić, przyspiesz czas. Jeśli deker 

postanowi trochę poszperać, wykonaj jeden rzut i według liczby sukcesów określ, czego się 

dowiedział. Jeśli ktoś z zespołu zechce zaprzyjaźnić się z kimś z będącej celem organizacji albo 

pomonitorować jej działanie w celu ustalenia rozkładu zajęć czy procedur, niech wykona jeden 

rzut na właściwą umiejętność czy Atrybut. Według liczby sukcesów określ rezultat i czas, jaki 

zajęło uzyskanie informacji. Określ też prawdopodobieństwo ich zgodności z prawdą. ("Jesteś 

przekonany, że ten niewolnik etatu ma cię za porządnego gościa". Albo: "Zmieniali kody dostępu 

o drugiej przez trzy z ostatnich czterech dni. A raz zrobili to o trzeciej - mieli wtedy ćwiczenia 

przeciwpożarowe.") W końcu postaci tylko zgadują, na ile ich obserwacje oddają rzeczywisty 

standard organizacji. Jeśli zechcą zdobyć specjalny sprzęt, niech użyją kontaktów. Sprzęt może 

być albo nie być dostępny w danym czasie. Decyzja należy do Mistrza Gry.  

 Krótko mówiąc, daj zespołowi trochę czasu na przygotowania, ale nie pozwól graczom 

opóźnić rozpoczęcia spektaklu. Jeśli zegar tyka cały czas, przypominaj im o tym. W końcu ile 

czasu zajmie Aztechnology przyciśnięcie porwanego maga? Taki więzień nie może czekać na 

ratunek w nieskończoność. Jeśli gracze nie działają dość szybko, podkręć trochę tempo zdarzeń.  

 

Jak oszczędzać nerwy prowadząc Shadowrun 

 Oto garść sztuczek, których Mistrz Gry może użyć, by poradzić sobie z przebiegiem 

przygody, BN, walką, sieciami Matrycy i trylionem innych rzeczy, które składają się na przygodę.  

 Korektorzy: Czasami zespół wpakuje się w zbyt wielkie kłopoty jak na swoje możliwości. 

Jeśli Mistrz Gry chce ocalić graczy, może wprowadzić do przygody korektora. Powiedzmy, że 
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gracz prowadzący czarownika zespołu zachorował i nie może przyjść. Bez maga zespół będzie 

skończony, więc Mistrz Gry wprowadza czarownika - BN, który będzie pracować z zespołem.  

 Spróbuj pozwolić graczom poprowadzić korektora, ale bądź gotów przejąć go z powrotem, 

jeśli gracze nie kierują nim zgodnie z charakterem postaci. 

 Wizualizacja: Pomoce wizualne są tak przydatne, że niemal konieczne. Można je 

rysować na dużych arkuszach papieru albo używać podkładek z heksagonalną lub kwadratową 

siatką, które można kupić. Co do figurek, metale w skali 25 mm (gorąco polecamy oficjalne 

figurki Shadowrun) mają dość charakterystycznych szczegółów, a rozstawione do strzelaniny 

nie zajmują zbyt wiele miejsca.  

 Mapy: Mapy są bardzo przydatnym narzędziem. Mapa miasta, w którym rozgrywa się 

kampanię, nawet jeśli jest tylko prostym szkicem pokazującym okolicę, staje się niemal 

koniecznością. Spróbuj korzystać z dwóch map: jedna niech pokazuje miasto takim, jakim je 

wszyscy znają (korzystaj z niej wspólnie z graczami), druga niech zawiera lokalizację wszystkich 

sekretnych miejsc (tę zachowaj dla siebie). W miarę jak zespół będzie odkrywać owe miejsca, 

można nanosić je na "oficjalną" mapę.  

 Miasta zmienią się bardzo w najbliższych sześćdziesięciu latach, lecz mimo to 

współczesna mapa miasta z pewnością przyda się do prowadzenia przygody. Szczegóły otoczenia 

nanosimy na mapę kolorowymi ołówkami. Kartoteka, notes lub komputerowa baza danych może 

służyć do sporządzenia listy interesujących adresów.  

Istotne są również mapy mniejszych obiektów (budynków, kanałów, sąsiedztwa itp.). Rysuj je 

sam, korzystaj z map prawdziwych miejsc, ściągaj z oficjalnych suplementów. Nie bój się używać 

wielokrotnie tych samych map - w końcu wiele prawdziwych budynków ma bardzo podobny 

rozkład pomieszczeń.  

 Geniusze zła: Zawsze gdy tworzysz przygodę - nawet maleńką - zastanów się, czy nie 

mogłaby stanowić części jakiegoś potężnego spisku. Geniuszem zła może być organizacja lub 

jednostka. Podsuwaj czasami graczom ślady i sugestie co do takich spisków, nawet jeśli w danym 

przypadku nic takiego nie istnieje. Paranoja nie jest w świecie Shadowrun chorobą. To sposób 

życia.  

 Kiedy przyjdzie ci do głowy pomysł dotyczący geniuszy zła, zapisz go. Zespół powinien 

kiedyś spotkać się wreszcie z geniuszem zła bezpośrednio. Gracze mogą się zdziwić, że tak 

szybko zostali znienawidzeni, nieświadomi, iż od miesięcy krzyżowali jego plany! 

 Kartoteka BN: Kartoteka z ważniejszymi BN jest bardzo przydatna. Korzystaj z fiszek, 

notesu luby komputerowej bazy danych, zapisując kontakty, członków rodziny, kochanków, co 

ważniejszych ekspertów (czarowników, lekarzy, prawników), BN ważnych dla twojej kampanii, 

lokalnych dowódców policji; każdy z nich może wiele razy pojawiać się na scenie. Dobre notatki 

są ważne dla utrzymania szybkości gry. 

 Przygotuj sobie gotowe profile BN (etatowych magów, goryli, gangsterów), aby mieć je 

pod ręką. Jeśli ograniczysz się tylko do archetypów z wydawnictw FASA, gracze będą w końcu na 

pamięć znać profile złych facetów.  

 

Tajemniczość 
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 W grze Shadowrun jest wiele sytuacji, którym przydaje się odrobina tajemniczości. 

Czasami samo podanie poziomu trudności daje graczom ważną informację, której nie powinni 

uzyskać. Alternatywą jest po prostu kazać graczom wykonać rzut i podać wyniki. Następnie 

Mistrz Gry liczy sukcesy i opisuje, co się stało.  

 Nieraz samo polecenie wykonania rzutu bywa zdradzeniem informacji. Jeśli Mistrz Gry 

będzie przeprowadzał Test Percepcji tylko wtedy, gdy gracze zbliżają się do zasadzki, to 

następnym razem nie będą zgadywać, o co chodzi. Nie zaszkodzi czasami kazać wszystkim rzucić 

kośćmi bez żadnego powodu: podaj jakiś dziwny poziom trudności albo bądź tajemniczy i spytaj 

tylko o wyniki. Pokiwaj głową nad wynikami albo powiedz: "Hm, tak jak myślałem." Pamiętaj, co 

mówiliśmy o paranoi. 

 Nie zdradzaj się poprzez zbyt szczegółowe opisywanie postaci. Bogactwo szczegółów 

oznacza, że Mistrz Gry spędził sporo czasu na tworzeniu danego BN. Na przykład jeśli zespół 

spotyka trzech BN (z czego jeden jest ważnym przeciwnikiem, a dwaj pozostali to tylko jego 

goryle), unikaj mówienia: "Spotykacie trzech gości z korporacji. Ten po lewej nosi kamizelkę 

najmodniejszego kroju, pachnie drogą wodą kolońską, na palcu ma pierścień z opalem, a ślady 

na jego szyi zdradzają implantację bojowych wszczepów. Pozostali dwaj? Hm... no, zwykli 

goryle." Albo wszystkich trzech opisz ze szczegółami (niech gracze zgadną, który jest 

najważniejszy), albo przedstaw całą trójkę: "No wiecie, typowi goście w gangach." 

 

PRZYZNAWANIE KARMY 

 Postaci dostają Karmę za przeżycie przygody, a takze dodatkowe punkty, jeśli radziły 

sobie dobrze. Nagrody rozdaje Mistrz Gry. Wszyscy pozostali przy życiu członkowie zespołu 

otrzymują jednakową liczbę punktów według poniższych kryteriów.  

 

Karma zespołowa 

 Typowa przygoda jest warta 3 do 4 punktów Karmy zespołowej. Jeden za przeżycie, kilka 

za osiągnięte cele i jeszcze jeden za niebezpieczne warunki pracy. Prawdziwy horror wart będzie 

6 do 8 punktów, ale nie może w nim zabraknąć walki, zagrożenia i potężnych przeciwników, a 

cele powinny być owiane mgłą tajemnicy.  

 Przetrwanie: Jeśli postać przeżyje przygodę, dostaje 1 punkt Karmy. Czyż życie nie jest 

piękne? 

 Sukces: Za każdy osiągnięty podczas przygody cel, wszyscy członkowie zespołu 

otrzymują po 1 punkcie Karmy. Dozwolona jest punktacja częściowa. Jeśli na przykład zespół 

udaremnił diabelski plan i ukradł technologiczne cudeńko, ale Wielki Zły uciekł, zespół dostaje 2 

z 3 możliwych punktów.  

 Zagrożenie: Przyznajemy dodatkową Karmę za naprawdę niebezpieczne przygody. 

Proste zadanie może nie być warte ekstra Karmy, co innego, gdy wróg potężny albo zespół ma 

bardzo małe szanse - wówczas można zarobić 1 czy 2 dodatkowe punkty. Szalejący koszmar 

walki, niepewności i zdrady wart jest 3 punkty Karmy dla każdego, kto przeżył. Wpływ na tę 

wartość powinien mieć poziom przeciwnika. Nawet najprostsza akcja przeciwko potężnym 

przeciwnikom (silnej korporacji czy oyabunowi yakuzy) warta jest dodatkowej Karmy.  
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Przyznawanie indywidualnej Karmy 

 Karmę zespołową otrzymuje każdy, kto brał udział w przygodzie, nawet jeśli dana postać 

nie wykazała się niczym szczególnym. Indywidualne punkty Karmy przyznawane są postaciom, 

które wniosły znaczący wkład w rozwiązanie przygody czy przyjemność płynącą z gry.  

 Jeśli działania postaci w trakcie przygody były absolutnie fenomenalne i grupa ukończyła 

naprawdę wredną misję, postać ta może dostać 10 do 12 punktów Karmy. Uzyskanie więcej niż 

12 punktów Karmy za jedną przygodę raczej nie powinno się zdarzać.  

 Odgrywanie postaci: Przyznajemy 1 punkt Karmy graczom, którzy dość dobrze 

odegrali swoją postać. Naprawdę dobre aktorstwo warte jest 2 punktów Karmy. Standard 

odtwarzania postaci zależy od tego, w jakim stopniu Mistrz Gry i gracze lubią bawić się w 

aktorów. Bądź elastyczny! To ma być zabawa, a nie wieczorowy kurs aktorski.  

Wykazanie się odwagą: Dzielni i/ lub efektywni wojownicy powinni dostać 1 czy 2 punkty 

Karmy. Natomiast głupio odważni nie zasługują na tę nagrodę. Chodzi tu nie tylko o zwykłą 

strzelaninę w świecie materii, ale także o walkę astralną czy pojedynek w Matrycy.  

 Wykazanie się sprytem: Gracz, który wymyśli sprytną strategię, rozwiąże zagadkę 

albo wykręci niezły numer, powinien dostać przynajmniej 1 punkt Karmy. Dotyczy to też graczy 

na tyle sprytnych, że wiedzą, kiedy się poddać lub uciec.  

 Bycie na właściwym miejscu we właściwym czasie: Postaci obecne we właściwym 

miejscu z właściwą umiejętnością niezbędną do wykonania zadania powinny dostać punkt 

Karmy. Nie dajemy tu Karmy za dobry rzut kostką. Przyznajemy ją za posiadanie istotnej 

umiejętności i wiedzę, kiedy jej użyć.  

 Jeśli gracze wiedzą, że będą musieli otworzyć zamek, i zabiorą ze sobą chip ze 

ślusarstwem, przyznawanie za to Karmy jest nie na miejscu. Jeżeli zespół zepchnięto do ślepej 

uliczki, zbliżają się wrogowie z odbezpieczoną bronią, a któryś z graczy zauważa wąskie drzwiczki 

i pod ostrzałem otwiera ich zamek umożliwiając wszystkim ucieczkę - to już inna historia. 

 Zaskoczenie: Gracze mogą zaskoczyć cię planem, który całkowicie rozwala wszystko, co 

wymyśliłeś. Jeśli strategia jest zaskakująca i skuteczna, warta jest 1 punkt Karmy dla 

pomysłodawcy. Jeśli zaskoczyli cię czymś raczej głupim, nici z nagrody. 

 Humor: Jeśli gracz poprzez zachowanie swojej postaci wywoła u wszystkich huragan 

śmiechu, należy mu się 1 punkt Karmy. W końcu bawimy się w to dla przyjemności. 

 Dramatyczność: I podobnie, jeśli gracz poprzez zachowanie swojej postaci uzyska 

wyjątkowy efekt dramatyczny (a może nawet melodramatyczny), powinien dostać punkt Karmy. 

 

REPUTACJA 

 Właściwą miarą reputacji postaci jest zliczanie całkowitej zarobionej przez nią Karmy. 

Prowadzimy dwie punktacje: reputację prywatną - równą całkowitej Karmie - reputację 

publiczną, która może być niższa.  

 Reputacja prywatna dotyczy wyłącznie półświatka. Niezależnie od tego, jak dyskretna 

będzie postać i jak ciche jej akcje, w końcu rozpowszechni się opinia, że jest to właściwa osoba 

do pewnych zleceń.  
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 Reputacja publiczna jest miarą popularności postaci w oficjalnym środowiskach (policja, 

rząd, media). Mistrz Gry decyduje, ile punktów Karmy postaci pisać na reputacji publicznej. 

Naprawdę dobra postać pozostanie w cieniu.  

 Aby ustalić, czy postać jest znana, czy nie, odejmujemy poziom reputacji (prywatnej lub 

publicznej) od 1000 i dzielimy wynik przez 50. Rezultat stanowi poziom trudności Testu Etykiety 

czy innej pokrewnej umiejętności BN, który ma zdecydować, czy słyszał o postaci. 
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KONTAKTY 

 

 Powiedz mi, kogo znasz, a powiem ci, kim jesteś 

      - uliczne przysłowie 

 

Niniejszy rozdział zawiera krótkie opisy Bohatterów Niezależnych, charakterystycznych 

dla świata gry Shadowrun, wraz z ich Atrybutami i Umiejętnościami. Cytaty mogą ułatwić 

Mistrzowi Gry "wczucie się" w postać, co pomoże odpowiednio odegrać ją przed graczami. W 

wielu przypadkach pominięto pewne elementy wyposażenia, Mistrz Gry może więc dostosować 

sprzęt BN do własnych potrzeb. 

 

ZBIERANIE INFORMACJI 

  

 Podążanie za śladem, czy odkrywanie śladów podczas przygody zmusza postaci graczy do 

rozmów z ludzmi, oględzin miejsc i analizy sytuacji. Jednym z najprostszych sposobów 

gromadzenia niezbędnych informacji jest korzystanie z posiadanych kontaktów.  

 Zwykle w celu ustalenia, co wie, a czego nie wie kontakt, wystarcza Test Etykiety ulicy lub 

korporacji na poziomie trudności 4. Im więcej sukcesów uzyska postać w teście, tym więcej się 

dowie. Postać, która zdobędzie więcej niż 1 sukces, otrzyma wszelkie dane dostępne przy 

każdym niższym poziomie sukcesów.  

 Mistrz Gry powinien postarać się, aby interakcja gracza z kontaktem była czymś więcej niż 

tylko paroma rzutami kości. Rozegraj całe spotkanie: kontakty to ludzie, ze swoim własnym 

życiem, poglądami i potrzebami, a nie automatycznie włączająca się taśma z informacją.  

 Postać gracza rzuca liczbą kości równą posiadanej Etykiecie, aby określić, jakie 

informacje uzyska od kontaktu. Po ustaleniu liczby sukcesów Mistrz Gry może rozegrać 

spotkanie, mając na uwadze odpowiedni poziom informacji. Spotkania powinny oddawać 

osobowość danego kontaktu. Niektórzy wolą oficjalne spotkanie w konkretnym miejscu, inni 

natomiast preferują skomplikowane sposoby wymiany danych.  

 Kontakty uważamy raczej za godne zaufania, przynajmniej dopóki gracze tego zaufania 

nie zniszczą. Gracz nigdy nie powinien pozwalać sobie na okazywanie wobec kontaktu, że 

uzyskane informacje zamierza wykorzystać przeciwko grupie, z którą kontakt jest związany. Czy 

kontakt odczuwa silniejsze więzi z postacią gracza, czy z tą grupą? Dobry shadowrunner nigdy 

nie stawia swojego kontaktu w sytuacji zmuszającej do wyboru.  

 To, czy shadowrunner musi płacić swoim kontaktom za informacje, i to, kiedy kontakt 

poprosi o rewanż w formie przysługi, może dodać nowego wymiaru tym spotkaniom. Zadawanie 

się z kontaktem jest jak ulica dwukierunkowa. Mistrzowie gry, którzy potrzebują metody 

określania ceny informacji, mogą przyjąć zasadę mnożenia poziomu odpowiedniej umiejętności 

Etykiety kontaktu przez liczbę sukcesów uzyskanych przez postać gracza w Teście Etykiety. 

Wynik mnożymy jeszcze przez sumę Charyzmy i Inteligencji kontaktu i jeszcze przez 10 ¥. 

Oczywiście Mistrz Gry może modyfikować ten wynik zależnie od kontaktu. Do ustalenia końcowej 

ceny stosujemy zwykłe reguły Negocjacji. 
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Shadowrunnerzy mogą też prosić kontakty, żeby się "rozejrzały", "miały oczy i uszy otwarte", 

albo w inny sposób zasugerować swoje zainteresowanie nowinkami. W takim wypadku Mistrz Gry 

wykonuje odpowiedni Test Etykiety z modyfikatorem +2 na poziomie trudności z Tabeli 

Informacji (szukaj w oficjalnych przygodach do gry Shadowrun). Jeśli Test Etykiety zaowocuje 

jakimiś sukcesami, kontakt przekaże postaci gracza daną informację w 2k6 godzin lub w czasie 

wyznaczonym przez Mistrza Gry. To znakomity sposób na upewnienie się, że wiadomość dotarła 

do graczy. Koszt tej usługi ustalamy tak, jakby kontakt miał dostęp do informacji od początku. 

 Mistrz Gry może nadać nowy wymiar zbieraniu informacji, wprowadzając zasadę, iż 

kontakty nie zawsze są osiągalne za każde wezwanie graczy. Przed samym spotkaniem 

konieczne jest jego zaaranżowanie. Kiedy postać gracza chce spotkać się z kontaktem, Mistrz 

Gry rzuca 2k6, mnożąc wynik rzutu przez 30 minut. Uzyskany rezultat to podstawowy czas 

konieczny na zaaranżowanie spotkania. Gracze mogą poświęcić sukcesy ze swego Testu 

Etykiety, aby szybciej doprowadzić do spotkania, otrzymają jednak mniej informacji. W takim 

przypadku Mistrz Gry powinien zażądać Testu Etykiety już w chwili, kiedy postać ogłasza zamiar 

skomunikowania się z kontaktem. Równiez gracz od razu powinien zdecydować, ile sukcesów 

zużyje na przyspieszenie spotkania. Podstawowy czas na zaaranżowanie spotkania należy 

utrzymać w sekrecie. 

 Również dekerzy mogą odgrywać aktywną rolę w zbieraniu ogólnych informacji. W 

świecie gry Shadowrun istnieje wiele elektronicznych usług informacyjnych - publicznych, 

prywatnych i tajnych - zawierających całe gigapulsy danych: rozmów na linii, pogłosek, 

skradzionych plików itp. Dekerzy mogą przygotować proste programy przeczesujące takie bazy 

danych w poszukiwaniu kluczowych słów i terminów pokrewnych i zgrywające znalezione 

informacje do cyberdeku lub podłączonego do Matrycy komputera osobistego. Napisanie takiego 

programu jest po prostu trywialne. Mistrz Gry powinien założyć, że każdy deker ma coś takiego. 

Właściwie wszystkie dostępne w tej sekcji informacje można odnaleźć w Matrycy, jeśli tylko ma 

się czas pojęcie, gdzie tego szukać. Podstawowy czas poszukiwań wynosi 2k6 godzin. Deker 

wykonuje test Etykiety (Matryca), ewentualnie zdaje się na inteligencję według Siatki 

Umiejętności. Poziom trudności pozostaje taki sam jak w tabeli informacji. W tym teście sukcesu 

nie wolno używać kości z Puli Łamania. Sukcesy z Testu Etykiety można przeznaczać na 

skrócenie czasu poszukiwań. W przypadku takiego sposobu poszukiwania informacji nie stosuje 

się ograniczeń co do odpowiedniego kontaktu, ale gracz musi określić, jakiego rodzaju źródła 

będzie przeszukiwać. Jeśli postać przeszukuje korporacyjne bazy danych, może uzyskać 

informacje właściwe dla kontaktu korporacyjnego. Jeśli szpera po bazie skradzionych kodów 

jakichś ulicznych punków, uzyska informacje właściwe dla kontaktu ulicznego.  

 Liczba tematów, którymi deker może zajmować się jednocześnie, jest ograniczona. 

Zależy od jego zdolności i czasu, jakim dysponuje. Maksymalna liczba poszukiwań, którą może 

wykonać jednocześnie równa jest Inteligencji postaci podzielonej przez 2 z zaokrągleniem w 

górę. Dla podstawowej wartości deker nie robi nic innego, tylko siedzi i szuka, wciąż zmieniając 

parametry i ścieżki poszukiwań. Jeśli postać chce równolegle aktywnie wykonywać inne 

czynności, Mistrz Gry decyduje, ile czasu zajmie ich wykonanie i odpowiednio koryguje wartość 

podstawową.  
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BARMAN 

 "Prowadzę ten bar od wielu lat. Widziałem już wszystko. Dobrze znam stałych bywalców. 

Głównie ich problemy, ale też i sukcesy. Jesteśmy tu jak rodzina. Zawsze dbamy o siebie 

nawzajem. Jesteśmy spokojnymi ludzmi. Nie lubimy kłopotów. Kłopoty nie ułatwiają 

prowadzenia interesu." 

CYTATY 

 "Co u ciebie, człowieku? Kawałek czasu cię nie było. Po staremu?" 

 "Coś o tym słyszałem. Pamiętaj, że to nie z pierwszej ręki. Słyszałem od gościa, który zna 

innego gościa. Jasne?" 

 "Było tu paru typków z gangów. Pytali o ciebie, ale powiedziałem im, że nie było cię 

ostatnio." 

KOMENTARZ 

 Barman to powszechne źródło informacji o sytuacji na ulicy czy w środowisku klubu. Jest 

dyskretny i godzien zaufania, za pewną cenę. Oczywiście są zniżki dla starych przyjaciół i 

dobrych klientów. 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 4     Broń palna: 3 

Zwinność: 3     Etykieta (ulica): 4 

Siła: 4      Walka wręcz: 3 

Charyzma: 3 

Inteligencja: 2    Umiejętności Specjalne 

Siła Woli: 2     Pogłoski: 5 

Esencja :6     Uprzejme słuchanie: 5 

Reakcja: 2 

Sprawność zawodowa: 1 

 

 

ŁOWCZYNI NAGRÓD 

 "Nikt ci nie każe mnie lubić. Chcesz tego faceta czy nie? Może być żywy, ale to kosztuje 

drożej. Jeśli wystarczy ci samo ciało, nie ma sprawy. No pewnie, że gwarantuję identyfikację. To 

wchodzi w zakres usługi." 

CYTATY 

"Żywy. Martwy. Dla mnie bez różnicy. Rzecz jasna, z martwym jest mniej kłopotów." 

KOMENTARZ 

 Łowczyni nagród to twarda kobieta. Żyje z polowania na tych, których korporacyjni 

gliniarze mordercy nie mogą dopaść z braku czasu lub umiejętności. I jest bardzo dobra w swoim 

fachu. 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 6     Motocykl: 5 

Zwinność: 5     Samochód: 5 
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Siła: 5 (6)     Komputer: 4 

Charyzma: 1     Etykieta (korporacje): 3 

Inteligencja: 4    Etykieta (ulica): 5 

Siła woli: 4     Broń palna: 8 

Esencja: 2.35    Skradanie się: 4 

Reakcja: 4 (8)    Walka wręcz: 6 

      Umiejętności specjalne: 

Cyberwszczepy:    Poszukiwanie danych: 3 

Cyberkończyna    Tropienie: 3 

Cyberoczy 

Dopalacz (2) 

 

Sprawność zawodowa: 3-4 

 

MIEJSKI OFICJEL 

 "Mamy tu piękne miasto, jeden z najlepiej administrowanych metropleksów na 

kontynencie. Wszystkie pogłoski, które być może słyszeliście państwo na temat korupcji obecnej 

administracji, to tylko złośliwe pomówienia opozycji. Pomówienia i paszkwile z ust 

malkontentów. Wszyscy ciężko pracujemy, ale jesteśmy dumni z naszego miasta i dumni z tego, 

że możemy całym sercem służyć dobru publicznemu."  

CYTATY 

 "Bez komentarza." 

 "Przykro mi, ale nie mogę tego w tej chwili skomentować." 

 "Zapewniam państwa, że w obecnej sytuacji nie zachodzi żaden konflikt interesów." 

KOMENTARZ 

Miejski oficjel to typowy pracownik biurokracji zarządzającej miejskim molochem. Choć zależy 

mu na własnym wizerunku i reakcji wyborców, bardziej obchodzi go zdanie szefów i sponsorów 

jego partii. W trakcie kampanii jest godny zaufania, ale sprzeda cię z miejsca za osobiste lub 

polityczne korzyści. 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Etykieta (korporacje): 4 

Zwinność: 2     Etykieta (plemiona): 3 

Siła: 2      Negocjacje: 4 

Charyzma: 5 

Inteligencja: 3 

Siła woli: 2 

Esencja: 6 

Reakcja: 2 

 

Sprawność zawodowa: 1 

 



 332 

CZŁOWIEK FIRMY 

 "Tak, jestem ich człowiekiem. Wiem, że przez to nie jestem mile widziany tu i ówdzie, ale 

mi to nie przeszkadza. Nie idę tam uszczęśliwiać ludzi, tylko robić swoją robotę. I zrobię 

wszystko, co trzeba, żeby ją skończyć. Firma posprząta po mnie. Zawsze to robi." 

CYTATY 

 "To nic osobistego, przyjacielu. To tylko biznes." 

 "Robię to tylko dla pieniędzy i przywilejów, kochanie". 

 "Zaczynasz drażnić pewną ważną osobę, kolego. Proszono mnie o rozwiązanie tego 

problemu." 

KOMENTARZ 

 Człowiek firmy to specjalny agent operacyjny korporacji. Robi, co mu każą, bez pytań. 

Jest lojalny, często do śmierci. W końcu korporacja może załatwić wszystko, łącznie ze 

zmartwychwstaniem.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 6     Etykieta (korporacje): 3 

Zwinność: 5     Broń palna: 7 

Siła: 6      Skradanie się: 5 

Charyzma: 2     Walka wręcz: 6 

Inteligencja: 4    Pojazd (Mistrz Gry wybiera typ): 5 

Siła woli: 5 

Esencja: 3     CYBERWSZCZEPY: 

Reakcja: 4 (6)    Dopalacz (2) 

 

Sprawność zawodowa: 3 

 

STRAŻNIK SŁUŻBY OCHRONY KORPORACJI 

 "Pewnie, że bywało ciężko, ale teraz mam dobrą posadę w korporacji. Jestem ich 

człowiekiem. To wystarczy, żeby mnie zadowolić, jak dotąd. Myślę, że któregoś dnia pewnie mnie 

awansują i dostanę się do sekcji zadań specjalnych. Być jednym z tych facetów, którzy 

przyciskają guziki. Taa, to byłoby miłe." 

CYTATY 

 "Stój, gdzie jesteś, koleś. Pokaż identyfikator." 

 "Masz dostęp do tej sekcji? Pokaż identyfikator." 

 "Twój identyfikator jest OK. Widziałeś Sonics-ów? Niezły mecz zagrali wczoraj." 

KOMENTARZ 

 "Strażnik służby ochrony korporacji to prosty człowiek, którego interesuje własne życie i 

przetrwanie, a nie niebezpieczeństwa i przygody. Bardzo sobie ceni swoją posadę w korporacji i 

będzie pracował dla niej jak najlepiej, zwłaszcza gdy przygląda mu się jakiś korporacyjny oficjel.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 4     Etykieta (korporacje): 2 

Zwinność: 3     Broń palna: 3 
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Siła: 3      Przesłuchiwanie: 2 

Charyzma: 2     Walka wręcz: 3 

Inteligencja: 2 

Siła woli: 2 

Esencja: 6 

Reakcja: 2 

 

Sprawność zawodowa: 2 

 

KORPORACYJNA SEKRETARKA 

 "Wiem, co wielu ludzi sądzi o nas, z korporacji. Wierz mi, słyszałam już to wszystko. Wiem 

też, że to brzmi dziwnie, ale... ja należę do firmy. Wystarczy, jeśli powiem, że firma jest dla mnie 

naprawdę dobra, więc i zrobię wszystko, żeby tego nie zepsuć." 

 

CYTATY 

 "Przykro mi, ale pan Johnson nie może teraz panów przyjąć. Czy mam coś przekazać?" 

 "Czy zechcą panowie chwilę zaczekać?" 

 "Przykro mi, ale pan Johnson jest nadal nieosiągalny." 

 "Skontaktuje się z panami tak szybko, jak to będzie możliwe." 

  

KOMENTARZ 

 Korporacyjna sekretarka jest opanowana, efektywna, lojalna i dyskretna. Gdyby było cię 

stać, to chciałbyś taką dla siebie. Należy do wyposażenia biura na równi z biurkiem i telekomem.  

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Komputer: 3 

Zwinność: 2     Etykieta (korporacje): 4 

Siła: 2      Umiejętności Specjalne 

Charyzma: 4     Pogłoski korporacyjne: 4 

Inteligencja: 4 

Siła Woli: 2 

Esencja: 4.8     CYBERWSZCZEPY: 

Reakcja: 3     Łącze danych, 100 Mp bloku pamięci 

 

Sprawność zawodowa: 1 

 

KRASNOLUD - TECHNIK 

 "Wiem że to stereotyp, ale co byś chciał? Widzisz, stereotypy są czasami prawdziwe. 

Zwyczajnie lubią technikę, to wszystko. Nie mam tego we krwi, to po prostu zainteresowanie, 

smykałka. I jestem w tym naprawdę dobry." 

CYTATY 
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 "Nikt już nie docenia zacnego rzemiosła." 

 "Wydaje ci się, że za co płacisz? Za usługi drętwołapego orka, który nie odróżnia płyty z 

obwodami od płyty chodnikowej?" 

 "Nie ma lekko! Obwody w tym cacku są naprawdę małe." 

KOMENTARZ 

 Krasnolud technik może i nie jest lepszym technikiem niż inni, ale na pewno większym 

samochwałą. Chyba jednak lepiej się stara, choć nigdy by się do tego nie przyznał.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 4     Teoria komputerów: 6 

Zwinność: 2     Komputery (B/N): 6 

Siła: 3      Elektronika (B/N): 9 

Charyzma: 2     Elektronika: 6 

Inteligencja: 6    Etykieta (Ulicy lub korporacji): 3 

Siła woli: 4 

Esencja: 3,8     CYBERWSZCZEPY: 

Reakcja: 4     Łącze danych, blok pamięci 200 Mp 

 

Sprawność zawodowa: 1-2 

 

ELF ZABÓJCA 

 "Przyszedłeś znalezć najlepszego. Znalazłeś mnie. Słyszałem, jaki masz problem. Dla 

mnie to wykonalne. Mogę to załatwić cicho, skutecznie i bez śladów. Satysfakcja klienta 

gwarantowana." 

CYTATY 

 "Mam nadzieję, że zadbałeś o właściwe wsparcie logistyczne. Mój poprzedni klient miał 

fatalną tendencję do bycia skąpym." 

 "To ile mówiłeś, że masz na koncie?" 

 "Nie oszalałem. Nie chciałbyś widzieć, co robię, gdy szaleję." 

KOMENTARZ 

 Elf zabójca jest bystry i dobry, i wie o tym. To wręcz archetypiczny zabójca dżentelmen. 

Zawsze nieskazitelnie ubrany, z dodatkami w najlepszym gatunku. Jego maniery są gładkie, z 

ledwo dostrzegalną nutą groźnej arogancji. No, chyba że przestanie nad sobą panować. 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 5     Motocykl: 4 

Zwinność: 6     Samochód: 4 

Siła: 5      Materiały Wybuchowe: 4 

Charyzma: 2     Etykieta (korporacje): 3 

Inteligencja: 4    Etykieta (ulica): 3 

Siła woli: 4     Broń palna: 8 

Esencja: 2,5     Poduszkowiec: 4 

Reakcja: 5 (9)    Walka wręcz: 4 
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CYBERWSZCZEPY 

Dopalacz (2) 

ISPO-złącze 

 

Sprawność zawodowa: 3-4 

 

FIKSERKA 

 "Więc mówisz, że potrzeba ci trochę sprzętu wojskowego? Może miałbym coś dla ciebie. 

Pieniądze to coś zdumiewającego. Załatwią prawie wszystko. Potrzebny ci specjalista do obsługi 

tego sprzętu? To też mogę załatwić. Trafiłeś na właściwą partnerkę, przyjacielu. Jestem pewna, 

że zrobimy interes." 

CYTATY 

 "Sprawdźmy twój kredchip, koleś." 

 "Jest gorący. Myślę, że to jakiś program wojskowy. Nie, na pewno nie izraelski." 

 "Kobieta ma wydatki na utrzymanie biznesu." 

 "Jesteś pewien, że nikt cię nie śledził?" 

KOMENTARZ 

 Fikserka to paser i organizator, broker półświatka, zawsze na topie z oprogramowaniem, 

sprzętem czy informacją. Wszystko za stosowną cenę.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Komputer: 3 

Zwinność: 3     Elektronika: 3 

Siła: 2      Etykieta (ulica): 5 

Charyzma: 3     Broń palna: 3 

Inteligencja: 5    Negocjacje: 7 

Siła woli: 5     Umiejętności specjalne: 

Esencja: 1,8     Wycena przedmiotów prototypowej   

Reakcja: 4     technologii: 6 

CYBERWSZCZEPY    Organizacja wyposażenia: 4 

Cyberoczy 

Łącze danych, blok pamięci 300 Mp 

 

Sprawność zawodowa: 2-3 

 

 

SZEF GANGU 

 "Żeby żyć na ulicach, trzeba je znać. Kto jest na topie, kto wypadł z gry, gdzie biegną linie 

podziału. A ty, koleś, właśnie wlazłeś na mój teren. Posłuchamy twojej piosneczki; jak mi się 

spodoba, to może nie wyrwę ci języka. Ale lepiej nie próbuj sprowadzać tu swoich kłopotów. Nie 

lubię obcych wchodzących ze swoimi wojnami na mój teren." 

CYTATY 
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 "Ja tu jestem szefem." 

 "Chcesz, żeby coś się stało w tej części pleksu, to musisz gadać ze mną." 

KOMENTARZ 

 Szef gangu nie zgrywa twardziela - on jest twardzielem. Musi być, jeżeli chce zostać na 

topie. Ale nie jest głupi. Dorastając na ulicy, dostał wiele ciężkich lekcji. Aby przez nie przejść, 

nie wystarczyło być tylko twardzielem.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 3     Walka z bronią: 4 

Zwinność: 3     Etykieta (ulica): 6 

Siła: 4      Broń palna: 4 

Charyzma: 4     Kierowanie zespołem: 4 

Inteligencja: 4    Walka wręcz: 2 

Siła woli: 4 

Esencja: 6 

Reakcja: 3 

 

Sprawność zawodowa: 2-3 

 

CZŁONEK POLIKLUBU HUMANIS 

 "Są gorsi niż barbarzyńcy, ci tak zwani metaludzie. Oni i wszyscy, którzy ich bronią, 

muszą zniknąć z powierzchni ziemi, jeśli chcemy przestać obrażać Naturę. Powiedz mi, bracie, 

czy nie jesteś pod ich urokiem?" 

CYTATY 

 "Nie czas teraz na roztrząsanie koloru skóry, czarny, biały czy żółty. Sprawa jest prosta: 

oni albo my. Ludzie albo metaludzie." 

 "Raczej zabiłbym własną siostrę, niż pozwolił jej na skażenie naszej krwi poprzez 

małżeństwo z jednym z nich." 

KOMENTARZ 

 Członek Poliklubu Humanis należy do organizacji przeciwstawiającej się wszelkim 

prawom gwarantowanym Przebudzonym istotom, zwłaszcza metaludziom. Polikluby znani są z 

naciągania i fałszowania istniejących praw na swoją korzyść, przy jednoczesnym podważaniu 

praw znienawidzonych przeciwników.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 4     Motocykl: 3 

Zwinność: 4     Samochód: 3 

Siła: 4     Materiały wybuchowe: 4 

Charyzma: 2    Etykieta (ulica): 3 

Inteligencja: 2    Broń palna: 4 

Siła woli: 4 

Esencja: 6 

Reakcja: 3 
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Sprawność zawodowa: 1-3 

 

UWAGA: Pojedynczy członek może wezwać na pomoc 1k6 innych członków. Humanis to 

zwierzęta stadne. 

 

MECHANIK 

 "Maszyny są znacznie milsze od facetów. Nigdy cię nie przewalą, nie wepchną się, gdzie 

nie trzeba. Kobieta może je zrozumieć. Nie narzekaj na smar na ubraniu ani na brud pod 

paznokciami. Dogaduję się z nimi całkiem nieźle." 

CYTATY 

 "Tym razem załatwiłeś to na dobre." 

 "Jak mam to naprawić za taki szmal?" 

 "Jeśli nie chcesz rejestrować broni, to musisz zapłacić ekstra. Bardzo ekstra." 

KOMENTARZ  

 Mechanik - tę kobietę odwiedzasz, kiedy nawala sprzęt. Robi też pewne ciekawe 

przeróbki.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Samolot (B/N): 6 

Zwinność: 3     Teoria komputerów: 6 

Siła: 3      Komputer: 3 

Charyzma: 2     Elektronika (B/N): 5 

Inteligencja: 6    Elektronika: 3 

Siła woli: 4     Pojazdy naziemne (B/N): 8 

Esencja: 6 

Reakcja: 4 

 

Sprawność zawodowa: 1-2 

 

PRODUCENT MASS MEDIÓW 

 "Ludzie chcą być poinformowani. Zawsze to mówię. Mają dociekliwe umysły, a wiedzieć o 

wszystkim jest ich podstawowym prawem. A przynajmniej tak im mówimy." 

CYTATY 

 "Dla nas złe wieści to wzrost oglądalności." 

 "Jak nie znajdę żadnych nowości, będę musiała je wymyślić." 

 "Słuchaj, jestem w tej branży dłużej niż ty na świecie. Wiem, co pójdzie, a co nie." 

 "Ludzie chcą dobrego przedstawienia. Tylko tyle. Każdy dzień przynosi im problemy, 

troski i zmartwienia. Kiedy wracają do domu, chcą swojego drinka, spokoju i rozrywki. I tu 

zaczyna się moja praca." 

KOMENTARZ  
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Producent masmediów to przedsiębiorca rozrywkowy potrafiący dbać o równowagę pomiędzy 

wiadomościami a rozrywką. Zwraca uwage na wszystko, co przykuwa ludzi do odbiorników i 

potrafi przedstawiać fakty w sposób jak najmniej drażliwy. W końcu telewizja to też biznes.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Komputer: 3 

Zwinność: 3     Etykieta (korporacje): 4 

Siła: 2      Etykieta (media): 4 

Charyzma: 5     Etykieta (ulica): 4 

Inteligencja: 4    Negocjacje: 4 

Siła woli: 4     Skradanie się: 2 

Esencja: 6     Walka wręcz: 2 

Reakcja: 3 

 

Sprawność zawodowa: 2 

 

AKTYWISTKA OBRONY PRAW METALUDZI 

 "Chyba wiesz, że wszyscy jesteśmy ludźmi. To przecież takie oczywiste. Haniebne 

działania szturmowców Lone Star podczas zebrania ORC w zeszłym tygodniu nie zostaną 

zapomniane. Pod żadnym pozorem nie powinni używać gazów wobec tłumu. Nie miała miejsca 

żadna prowokacja. Była to jedynie pokojowa manifestacja. Właśnie wracam ze spotkania w 

gmachu sądu. Zobaczymy, co gubernator będzie miał do powiedzenia, kiedy jego gestapo 

dostanie się w tryby Prawa." 

CYTATY 

 "Elfy (i krasnoludy, i trolle, a czasami nawet orki) też są ludźmi." 

 "Czy chciałbyś być traktowany w ten sposób?" 

 "Sądzisz, że Marsz na Fresno to było coś. To było nic. Ja byłam w SF w Dniu Goblinizacji." 

KOMENTARZ  

 Aktywistka obrony praw metaludzi może i ma inną pracę, ale jej prawdziwym powołaniem 

jest działalność na rzecz zrównania wszystkich podgatunków rasy ludzkiej wobec prawa. A 

wszystkie nieuczciwe prawa należy znieść. Aktywistka jest śmiertelnym wrogiem fanatyków z 

Humanis.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Etykieta (media): 5 

Zwinność: 2     Przesłuchiwanie: 3 

Siła: 2      Kierowanie zespołem: 3 

Charyzma: 2     Negocjacje: 3 

Inteligencja: 2 

Siła woli: 2 

Esencja: 6 

Reakcja: 2 

Sprawność zawodowa: 2-3 
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MR JOHNSON 

 "Ależ zapewniam panów, że w pełni rozumiem ich stanowisko. Chciałbym też wyrazić 

nadzieję, że rozumiecie, panowie, moją sytuację. Powiedzmy tylko, że byłoby wielce niedogodne 

dla wszystkich tu obecnych, gdyby cokolwiek z tego, o czym była mowa, przedostało się gdzieś 

dalej. Jestem oczywiście przekonany, iż możemy polegać na panów dyskrecji." 

CYTATY 

 "Jeżeli wpadniecie, my nigdy o was nie słyszeliśmy." 

 "Tej rozmowy nie było, czy to jasne?" 

 "To drobna sprawa. Minimum komplikacji." 

 "Płatność przekażemy w zwykły sposób. Możecie przed wyjściem sprawdzić swoje konta." 

KOMENTARZ 

Mr. Johnson może wyglądać inaczej następnym razem. Może nie będzie nawet panem. Ale nie 

dajcie się zwieść - to wasz człowiek. "Mr. Johnson" to powszechne slangowe określenie kontaktu 

z wnętrzem korporacji. To on ma zlecenia i szmal. Ma też prywatną armię, którą może na was 

poszczuć, jeśli tylko mu podskoczycie.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Teoria komputerów: 5 

Zwinność: 2     Etykieta (korporacja): 8 

Siła: 2      Negocjacje: 6 

Charyzma: 4     Psychologia: 8 

Inteligencja: 6    Umiejętności Specjalne: 

Siła woli: 5     Historia: 4 

Esencja: 3,8 

Reakcja: 4 

 

CYBERWSZCZEPY: 

Łącze danych, 200 Mp bloku pamięci 

     

Sprawność zawodowa: 2-3 

 

WŁÓCZĘGA 

 "Czego wytrzeszczasz gały, koleś? Co, nigdyś nie widział biedaka? Czego tutaj? Ta rudera 

jest moja! No dobra, dobra, co się wściekasz. Nie chcę mieć kłopotów. Proszę, bez przemocy. 

Mogę sobie znaleźć inne miejsce. Zawsze znajduję. Pozwól mi tu tylko przespać noc. Nie pisnę 

słowa. Naprawdę. Przyrzekam. Ani słówka." 

CYTATY 

 "Pilnuj swego nosa." 

 "Nic nie widziałem. Nic nie słyszałem." 

 "Nie zawsze byłem w takim stanie." 

 "Tam poszli." 
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KOMENTARZ 

 Włóczęga to ofiara metropleksu, sponiewierana i utwardzona przez życie w slumsach. 

Chce tylko przetrwać, rzucany kopniakami z miejsca na miejsce chce powitać następny dzień. W 

jednym kawałku.  

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Etykieta (ulica): 3 

Zwinność: 2     Umiejętności specjalne: 

Siła: 1      Znajomość okolicy: 6 

Charyzma: 1     Żebractwo: 6 

Inteligencja: 2 

Siła woli: 2 

Esencja: 6 

Reakcja: 2 

Sprawność zawodowa: 1-2 

 

ULICZNY GLINA 

 "Kiedy wstąpiłem do Lone Star, wierzyłem w to, co mówiły rekrutacyjne foldery. Byłem 

wtedy młody - teraz wiem lepiej, ale i tak pracuję dla nich. Chyba to lubię. Czułbym się lepiej, 

gdybyśmy byli prawdziwą policją, ale te czasy jużz minęły. Teraz jesteśmy ludźmi interesu. Mimo 

to ulice powinny być bezpieczne. Ja w to wierzę. Myślę, że to dlatego nie rzuciłem tej roboty." 

CYTATY 

 "Słuchaj, ja tylko robię, co do mnie należy." 

 "Nie róbmy sobie kłopotów." 

 "Żywy czy martwy, idziesz ze mną." 

 "Nie próbuj tego, koleś. Nawet o tym nie myśl." 

KOMENTARZ 

 Uliczny glina jest nieco rozczarowanym, sfrustrowanym, ale wciąż zdeklarowanym 

obrońcą prawa. Pracuje dla niezależnej korporacji, nie dla rządu - większa pensja, ale mniejszy 

prestiż. Nauczył się jednak z tym żyć. Niektórzy gliniarze ulegli pokusom swojej pozycji i zostali 

"złymi glinami", ale większość pozostała wierna swym przyrzeczeniom. 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 4     Walka z bronią: 2 

Zwinność: 4     Etykieta (korporacje): 2 

Siła: 4      Etykieta (ulica): 4 

Charyzma: 2     Broń palna: 3 

Inteligencja: 3    Walka wręcz: 3 

Siła woli: 3     Umiejętności specjalne: 

Esencja: 6     Procedury policyjne: 4 

Reakcja: 3 

Sprawność zawodowa: 2 
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ULICZNY LEKARZ 

 "Znowu w kłopotach? Nie, tylko nic mi o tym nie mów! Będzie lepiej dla nas obu, jak mi 

nie powiesz. Trzymaj gębę na kłódkę i nie rzucaj się, dopóki nie podziała znieczulenie miejscowe. 

Ja zaczekam, ale w końcu to tobie się spieszy." 

CYTATY 

 "Przestań krwawić na podłogę." 

 "Interesują cię tanie tkanki organiczne? Według dostawcy to prawdziwy wyrób z Chiba. 

Mógłbym je mieć na miejscu, zanim cię zaszyję. Nie chcesz? A może usunąć ci zmarszczki, póki 

jeszcze mam włączony laser?" 

 "To już trzeci raz w tym roku. Czy ty nie masz żadnego szacunku dla mojej pracy?" 

KOMENTARZ 

 Uliczny lekarz może być znachorem albo znakomitym chirurgiem, ale tak czy owak jest 

najlepszym przyjacielem banity. Zawsze trzyma gębę na kłódkę i nie składa na policji meldunków 

o podejrzanie wyglądających ranach. Ani też nie rejestruje twoich wszczepów, aby zapewnić ci 

pełen serwis gwarancyjny. Ma w piwnicy własnego truposza.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Nauki biologiczne: 6 

Zwinność: 3     Biotechnologia: 8 

Siła: 2      Etykieta (ulica): 3 

Charyzma: 2     Negocjacje: 4 

Inteligencja: 4 

Siła woli: 2 

Esencja: 5,8 

Reakcja: 3 

CYBERWSZCZEPY:  

Łącze danych 

Sprawność zawodowa: 1-2 

 

TALIZMANIAK 

 "Jeśli szukasz magicznego towaru, to ja go mam. Proszki, kości, eliksiry. Wyłącznie 

najlepsze surowce i składniki. Za czym się rozglądasz? Jeśli tego nie mam, mogę zaaranżować 

dostawę. Mam wielu znajomych w pleksie i niemało poza nim." 

CYTATY 

 "Najpierw pozwól, że sprawdzę twój kredyt, koleś." 

 "Na ducha mego wujka, to autentyczna elfijska (lub krasnoludzka, orkijska albo trollijska) 

robota." 

 "Nie mogę, rzecz jasna, zagwarantować, że to zadziała w każdych warunkach." 

KOMENTARZ 
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 Talizmaniak to broker na rynku magicznych dóbr i usług, rodzaj okultystycznego 

pośrednika. Czasem też spełnia widmową rolę pasera na kradzione magiczne przedmioty czy 

informacje.  

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 2     Etykieta (ulica): 4 

Zwinność: 3     Teoria magii : 8 

Siła: 3     Negocjacje: 6 

Charyzma: 2    Rzucania czarów: 4 

Inteligencja: 3    Umiejętności Specjalne: 

Siła woli: 4     Wycena dóbr magicznych: 6 

Esencja: 6     Obróbka drewna: 4 

Magia: 6      Obróbka metalu: 4 

Reakcja: 3 

 

Sprawność zawodowa: 1-2  

 

WÓDZ PLEMIENIA 

 "Przebywasz w wigwamie zgromadzeń mojego ludu, obcy przybyszu. I nie ty będziesz tu 

wydawać rozkazy. Możesz przedstawić prośbę, a rada starszych rozważy twoje słowa, ale nie 

będziesz tu stawiać żadnych żądań. Jeśli stwierdzimy, że leży to w interesie plemienia, może 

zgodzimy się postąpić zgodnie z twoją prośbą." 

CYTATY 

 "Ja jestem wodzem. Oni są od śpiewania pieśni." 

 "Grasz w szachy?" 

 "Mam wspaniałego konia, więc na co mi samochód? Koń jest zasobem odnawialnym. 

Miałeś ostatnio jakieś osiągnięcia w hodowli swoich samochodów?" 

 "Zanim zostaniesz przedstawiony plemieniu, muszę cię sprawdzić w bazie danych rady 

starszych." 

KOMENTARZ 

 Wódz plemienia jest człowiekiem biegłym w działaniu współczesnego świata, a nie tylko 

w dawnych tradycjach. Musi być dobrze obeznany z technologią i korporacjami, jeśli ma mądrze 

kierować swoim ludem. Tak więc cały czas stara się wiedzieć, co się dzieje wokół niego.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 3     Etykieta (korporacja): 4 

Zwinność: 3     Etykieta (plemienna): 8 

Siła: 4      Kierowanie zespołem: 5 

Charyzma: 4     Negocjacje: 4 

Inteligencja: 4    Broń Miotana: 4 

Siła woli: 4     Psychologia: 5 

Esencja: 6     Skradanie się: 5 
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Reakcja: 3 

 

Sprawność zawodowa: 1-2 

 

TROLL WYKIDAJŁO 

 "Nie sprawiaj kłopotu, to nikt cię nie skrzywdzi." 

CYTATY 

 "Myślę, że czas na cię, maluśki."  

 "To miało boleć?" 

 "Do mnie gadasz?" 

 "Zamykamy." 

KOMENTARZ 

 Troll jako wykidajło popularny jest w wielu klubach, nie tylko w tych mordowniach. Każdy 

właściciel klubu chciałby widzieć kłopotliwych gości opuszczających lokal. A troll ma wszelkie 

kwalifikacje do takiej pracy. Niewielu pijaczków będzie dyskutować z tą górą mięśni.  

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 9     Walka z bronią: 3 

Zwinność: 3     Etykieta (ulica): 2 

Siła: 9      Broń palna: 2 

Charyzma: 1     Walka wręcz: 6 

Inteligencja: 1 

Siła woli: 2 

Esencja: 6 

Reakcja: 2 

 

Sprawność zawodowa: 2-3 

 

YAKUZA BOSS 

 "Czasy nie są już dziś takie jak dawniej. To jest życie. Człowiek, który pragnie osiągnąć 

sukces, musi adaptować się do zmian w społeczeństwie. My z yakuzy tak właśnie czynimy, 

zachowując, ile się da z dawnej honorowej tradycji, i ucząc się jednocześnie tego, co nowe. 

Społeczeństwo zawsze będzie nas potrzebować. Stanowimy istotny mechanizm w 

funkcjonowaniu tego świata." 

 

CYTATY 

 "Nowi w branży to zwykli bandyci i chuligani. Nie mają prawdziwego poczucia honoru. A 

Koreańczycy i Chińczycy to zwykli barbarzyńcy." 

 

KOMENTARZ 

 Szef yakuzy, mimo filozoficznych wywodów i uprzejmych manier, jest genialnym 

kryminalistą. Jego prawdziwe działania są bezwzględne, choć stara się roztaczać wokół siebie 
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atmosferę kultury i dobrego wychowania. Starsi szefowie przedkładają taktykę wpływów i 

nacisków nad brutalne zastraszanie preferowane przez młodą krew. 

 

ATRYBUTY     UMIEJĘTNOŚCI 

Budowa: 3    Etykieta (korporacja): 4 

Zwinność: 4    Etykieta (ulica): 5 

Siła:  5    Kierowanie zespołem: 5 

Charyzma: 5    Negocjacje: 6 

Inteligencja: 6 

Siła woli: 5 

Esencja: 3,2 

Reakcja: 5 

 

CYBERSPRZĘT  

Łącze danych 

Blok pamięci 60 Mp 

Dopalacz (1) 

 

Sprawność zawodowa: 3-4 
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DRAPIEŻCY 

 

 Cała ta twoja broń i cyberbajery nie są warte funta kłaków, gdy za sobą słyszysz 

porażający SKOWYT! 

  - fragment reklamówki symstymowego dreszczowca "Skowyt" 

 

PARANATURALIZM 

 Ziemia zamieszkiwana jest przez niemal nieprzebraną różnorodność zwierząt. Nawet w 

ciężkich dla natury czasach XX i wczesnego XXI wieku wciąż odkrywano nowe gatunki, podczas 

gdy inne wymierały. Pełen chaosu okres Przebudzenia pociągnął za sobą odkrycie większej liczby 

nowych gatunków i podgatunków niż kiedykolwiek wcześniej od chwili ich sklasyfikowania 

(nawet uwzględniając liczne mutacje czy zwykłe mistyfikacje). 

 Eksplozja osobliwych, zróżnicowanych form życia doprowadziła do rozwoju wielu nowych 

kierunków studiów naukowych pod wspólnym mianownikiem paranaturalizmu. Paranaturaliści 

badają gatunki odkryte po roku 2000, a wielu specjalizuje się dalej w takich dziedzinach jak 

parabiologia, parasocjologia (zwłaszcza w przypadku różnych gatunków metaludzi i innych istot 

uznanych za obdarzone wyższą świadomością) i biotechnologia paranaturalna. Niektórzy 

badacze studiują nawet skamieniałości dowodzące wcześniejszego istnienia gatunków 

paranormalnych. Badania w dziedzinie pochodzenia paragatunków doprowadziły do powstania 

paru fascynujących teorii.  

 Wydaje się, ze większość paragatunków powstała w wyniku szczególnej reakcji DNA na 

obecność silnych skupisk energii magicznej. W obrębie tych gatunków jedna z generacji daje 

początek paragatunkowi, sama w sobie pozostając niezmieniona. Z biegiem czasu gatunek 

pierwotny wymiera, całkowicie zastąpiony przez paragatunek.  

 W niektórych przypadkach całość bądź część gatunku naturalnego przechodzi 

"goblinizację", gdy jakiś czynnik reaguje na wzrost poziomu magii. Choć część populacji ulega 

temu procesowi, naturalny gatunek istnieje nadal (jak w przypadku ludzi), ale w kolejnych 

przypadkach rozrodu przychodzą na świat osobniki paranormalne. Zdarza się, ze niektóre 

pozornie normalne osobniki takich gatunków w okresie dojrzewania zaczynają przejawiać talenty 

paranormalne.  

 Obecnie zaledwie kilka gatunków ciągle wydaje na świat jednostki przypominające 

zwykłych przedstawicieli gatunku, przechodzące jednak goblinizację w okresie dojrzewania. 

Większość takich jednostek jest wroga i złośliwa. 

Najpoważniejszym problemem, jaki fascynuje paranaturalistów, jest istnienie kilku 

paragatunków kręgowców wyposażonych w trzy pary kończyn, przy czym zwykle z jednej pary 

formują się skrzydła. Najbardziej znane przykłady to zachodnie smoki i gryfony. Obecność trzech 

par kończyn podważa długo uznawane teorie o ewolucji kręgowców i, jak do tej pory, nie znajduje 

zadowalającego wyjaśnienia. Nawet rozmowny zwykle i uparty wielki smok (to klasyfikacja 

gatunku) Dunkelzahn odmawia podjęcia tego tematu. 

 Jednakże dokładna analiza wczesnych wywiadów Dunkelzahna, których udzielił 

przedstawicielom mediów, pozwala znaleźć kilka odniesień do "przebudzenia". To właśnie te 
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uwagi sprowokowały Holly Brighton do określenia gwałtownej zmiany świata mianem 

Przebudzenia. Te same uwagi przywiodły niektórych badaczy do stwierdzenia, iż wielkie smoki 

zaistniały w chwili osiągnięcia pewnego poziomu many, stając się manifestacją swego rodzaju 

nieświadomego, kolektywnego wzorca. Teoria ta nie znajduje poważania w większości kół 

naukowych, mimo, iż wyjaśnia problem sześciu kończyn u smoków.  

 Konkurencyjna teoria twierdzi, że smoki są gośćmi z innego świata, w którym sześć 

kończyn to właściwa forma rozwoju kręgowców, lecz również ta idea jest generalnie odrzucana 

przez środowisko naukowe. Popularne przekonanie, że wielkie smoki przebudziły się z 

trwającego miliony lat snu, jest równie niewiarygodne.  

Żadna z teorii, z wyjątkiem hipotezy, iż jest to obca forma życia, nie potrafi usprawiedliwić 

fenomenu trzech par kończyn u smoków i innych stworzeń. Zgodnie z teorią obcego 

pochodzenia, formy te przybyły na ziemię wraz z innymi paragatunkami w "kosmicznej arce". 

Jest to również mało prawdopodobne, jako że problem paragatunków pojawił się w innym czasie.  

- Fragment z wprowadzenia do pracy Gamiela Shaatha i Miguela Martineza Zmieniająca się 

Ziemia: nowe spojrzenie na życie.  

 



 348 

 

MOCE PRZEBUDZONYCH 

 

 Moce, czy też wrodzone magiczne zdolności Przebudzonych istot, są bardzo 

zróżnicowane. Poniżej podajemy ogólne opisy tych mocy, którymi dysponują (lub nie) 

poszczególne stworzenia.  

 Właściwie wszystkie istoty paranormalne są w jakiś sposób zdolne do ataku. Jeśli chodzi 

o zwykłe zdolności fizyczne, szczegóły podajemy wraz z charakterystyką istoty. Specjalne 

zdolności ofensywne również są tam odnotowane. Mogą one rozciągać się od bolesnych, choć 

głównie tylko dokuczliwych spotkań głowy z patelnią powodowanych przez ducha ogniska 

domowego do niszczycielskich błyskawic miotanych przez ducha burzy. 

 UWAGA DLA MISTRZA GRY: Gdy na tę samą postać działają jednocześnie dwie 

sprzeczne moce, jak np. moc wypadku i moc straży, każda z nich wykonuje test na poziomie 

trudności równym poziomowi przeciwnej mocy. Postać poddawana jest skutkom działania 

zwycięskiej mocy, z siłą równą liczbie sukcesów netto. Procedurę tę nazywamy Testem 

Sprzeciwu.  

 Zwracamy też uwagę, że mechanika gry podana przy opisie danej mocy nie jest jedyną i 

niezmienną regułą, lecz raczej sugestią dla Mistrza Gry. Gracze nigdy nie mogą być absolutnie 

pewni zdolności swych przeciwników; zawsze istnieje szansa na to, że moc konkretnego 

drapieżcy będzie działać nieco odmiennie. Niepewność to cudowne narzędzie dramatyczne. 

 Jednakże z uwagi na to, że żywioły i duchy natury mogą być przywoływane, ich moce 

powinny pozostać możliwie niezmienne. 

 

 

WYPADEK 

 Moc ta pozwala istocie na wywołanie pozornie zwykłego wypadku. Rodzaj wypadku i jego 

skutki zależeć będą od kontrolowanego przez istotę terenu. 

 Postać ogarnięta mocą Wypadku musi wykonać test swojej Inteligencji lub Zwinności 

(wybieramy wyższy Atrybut) na poziomie trudności równym Esencji istoty wykorzystującej moc. 

Jeśli test się nie powiedzie, postać wypada z akcji potykając się, dławiąc czy nawet obrywając 

tortem w twarz. Wypadek nie jest groźny sam w sobie, ale środowisko może go takim uczynić. 

Na przykład przewrócenie się na wąskiej górskiej ścieżce może skończyć się bardzo 

nieszczęśliwie.  

 

ALIENACJA 

 Moc ta pozwala istocie otoczyć postać aurą sprawiającą, że staje się ona niewidoczna dla 

innych. Należy to traktować jako czar niewidzialności o Sile równej Esencji istoty. Ofiara 

pozostaje pod działaniem alienacji przez liczbę godzin równą Esencji wykorzystującej moc istoty.  

 Moc ta nie została pomyślana jako rodzaj korzystnej mocy bycia niewidzialnym. Ofiara 

alienacji jest niewidoczna, niesłyszalna i niedotykalna dla innych wokół niej. To tak, jakby osoby 

pod wpływem alienacji w ogóle nie istniały. Kierowcy nie zahamowują na ich widok, nikt się do 
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nich nie odezwie, przyjaciele będą przez nich strzelać, by trafić w inny cel. Desperacja przepełni 

ich dusze.  

 Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji czy też przyciągnąć czyjąś uwagę, ofiara musi 

uzyskać choć 1 sukces w teście odpowiedniego Atrybutu lub Umiejętności na poziomie trudności 

równym Esencji istoty, która wyzwoliła moc.  

  

KONTROLA ZWIERZĄT 

 Niektóre istoty posiadają niezwykle rozwiniętą empatię wobec zwierząt, zwykle wobec 

konkretnego ich rodzaju - drapieżników lub zwierząt łuskowatych. Moc ta pozwala takiej istocie 

automatycznie powstrzymywać takie zwierzę od ataku, podniesienia alarmu itp. Koncentrując 

się, może ona przejąć kontrolę nad pojedynczym zwierzęciem, postrzegając świat jego zmysłami 

i kierować jego zachowaniem. Zachowanie to nie będzie jednak wykraczało poza normę dla 

danego gatunku. Na przykład kontrolowana w ten sposób małpa nie poprowadzi samochodu. 

Liczba małych zwierząt (kotów, szczurów itp.), jaką może kontrolować istota, równa jest jej 

Charyzmie x 1k6. Istota może też kontrolować liczbę większych zwierząt (lwów, wilków itp.) 

równą swojej Charyzmie.  

 

UWIĄZANIE 

 Moc daje istocie możliwość "przywiązania" ofiary do podłoża, czy też do samej siebie. 

Więzy mają wartość Siły równą dwukrotności Esencji istoty władającej mocą.  

 

PRZYMUS 

 Istota obdarzona tą mocą jest w stanie zmusić ofiarę do wykonania konkretnego 

działania, jak w przypadku sugestii post-hipnotycznej. Często istota potrafi zmuszać do tylko 

jednego, konkretnego zachowania. Moc należy traktować jak czar kontroli akcji, przyjmując 

Esencję istoty jako Siłę czaru. 

 

UKRYCIE 

 Moc ta odnosi się do zdolności istoty do ukrywania się na własnym terenie, nie zaś do 

posiadania praktycznej niewidzialności i jest związana głównie z duchami natury. Istota może 

użyć mocy Ukrycia dla schowania siebie i swoich towarzyszy przed niebezpieczeństwem, lub też 

może jej użyć aby ukryć coś, czego ludzie szukają. Ukrycie powoduje dodanie Esencji istoty do 

poziomu trudności wszelkich Testów Percepcji wymaganych przez Mistrza Gry. 

 

DEZORIENTACJA 

 Moc Dezorientacji daje istocie zdolność do zaburzenia poczucia kierunku ofiary i 

sprawienia, że porusza się ona chaotycznie na terenie kontrolowanym przez istotę. 

Konsekwencje mogą być bardzo zróżnicowane. Duch ogniska domowego powodujący 

Dezorientację nie doprowadzi do niczego gorszego niż obijanie się o ściany czy pomylenie drzwi 

ubikacji z wejściowymi, natomiast Dezorientacja w królestwie ducha gór łatwo może doprowadzić 

ofiarę do upadku z najbliższej grani.  
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 Postać próbująca wykonać jakikolwiek test, kiedy znajduje się w mocy Dezorientacji, 

uwzględnia ujemny modyfikator równy Esencji istoty wyzwalającej moc. Co więcej, jeśli ofiara 

musi podjąć jakąś decyzję, wykonuje uprzednio Test Siły Woli na poziomie trudności równym 

Esencji istoty. Jeśli test się nie uda, ofiara nie jest w stanie zebrać myśli. Ktoś (lub coś) musi 

przypomnieć jej o konieczności podjęcia decyzji. Atak albo słowne upomnienie, udzielone przez 

towarzysza, pozwala na wykonanie kolejnego testu. Postać pozostawiona w stanie 

niezdecydowania ostatecznie pójdzie dalej.  

 Moc działa tak długo, jak długo ofiara pozostaje na terytorium kontrolowanym przez 

istotę. 

 

PROJEKCJA ELEKTRYCZNA 

 Moc ta pozwala istocie uderzać w cel wyładowaniem elektrycznym. W zależności od 

rodzaju istoty, efektem może być lekkie porażenie albo trafienie piorunem. Ofiara nie ma 

możliwości uniku czy obrony przez atakiem Projekcji Elektrycznej. Zwykle atak taki zadaje 

obrażenia (Esencja)S i powoduje dezorientację celu przez liczbę rund równą Esencji istoty. 

 

UWIEDZENIE 

 Mocą uwiedzenia istota wciąga ofiarę na terytorium, które kontroluje i nakierowuje ją na 

siebie lub element właściwy swej naturze. Ofiara ponosi wszelkie konsekwencje kontaktu z daną 

substancją, przy czym zaduszenie jest zwykle najlżejszą z nich. 

 Mistrz Gry powinien wykonać Test Sprzeciwu pomiędzy Siłą woli ofiary a Esencją istoty. 

Poziomem trudności staje się wartość danego Atrybutu przeciwnika. Porównujemy całkowitą 

liczbę sukcesów. Jeśli istota uzyska więcej sukcesów, ofiara wchodzi w obszar substancji i 

zaczyna się dusić albo otrzymywać innego rodzaju obrażenia. Ofiara nie może uciec tak długo, 

jak długo istota utrzymuje działanie mocy. Atak istoty na nową ofiarę (zarówno z 

wykorzystaniem mocy, jak i czysto fizyczny) uwalnia pierwszą ofiarę z mocy uwiedzenia.  

 W każdej rundzie duszenia się postać musi wykonać Test Budowy przeciw Kodowi 

Obrażeń istoty równemu (Esencji istoty)S Ogł. Pancerz skórny czy innego rodzaju osłona nie 

pomaga w odpieraniu takich obrażeń.  

 Duchy posiadające tę moc podlegają następującym zasadom: 

 Atak mocą uwiedzenia jest atakiem w Walce wręcz. Aby trafić w cel, duch używa swojej 

Zwinności. Cel musi wyprowadzić skuteczną kontrę, aby uniknąć uwiedzenia. Udane uwiedzenie 

prowadzi do różnych skutków. 

 Ofiara może próbować uwolnić się w każdej swojej kolejnej akcji. Wykonujemy Test 

Sprzeciwu Siły ofiary i Esencji ducha na podstawowym poziomie trudności 4. Jeśli wygrywa 

ofiara, uwalnia się. W czasie każdej kolejnej akcji ducha uwiedziona ofiara musi odeprzeć 

zadawane jej obrażenia. 

 Uwiedzenie w ogień: Tak jak przy ataku ducha w Walce wręcz [obrażenia (Esencja)S, 

+2 Siły za aurę płomieni]. Postać odpiera (Esencja + 2)S obrażeń. Ochroną jest tu pancerz 

udarowy, ale nie balistyczny, który podlega stopieniu. 
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 Uwiedzenie w wodę: Ofiara odpiera obrażenia (Esencja)S Ogł. Siła zwiększa się o +1 za 

każdą kolejną akcję ducha od momentu uwiedzenia. To groźniejsze od zwykłego tonięcia, 

ponieważ duch potrafi spowodować wywieranie silnego nacisku wody na ofiarę. Ofiary, które 

przeszły test, wciąż są narażone na dalsze obrażenia w kolejnych akcjach ducha i w rezultacie 

otrzymują obrażenia Zabójcze. W końcu się topią. 

 Uwiedzenie w powietrze: Ofiara musi odpierać obrażenia (Esencja)C Ogł. zadawane 

przez zatrucie powietrza za pomocą wyższej z dwóch Atrybutów: Siły woli lub Budowy. Ponieważ 

duch może astralnie spenetrować wszelkie urządzenia ochronne lub oddechowe, nie zapewniają 

one w tym przypadku ochrony. Uwiedziona ofiara po utracie przytomności otrzymuje obrażenia 

Zabójcze i w końcu się dusi.  

 Uwiedzenie w ziemię: Ofiara odpiera obrażenia (Esencja)C otrzymane w wyniku 

miażdżącego ciężaru ducha. Pancerz udarowy daje tu pewną ochronę, pancerz balistyczny - 

żadnej.  

 

WYBITNE ATRYBUTY FIZYCZNE 

 Istota posiadająca tę moc dodaje swój aktualny poziom Esencji do poziomu Atrybutów 

Fizycznych. Moc ta może być ograniczona do wybranego Atrybutu (Atrybutów), czasem 

ograniczenie dotyczy też czasu trwania efektu lub liczby możliwych zastosowań. 

 

WYOSTRZONE ZMYSŁY 

 Moce te obejmują wrażliwy wzrok, wzrok termograficzny, polepszony słuch i węch, zmysł 

temperatury, sonar, wykrywacz ruchu (zdolność do wyczuwania zakłóceń pół elektrycznych) itp. 

 

ODSYSANIE ESENCJI 

 Moc wysysania Esencji pozwala istocie na odbieranie Esencji innym istotom i zwiększanie 

w ten sposób własnego jej poziomu. Istota może podwyższyć swój poziom Esencji do 

dwukrotności maksymalnego dla swojego gatunku poziomu. Tak więc istoty humanoidalne mają 

maksymalny poziom Esencji po wyssaniu równy 12.  

 Transfer Esencji możliwy jest wyłącznie tam, gdzie obecne są silne uczucia. Może to być 

pasja kochanków, przerażenie ofiary lub wściekłość pokonanego przeciwnika, lecz uczucie 

powinno być silne i musi być skierowane bezpośrednio na istotę odbierającą Esencję. Wysysanie 

Esencji wymaga zwykle jakiegoś transferu materii - krwi w przypadku wampirów, ciała dla 

wendigo, choć często w niewielkiej ilości. 

 Istota odbierająca Esencję potrzebuje kilku minut spokoju. Może wyssać tyle punktów 

Esencji, ile sama aktualnie posiada. Minimum to 1 punkt.  

 Istota nie może odebrać Esencji zawzięcie broniącej się ofierze. Ofiara musi dobrowolnie 

uczestniczyć w zdarzeniu albo zostać do tego fizycznie lub magicznie zniewolona. Fizyczna 

stymulacja dotyku istoty (jak w przypadku ugryzienia wampira) otwiera empatyczne połączenie 

pomiędzy istotą a jej ofiarą, która podczas wysysania odczuwa ekstazę. Wyzwolenie endorfiny i 

inne reakcje chemiczne zachodzące w tym czasie w organizmie ofiary mogą być uzależniające. 

Każdorazowo podczas wysysania ofiara musi wykonać Test Siły woli na poziomie trudności 4. 
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Nieudany test oznacza powstanie uzależnienia - ofiara będzie aktywnie współpracować z istotą w 

nadziei na następny raz. Rzecz jasna, prowadzi to do szybkiej utraty Esencji i śmierci z powodu 

uzależnienia.  

 Istoty mogą wysysać Esencję z innych istot obdarzonych tą mocą bez konieczności 

wystąpienia silnego ładunku uczuć, lecz kontakt nadal wymaga spokoju. Obydwie istoty muszą 

wykonać Test Esencji na poziomie trudności 4. Istota, która uzyskała więcej sukcesów, wysysa 

z drugiej liczbę punktów Esencji równą liczbie sukcesów netto. Na przykład dwa wampiry z 

Esencją równą 5 łączą się, by dokonać transferu. Każdy z nich rzuca 5 kośćmi. Pierwszy uzyskuje 

3 sukcesy, a drugi 5. Drugi wampir wyssie więc 2 punkty Esencji pierwszemu. Wampir, którego 

Esencja zostanie w ten sposób sprowadzona do 0, umiera natychmiast i na zawsze.  

 

STRACH 

 Moc ta pozwala istocie na napełnianie swych ofiar porażającym strachem przed terenem, 

na którym się znajdują, albo przed samą istotą. Ofiara w panice pędzi ku najbliższemu miejscu, 

jakie wyda się jej bezpieczne.  

 Mistrz Gry powinien wykonać test przeciwstawiając sobie Siłę woli ofiary i Esencję istoty, 

korzystając z poziomu Atrybutu przeciwnika jako poziomu trudności. Liczba sukcesów netto 

uzyskanych przez istotę służy określeniu siły strachu ofiary.  

 

AURA OGNIA 

 Aura płomieni daje istocie zdolność do wzniecania ognia na całej jej powierzchni, przy 

każdym dotyku. Silne odmiany tej mocy mogą palić drewnianą broń przy zetknięciu z istotą, a 

nawet topić oręż z metalu lub plastiku. Aura Ognia dodaje +2 do Siły ataku istoty w Walce w 

zwarciu. 

 Każdy udany atak w Walce w zwarciu przeciwko istocie z aurą ognia oznacza obrażenia dla 

atakującego powstałe w wyniku wysokiej temperatury. Atakujący wykonuje Test Budowy na Kod 

Obrażeń (Esencja istoty)S. Pancerz może pomóc przy tym teście, jeśli Mistrz Gry potwierdzi, iż 

atakujący uderzył istotę opancerzoną częścią ciała. 

 

PROJEKCJA OGNIA 

 Posiadająca tę moc istota może dokonywać emisji płomieni, często w formie ognistego 

oddechu. Atak taki ma Kod Obrażeń równy (Esencja)L.  

 Istota może podtrzymywać atak, lecz płaci za to w taki sam sposób jak czarownik, przy 

czym koszt wynosi (Esencja)C. Przy podtrzymywaniu ataku istota rozszerza jego efekt na obszar 

o liczbie metrów kwadratowych równej swojej Esencji. 

 Przedmioty łatwopalne mogą zapalić się pod wpływem ataku projekcją ognia. 

 

STRAŻ 

 Moc ta daje istocie zdolność zapobieżenia każdemu wypadkowi - zarówno naturalnemu, 

jak też wywołanemu mocą wypadku - na terenie, który kontroluje. 
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TWARDY PANCERZ 

 Stworzenia z Twardym Pancerzem posiadają egzoszkielet o właściwościach 

porównywalnych z pancerzem pojazdów. Więcej o tym pod hasłem Pojazdy, Broń i Magia. 

 

ODPORNOŚĆ NA WIEK 

 Istota obdarzona tą mocą nie zestarzeje się i nigdy nie odczuje skutków wieku starczego.  

 

ODPORNOŚĆ NA ZWYKŁĄ BROŃ 

 Moc ta daje istocie poziom Pancerza równy podwojonej Esencji przy odpieraniu obrażeń 

zadawanych zwykłą bronią. Moc ta nie działa przeciw broni magicznej. Efekt mocy spada o 

połowę (poziom Pancerza równy Esencji) w konfrontacji z atakami żywiołów (takimi jak ogień, 

brak powietrza, działko wodne itp.). 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 

 Odporność ta daje istocie dodatkowe kości w liczbie równej podwojonej Esencji podczas 

wykonywania Testu Odporności na choroby czy infekcje. 

 

ODPORNOŚĆ NA TRUCIZNY 

 Odporność ta daje istocie dodatkowe kości w liczbie równej podwojonej Esencji podczas 

wykonywania Testu Odporności na skutki działania trucizn (lub narkotyków). 

 

ZARAŻANIE 

 Kiedy istota wysysająca Esencję (tak jak wampir) wyssie całą Esencję z ofiary (do 0), 

ofiara słabnie i pozornie umiera. Krótko po tej "śmierci" ofiara wraca do życia jako istota tego 

samego rodzaju co ta, która pozbawiła ją Esencji (jej Esencja wciąż równa jest 0). Tak "nowo 

narodzone" istoty są niebezpieczne. Choć prawie nie uświadamiają sobie swego nowego stanu, 

instynkt każe im zaspokajać głód w każdy możliwy sposób.  

 Po takiej "śmierci" postać gracza przechodzi pod kontrolę Mistrza Gry.  

 

WPŁYW 

 Moc ta pozwala istocie na wywoływanie w umyśle ofiary sugestii, która popycha tę osobę 

do wykonania jakiegoś rodzaju akcji, wywołuje reakcję lub emocję. Wykonujemy Test Sprzeciwu 

pomiędzy Charyzmą istoty (lub Esencją, jeśli istota pozbawiona jest Charyzmy) a Siłą woli ofiary, 

używając dla każdego z Atrybutów wartości przeciwnego Atrybutu jako poziomu trudności. 

Liczba sukcesów netto wskazuje na siłę oddziaływania sugestii.  

 [UWAGA DLA MISTRZA GRY: Zdolność wpływu wykorzystana do wywołania strachu jest 

znacznie mniej efektywna od mocy Strachu.] 

 

MAGICZNA STRAŻ 

 Moc magicznej straży istoty (równa jej Esencji) służy osobom strzeżonym przez istotę 

jako Obrona Magiczna. 
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MANIFESTACJA 

 Istota astralna obdarzona mocą manifestacji może czasowo manifestować swą obecność 

w świecie materialnym. W czasie takiej manifestacji Atrybuty Fizyczne istoty równe są jej 

Esencji, chyba że dla danej istoty stosowany jest specjalny modyfikator, podany w jej opisie. 

Minimalny poziom manifestacji wynosi 1. Co więcej, poziom Esencji istoty służy jako Obrona 

Magiczna.  

 Gdy napastnik uderza lub strzela do ducha w formie manifestacji zwykłą (nie-magiczną) 

bronią, używamy Siły woli napastnika w miejsce jego normalnej umiejętności walki. W walce z 

wrogimi duchami niewzruszona wola jest ważniejsza niż umiejętności bojowe. Ataki 

wykonywane fokusem broni, inne ataki magiczne, a także ataki wykorzystujące słabości ducha 

(Patrz niżej) są wyjątkiem od tej reguły.  

 Poza tym duchy w formie manifestacji cechuje odporność na ataki zwykłą bronią 

dystansową - nie przenosi ona pełnego "ładunku" woli atakującego. Ochroną ducha przed takimi 

atakami jest "pancerz" równy dwukrotności jego Siły. 

 Duchy nie mają jednak podobnej odporności na atak w Walce w zwarciu, gdyż w tym 

przypadku nie ma nic, co zmniejszałoby efekt odwagi przeciwnika w walce piersią w pierś.  

 Poza tym duchy w formie astralnej otrzymują +20 do Inicjatywy, a w formie manifestacji 

+10. 

 

 

FORMA MGŁY 

 Istota może przekształcać ciało w mgłę, najwyraźniej sterując wiązaniami 

cząsteczkowymi swoich komórek. Mgła potrafi przeniknąć przez każde zamknięcie, które nie jest 

hermetyczne, przesącza się nawet przez systemy filtracyjne usuwające gazy lub 

zanieczyszczenia. Systemy usuwające z powietrza bakterie i wirusy nie przepuszczą istoty w 

formie mgły. Będąc w formie mgły, istota ma dodatkową moc odporności na zwykłą broń, w tym 

również na taką, która wykorzystuje jej słabości. W tym stanie istota może zostać poddana 

działaniu magii. Jeśli mgła, którą się stała, wejdzie w kontakt z substancją, na którą istota jest 

uczulona, zmusi ją to do powrotu do formy stałej. (Najprostszym alergenem do zastosowania w 

tej sytuacji jest światło słońca. Inne substancje muszą mieć formę sprayu lub płynu, aby 

skierować je na mgłę). Istota potrzebuje Akcji złożonej na zmianę formy. Jeśli zostanie 

zmuszona do porzucenia formy mgły, zmiana następuje natychmiast.  

 

 

RUCH 

 Istota może zwiększać lub zmniejszać prędkość poruszania się ofiary na kontrolowanym 

przez siebie terenie, mnożąc lub dzieląc ją przez swoją Esencję. 

 

 

TRUJĄCY ODDECH 
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 Trujące działanie oddechu istoty pozbawia ofiarę przytomności. Ofiara wykonuje Test Siły 

woli lub Budowy (wybieramy wyższy Atrybut) na kod obrażeń (Esencja Istoty) C Ogł. Pancerz 

(ani zwykły, ani skórny) nie pomaga podczas tego testu.  

 

PARALIŻUJĄCY DOTYK (SKOWYT) 

 Każdy dotyk (włącznie z atakiem nie zadającym obrażeń) obniża Zwinność Ofiary o 

wartość Esencji istoty na 2k6 minut. Wielokrotne dotknięcia mogą spowodować zwielokrotnione 

obniżenie Zwinności. Ofiara, której Zwinność spadnie do 0, nie jest zdolna do żadnego ruchu. 

Aby oddychać, musi wykonywać co minutę Test Siły woli na poziomie trudności równym Esencji 

istoty. Jeśli ofierze nie uda się jeden z tych testów, przestaje oddychać i umiera w ciągu 1k6 

minut, chyba że mija efekt paraliżu lub uda się jej uzyskać pierwszą pomoc.  

 Zdalna forma tej mocy nazywana jest paraliżującym skowytem i dla osiągnięcia skutku 

wymaga Testu Sprzeciwu pomiędzy Esencją istoty a Siłą woli ofiary. Drapieżcy wystarcza 1 

sukces, aby uzyskać wpływ na ofiarę.  

 

ZARAZA 

 Ofiara nabawia się choroby podobnej do VITAS-3. 

 

PARALIŻUJĄCY WZROK 

 Jeśli ofiara spojrzy w oczy istoty, musi wykonać Test Inteligencji na poziomie trudności 

równym Esencji istoty. Istota może utrzymywać w mocy liczbę ofiar równą swej Esencji. 

Nieudany test oznacza, że jedyne działanie, jakie postać może podjąć, to próba wyłamania się z 

mocy istoty, co wymaga ponowienia testu.  

 

PSYCHOKINEZA 

 Istota potrafi generować energię psychokinetyczną z Siłą równą własnej Esencji, 

podobnie do czaru Magiczne Palce.  

 

REGENERACJA 

 Istota nie ginie od ran, chyba że uszkodzony zostanie mózg lub kręgosłup. Sprawdzamy 

to za każdym razem, gdy istota otrzyma Zabójczą ranę albo równą Zabójczym sumę obrażeń. 

Rzucamy 1k6. Wynik równy 1 wskazuje, że istota naprawdę została zabita. W innym przypadku 

rany wciąż sprawiają istocie ból, ograniczając jej działania jak w przypadku postaci, ale nie 

zadają śmierci i znikają na początku kolejnej Rundy Walki.  

 Obrażenia działające na duży obszar tkanek (ogień, eksplozje) zabijają istotę przy wyniku 

1 lub 2 na 1k6.  

 

SZUKANIE 

 Istota może szukać osoby, miejsca lub przedmiotu na swoim terenie. Poziom 

umiejętności odnajdywania rzeczy ukrytych równy jest podwojonej Esencji istoty. Aby uniknąć 
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wykrycia, postać (względnie przedmiot) musi wykonać udany Test Sprzeciwu, według zasad 

podanych na początku rozdziału.  

 

JAD 

 Ataki istoty są jadowite, z Kodem Obrażeń (Esencja) C. Jad traktujemy jako toksynę o 

szybkości 1 rundy.  
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SŁABOŚCI ISTOT PRZEBUDZONYCH 

 

Chociaż nowe gatunki władają dziwnymi i nieoczekiwanymi mocami, mają też pewne 

słabości, które można wykorzystać. Zapewne ich istnienie to próba utrzymania równowagi w 

naturze. 

 

ALERGIA 

 Wiele istot wykazuje negatywne reakcje na jedną lub kilka substancji czy warunków. 

Zwykle efekty te utrzymują się tylko w czasie kontaktu z daną substancją. Często wywołujące 

alergie substancje to światło słońca, metale żelazne, święte przedmioty (takie alergie mają 

chyba podłoże psychosomatyczne), plastiki i odpady przemysłowe. 

 Alergia słaba: Przeszkadza istocie, ale nie ma żadnych skutków w kategoriach gry. 

 Alergia średnia: Wywołuje dyskomfort i rozkojarzenie istoty (+1 do wszystkich 

poziomów trudności). 

 Alergia silna: Dotyk substancji jest dla istoty bolesny, często zmusza ją do cofnięcia się. 

Jeśli kontakt trwa nadal, następuje reakcja. Dodajemy +2 do Siły broni wykonanej z danej 

substancji. 

 Alergia wyjątkowa: Nawet najlżejszy dotyk substancji wywołuje reakcję i zadaje istocie 

Uszkodzenia. Dodajemy +2 do Siły broni wykonanej z takiej substancji, tak jak przy silnej alergii, 

a broń zadaje Lekką ranę. 

 

UTRATA ESENCJI 

 Istota nie ma stabilnej Esencji. Uzyskuje Esencję tylko poprzez regularne wchłanianie 

Esencji innych. Traci 1 punkt Esencji na miesiąc.  

 Istota, której Esencja spada do 0, umiera w ciągu dni, czasem nawet godzin. W okresie 

tym staje się wyjątkowo niebezpieczna, gdyż niezależnie od swej normalnej natury, zachowuje 

się jak wściekle głodny drapieżnik i zaczyna polować na Esencję z bezmyślnym uporem.  

 

OGRANICZONE ZMYSŁY 

 Skuteczność któregokolwiek lub wszystkich zmysłów istoty może być ograniczona. 

Zazwyczaj ograniczone zmysły działają o połowę mniej skutecznie od w pełni sprawnych. 

 

SZCZEGÓLNA WRAŻLIWOŚĆ 

 Metabolizm niektórych istot podlega drastycznym zakłóceniom pod wpływem 

przedmiotów wykonanych z pewnych substancji. Poziom Obrażeń takiej broni zwiększa się o 1. 

Na przykład drewniana pałka 2L otrzymuje kod 2S wobec istot szczególnie wrażliwych na 

drewno.  

 Istoty leczą się (lub regenerują) z ran zadanych przez substancje, na które są szczególnie 

wrażliwe, równie szybko, jak z ran zadanych w inny sposób.  

 Sam kontakt z taką substancją traktowany jest jak słaba reakcja alergiczna.  
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CYBERWSZCZEPY DLA DRAPIEŻCÓW 

 Drapieżcy mogą być wyposażani w cyberwszczepy, najczęściej we wszczepy cielesne. 

Operacje takie powodują rozstrojenie osobowości zwierzęcia, czyniąc je fałszywym i trudnym do 

kontrolowania. Cybernetycznie modyfikowane zwierzęta równie łatwo mogą zaatakować swych 

opiekunów, jak i wskazywany cel. Wypuszczając takie zwierzę, rzuć 1k6. Jeśli wynik będzie 

równy lub większy od Esencji zwierzęcia, zaatakuje ono swego opiekuna.  

 Wszczepy doczaszkowe projektowane w celu opanowania tych reakcji zwykle ogłupiają 

zwierzę i czynią je mniej spostrzegawczym, a także obniżają dalej jego Esencję. Każdy implant 

sterujący obniża Esencję zwierzęcia o 1 i odejmuje 2 od wyniku rzutu sprawdzającego jego 

zachowanie. Każdy implant obniża też o 1 poziom Atrybuty Umysłowe zwierzęcia. 
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WYBRANE ISTOTY PRZEBUDZONE 

 

 Poniższe opisy zaczerpnięto z dobrze przyjętych Polowych Przewodników Patersona - tom 

23, Polowy Przewodnik po Przebudzonych. 

 Wymiary i waga podane w opisach odnoszą się do typowego dojrzałego osobnika gatunku. 

Występują większe (często 10 do 20 procent, rzadziej 30procent) i mniejsze (typowo 60 do 75 

procent w przypadku gatunków wykazujących zróżnicowanie pomiędzy płciami) osobniki. 

Podano też opis ubarwienia i charakterystykę wyglądu.  

 Wymienione są miejsca występowania preferowane przez istoty. Oczywiście, można je 

spotkać poza opisywanym środowiskiem, zwłaszcza, jeśli wykorzystuje się je w charakterze 

strażników lub psów łańcuchowych.  

 Wiele istot, nie będąc czarownikami, włada magicznymi mocami, dokonując rzeczy 

możliwych jedynie na drodze magii - na przykład ma zdolność latania z pogwałceniem wszelkich 

praw aerodynamiki. Zdolności takie określamy jako wrodzone. Istoty mogące funkcjonować jako 

czarownicy określane są terminem aktywne.  

 Na świecie znanych jest wiele paragatunków. W opisie każdego podane są obszary, na 

których stworzenie zostało pierwotnie zidentyfikowane. Zwykle jest to miejsce pochodzenia 

rodziny gatunków, z której wyłonił się paragatunek.  

 Podano konkretne moce i słabości zaobserwowane u gatunków, a także cechy specjalne, 

takie jak wyczulone zmysły. Siłę pewnych mocy (na przykład różnych form ataku) opisano wraz 

z charakterystyką istoty w kategoriach gry. 

 

BANSHEE 

  

Noxplorator letalis 

Budowa: Istota ta jest nie do odróżnienia od elfa, choć może wydawać się wychudzona. 

Wszelkie elfickie autorytety, a także liczni specjaliści od paranaturalizmu zaprzeczają, jakoby 

banshee był elfem.  

Gatunki podobne: wampir i wendigo wykazują pewne podobieństwa do tej istoty. 

Obszary zamieszkiwania: Banshee preferuje opuszczone miejsca w pobliżu ludzkich siedlisk.  

Zdolności magiczne: wiele wrodzonych zdolności, włączając w to dowody aktywności 

magicznej u niektórych osobników. 

Zwyczaje: Nocny tryb życia. Banshee jest samotnikiem i odludkiem, chyba, że poluje. Inaczej 

niż wampir, zdaje się, że wysysa wyłącznie Esencję zabieraną przerażonym ofiarom. Stworzenie 

wyje żałośnie, zawodząco, wzbudzając w ofierze strach spotęgowany do ślepej paniki, kiedy to w 

bezmyślnym przerażeniu rzuca się ona do ucieczki. Banshee prowadzi pogoń do momentu 

fizycznego wycieńczenia ofiary, a następnie zbliża się, by dokonać zabójstwa. Ostateczny atak 

pozostawia ofiarę w stanie wskazującym bez wątpliwości na atak serca. Banshee rzadko 

powstrzymuje się przed zabraniem ofierze całej Esencji naraz.  

Występowanie: na całym świecie.  
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Komentarz: Paranaturalista Charles Forte wysunął hipotezę, iż banshee jest typowym wyrazem 

LMLWW (Ludzki -Metaludzki Wirus Wampiryczny) u elfów.  

Moce: Wyostrzone zmysły (wrażliwy wzrok, węch i słuch), odsysanie Esencji, Strach, Odporność 

(na wiek, choroby i trucizny), Forma mgły, Regeneracja.  

Słabości: Alergia (na światło słoneczne, silna). Utrata Esencji, szczególna wrażliwość (drewno, 

srebro). 

 

 

BARGHEST 

  

Canis inferni 

Budowa: Długość głowy i tułowia barghesta osiąga 1,5 metra, lecz jego wysokość w kłębie 

wynosi tylko 0,9 metra. Ogon mierzy 0,7 metra, a typowa waga to 80 kilogramów. Barghest 

przypomina przerośniętego mastiffa o całkowicie czarnej lub białej sierści, która jest bardzo 

krótka i przylegająca, co czasami sprawia wrażenie gołej skóry. Uszy ma szpiczaste, osadzone 

wysoko na głowie. Wzdłuż pleców biegnie wystający grzebień. Nawet przy braku oświetlenia oczy 

barghesta błyszczą czerwienią, a jego kły lśnią lekko, co powoduje obecność w ślinie 

fluorescencyjnych bakterii. Czaszka ma 42 zęby, a samice gatunku posiadają 8 sutków.  

Gatunki podobne: Nocą barghest (zwłaszcza czarny) często mylony jest z powszechnym 

ogarem piekieł (nie opisanym w tym wyborze), ale nawet mała ilość światła pozwala łatwo 

odróżnić ogara piekieł dzięki jego przypominającej wilczą sylwetce.  

Obszary zamieszkiwania: ostępy leśne, tundra, gęste zarośla. 

Zdolności magiczne: wrodzone. 

Zwyczaje: Nocny tryb życia. Barghesty polują samotnie, względnie w okresie rozrodczym w 

parach, jednak przez resztę roku formować mogą stada dwunastu lub więcej sztuk. Żywią się 

każdym dostępnym pożywieniem, głównie dużymi ssakami, które ścigają dopóki zwierzyna nie 

osłabnie. Obszar polowań dochodzi do 100 i więcej kilometrów średnicy. Okres rozrodczy trwa od 

późnej zimy do wczesnej wiosny.  

Młode: Narodziny odbywają się na wiosnę, zwykle przynosząc 6 do 7 szczeniąt w miocie. Mają 

one szarą sierść, która ściemnia się lub rozjaśnia w okresie dojrzewania - w wieku około 2 lat.  

Występowanie: północne obszary Ameryki Północnej, Europy i Azji.  

Komentarz: Skowyt barghesta wywołuje strach u ludzi i wielu zwierząt. Zwierzę wykorzystuje 

skowyt do polowania; nuta zmienia się, gdy ofiara zostaje usidlona, i często wpędza ją niemal w 

katatonię.  

Moce: Strach, Paraliżujący skowyt (odpierany Siłą Woli), Wyostrzone zmysły (sonar). 

Słabości: Alergia (na światło słoneczne, słaba).  

 

 

BAZYLISZEK 

  

Varanis lapidis 
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Budowa: Długość głowy i tułowia bazyliszka osiąga 1,5 metra, lecz jego wysokość w kłębie 

wynosi 0,2 metra. Ogon mierzy około 1 metra, a typowa waga to około 100 kilogramów. Skóra 

bazyliszka pokryta jest zgrubieniami z żółto-czarnym wzorem przechodzącym w całkowitą czerń 

przy pysku i końcu ogona. Czaszka ma 40 piłowatych zębów, zwykle kilku rozmiarów, stale 

odrastających. 

Gatunki podobne: Kształtem i rozmiarami bazyliszek przypomina smoka Komodo i inne duże 

jaszczury. W gruncie rzeczy zbliżone do młodego smoka Komodo ubarwienie przyczyniło się do 

powstania hipotezy grupy naukowców, iż bazyliszek jest jego Przebudzoną odmianą.  

Obszary zamieszkiwania: Bazyliszek preferuje wilgotne lasy lub otwarte leśne przestrzenie w 

tropikach albo strefie umiarkowanej.  

Zdolności magiczne: wrodzone. 

Zwyczaje: Bazyliszek jest najaktywniejszy w ciągu dnia, zwłaszcza w godzinach porannych. Jest 

zwykle samotnym zwierzęciem, często przyciąga go miejsce świeżego mordu - prawdopodobnie 

z powodu zapachu krwi. Żywi się głównie małymi zwierzątkami, zwykle ssakami, ale zadowoli się 

wszystkim, co zdoła złapać. Naturalny kamuflaż stanowi dla niego okolica skalista, gdzie zakłada 

gniazda. Choć bazyliszek jest silnie związany ze swoim terytorium, oddala się do 10 kilometrów 

od gniazda w poszukiwaniu żywności. Długość życia 13 lat w niewoli, 8 lat w warunkach 

naturalnych. Sezonem rozrodczym jest wiosna.  

Młode: Samica składa 3 do 12 jaj, późną wiosną. Młode wykluwają się 6 miesięcy później.  

Wartość rynkowa: Niektóre środowiska korzystają z młodych bazyliszków jako biotechnicznych 

systemów strażniczych - starsze osobniki mają trudności z przystosowaniem się do nowego 

otoczenia.  

Występowanie: Pierwotnie ograniczone do archipelagu indonezyjskiego, gatunek 

rozprzestrzenił się na całym świecie za sprawą ucieczek osobników wykorzystywanych do 

ochrony i ich rozmnażania się w sprzyjającym środowisku.  

Komentarz: Paranaturaliści sądzą, iż bazyliszek rzuca na ofiary czar niematerialny. Uważa się, 

iż w jakiś nieznany sposób wyjątkowe znaczenie dla metabolizmu bazyliszka mają minerały w 

organizmie ofiary.  

Moce: Paraliżujące spojrzenie 

Słabości: Alergia (wyjątkowo silna na odbicie własnego spojrzenia. Nieudana próba uzyskania 2 

sukcesów w Teście Budowy na poziomie trudności 6 daje efekt w postaci wspaniałej statuy 

bazyliszka).  

 

 

KOKATRYCA 

 

Aveterror lapidaris 

Budowa: Ciało wraz z głową mierzy 2 metry. Kokatryca ma ogon długości 1,2 metra i wagę około 

40 kilogramów. Jest opierzonym, ptakopodobnym stworzeniem o długich nogach, barwy głownie 

żółtej. Ma jasnoczerwony grzebień na głowie i ostry rogowaty dziób.  
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Gatunki podobne: Duże, dorosłe osobniki często są mylone z feniksem, ale obecność 

jaskrawego grzebienia i charakterystyczny ogon powinny ostrzec obserwatora. Zwierzęcia 

należy unikać - jego dotyk jest niebezpieczny.  

Obszary zamieszkiwania: Kokatryca preferuje otwarte pola i stepy, ale spotykana jest też w 

lasach.  

Zdolności magiczne: wrodzone. 

Zwyczaje: Tryb życia dzienny. Choć kokatryca zdolna jest do krótkich lotów, lepiej 

przystosowała się do biegania. Preferuje ściganie ofiary biegiem, po czym podlatuje z bliska, aby 

uderzyć swymi szponiastymi łapami. Kokatryca żywi się zwierzętami o wadze od 10 do 80 

kilogramów. Gniazda bronione są przez oboje rodziców aż do wyklucia się piskląt, kiedy to jedno 

z rodziców (najczęściej samica) odchodzi. Drugie zostaje strażnikiem piskląt przez następne 

kilkanaście miesięcy. Osobniki w niewoli żyją do 25 lat. Sezonem godowym jest wiosna.  

Młode: W gnieździe kokatrycy znajduje się od 12 do 15 jaj, z których pisklęta wykluwają się po 

35 dniach. Pisklęta o ciemnobrązowym, włoskowatym upierzeniu są zdolne do biegania wraz z 

rodzicami wkrótce po wykluciu się z jajek. Młode przypominają pisklęta australijskiego Emu, 

który według paranaturalistów jest nie przebudzoną odmianą kokatrycy.  

Wartość rynkowa: Podobnie jak bazyliszek, kokatryca jest wykorzystywana jako zwierzę do 

ochrony obiektów. Wybiera się tylko jajka, jako że świeżo wyklute stworzenie musi być 

naznaczone przez hodowcę przed treningiem.  

Występowanie: Kokatryca rozprzestrzeniła się znacznie w ostatnim czasie i obecnie spotykana 

jest na całym świecie.  

Komentarz: Dorosła kokatryca posiada paranaturalną zdolność do paraliżowania ofiary 

dotykiem swego ogona. W ataku z nalotu wymachuje ogonem, próbując sparaliżować ofiarę.  

Moce: Paraliżujący dotyk, niewrażliwość (na własny dotyk).  

 

 

SMOKOWATE 

 

 Zaliczana do istot Przebudzonych grupa smokowatych obejmuje kilkanaście zbliżonych 

gatunków. Choć pomiędzy zebranymi tu typami stworzeń istnieją oczywiste różnice fizyczne, 

wykazują one podstawowej natury podobieństwo, choć być może nie istnieje między nimi 

prawdziwe pokrewieństwo. Wszystkie są dużych rozmiarów, jaszczurowate i odpowiadające 

antycznym opisom wielkich smoków i węży zamieszkujących okolice, w których smoki pojawiają 

się od Przebudzenia.  

Zdolności magiczne: Wszystkie wielkie smoki i niektóre z mniejszych smokowatych są 

aktywne magicznie. Zwykle hołdują tradycji szamańskiej.  

Zwyczaje: Smoki przejawiają największą aktywność o świcie i o zmierzchu, choć mogą też 

funkcjonować normalnie w pełnym świetle dnia i w środku nocy. Ich pożywienie stanowią żywe 

ofiary odpowiednich rozmiarów - ulubioną dietą jest bydło. Preferują atak z powietrza, porywając 

ofiarę przed pożarciem. Ich legowiska to jaskinie na niezamieszkanych obszarach, często 

dostępne jedynie z powietrza. Zwyczaje łowieckie smoków dopuszczają polowanie w zasięgu 
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nawet powyżej 200 km od legowiska. Przeciętna długość życia smoka nie jest znana, 

przypuszczalnie jednak to bardzo długi okres. Nieznane są także sposoby rozmnażania.  

Młode: Paranaturaliści uważają smoki za jajorodne, choć nie odnaleziono nigdy gniazd z jajami. 

Meredith Perkins wysunęła teorię, iż mniejsze smokowate są młodymi wielkich smoków.  

Wartość rynkowa: Istnieje rozwinięty światowy czarny rynek na części ciała smoków, co 

nakłoniło Gewald Corporation do ustanowienia nagrody za zatrzymanie sprawców 

udokumentowanych smokobójstw. Wysiłki te, jako mające na celu ochronę gatunku tych 

majestatycznych istot, uznajemy za godne poparcia.  

Występowanie: na całym świecie. 

Komentarz: Wszystkie smokowate posiadają zmysł termiczny niezależny od wzroku, jednak 

równie efektywny jak termowizja innych istot Przebudzonych. Smokowate zdolne są do latania 

mimo sprzeczności z aerodynamiką; wykorzystują, jak się wydaje, pod- lub nadświadomą magię, 

by unieść w powietrze masę swego ciała. 

Najczęstsze  

Moce: Wyostrzone zmysły (szerokie pasmo słuchu, wrażliwy wzrok, zmysł termiczny). 

Moce obserwowane w pojedynczych przypadkach: Kontrola zwierząt (jaszczury), wpływ, 

projekcja ognia, trujący oddech, jad.  

 

 

SMOK WSCHODNI 

 

Draco orientalis 

Budowa: Ciało smoka wschodniego mierzy wraz z głową 15 metrów długości. Waga 7700 kg, 

wysokość w kłębie 2 metry, długość ogona 15 metrów. Istota ma wężowaty lub jaszczurzy 

kształt, z szerokim, płaskim łbem z fąflami na brodzie i w tylnej części czaszki. Dwie pary rogów 

wyrastają za oczyma, a para wąsów zwisa z wysklepionej okolicy nosowej. Łuskowaty pancerz 

pokrywa ciało, szyję i ogon, a połączone membraną grzbiety zdobi grzebień. Wysoce zręczne łapy 

są czteropalczaste, zakończone dużymi szponami; trzymane w niewoli osobniki nauczono 

używać delikatnych porcelanowych waz. Najczęstsze barwy smoka wschodniego to opalizująca 

zieleń ze złotymi fąflami i podbrzuszem, choć znane są też inne ubarwienia. Czaszka 

wschodniego smoka ma 40 zębów.  

Gatunki podobne: Sirrush (nie opisany w niniejszym wyborze), charakterystyczny dla Azji 

Mniejszej, wydaje się podobny, ma jednak dłuższe łapy, krótszy ogon oraz węższą i wyższą głowę 

pozbawioną fąfli i wąsów. Łapom sirrusha brak palca przeciwstawnego, co ogranicza ich 

zręczność, choć budowa łap na najsłynniejszym wyobrażeniu sirrusha na Bramie Ishtar jest 

odmienna.  

Obszary zamieszkiwania: doliny rzek, góry, nadbrzeżne skały. 

 

 

WĄŻ PIERZASTY 
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Alatuserpens quetzalcoatlus 

Budowa: Większość węży pierzastych mierzy 20 metrów od głowy do ogona, ma skrzydła o 

rozpiętości 15 metrów i waży 6000 kg. Wąż pierzasty jest smokowatym o długim ciele, z jedną 

parą skrzydeł i jedną parą łap. Jego konturowe pióra i wydatna, upierzona krawatka często są 

oślepiającą tęczą barw. Pomiędzy wydłużonymi kośćmi palców dużych skrzydeł istoty rozciągają 

się błony. Za skrzydłami usytuowana jest para kończyn zaopatrzonych w pazury, służąca 

poruszaniu się po ziemi. Stopy te mają po pięć palców, z których jeden jest przeciwstawny na 

podobieństwo kciuka, co pozwala na manipulowanie przedmiotami. W czaszce znajduje się 60 

zębów. Niektóre osobniki mają kolec ogonowy połączony z torebką produkującą jad, inne 

posiadają podobnie zaopatrzoną parę kłów. Zebrane do chwili obecnej dane nie pozwalają 

ustalić, czy osobniki takie są tylko podgatunkiem Quetzalcoatlus, czy też całkowicie odrębnym 

gatunkiem Alatuserpens.  

Gatunki podobne: Podobnym pod względem formy, kształtu i zwyczajów, choć nieopierzonym 

gatunkiem, jest spotykany w Europie wyvern (nie przedstawiony w niniejszym wyborze). 

Obszary zamieszkiwania: góry, rzadkie lasy i łąki. 

 

 

SMOK ZACHODNI 

 

Draco occidentalis 

Budowa: Ciało smoka zachodniego ma wraz z głową długość 20 metrów. Wysokość w kłębie 3 

metry, długość ogona 17 metrów. Dorosły osobnik waży 2000 kilogramów. Smok zachodni ma 

cztery kończyny i parę skrzydeł. Rogata głowa wieńczy długą szyję. Jedynie przednie łapy mają 

przeciwstawne palce i zręczność kończyn innych smokowatych, tylne natomiast służą jako stopy. 

Może posiadać kolce i/ lub błony grzbietowe. Smok zachodni jest zwykle jednobarwny, z 

ciemniejszym odcieniem na grzbiecie, a bledszym na podbrzuszu. Niektóre osobniki mają oprócz 

zwykłych twardych łusek zbudowany z płyt kostnych pancerz skórny. U innych występują małe, 

nie nachodzące na siebie łuski, co daje skórze gładki wygląd. Czaszka smoka zachodniego ma 40 

zębów.  

Gatunki podobne: Europejski wyvern (nie przedstawiony w niniejszym wyborze) często bywa 

mylony ze smokiem zachodnim, zwłaszcza z większej odległości czy w czasie manewrów podczas 

lotu.  

Obszary zamieszkiwania: góry, moczary, bagna, i gęste lasy. 

 

 

SMOKI WIELKIE 

 

Draco sapiens 

Budowa: Smoki wielkie są wyjątkowo dużymi istotami, często do 50 procent większymi od 

mniejszych smokowatych. Wszystkie występujące smokowate mają pomiędzy sobą smoki 
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wielkie. Rozmiary są zwykle najlepszą wskazówką, iż mamy do czynienia z takim smokiem, choć 

nie do końca można na nich polegać.  

Istoty te twierdzą, iż pochodzą ze wspólnej linii, choć nie przedstawiły szczegółów czy dowodów 

na poparcie takiego twierdzenia. Jednakże pomimo różnic w wyglądzie fizycznym zebrano te 

rzadkie i potężne istoty pod jednym hasłem. Wszystkie wielkie smoki są inteligentne, mogą 

prowadzić rozmowę przynajmniej w jednym ludzkim języku, a często znają ich wiele. Są też 

czarownikami o wielkiej potędze.  

Obszary zamieszkiwania: dowolnie wybrane.  

 

Znane smoki wielkie: 

 Aden, sirrush, odpowiedzialny był za zniszczenie Teheranu w 2020 roku, po ogłoszeniu 

przez rządzącego ajatollaha dżihadu przeciwko Przebudzonym. Uważa się, iż jego obecnym 

siedliskiem jest góra Ararat.  

 Dunkelzahn, smok zachodni, jest źródłem większości podanych tu informacji. Wkrótce po 

swoim pojawieniu się udzielił on mediom serii wywiadów, w tym Holly Brighton, w zamian za 

udział w zyskach ze sprzedaży nagrań. Od tego czasu Dunkelzahn pozostaje w Górach 

Skalistych, gdzie ma siedlisko w jeziorze Louise i sprawuje kontrolę nad okolicą jako prywatnym 

feudalnym dominium.  

 Hualpa, wąż pierzasty, jest przywódcą i przedstawicielem sił Przebudzonych 

odpowiedzialnych za stworzenie Amazonii. Uważa się, iż jego obecne siedlisko mieści się na 

Jukatanie.  

 Lofwyr, smok zachodni, zakupił pakiet kontrolny Saeder-Krupp Heavy Industries, za 

olbrzymią masę złota, część swojego skarbca. Od tego czasu, Lowfyr prowadzi politykę 

przejmowania firm, która stworzyła z jego wielobranżowego holdingu pokaźną siłę gospodarczą. 

Pełen rozmiar finansowego imperium tego smoka nie jest znany, jako że dane o jego aktywach 

są pilnie strzeżone. Uważa się, iż obecnie przebywa on w Tir Tairngire.  

 Lung, smok wschodni, wplątany był w dziesięcioleciach po Przebudzeniu w szereg walk 

Tongów, wspierając strony finansami i magią. Nieznane jest jego obecne miejsce pobytu.  

 Ryumyo, smok wschodni, był pierwszym widzianym przez ludzi smokiem (24.12.2011 r.), 

w pobliżu góry Fudżi. Pojawił się jeszcze dwukrotnie w Ise i Kioto, po czym zniknął.  

 Sirrurga, smoka zachodniego, uważa się za sprawcę zaginięcia samolotu EuroAir lot 329 

w roku 2041. Jest też odpowiedzialny za serie ataków na posiadłości korporacyjne i rządowe w 

Europie, być może brał udział w ustanowieniu Amazonii. Jego obecne miejsce pobytu jest 

nieznane.  

 

 

WZROKOBÓJCY 

 

Bubovermis fulminis 

Budowa: Całkowita długość typowego wzrokobójcy to 7 metrów, wysokość w kłębie 2,5 metra, 

waga 200 kilogramów. Ciało wzrokobójcy zwęża się od dużej głowy w kierunku grubego ogona. 
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Jego oczy są nieproporcjonalnie duże. Głowę porastają pióra konturowe tworzące formę 

przewodzącą dźwięk, ułatwiającą istocie polowanie, przypominającą narząd posiadany przez 

sowy. Pióra stają się powyżej ramion podobne włosom, po czym przechodzą w futro na łapach i 

wężowatym ciele. Pióra wzrokobójcy są zwykle szare lub brązowe. Pojedyncza para kończyn 

kończy się stopami o czterech pazurach. Czaszka zaopatrzona jest w dziób.  

Obszary zamieszkiwania: pustynie i busz.  

Zdolności magiczne: wrodzone. 

Zwyczaje: Nocny tryb życia. Wzrokobójca żeruje na wielu gatunkach. Woli raczej polować niż 

pożerać padlinę. Samice budują gniazda wkopane w ziemię, często w pobliżu piramidki z 

kamieni, również samodzielnie wzniesionej. Wzrokobójcy łączą się w pary na całe życie i w takich 

parach polują. Przeciętna długość życia - 10 lat w niewoli, 7 lat w warunkach naturalnych. 

Okresem rozrodczym jest środek wiosny.  

Młode: Samica składa po dwa jaja. Młode opuszczają jamę w 3 tygodnie po wykluciu się.  

Występowanie: zachodnia część Ameryki Północnej. 

Komentarz: Wzrokobójca wytwarza impulsy elektryczne dość silne, aby ogłuszyć silnego 

człowieka, a u słabszego nawet wywołać atak serca.  

Moce: Projekcja elektryczna, Wyostrzone zmysły (wrażliwy wzrok, wzmocniony słuch). 

 

 

DUCHY 

 

Larva valida 

Budowa: Istnienie duchów zostało dowiedzione ponad wszelką wątpliwość w latach 

dwudziestych naszego stulecia. Choć przypadki nawiedzenia są wyjątkowo rzadkie i wciąż toczy 

się dyskusja na temat przetrwania świadomości po śmierci, istnienia fenomenu nawiedzeń nie 

można podważać. 

W każdym przypadku duch jest obrazem zmarłego człowieka lub metaczłowieka. Ludzie, którzy 

giną nieoczekiwanie, lecz mimo to są świadomi swej śmierci, mogą stać się duchami. Ktoś, kto 

umiera z powodu przytłaczającej presji psychicznej, jak nie dotrzymana przysięga czy nie 

spełniona potrzeba, również może stać się duchem.  

Istnieją dwie znane klasy duchów: zjawy i widma. 

Obszary zamieszkiwania: Zjawy zwykle nawiedzają miejsca, w których dana osoba zmarła, 

bądź też jej ziemski dom. Widma mogą pojawiać się, gdzie tylko zechcą, lecz zwykle nawiedzają 

konkretne miejsce lub konkretną osobę czy rodzinę. Widma często nastawione są wrogo, 

wywołują efekt poltergeista, który może ranić czy nawet zabić, niektóre jednak zachowują się jak 

duchy opiekuńcze, chroniące członków rodziny i następców.  

Zwyczaje: Zjawy pojawiają się jedynie jako iluzje. Niemal zawsze są widzialne, zwykle 

słyszalne, mogą też oddziaływać na inne zmysły upiornym dotykiem, powiewem chłodu, odorem 

itd. Mogą przerazić widza, lecz wyraźnie nie są w stanie spowodować obrażeń fizycznych czy też 

wywrzeć innego trwałego wpływu na rzeczywistość. Powstają zwykle po śmierci kogoś 

ogarniętego przejmującą potrzebą przekazania jakiejś informacji światu żywych.  
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 Zjawy często związane są z gwałtowną śmiercią. Ich zachowanie ciąży w kierunku 

odtwarzania zdarzeń odpowiedzialnych za śmierć ich niegdyś żywego ciała.  

 Widma wykazują więcej niezależności w swoich działaniach niż zjawy. Mogą wpływać na 

plan materialny, a większość z nich cechuje wyraźna osobowość - co jest silnym argumentem za 

tym, iż są one trwającymi duchami zmarłych osób - choć niektóre przejawiają niemal całkowity 

brak indywidualności. Prawdziwa forma widma to obraz zmarłej osoby, której jest duchem, może 

ono jednak przyjmować każdy pożądany wygląd. Wydaje się, że wrogo nastawione widma 

czerpią zadowolenie z przybierania groteskowych, przerażających kształtów. 

 Widma, podobnie jak zjawy, mogą czerpać motywację z chęci przekazania wiadomości 

światu żywych. Mogą się jednak kierować także bardziej konkretną motywacją, jak szukanie 

zemsty na sprawcy morderstwa czy innej niesprawiedliwości, chronienie swojej ocalałej rodziny 

czy zaspokojenie innej psychologicznej motywacji zmarłego.  

Występowanie: na całym świecie. 

Komentarz: Niektóre szkoły myśli filozoficznej utrzymują, iż duchy posiadają właściwą 

świadomość czy nawet “duszę” zmarłej osoby. Zgodnie z tymi teoriami, duch odmawia akceptacji 

własnej śmierci, a dusza nie może spocząć, póki nie zostaną nad nią odprawione egzorcyzmy 

przez czarownika (z użyciem przywoływania), czy też póki nie zostanie spełniona inna 

kombinacja warunków.  

 Mniej mistyczna teoria utrzymuje, iż duch jest iluzją wywoływaną przez umysł zmarłego, 

nie posiadającą w rzeczywistości jego świadomości czy osobowości. Psychiczny stres związany ze 

śmiercią tworzy ducha z energii magicznej i programuje jego motywację. Siła tej manipulacji 

energią magiczną określa moc i zachowanie się ducha.  

 Chociaż zachowanie duchów nie może być dowodem w sądzie, mag-detektyw pochwycił w 

Charleston seryjnego mordercę, studiując zachowanie zjawy jednej z jego ofiar, co pozwoliło na 

odkrycie kluczowych śladów, prowadzących do aresztowania i skazania mordercy.  

Moce widm: Strach, Manifestacja, Psychokineza, Incydenty przymusowe (dla odtwarzania sceny 

śmierci), Trujący oddech, Paraliżujący dotyk - relacje wspominają o takich mocach, dane te nie 

są jednak zweryfikowane.  

 

 

GNILCE (GHOULE) 

 

Manesphagus horridus 

Budowa: Ghoule zwykle osiągają 1,7 metra wzrostu przy 78 kilogramach wagi. Są 

zgoblinizowaną formą ludzi lub metaludzi. Zmiana przynosi efekt w postaci topornej, 

chropowatej skóry i utraty całego owłosienia. Kolor skóry zróżnicowany od trupiobladego do 

popielatego, w zależności od pierwotnej grupy etnicznej Ghoula. Palce Ghoula wydłużają się, a 

paznokcie przemieniają w szpony. Czaszka ma nieco powiększone szczęki i 28 zębów, 

zmienionych w kły. Samice mają dwie piersi.  

Gatunki podobne: Mimo, że ulubionym pożywieniem Ghoula są ludzkie zwłoki, wyraźnie różni 

się on od wendigo.  
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Obszary zamieszkiwania: krypty, opuszczone budynki w pobliżu cmentarzy, gęsto zaludnione 

slumsy.  

Zdolności magiczne: Zwykle wrodzone, choć niektóre osobniki są magicznie aktywne.  

Zwyczaje: Tryb życia nocny. Gnilec żywi się martwymi zwierzętami, a najczęściej ludźmi. Jego 

dieta i zwyczaje sanitarne powodują zwykle wydzielanie z porów intensywnego odoru. Nie 

znalazłszy odpowiedniego budynku do zamieszkania, stwór często kopie własną jamę. Zwykle 

Ghoule trzymają się w grupach po 6 - 20 osobników, zdarzają się jednak samotnicy - są to często 

osobniki agresywne, o ponadprzeciętnych Atrybutach fizycznych. Przeciętny okres życia Ghoula 

zbliżony jest do oryginalnego dla gatunku jego pochodzenia. Okres rozrodczy nieograniczony.  

Młode: 1 (rzadko). 

Wartość rynkowa: Większość rządów oferuje nagrody za Ghoule. Wiele konstrukcji prawnych 

nakłada kary więzienia, reedukacji, a nawet śmierci za handel z Ghoulami bądź udzielanie im 

pomocy.  

Występowanie: na całym świecie. 

Komentarz: Wiele Ghoulów, pomimo obciążenia goblinizacją, szoku i prawdopodobnej utraty 

zdolności umysłowych, pozostaje myślącymi istotami, zdolnymi do wykorzystywania urządzeń 

technicznych, w których posiadanie wejdzie. Ghoule gnieżdżące się w miastach często maskują 

swój odór perfumami.  

Moce: Wyostrzone zmysły (węch, słuch).  

Słabości: Alergia (na światło słoneczne, średnia), Ograniczone zmysły (ślepe lub niemal ślepe).  

 

 

GRYFON 

  

Alatusleo aquila 

Budowa: Głowa i ciało gryfona mają 3 metry długości. Wysokość w kłębie 1,6 metra. Ogon ma 

długość 1,3 metra, a skrzydła rozpiętość 7 metrów. Istota waży 150 kilogramów. Gryfon jest 

dużym, skrzydlatym czworonogiem. Większość ma złotobrązowe upierzenie na skrzydłach i 

przedniej części ciała, z lekko owłosioną częścią tylną. Niektóre z nich mają białe pióra na głowie 

i szyi. Ostro hakowaty dziób jest jasnożółty, rzadziej jasnoczerwony. Przednie łapy są łuskowate 

i zakończone czterema paluchami, wyposażonymi w ostre, czarne szpony. W czaszce znajduje 

się dziób. Istota nie ma piersi.  

Gatunki podobne: Gryfon azjatycki (Alatusleo serpens) różni się głównie wyglądem głowy i 

szyi, które są powleczone gładką skórą lub łuskami. Gryfon azjatycki ma też charakterystyczny 

ciąg połączonych membraną kolców na karku. Opinicus albo gryfon fałszywy (Opinicus falciform) 

jest dość podobny do zwykłego gryfona, nie ma jednak skrzydeł. Brak mu też dużych, 

spiczastych zewnętrznych uszu gryfona.  

Obszary zamieszkiwania: góry, zwykle w pobliżu stepów czy otwartych pól.  

Zwyczaje: Gryfony aktywne są za dnia, głównie o świcie i o zmierzchu. Ich ulubiona dieta to 

konina, choć regularnie jadają bydło i inne zwierzęta gospodarskie. Zakładają gniazda w 

szczelinach skalnych lub na szczytach skał. Średnica terytorium łowieckiego gryfona przekracza 
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100 kilometrów. Najstarszy trzymany w niewoli osobnik ma przynajmniej 30 lat. Czas życia w 

warunkach naturalnych nie jest znany. Sezon rozrodczy przypada na wczesne lato.  

Młode: Samica gryfona składa 1 do 4 jaj, prawdopodobnie jednak tylko z jednego wykluje się 

pisklę. Rodzice karmią młode pozostające w gnieździe do 2 miesięcy po pierwszym 

samodzielnym locie, co następuje zwykle około 4 miesięcy po wykluciu się pisklęcia.  

Wartość rynkowa: Na obszarach, gdzie gryfony rozmnożyły się w stopniu stanowiącym 

zagrożenie dla zwierząt hodowlanych, rządy czasami oferują za nie nagrody. Zwykle dla 

wypłacenia nagrody wymagane jest przedstawienie dzioba. Istnieje chłonny rynek - otwarty w 

jednych krajach, czarny w innych - na pióra i skóry gryfonów.  

Występowanie: półkula północna.  

Komentarz: Jak w przypadku większości dużych, latających istot Przebudzonych, uważa się, że 

gryfon również używa magii, by unieść w powietrze masę ciała.  

 

 

HARPIA 

  

Harpyia gregaria 

Budowa: Harpia ma jedynie 1,2 metra wzrostu, metr długości i wagę około 560 kilogramów. 

Jest raczej latającym ssakiem, z porośniętymi futrem nietoperzymi skrzydłami niż latającą 

krzyżówką człowieka i ptaka, jak chciałaby grecka mitologia. Głowa harpii jest ciekawie 

ukształtowana - jej wyraz przypomina ludzką twarz wykrzywioną gniewem. Ubarwienie od 

jasnobrązowego do niemal czarnego. Czaszka ma 28 zębów. Wszystkie napotkane do dnia 

dzisiejszego osobniki są samicami, z dwoma piersiami.  

Gatunki podobne: Harpia niemal na pewno jest raczej Przebudzoną formą nietoperza niż 

gatunkiem metaludzkim, choć toczą się jeszcze dyskusje na ten temat. Małe osobniki bywają 

mylone z olbrzymim nietoperzem-wampirem (Desmodus giganteus) z Ameryki Południowej (nie 

objęty niniejszym wyborem) lub też z rzadkim “latającym wilkiem” (Pteropus carnivorus) z 

południowo-wschodniej Azji (nie objęty niniejszym wyborem).  

Obszary zamieszkiwania: Harpia preferuje wysoko położone miejsca do gniazdowania, poza 

tym nie ma innych specjalnych wymagań.  

Zwyczaje: Aktywna w dzień harpia żywi się małymi ptakami i ssakami, i, o ile to możliwe, woli 

padlinę. Zakłada gniazdo w pobliżu ulubionych źródeł pożywienia, takich jak rzeźnickie jatki. 

Żeruje w zasięgu 50 kilometrów od gniazda. Harpie zbierają się w stada do 100 osobników. 

Zwierzę to żyje do 20 lat w niewoli, ale tylko 5-10 lat w warunkach naturalnych. Okres rozrodczy 

harpii nie jest ograniczony, brak jednak szczegółów o jej zwyczajach rozpłodowych. 

Młode: Harpia-matka składa 1-2 tuziny miękkich jaj, z których po 2-5 dniach wykluwają się 

pisklęta. Pozostają one w gnieździe na okres 12-14 miesięcy. Początkowo ssą mleko matki, 

następnie zjadają kawałki przynoszonego przez nią pożywienia.  

Wartość rynkowa: Rządy oferują zwykle niewielką nagrodę za te szkodniki.  

Występowanie: na całym świecie. 



 370 

Komentarz: Największą zagadką harpii jest ich sposób rozmnażania, jako że nigdy nie 

zaobserwowano samca gatunku.  

Moce: Zaraza. 

 

 

KRAKEN 

  

Architheutis megagiganteus 

Budowa: Długość ciała i głowy krakena sięga przeciętnie 25 metrów. Kraken ma 

hydrodynamicznie ukształtowane ciało z dziesięcioma zwykłymi i dwoma wydłużonymi mackami. 

Te ostatnie spłaszczają się na końcach, tworząc owalne paletki. Długość zwykłej macki wynosi 30 

metrów, a wydłużonej 40; waga istoty oceniana jest na ponad 30 ton. Stworzenie posiada 

ograniczoną zdolność zmiany swego ubarwienia, ale generalnie jest białe, z ciemnoniebieskimi 

lub brązowymi cętkami na części grzbietowej. Czaszka zbudowana jest z węglanu wapnia i 

posiada centralny, zrogowaciały dziób.  

Gatunki podobne: Kraken często mylony jest z powszechną gigantyczną kałamarnicą 

(Architeuthis princeps).  

Obszary zamieszkiwania: ocean.  

Zwyczaje: Krakena wabią czasem światła okrętów i platform oceanicznych, pomimo jego 

awersji do światła słonecznego, która powstrzymuje to zwierzę przed wypływaniem za dnia na 

powierzchnię. Pozostaje we wzajemnym układzie drapieżca-ofiara z waleniami dziobatymi. 

Stanowią one dla siebie ulubione pożywienie. Żaden osobnik nie był nigdy trzymany w niewoli.  

Młode: nieznane. 

Wartość rynkowa: Sony Biotech i inne biotechniczne korporacje oferują nagrody za 

nienaruszonego osobnika z nie uszkodzoną skórą.  

Występowanie: na całym świecie. 

 

 

LESZY 

  

Incola silvestris 

Budowa: Przeciętny leszy ma 1,5 metra wzrostu, ogon długości 0,1 metra i waży 60 

kilogramów. Leszy jest istotą humanoidalną, choć zwyczaj noszenia szat z liści i trawy często 

upodobnia go na poły do roślin. Skóra stworzenia jest ciemna i chropawa, z rzadkimi włosami, 

często zabarwionymi na zielono przez nieszkodliwe algi. W czaszce ma 24 zęby. Samica ma 2 

piersi.  

Obszary zamieszkiwania: lasy. 

Zdolności magiczne: W porównaniu do metaludzi znacznie większa część populacji leszych jest 

aktywna magicznie i to w silniejszym stopniu. Czarownicy leszych to zwykle szamani. Wydaje 

się, że wyjątkowo łatwo radzą sobie z duchami lasu (+1 kość dla leszego w relacjach z duchami 

lasu).  
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Zwyczaje: Zdolny do aktywności o dowolnej porze, leszy przejawia ją najczęściej we wczesnych 

i późnych godzinach dnia. Istoty te są dobrymi wspinaczami i skoczkami, często chroniącymi się 

na drzewa, aby umknąć przed drapieżnikiem czy pościgiem. Są wegetarianami, żywią się 

owocami i warzywami rosnącymi w lesie. Schronienia urządzają na drzewach, w naturalnych lub 

poszerzonych dziuplach, albo w opuszczonych szałasach czy budynkach. Aktywne w promieniu 

5 kilometrów od gniazda. Podstawową jednostką społeczeństwa leszych są małe grupy rodzinne, 

utrzymujące serdeczne, choć luźne więzi z rodzinami, których teren sąsiaduje z ich własnym. 

Osobniki samotne są dość często spotykane. Okres rozrodczy nie jest ograniczony. 

Młode: jedno. 

Występowanie: na całym świecie. 

Komentarz: Leszy jest stworzeniem niezwykle terytorialnym. Znajomość własnego terenu 

pozwala leszym na poruszanie się po nim z niemal nadnaturalną szybkością. Wtargnięcie obcych 

na ich teren rozwściecza leszych i często budują oni pułapki utrudniające życie przechodzącym. 

DoProwadzenie do wściekłości konstruują wilcze doły, także z palami, oraz napędzane siłą skrętu 

i napięcia pułapki z ostrymi palami, zachęcające przechodniów do szukania innej drogi.  

Moce: Dezorientacja. 

 

 

CZŁOWIEK MORSKI 

  

Merhomo marina  

Budowa: Człowiek morski ma 3 metry wzrostu i 500 kilogramów wagi. Ręce istoty są długie i 

zakończone dłońmi o trzech palcach, z przeciwstawnym kciukiem. Szczątkowe kończyny tylne 

zachowały się w miejscu złączenia długiego, zwężającego się torsu i wysmukłego, ale silnego 

ogona. Długa grzywa porasta szyję, a seria wydłużonych kręgów przebiega przez tors. Tylna 

część ciała pokryta jest pancerzem z kości skórnej, lecz ogon pozostaje bardzo giętki. Barwy ciała 

są raczej jasne, zwykle o zielonym odcieniu z wyjątkiem pancerza, ciemnego o głębokim odcieniu 

błękitnozielonym. Uszy człowieka morskiego są zewnętrzne i spiczaste. Istota ma czerwone 

oczy, a w czaszce o krótkim pysku znajduje się 36 zębów. Samica ma 2 piersi. 

Gatunki podobne: różne płetwonogie (koniki i lwy morskie) często są mylone z tą trudno 

uchwytną istotą.  

Obszary zamieszkiwania: wody przybrzeżne. 

Zdolności magiczne: zwykle tylko wrodzone zdolności, choć dowody wskazujące na istnienie 

osobników aktywnych magicznie sugerują, że człowiek morski jest gatunkiem świadomym.  

Zwyczaje: Człowiek morski zbiera się w poligamiczne związki i grupy rodzinne. Żywi się rybami 

i mięczakami, preferując kałamarnice. Istota pływa dzięki ruchom ogona, używając rąk dla 

dokładnego sterowania, i może osiągać duże szybkości. Oddycha powietrzem, lecz obserwowano 

tak długie okresy przebywania człowieka morskiego pod wodą, że wysunięto teorię o posiadaniu 

przez istotę wrodzonej magicznej zdolności do ekstrakcji tlenu z wody. Okres rozrodczy jest 

nieograniczony.  

Młode: 1 lub 2. 
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Wartość rynkowa: Ludzie morscy odpowiedzialni są za ataki przeciwko połowom na skalę 

przemysłową.  

Występowanie: na całym świecie. 

Komentarz: Paranaturaliści spierają się, czy człowiek morski może zostać uznany za istotę 

rozumną. Zaobserwowano korzystanie przez te istoty z narzędzi, takich jak sieci czy włócznie, a 

także narzędzi kopaczy do zbierania i otwierania skorup mięczaków. Istnieją też pojedyncze 

raporty na temat używania przez nie wyrobów przemysłowych. Paranaturalistka Meredith 

Perkins, znana zwolenniczka uznania ludzi morskich za istoty rozumne, utrzymuje, iż 

obserwowała członków jednej ze społeczności używających do oprawiania zdobyczy noży z 

twardego plastiku.  

 

 

NAGA 

  

Custos serpens 

Budowa: Naga ma 10 metrów długości i waży 300 kilogramów. Budową przypomina wielkiego 

węża, z powiększoną głową zawierającą 28 zębów. Ubarwienie bywa silnie zróżnicowane, lecz 

niemal zawsze jest to wielokolorowy wzór, który blednie przechodząc w stonowane podbrzusze.  

Gatunki podobne: Nie widząc dokładnie jej głowy, łatwo pomylić nagę z anakondą lub 

pytonem.  

Obszary zamieszkiwania: lasy tropikalne. 

Zdolności magiczne: wrodzone, z pewną liczbą dowodów umiejętności rzucania czarów. 

Zwyczaje: Naga staje się bierna w okresach wyjątkowego upału czy zimna. Żywi się małymi 

ssakami, przebywa chętnie w okolicach skał czy budowli wzniesionych przez ludzi. Chociaż 

stworzenie to prowadzi na ogół samotniczy tryb życia, to jednak w okresach obniżonej 

aktywności w zimniejszych porach roku i zawsze w porze godów można spotkać grupy liczące do 

24 osobników. Najdłużej żyjący w niewoli osobnik ma co najmniej 32 lata. Sezon rozrodczy to 

wczesna wiosna.  

Młode: 3 do 5 młodych rodzi się żywych i od chwili urodzenia nie potrzebuje matczynej opieki.  

Wartość rynkowa: Młoda naga może być trenowana do posłuszeństwa ludziom, co pozwala na 

wykorzystanie jej silnego instynktu terytorialnego w służbie bezpieczeństwa.  

Występowanie: Pierwotnie naga występowała jedynie w Afryce Środkowej (Sahara), 

południowej Azji i Indonezji, lecz przewożona przez ludzi występuje obecnie we wszystkich 

tropikach świata.  

Komentarz: Naga jest bardziej inteligentna niż inne gady. W krótkim czasie stworzenie to 

można nauczyć różnych reakcji, od wykonywania prostych poleceń do bardziej skomplikowanych 

czynności. Zdolność rzucania czarów jest silnym argumentem za uznaniem nagi za istotę 

świadomą. Komitet Badań nad Inteligencją Przebudzonych wystosował w tej sprawie petycję do 

Narodów Zjednoczonych. Wzywa on też do represji przeciwko narodom i korporacjom 

zatrudniającym nagi na zasadzie służby przymusowej.  

Moce: Straż, Straż magiczna, Jad. 
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DUCHY NATURY 

 

Anima naturalis 

Budowa: Duchy natury rzadko pojawiają się w jakiejś stałej formie. Kiedy dokonują 

manifestacji, zwykle przybierają formę oddającą ich dziedzinę. Przyzywane przez szamana 

wielkiej mocy, duchy te mogą przybrać formę jemu podobną, lecz stworzoną z materii ich 

dziedziny.  

 Duchy człowieka są poważnym wyjątkiem od tej zasady, gdyż przybierają zwykle postać 

humanoidalną. Dawne legendy o chochlikach to przypuszczalnie wspomnienia o manifestacji 

tych duchów.  

Zdolności magiczne: wrodzone. 

Obszary zamieszkiwania: Duchy natury mogą istnieć jedynie w obrębie swej dziedziny. Nie 

można ich przywołać w innym miejscu, nie wykonają też polecenia wymagającego opuszczenia 

dziedziny. Tak więc duch morza nie wyjdzie na brzeg, duch prerii nie wejdzie do lasu itd.  

Komentarz: Duchy natury są personifikacją pierwotnych sił natury w danym ich aspekcie, są 

duchami tradycji szamańskiej. Istnieją cztery klasy duchów natury: duchy krainy (lasu, gór, 

pustyni i prerii), duchy wody (morza, jeziora, rzeki, bagien), duchy nieba (burzy, mgły) i duchy 

człowieka (miasta, pola, ogniska domowego).  

 

DUCH MIASTA 

Moce: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Dezorientacja, Strach, Straż, Poszukiwanie. 

Wygląd: Duże zróżnicowanie. Duchy miasta pojawiają się zwykle jako małe kawałki śmieci, 

amorficzne masy odpadków. Był jednak udokumentowany przypadek ducha w San Francisco, 

który pojawiał się jako samochód elektryczny, a niedawno szaman w Seattle twierdził, iż 

przywołał ducha, który przybrał formę automobilu Hudson z 1947 roku.  

 

DUCH PUSTYNI 

Moce: Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

Wygląd: Duch pustyni pojawia się początkowo w formie małej burzy piaskowej, która rozpętuje 

się na pełną skalę, gdy duch atakuje. 

 

DUCH PÓL 

Moce: Wypadek, Ukrycie, Straż, Poszukiwanie 

Wygląd: Duchy pola przyjmują formę miniaturowych pracowników rolnych, ubranych w 

kombinezony, barwne chustki itp. Pogłoski o duchach noszących kowbojskie kapelusze i buty z 

południowo-zachodniej części Ameryki Północnej nie zostały potwierdzone.  

 

DUCH LASU 

Moce: Wypadek, Ukrycie, Dezorientacja, Strach, Straż.   
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Wygląd: Duchy lasu rzadko manifestują się w widzialny sposób. Jeśli już to czynią, pojawiają się 

pod postacią plamy głębszego cienia pomiędzy drzewami. Jeśli szaman poleci im przyjąć bardziej 

materialną formę, stają się wielkimi, ledwie humanoidalnymi drzewami, z ogromnymi, 

gałęziowatymi kończynami, zdolnymi do poruszania się.  

 

DUCH OGNISKA DOMOWEGO 

Moce: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Dezorientacja, Straż, Poszukiwanie. 

Wygląd: Duchy ogniska domowego często przypominają małe, brodate humanoidy noszące 

antyczne stroje.  

 

DUCH JEZIORA 

Moce: Wypadek, Uwiązanie, Strach, Straż, Ruch, Poszukiwanie. 

Wygląd: Duchy jeziora manifestują się zwykle jako obszar pomarszczeń na wodzie. Jeśli szaman 

nakaże im przyjąć bardziej stałą formę, pojawiają się jako powstające z wody humanoidy 

oblepione wodorostami. 

 

DUCH MGŁY 

Moce: Wypadek, Ukrycie, Dezorientacja, Straż, Ruch. 

Wygląd: duchy mgły nie mają formy materialnej, zjawiają się jako chmury skłębionej mgły. 

 

 

DUCH GÓR 

Moce: Wypadek, Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie. 

Wygląd: Duchy gór rzadko dokonują materialnej manifestacji. Ich przybycie odznacza się 

kompletną ciszą i przemożnym wrażeniem niewidocznej obecności. Jeśli duch gór zostanie 

przymuszony, by stać się widzialnym, będzie chropawym humanoidem z wyraźnie żywej skały, 

sprawiającym - pomimo niewielkich rozmiarów - wrażenie ogromnej masy.  

 

DUCH PRERII 

Moce: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie. 

Wygląd: Duchy prerii manifestują się zwykle jako dziwacznie poruszające się rośliny lub małe 

tumany kurzu. Badane są pogłoski o pojawianiu się duchów w formie miniaturowych jeźdźców 

stepowych, takich jak Mongołowie czy Indianie amerykańscy.  

 

DUCH RZEKI 

Moce: Wypadek, Ukrycie, Uwiązanie, Strach, Straż, Ruch, Poszukiwanie. 

Wygląd: Duchy rzeki zwykle pojawiają się jako małe wiry, lecz przymuszone mogą przyjąć 

formę małych, żabich humanoidów, przybranych wodorostami.  

 

DUCH MORZA 

Moce: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Dezorientacja, Strach, Straż, Ruch, Poszukiwanie. 
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Wygląd: Duchy morza pojawiają się zwykle jako obszar anomalii na powierzchni wody: fale na 

spokojnej toni lub spokojna woda na wzburzonym morzu. Zmuszone do przybrania bardziej 

materialnej formy, przypominają morskie ludki, mitycznych półludzi - półryby.  

 

DUCH BURZY 

Moce: Ukrycie, Dezorientacja, Projekcja elektryczna, Strach, Ruch, Poszukiwanie. 

Wygląd: Duchy burzy początkowo manifestują się jako zimna, wilgotna obecność. Wezwane z 

mocą, pojawiają się jako skłębione chmury burzowe lub błyskawice. Istnieją też nie 

udokumentowane relacje przybierania formy orła (zachodnia część Ameryki Północnej) czy 

czerwonobrodego giganta w rydwanie ciągniętym przez kozły (północna Europa). (Raporty o 

skrzydlatych humanoidach toczących kule można sobie spokojnie darować).  

 

DUCH BAGIEN 

Moce: Wypadek, Przywiązanie, Ukrycie, Dezorientacja, Uwiązanie, Strach, Straż, Ruch, 

Poszukiwanie. 

Wygląd: Duch bagien manifestuje się zwykle jako unosząca się w powietrzu kula światła i uważa 

się, iż duchy te są źródłem legend o błędnych ognikach. Czarownicy okazjonalnie informują o 

duchach bagien pojawiających się jako omszałe drzewa czy kłębowiska gnijących roślin, które 

jedynie z dobrej woli można nazwać humanoidalnymi. 

 

 

FENIKS 

  

Phoenix aureus 

Budowa: Mając skrzydła o rozpiętości 4 metrów, wysokość 1,3 metra i 2-metrowy ogon, feniks 

jest dużym ptakiem. Jego skrzydła są silne i pełne gracji, a pióra ogonowe długie i powiewające. 

Grzebieniasta głowa ma złote upierzenie. Pióra na tułowiu mają barwę opalizującej czerwieni i 

błyszczącej purpury, a ogon jest lśniącym stroikiem lazurowych odcieni. Czaszka posiada ostro 

zakończony dziób.  

Gatunki podobne: Feniks bywa czasami mylony z gatunkiem ptaka grzmota o długim, 

wielobarwnym ogonie.  

Obszary zamieszkiwania: otwarte lasy. 

Zdolności magiczne: wrodzone. 

Zwyczaje: Feniks jest istotą o dziennym trybie życia, żerującą na małych ssakach i ptakach. 

Zakłada gniazda na ziemi w skalistych okolicach i broni ich zdecydowanie. Okres życia w niewoli 

do 20 lat. Porą godową jest wczesna wiosna.  

Młode: Feniks składa 1 lub 2 jaja, z których pisklęta wykluwają się po 3 tygodniach. Pozostają 

one w gnieździe, karmione przez rodziców aż do dojrzałości. Po odejściu młodych rodzice niszczą 

gniazdo.  
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Wartość rynkowa: W wielu krajach świata w cenie są pióra feniksa. Wydawcy Serii Przewodników 

Polowych Patersona zachęcają nabywców do upewnienia się, że pióra zostały uzyskane poprzez 

zebranie po pierzącym się ptaku, a nie poprzez jego zabicie.  

Występowanie: Azja Wschodnia i Afryka Północna. 

Moce: Aura płomieni. 

 

 

SASQUATCH 

  

Pesvastus pilosis 

Budowa: Sasquatch ma 2,9 metra wzrostu i waży 110 kilogramów. To ciemnoskóre, dwunożne 

stworzenie o dużych stopach. Czarne lub ciemnobrązowe futro jest dwuwarstwowe, włosy mogą 

mieć srebrne końce na barkach i potylicy niektórych starszych osobników. Sasquatch potrafi 

naśladować różnorodne dźwięki, w tym łowieckie zawołania innych zwierząt. Ma małe uszy, 

często niewidoczne pod futrem, za to nos jest wydatny i szeroki. W czaszce sasquatcha znajduje 

się 28 zębów, a samica ma 2 piersi.  

Gatunki podobne: Sasquatch często bywa mylony przez ignorantów z leszym, choć istnieje 

między nimi bardzo małe podobieństwo, poza zwyczajami i obszarami zamieszkiwania. Większe 

problemy identyfikacyjne zachodzą w przypadku dużych, owłosionych odmian orków i 

owłosionych trolli, czyniących wiele dla zniszczenia reputacji tego spokojnego stworzenia lasu. 

Humanoidy o białym futrze sporadycznie spotykane w dolnych partiach Himalajów i w pobliskich 

górach skłoniły paranaturalistów do wyróżnienia odmiany azjatyckiej (Pesvastus asiaticus) 

powszechnie nazywanej yeti (nie objętej niniejszym wyborem).  

Obszary zamieszkiwania: regiony zalesione. 

Zdolności magiczne: Sasquatche są przypuszczalnie aktywne magicznie, raczej jako szamani. 

Zwyczaje: Sasquatch może być aktywny o dowolnej porze. Jego życie przypomina życie goryla 

(prawdopodobnie nie istniejącego już na wolności). Sasquatch jest istotą wegetariańską, 

spokojną i ciekawską. Walczy tylko wtedy, gdy zostanie zaatakowany, choć zna wiele form 

zastraszania. Obserwator powinien zachować ostrożność, jako że sasquatch często traktuje 

gwałtowne ruchy zastraszanej istoty jako przejaw ataku. Istoty te żyją w małych grupach 

rodzinnych, choć pojedyncze osobniki mogą odchodzić daleko od grupy w poszukiwaniu 

żywności. Sasquatche urządzają stałe siedliska w zagajnikach lub jaskiniach, choć czasami 

tworzą tymczasowe schronienia, gdy podróżują z dala od domu. Okres życia przekracza 

przypuszczalnie 40 lat. Okres rozrodczy nie jest ograniczony.  

Młode: 1, czasami 2. Opieka rodzicielska sprawowana jest 24 do 30 miesięcy.  

Występowanie: północne obszary Ameryki Północnej. 

Komentarz: W 2042 roku sasquatch został uznany przez Narody Zjednoczone za istotę 

rozumną, pomimo braku kultury materialnej i niemożliwości rozszyfrowania języka tych 

stworzeń przez naukowców. Decyzja ta położyła kres trwającym od lat przypadkom więzienia i 

publicznego pokazywania tych istot. Wynalezienie języka migowego Perkinsa - Athapascana 

pozwoliło na ograniczone porozumiewanie się z sasquatchami. W obecnych czasach kolonizują 
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one Przebudzone lasy na całym świecie, a niektóre osobniki podejmują pracę w przemyśle 

rozrywkowym jako spece od dźwiękowych efektów specjalnych. 

 

 

ZMIENNOKSZTAŁTNY 

  

Bestiaforma mutabilis 

Budowa: Wieloraka. W formie zwierzęcej zmiennokształtny przybiera postać dużego, dobrze 

zbudowanego osobnika danego gatunku, często niezwykle ubarwionego. W formie ludzkiej 

zmiennokształtny jest zwykle osobnikiem bardzo atrakcyjnym, ale ze śladami swej zwierzęcej 

natury. Spojrzenie na zmiennokształtnego w przestrzeni astralnej zawsze odkrywa jego naturę, 

gdyż widoczna jest tam jego druga forma.  

Obszary zamieszkiwania: W formie zwierzęcej zmiennokształtny żyje w naturalnym 

środowisku. W formie ludzkiej żyje jako członek społeczności.  

Zdolności magiczne: Jest wiele aktywnych osobników, pozostałe posiadają wrodzony 

potencjał.  

Zwyczaje: Zmiennokształtni zdolni są do aktywności o dowolnej porze, choć wiele form 

przedkłada nocny tryb życia. Na przekór popularnym mitom, zmiennokształtni nie są uzależnieni 

od faz księżyca, choć wydaje się, że wielu z nich preferuje formy zwierzęce podczas pełni. Mitem 

jest też twierdzenie, że zrzucają skórę, by stać się ludźmi. Zmiennokształtni są zwykle 

mięsożerni, choć nie mają trudności z utrzymaniem wszystkożernej diety w formie ludzkiej. 

Rozmnażają się zgodnie z okresem rozrodczym swej zwierzęcej formy.  

Młode: Zmiennokształtni rodzą się w formie zwierzęcej, w liczbie właściwej dla gatunku 

zwierzęcia. Niektóre młode mogą nie być zmiennokształtne.  

Występowanie: na całym świecie. 

Komentarz: Wszyscy zmiennokształtni wykazują poważne reakcje alergiczne na srebro. Jest 

powszechnym nieporozumieniem twierdzenie, że zmiennokształtni są ludźmi zmieniającymi się 

w zwierzęta. To nieprawda: zmiennokształtni zaczynają życie jako zwierzęta i pozostają 

zwierzętami zmieniającymi się w ludzi. Ich osobowości i punkt widzenia są unikalne.  

Moce: Wybitne Atrybuty fizyczne w formie zwierzęcej. Regeneracja. 

Słabości: Alergia (silna na srebro). Szczególna wrażliwość na srebro. 

 

Częste formy zmiennokształtnych 

 

NIEDŹWIEDŹ 

 Pochodzenie: półkula północna 

 Cecha wyróżniająca: silne owłosienie ciała 

 Aktywność magiczna: rzadka 

 

LIS 

 Pochodzenie: Japonia i Chiny 
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 Cecha wyróżniająca: długi ogon 

 Aktywność magiczna: częsta 

 

LAMPART 

 Pochodzenie: Afryka 

 Cecha wyróżniająca: powiększone kły 

 Aktywność magiczna: częsta 

 

FOKA 

 Pochodzenie: przybrzeżne wody całego świata 

 Cecha wyróżniająca: paluchy z błonami, możliwe palce 

 Aktywność magiczna: częsta 

 

TYGRYS 

 Pochodzenie: Azja 

 Cecha wyróżniająca: błyszczące oczy 

 Aktywność magiczna: rzadka 

 

WILK 

 Pochodzenie: półkula północna 

 Cecha wyróżniająca: owłosione dłonie, zrośnięte brwi 

 Aktywność magiczna: niezbyt częsta 

 

 

 

PTAK GRZMOT 

 

Avesfulmen splendidus 

Budowa: Ciało ptaka grzmota wraz z głową ma 3 metry długości, ogon metr, a rozpiętość 

skrzydeł wynosi 10 metrów. Waga 100 kilogramów. Ptak ten jest podobny do orła, z białymi 

piórami na głowie, szyi i ogonie, choć u niektórych osobników są one ciemniejsze. Tors i górna 

powierzchnia skrzydeł mogą przybierać różne barwy, od złotej do ciemnobrązowej. Spodnia 

strona skrzydeł jest w kolorze kremowym. Czaszka ma dziób zakończony ostrym hakiem.  

Gatunki podobne: Znacznie większy roc (nie włączony do prezentowanego wyboru) często 

mylony jest z ptakiem grzmotem podczas lotu, gdzie brak perspektywy pozwalającej na ocenę 

rozmiarów.  

Obszary zamieszkiwania: góry. 

Zdolności magiczne: wrodzone. 

Zwyczaje: Ptak grzmot jest zwykle aktywny w dzień, choć istnieją doniesienia o aktywności 

nocą. Ptaki te polują na zwierzęta naziemne, jak antylopy i sarny, a także na padlinożerców. 
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Zakładają gniazda w szczelinach przy szczytach gór, a w poszukiwaniu ofiary mogą oddalać się 

o setki kilometrów od gniazda. Okres godowy przypada wczesnym latem. 

Młode: Samica składa 1 lub 2 jaja, pisklęta wykluwają się po 6 tygodniach. Pozostają one w 

gnieździe 3 do 6 tygodni.  

Występowanie: zachodnia półkula.  

Moce: Projekcja elektryczna (z działaniem na obszar). 

 

 

JEDNOROŻEC 

 

Unicornis validus 

Budowa: Ciało jednorożca ma razem z głową długość 3 metrów, wysokość w kłębie wynosi 1,4 

metra. Waga 370 kilogramów. Jednorożec wygląda jak koń z pojedynczym, spiralnym rogiem. 

Ma długą, powiewającą grzywę i ogon. Ubarwienie zwykle jest białe, ale obserwuje się wszystkie 

kolory właściwe dla koni. W czaszce ma 40 zębów, a samice mają 4 sutki.  

Gatunki podobne: Wiele innych kopytnych wydało z siebie jednorożcowate paragatunki. 

Najpopularniejsze z nich to europejski czerwony jednorożec jeleniowaty, koźli jednorożec 

występujący w Afryce i Azji Mniejszej i rzadki wodny bizon-jednorożec z terenu Chin i 

południowo-wschodniej Azji, często posiadający pancerz skórny i prawdopodobnie będący 

źródłem legend o chi'lin i kirin (nie objęte niniejszym wyborem). 

Obszary zamieszkiwania: łąki. 

Zdolności magiczne: wrodzone. 

Zwyczaje: Jednorożce są aktywne za dnia, żywią się trawą. Samce utrzymują haremy, a samice 

stada rozpłodowe koni. Jednorożec na długie okresy może opuszczać swoje stado, pokonując 

duże odległości. W niewoli żyją poniżej roku, ale powyżej 25 lat w warunkach naturalnych. Okres 

rozrodczy nie jest ograniczony.  

Młode: 1, w rzadkich przypadkach bliźniaki. Nie wszystkie noworodki stają się jednorożcami. 

Jeśli źrebię ma być jednorożcem, róg pojawia się w okresie dojrzewania (wiek 2 lat) i rośnie 

powoli przez całe życie istoty.  

Wartość rynkowa: Rogi jednorożców są cenione w wielu częściach świata dla wartości 

medycznych i magicznych, w wielu wypadkach wątpliwych.  

Występowanie: na całym świecie. 

Moce: Odporność na choroby, Magiczna Straż. 

Słabości: Alergia (na zanieczyszczenia, silna). 

 

 

WAMPIR 

  

Sanguisuga europa 

Budowa: Zewnętrznie wampiry są identyczne z ludźmi bądź metaludźmi, choć u większości 

osobników występuje powiększenie górnych kłów. Wampira wykryć można biochemicznie 
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poprzez test krwi Harz - Greenbauma lub wirusologicznie za pomocą testu na obecność 

Ludzkiego/ Metaludzkiego Wirusa Wampirycznego (LMLWW).  

 Wampiry nie są w rzeczywistości odrębnym gatunkiem, ale raczej osobnikami 

podgatunku ludzkiego, zarażonymi wirusem wampirycznym. Wydaje się, że infekcja uaktywnia 

się w pełni jedynie w bogatym w obecność magii środowisku, jednak istnieją ślady, że zarówno 

wirus, jak i wampiry istniały już przed Przebudzeniem.  

Gatunki podobne: Innymi prawdopodobnie bliskimi odmianami retrowirusa LMLWW są 

paragatunki banshee i wendigo.  

Obszary zamieszkiwania: Wampiry żerują na istotach rozumnych, zwykle więc zamieszkują 

obszary gęsto zaludnione. 

Zdolności magiczne: utajone. Aktywna magia częściej występuje u ludzi zarażonych wirusem 

niż u nie zarażonych. Nie stwierdzono, czy jest to skutkiem ubocznego działania wirusa, czy też 

preferowania przez nosicieli aktywnych magicznie osobników.  

 Wampiry absorbują esencję życiową swoich ofiar. Korzystając z przedłużonego życia 

mogą stać się potężnymi czarownikami. Prawdopodobnie opowieści o mocach wampirów bazują 

na ich umiejętnościach magicznych.  

Zwyczaje: Wampir wysysa krew żywych istot, karmiąc się nią, jednak wraz z krwią musi też 

wysysać energię psychiczną.  

Występowanie: na całym świecie. 

Komentarz: Choć znane przypadki często są niejasne, nie wszystkie wampiry pasują do 

stereotypu bezlitosnych krwiopijców. Wiele wampirów preferuje chętnych im partnerów, i nie 

zabiera Esencji więcej niż raz. Jedynie w przypadku gdy partner w pełni akceptuje przejście do 

innego, wampirycznego życia, taki wampir “zabija”.  

 Inne wampiry odnajdują się w roli łowców i morderców. Osobniki takie są silnie 

sadystyczne i szukają opierających się ofiar. Początkowo wampir karmić się będzie strachem 

ofiary. Potem, jeśli wcześniejsze ataki jej nie zabiją, będzie się rozkoszować odbieraniem resztek 

Esencji uzależnionej już ofierze. Osobniki takie mogły być psychopatami jeszcze przed 

przeistoczeniem w wampiry, lub też do takiego stanu doprowadził je szok własnej śmierci i 

odrodzenia jako “nocnych łowców”. Są to potwory z horrorów o wampirach, które z biegiem czasu 

stają się coraz popularniejsze. 

 Bywały też przypadki, w których wampir niszczył ciało ofiary po odebraniu jej Esencji, nie 

dopuszczając, by nowy wampir podjął swoje dzieło.  

Moce: Wybitne Atrybuty fizyczne, Wyostrzone zmysły (słuch i węch), Odsysanie Esencji, 

Odporność (na wiek, choroby, trucizny), Zarażanie, Forma mgły, Regeneracja, Wzrok 

termograficzny.  

Słabości: Alergia (na światło słoneczne, silna), Skłonność do odrętwień (przy braku powietrza), 

Utrata Esencji, Wrażliwość na drewno, u niektórych osobników alergie na bazie psychologicznej 

(na święte symbole, silna).  

 Choć wiele legendarnych słabości wampirów nie jest prawdą, rzeczywiście podlegają one 

pewnym ograniczeniom. Nie potrzeba im innego pożywienia czy napoju niż krew, ale nie mogą 

też swobodnie przyjmować innego pokarmu. W kilka minut po jedzeniu lub piciu wampir odczuwa 
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wyraźny dyskomfort i będzie wymiotować w ciągu godziny. Alkohol jest dla nich szczególnie 

nieprzyjemny, wywołując nudności i wymioty w ciągu kilku minut.  

Wampiry mają mniejszą niż inne humanoidy zdolność do utrzymywania się na wodzie (+3 do 

poziomu trudności wszelkich testów podczas pływania, próby utrzymania się na powierzchni 

itp.). Jest to prawdopodobnie źródło legend na temat wrażliwości wampirów na bieżącą wodę. 

Wampir może przeskoczyć nad strumieniem bez problemu, ale jeśli wpadnie do jeziora, 

prawdopodobnie pójdzie na dno, wpadając w odrętwienie.  

 

 

WENDIGO 

  

Anthrophagus pilosis 

Budowa: wendigo ma 2,5 metra wzrostu i waży 130 kilogramów. Jest wyprostowanym 

dwunogiem o białym futrze. Paznokcie jego dłoni są stwardniałe i rozrośnięte do formy 

szponiastej broni. Wielu paranaturalistów uważa, że stworzenie to jest skutkiem działania wirusa 

LMLWW na orków, choć żaden osobnik nie był nigdy testowany na obecność wirusa. W czaszce 

znajduje się 28 zębów. Samice mają 2 piersi.  

Gatunki podobne: Choć futro i fizjonomia wendigo jest całkowicie odmienna od sasquatcha, 

gatunki te często bywają mylone, zwykle przez osoby będące przejazdem w rejonie 

występowania.  

Obszary zamieszkiwania: lasy 

Zdolności magiczne: większość istot jest magicznie aktywna.  

Zwyczaje: Wendigo jest najbardziej aktywny nocą. Żywi się mięsem, ale uważa się, iż zabiera 

też energię psychiczną ofiar. Zwykle wendigo zmusza ofiarę do udziału w kanibalistycznej fieście. 

Wydaje się, że tworzy to psychologiczną zależność od takiego sposobu odżywiania się, i ofiara 

zaczyna pomagać wendigo w szerzeniu tych zwyczajów, tworząc w ten sposób szajkę czy też 

sekretne stowarzyszenie kanibali. Członkowie sekty nie zauważają, że sami są pokarmem dla 

wendigo, który wydaje się preferować esencję tak upadłych duchów. Wendigo czyni swym 

siedliskiem dom ofiary. Czas życia istoty nie jest znany. 

Młode: Paranaturaliści podejrzewają, że wendigo rozmnaża się podobnie do wampira, poprzez 

zarażanie wirusem LMLWW, nie poprzez prokreację.  

Występowanie: pierwotnie w północnej części Ameryki Północnej i Azji oraz w rejonach 

podbiegunowych. Ostatnie doniesienia wskazują na rozszerzenie występowania na cały świat, co 

prowadzi paranaturalistów do podejrzeń, iż oprócz swych mocy istota potrafi podtrzymywać czar 

maskujący.  

Komentarz: Wszystkie znane wendigo były czarownikami szamańskimi. Chociaż większość z 

nich posiadała fetysze drapieżnych totemów takich jak rekin czy wilk, niektóre miały przedmioty 

o nie zidentyfikowanej afiliacji.  

 We wszystkich cywilizowanych rejonach wendigo są wyjęte spod prawa i poddawane 

automatycznie karze śmierci po udowodnieniu kanibalizmu. Pomoc czy ukrywanie wendigo 

zwykle niesie ze sobą podobny wyrok. Wiele rządów oferuje nagrodę za jego pochwycenie.  
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Moce: Wpływ, Wybitne Atrybuty fizyczne, Wyostrzone zmysły (wrażliwy wzrok, doskonały 

wzrok, słuch, węch), Odsysanie Esencji, Strach, Odporność (wiek, choroby, trucizny), Zarażanie, 

Regeneracja. 

Słabości: Alergia (na światło słoneczne, silna), Utrata Esencji, Wrażliwość (metale żelazne).  
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CHARAKTERYSTYKI DRAPIEŻCÓW 

 

 Poniższe dane opisują typowych przedstawicieli gatunków. Poszczególne osobniki mogą 

się różnić, zwłaszcza w obrębie gatunków obdarzonych świadomością. Fizyczne i psychiczne 

Atrybuty danego osobnika mogą być do 50 procent intensywniejsze niż Atrybuty przeciętnego 

przedstawiciela. Mały osobnik nie może mieć Atrybutów o wartości niższej niż połowa 

przeciętnej, chyba że jest chory lub zraniony. Nawet u największych i najmniejszych osobników 

poziom Esencji, zasięg, rodzaj ataku, mnożnik biegu i modyfikatory obrażeń pozostają bez 

zmian.  

 

TABELA ROZMIARÓW DRAPIEŻCY 

 

Rzut 2k6 

2 

3-4 

5-7 

8-9 

10-11 

12 

Rozmiar 

-50% 

-20% 

- 

+10% 

+20% 

+50% 

 

TABELA ROZMIARÓW DRAPIEŻCY 

 

Rzut 2k6 

2 

3-4 

5-7 

8-9 

10-11 

12 

Rozmiar 

-50% 

-20% 

- 

+10% 

+20% 

+50% 

 

 

TABELA WARIANTÓW DLA METALUDZI 

 

Rzut 2k6 

2 

3-4 

5-7 

8-9 

10-11 

12 

Całkowita liczba punktów Atrybutów 

-4 

-2 

- 

+2 

+4 

+8 
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KLUCZ DO TABELI CHARAKTERYSTYKI DRAPIEŻCÓW 

 

 B: Budowa. Pierwsza liczba stanowi poziom Atrybutu. Druga jest stopniem “pancerza” 

drapieżcy, traktowanego jako balistyczny i udarowy. Ewentualne warianty podajemy wraz z 

mocami.  

 Z: Zwinność. Pierwsza liczba stanowi poziom Atrybutu. Druga jest mnożnikiem dla biegu. 

 S: Siła 

 C: Charyzma 

 I: Inteligencja. Pierwsza liczba jest podstawową wartością tego Atrybutu, druga 

poziomem percepcji, używanym do wykrywania przeciwnika z pomocą najostrzejszego zmysłu 

(sonaru dla nietoperza, węchu dla psa itp.) 

 SW: Siła Woli 

 E: Esencja. Jeśli liczba podana jest w nawiasach, drapieżca ma podwójną naturę. Jeśli za 

liczbą pojawia się litera A, stworzenie istnieje głównie w przestrzeni astralnej. Drapieżcy o 

zróżnicowanej Esencji mają podany zakres jej wartości.  

 R: Reakcja. Dla niektórych drapieżców poziom Reakcji jest funkcją innych Atrybutów, dla 

innych stanowi wartość niezależną. Drapieżcy, których poziom Reakcji zaznaczono gwiazdką, 

otrzymują 2k6 kości Inicjatywy. Natomiast te z dwoma gwiazdkami otrzymują 3k6 kości 

Inicjatywy.  

 Ataki: Rubryka podaje Kod Ataku nie obdarzonych Inteligencją drapieżców lub też 

określenie “humanoid” dla tych, które mogą używać broni i podlegają zwykłym dla postaci 

regułom walki. Kolumna ta wskazuje też, którzy drapieżcy mają zwiększony zasięg.  

 

 

TABELA CHARAKTERYSTYKI DRAPIEŻCÓW 

 

ZWYKLI DRAPIEŻCY 

Nazwa B Z S C I SW E R Ataki 

Foka 6 5 x 4 4 - 3/4 2 6 4  4S 

Jeleń 4 4 x 5 4 - 2/3 2 6 3  3S, +1 

zasięg 

Koń 10 4 x 4 8 - 2/3 2 6 3  6C, +1 

zasięg 

Kot, domowy 1 4 x 4 1 - 2/4 2 6  5*  3L, -1 

zasięg 

Kot, dziki 2 4 x 4 2 - 2/4 2 6  5*  4S, -1 

zasięg 

Kozioł 2 4 x 6 2 - 2/3 2 6 3  3L 

Lampart 5 5 x 4 5 - 2/4 2 6  5**  9C 

Lis 2 4 x 4 1 - 2/4 2 6  5*  3L, -1 

zasięg 
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Niedźwiedź, 

duży 

10/2 4 x 3 12 - 2/4 2 6 4  9Z, +1 

zasięg 

Niedźwiedź, 

typowy 

9/1 4 x 3 9 - 2/4 2 6 5  6C, +1 

zasięg 

Nietoperz 1 5 x 4 0 - 1/5 1 6 6  2L 

Nosorożec 12/2 4 x 4 25 - 2/2 2 6 3  11Z 

Pies, duży 3 4 x 4 3 - 2/4 2 6 4  6S 

Pies, mały 1 4 x 4 1 - 2/4 2 6 4  3L, -1 

zasięg 

Rekin, duży 10/2 5 x 3 10 - 2/3 2 6  5* 12Z 

Rekin, typowy 5/1 5 x 4 4 - 2/3 1 6  5* 10C 

Słoń 15/3 3 x 4 40 - 3/3 3 6 3 10Z, +1 

zasięg 

Szczur 1 5 x 3 0 - 1/4 1 6 5  2L, -1 

zasięg 

Tygrys 8 6 x 4 8 - 3/4 2 6  6** 10C,+1 

zasięg 

Wilk 5 5 x 4 4 - 3/4 2 6  5*  7S 
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PARAGATUNKI 

Nazwa B Z S C I SW E R Ataki 

Banshee 2 4 x 5 3 5 3 3 2k6 3 Humanoid 

 Moce: Wyostrzone zmysły (wrażliwy wzrok, węch i słuch), Odsysanie Esencji, Strach, 

Odporność (na wiek, choroby  i Trucizny), Forma mgły, Regeneracja.  

 Słabości: Alergia (na światło słoneczne, silna). Utrata Esencji, Szczególna wrażliwość 

(drewno, srebro). 

 

Barghest 7 6 x 4 5 - 3/6 3 (6) 6* 9C 

 Moce: Strach, Paraliżujący skowyt (odpierany Siłą Woli), Wyostrzone zmysły (sonar). 

 Słabości: Alergia (na światło słoneczne, słaba). 

  

Bazyliszek 4/2 2 x 3 7 - 1/3 2 (6) 2 6S, -1 

zasięg 

 Moce: Paraliżujące spojrzenie.         

 Słabości: Alergia (wyjątkowo silna na odbicie własnego spojrzenia).  

 

Człowiek 

Morski 

5 7 x 4 7 3 3 3 (6) 5 Humanoid 

          

Duch - - - 2 2 5 6 A 4 specjalne 

 Moce Widm: Strach, Manifestacja, Psychokineza, (niektóre wykazują Przymus, Trujący 

oddech, Paraliżujący dotyk). 

 

Feniks  3 5 x 4 4 - 2/4 2 (6) 3 4S 

 Moce: Aura płomieni. 

 

Gnilec(Ghoul)

  

7 5 x 4 6 1 4 5 (5) 4 Humanoid 

 Moce: Wyostrzone zmysły (węch, słuch). 

 

Gryfon  9 7 x 2 9 - 3/5 4 (7) 6 9C, zasięg 

 Uwaga: mnożnik ruchu podczas lotu wynosi 5.      

 

Harpia  4 6 x 2 4 - 2/3 2 (4) 5 4S 

 Uwaga: mnożnik ruchu podczas lotu wynosi 6.  

 

Jednorożec 8 5 x 6 8 - 3/4 4 (9) 5 8S, +1 

zasięg 

 Moce: Odporność na choroby, Magiczna Straż.       
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 Słabości: Alergia (na zanieczyszczenia, silna).       

 

Kokatryca 3 5 x 3 4 - 2/3 2 (6) 4 8S 

 Moce: Paraliżujący dotyk, Niewrażliwość (na własny dotyk).  

 

Kraken 12/3 5 x 3 20 - 3 6 (6) 7 12Z, +2 

zasięg 

 Moce: Zarażanie. 

 

Leszy 3 4 x 4 3 4 3 3 (8) 3* Humanoid 

 Moce: Dezorientacja. 

 

Naga 5/1 2 x 3 6 3 3 4 (8) 4 5S, -1 

zasięg 

 Moce: Straż, Straż magiczna, Jad. 

 

Ptak Grzmot 4 7 x 2 8 - 2/4 3 (6) 5 6S 

 Uwaga: Mnożnik ruchu podczas lotu wynosi 5. 

 Moce: Projekcja elektryczna (z działaniem na obszar). 

 

Sasquatch 8 3 x 4 7 3 3 2 (6) 4 Humanoid 

 

Wampir P P x 5 P+E P P P 2k6 P* Humanoid 

 Uwaga: Wampir początkowo był postacią i zachowuje większość Atrybutów postaci 

oznaczonych jako P. Jego Siła jest  Siłą postaci zwiększoną o Esencję wampira. 

 Moce: Wybitne Atrybuty fizyczne, Wyostrzone zmysły (słuch i węch), Odsysanie Esencji, 

Odporność (na wiek,  choroby, trucizny), Zarażanie, Forma mgły, Regeneracja, Wzrok 

termograficzny.  

 Słabości: Alergia (na światło słoneczne, silna), Skłonność do Odrętwień (przy braku 

powietrza), Utrata Esencji,  Wrażliwość (na drewno). 

 

Wendigo 6 2 x 5 5 4 3 3 2k6 4 Humanoid 

 Moce: Wpływ, Wybitne Atrybuty fizyczne, Wyostrzone zmysły (wrażliwy wzrok, wzrok 

wybitnie ostry, słuch, węch),  Odsysanie Esencji, Strach, Odporność (wiek, choroby, 

trucizny), Zarażanie, Regeneracja 

 Słabości: Alergia (na światło słoneczne, silna), Utrata Esencji, Wrażliwość (metale 

żelazne).  

 

Wzrokobójca 7 4 x 3 7 - 3/4 3 (6) 4 6C 

 Moce: Projekcja elektryczna, Wyostrzone zmysły (wrażliwy wzrok, wzmocniony słuch). 
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 Słabości: Alergia (na światło słoneczne, średnia), Ograniczone zmysły (ślepe lub niemal 

ślepe).  

 

Zmiennokształtny 

Forma ludzka 5 4 x 5 5 5 3 3 (8) 5* Humanoid 

Forma zwierzęca A+2 

(A+1)x(A+1)A+2 

5 3 3 (8) 5* (A+1)A 

 Uwaga: Gdy zmiennokształtny jest w formie zwierzęcej, odnosimy się do Atrybutów 

zwierzęcia, oznaczonych jako A i  dodajemy modyfikatory.  

 Moce: Wybitne Atrybuty fizyczne w formie zwierzęcej. Regeneracja. 

 Słabości: Alergia (silna na srebro). Szczególna wrażliwość na srebro. 

 

SMOKOWATE 

 

 Moce: Wyostrzone zmysły (szerokie pasmo słuchu, wrażliwy wzrok, ostry wzrok, zmysł 

termiczny), Twardy pancerz,  (Niektóre wykazują: Kontrola zwierząt (Gady), Wpływ, 

Projekcja płomieni, Trujący oddech, Jad). 

 

   B Z S C I SW E R Ataki  

 

Smok wielki  +10/12 +3  +10  +5 +5  +5  12 +3 16Z, +3 zasięg 

 Uwaga: Poszczególne osobniki wykazują znaczne odchylenia.    

 

Smok wschodni  14/8  8 x 3  35  5 4  8 (2k6) 6* 14Z, +2 zasięg 

              

Smok zachodni  15/8  7 x 3  40  4 4  8 2k6 5* 14Z, +2 zasięg 

              

Wąż pierzasty  12/8  6 x 2  30   4 4  8 (2k6)  7* 12Z, +2 zasięg 

 Uwaga: Mnożnik ruchu podczas lotu wynosi 4.      

 

 

 

TABELA DUCHÓW 

 

W poniższych danych "S" oznacza Siłę ducha, a litera "A" pod Esencją oznacza, iż duch istnieje 

głównie w przestrzeni astralnej.  

 

 

TABELA CHARAKTERYSTYKI DRAPIEŻCÓW c.d. 

 

Duchy Żywiołów B Z  S C  I SW E R 
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Ognia   S +2 (S + 2)x3 S - 2 S S S S(A) S + 1 

 Ataki: (S) S w Walce na dystans (umiejętność = Reakcji), zasięg = Siła x 2 metry 

 Moce: Uwiązanie, Aura ognia, Projekcja ognia, Straż, Manifestacja, Ruch 

 Słabości: Wrażliwość (Woda) 

 

Powietrza  S -2 (S + 3) x 4 S - 3 S S S S (A) S + 2 

 Ataki: według Mocy 

 Moce: Uwiązanie, Manifestacja, Ruch, Groźny oddech, Psychokineza 

 Słabości: Uwięzienie, Wrażliwość (Ziemia) 

 

Wody   S + 2 S x 2  S S S S S(A) S - 1 

 Ataki: (S) C Ogł. w Walce w Zwarciu (umiejętność = Sile) 

 Moce: Uwiązanie, Manifestacja, Ruch 

 Słabości: Wrażliwość (Ogień) 

 

Ziemi   S + 4 (S - 2) x 2 S + 4 S S S S(A) S - 2 

 Ataki: (S) C w Walce w zwarciu (umiejętność = Reakcji); zasięg +1 

 Moce: Uwiązanie, Manifestacja, Ruch 

 Słabości: Wrażliwość (Powietrze) 

 

 

Duchy Natury B Z  S C I SW E R 

 

 - człowieka  S +1 (S + 2) x 3 S - 2 S S S S(A) S + 1 

 Moce ducha miasta: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Dezorientacja, Strach, Straż, 

Poszukiwanie 

 Moce ducha ogniska domowego: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Dezorientacja, Straż, 

Poszukiwanie 

 Moce ducha pól: Wypadek, Ukrycie, Straż, Poszukiwanie 

 

 - krainy  S + 4 (S - 2) x 2 S + 4 S S S S(A) S - 2 

 Moce ducha pustyni: Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Moce ducha lasu: Wypadek, Ukrycie, Dezorientacja, Strach, Straż   

 Moce ducha gór: Wypadek, Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Moce ducha prerii: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 

 - nieba  S - 2 (S + 3) x 4  S - 3 S S S S(A) S + 2 

 Moce ducha mgły: Wypadek, Ukrycie, Dezorientacja, Straż, Ruch 

 Moce ducha burzy: Ukrycie, Dezorientacja, Projekcja Elektryczna, Strach 

 



 390 

 - wód  S + 2 S x 2  S S S S S(A) S - 1 

 Moce ducha jeziora: Wypadek, Uwiązanie, Strach, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Moce ducha rzeki: Wypadek, Ukrycie, Uwiązanie, Strach, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Moce ducha morza: Wypadek, Alienacja, Ukrycie, Dezorientacja, Uwiązanie, Strach, 

Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 Moce ducha bagien: Wypadek, Przywiązanie, Ukrycie, Dezorientacja, Uwiązanie, 

Strach, Straż, Ruch, Poszukiwanie 

 

 

PRZECIĘTNI METALUDZIE 

 

Nazwa B Z S C I SW E R Uwagi 

Człowiek 3 3 x 4 3 3 3 3 6 3  

Krasnolud 4 2 x 3 5 3 3 4 6 2  

Elf 3 4 x 4 3 5 3 3 6 3  

Ork 6 3 x 4 5 2 2 3 6 2  

Troll 8/1 2 x 3 7 1 1 2 6 1 +1 zasięg 
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SPRZĘT 

 

 W dzisiejszych czasach, jak kogoś natniesz, to nigdy nie wiesz, czy z gościa nie wycieknie 

płyn hydrauliczny zamiast krwi. 

 Evil Eye, członek Gangu Tygrysa. 

 

Rozdział ten oferuje ciekawy wybór sprzętu z przeróżnych sieciowych katalogów i sklepów, oraz 

od fikserów i talizmaniaków z roku 2053. Wszystkie ceny to zalecane przez producenta ceny 

detaliczne. Rzeczywisty uliczny poziom cen może od nich odbiegać. (Patrz Dostępność w rozdz. 

Za kulisami) 

 

BROŃ OSOBISTA 

 Broń ta to podstawowe narzędzie do Walki w zwarciu, którego się dziś używa. Lista nie 

obejmuje improwizowanej broni, którą kleci się z tego, co jest pod ręką.  

 

Katana: obosieczny miecz samurajski, faworyzowany przez ludzi o romantycznych i 

staroświeckich gustach. 1000 ¥ 

Nóż: wielozadaniowy przecinak uliczny. 30 ¥ 

Bicz monomolekularny: niemal monocząsteczkowa nić, obciążona na końcu dla sterowności. 

Jest wyjątkowo ostra i przecina właściwie wszystko (Patrz zasady Bicza monomolekularnego). 

3000 ¥ 

Broń drzewcowa: rzadka dziś broń, odnotowujemy ją tutaj gwoli zaznaczenia istnienia tego 

gatunku. 500 ¥ 

Kij: popularny wśród czarowników - nadaje im tradycyjny wygląd. 50 ¥ 

Pałka ogłuszająca: zwykła broń do tłumienia zamieszek. Wyważona pałka ogłusza 

wyładowaniem elektrycznym (Patrz Broń szokowa). 750 ¥ 

Miecz: szeroka kategoria broni ceremonialnych obejmująca też co większe noże. 500 ¥ 

 

 

BROŃ MIOTANA 

 Broń tego typu napędzana jest siłą ludzkich mięśni, czasami wspomaganą prostymi 

mechanizmami w celu uzyskania większego zasięgu i szybkości. 

 

Łuk: tradycyjny długi łuk z włókna szklanego albo drewna, lub nowoczesny łuk kompozytowy z 

akcesoriami. 100 ¥ razy Siła Min (plus 100 ¥/10 strzał). 

Kusza: istnieją trzy typy. Lekkie kusze naciąga się ręcznie, ciężkie wymagają wbudowanej 

korby. 300 ¥ lekka kusza, 500 ¥ średnia i 750 ¥ ciężka (plus 100 ¥/20 bełtów). 

Nóż do rzucania: cała gama wyważonych noży i szpikulców. 20 ¥ 

Shuriken: wieloostrzowe, opływowe ostrze do rzucania. 30 ¥ 

 

BROŃ PALNA 
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 Broń palna to głównie miotacze kul. Ta zasada nie zmieniła się zasadniczo z upływem 

czasu. Wiele broni konstruuje się w dwóch wariantach - dla zwykłych ładunków i dla amunicji 

bezłuskowej, choć w latach 2050. ta druga jest znacznie częściej używana. Strzela się albo 

jednym, albo drugim rodzajem amunicji, nigdy obydwoma naraz. Koszt amunicji jest taki sam. 

Cyfrowy licznik naboi należy do standardowego wyposażenia. Umieszcza się go z tyłu broni, aby 

strzelający widział odczyt prowadząc ogień.  

 

PISTOLETY 

 W zwykłych pistoletach dodatkowe akcesoria montuje się wyłącznie pod lufą lub od góry. 

Do rewolwerów nie ma tłumików. Małe pistolety nie są wyposażone w żadne akcesoria.  

 

Streeetline Special: powszechny mały pistolet, popularny wśród najbiedniejszych warstw 

społeczeństwa. Zbudowany z kompozytów, mały, lekki i wyjątkowo łatwy do ukrycia. 100 ¥ 

Walther Palm Pistol: europejski mały pistolet. W każdej z dwóch luf znajduje się pocisk dużego 

kalibru. Podwójny cyngiel pozwala odpalić oba pociski naraz (traktujemy to jako krótką serię). 

200 ¥ 

Colt America L36: lekka konstrukcja amerykańska, z uwagi na formę popularna wśród 

dbających o styl, łatwa do ukrycia. 350 ¥ 

Beretta model 101T: Opływowa lekka broń osobista, preferowana przez personel korporacyjny 

całego świata. 350 ¥ 

Fichetti Security 500: zaprojektowany jako lekka broń służb bezpieczeństwa, Fichetti 500 

współpracuje z pełnym zakresem akcesoriów. Standardowe wyposażenie to magazynek na 10 

kul plus wydłużony magazynek na 22 kule wraz z kaburą. 400 ¥ 

Ares Predator: wielu uważa go za najlepszy ciężki pistolet. Ares Predator popularny jest wśród 

najemników i służb bezpieczeństwa. 450 ¥ 

Browning Max Power: najpoważniejszy konkurent Aresa Predatora do miana najlepszego 

ciężkiego pistoletu. 450 ¥ 

Ruger Super Warhawk: ciężki rewolwer współpracujący z większością akcesoriów poza, 

oczywiście, tłumikiem. 300 ¥ 

Remington Roomsweeper: ciężka śrutówka o krótkiej lufie, popularna wśród miejskich 

wojowników z uwagi na możliwość ukrycia i duża siłę (broń ma zasięg ciężkiego pistoletu, ale 

działa na zasadzie śrutówki). 300 ¥ 

Ares Viper: pistolet strzelający amunicją flechette (uwzględniono to w jego Kodzie Obrażeń). 

Ma zasięg ciężkiego pistoletu, choć w rzeczywistości jest to broń lekka. Viper ma wbudowany 

tłumik. 600 ¥ 

 

PISTOLETY MASZYNOWE (PM-y) 

 W PM-ach akcesoria montuje się od góry (1), na lufie(1) i pod lufą(1), z wyjątkiem jednak 

granatników. PM-y nie mają tłumików, ale można stosować Wytłumiacze dźwięku.  
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UZI III: godny następca słynnego izraelskiego Uzi. Model z Fabrique Nationale, oficjalnie 

produkowany dla rządu Francji. To jedna z najpowszechniejszych broni na ulicy. Ma składaną 

kolbę i celownik laserowy (zamontowany od góry). Bardzo podobny Ingram Mk.22 pozbawiony 

jest celownika laserowego. 600 ¥ 

Heckler & Koch HK227: PM wybierany przez wiele jednostek korporacyjnych, policję wojskową 

i służby bezpieczeństwa na całym świecie. Standardowy model ma składaną kolbę, celownik 

laserowy (pod lufą) i system kompensacji odrzutu (w lufie, Stopień 2). Wersja S, popularna w 

siłach specjalnych i uderzeniowych oddziałach korporacyjnych, ma w miejsce kompensatora 

odrzutu wbudowany Wytłumiacz dźwięku.1500 ¥ (1200 ¥ za wariant S).  

Ingram Valiant: popularny wśród najemników całego świata, powszechny model lekkiego 

karabinu maszynowego. Konstrukcje takie jak Ares RKM czy Ingram Valiant mają biodrowe 

dostawki kompensacji odrzutu (Stopień 1) i pojemnik na pas z amunicją montowany na plecach 

lub do biodra. Standardem jest też system kompensacji odrzutu poprzez wentylację gazów 

(montowany w lufie, Stopień 2). 1500 ¥ 

 

KARABINY 

 W karabinach akcesoria montuje się od góry (1), na lufie(1) i pod lufą(1). Niektóre mają 

stałe kolby, inne składane - nie ma to wpływu na odrzut. W śrutówkach nie stosuje się tłumików 

czy wytłumiacze dźwięku.  

 

FN HAR: powszechny w Europie karabin szturmowy o rosnącej popularności wśród zespołów 

uderzeniowych korporacji i prywatnych sił bezpieczeństwa specjalizujących się w walce na 

obszarach dużego zagrożenia. Ma stałą kolbę, odgórnie montowany celownik laserowy i gazowy 

system kompensacji odrzutu (w lufie, Stopień 2). 1200 ¥ 

Soviet AK-97: początkowo broń rosyjska, obecnie powszechna na całym świecie. Karabinowa 

forma pistoletu maszynowego z integralną kolbą jest niemal równie popularna. Zamontowanie 

do którejkolwiek wersji granatnika okazuje się wyjątkowo trudne, choć AK-98 ma integralny 

minigranatnik umieszczony pod lufą. 700 ¥ za AK-97, 800 ¥ za karabinek, 2500 ¥ za AK-98. 

Remington 750: długie i gładkie, sportowa 750. i jej cięższa siostra 950. są ulubienicami 

myśliwych od prawie 50 lat. Obie mają sprawny system iglicowy, o wyjątkowej niezawodności. 

Zamocowana na górze luneta (stopień 1) jest standardem dla obu modeli. Nie ma możliwości 

mocowania akcesoriów pod lufą. 600 ¥ za 750., 800 ¥ za 950.  

Ranger Arms SM-3: SM-3 to konieczność w sytuacji, gdy liczy się pierwszy strzał. Z 

umieszczonym w lufie systemem kompensacji odrzutu (stopień 2), wytłumiaczem dźwięku oraz 

wzmacniaczem obrazu (montaż odgórny, stopień 3) wyposażonym w obwód termograficzny lub 

wrażliwy, po rozłożeniu mieści się w standardowej teczce (podobnie jak inne modele tego typu; 

złożenie/ rozłożenie wymaga trzech Akcji Złożonych). Idealna broń dla podróżnych morderców, 

niezbyt dobrze się sprawdza w warunkach bojowych. Liczba rund, przez jakie karabin spełnia 

funkcje bojowe (inne niż snajperskie, do których została pomyślana) jest równa szansom w 

rzucie 2k6 na rozkalibrowanie części, co wywołuje modyfikator +2 do poziomów trudności. (na 

przykład John używa swej SM-3, aby zniechęcić pościg, kiedy decyduje się na strategiczny 
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odwrót przez zaśmieconą alejkę. Wali z karabinu przez 3 rundy. Jeśli teraz gracz wyrzuci 3 na 

2k6, John dodaje +2 do poziomów trudności testów broni.) 4000 ¥ 

Enfield AS7: strzelba szturmowa o wielkiej sile ognia. Ma wbudowany celownik laserowy 

(montaż odgórny) i może być wyposażona w magazynek na 10 naboi lub bęben na 50 (bęben 

dodaje -3 do Ukrycie i +2 kilogramów do wagi). 1000 ¥ 

Defiance T-250: popularna strzelba automatyczna, dostępna w pełnym wymiarze oraz ze 

skróconą lufą (zasięg ciężkiego pistoletu). Nie ma możliwości montażu akcesoriów pod lufą.  

 

TASERY 

 Niektóre jednostki policji i służb bezpieczeństwa preferują użycie broni 

elektrowstrząsowej w środowiskach mniejszego zagrożenia. Standardowy model wystrzeliwuje 

strzałkę z 10-metrowym drutem. Ładunek elektryczny biegnie wzdłuż drutu, pozbawiając ofiarę 

przytomności. Inne wersje strzelają strzałkami z silnymi bateriami. Strzałki rozładowują się przy 

kontakcie z celem, powodując paraliz. Zasady podano na - Broń szokowa.  

 

Defiance Super Shock: najpopularniejszy taser sił porządkowych UCAS, SS korzysta ze 

strzałek obezwładniających. Standardowy pistolet ma wbudowaną lunetę wrażliwą na światło (od 

góry). 1000 ¥ 

 

BROŃ CIĘŻKA 

 W przypadku broni ciężkiej można montować akcesoria od góry (1), na lufie(1) i pod 

lufą(1). Wyrzutnie rakiet i pocisków nie mają standardowych akcesoriów do broni palnej.  

 

Karabin maszynowy: istnieją dwie formy tej broni automatycznej: uniwersalny karabin 

maszynowy i ciężki karabin maszynowy. Zwykle wyposażone są w taśmy amunicyjne. Choć 

zazwyczaj średnie karabiny maszynowe montuje się na trójnogach, czasem umieszcza się je na 

żyrostabilizatorach jako ruchome wparcie piechoty. 2500 ¥ za średni, 4000 ¥ za ciężki. 

Działko szturmowe: potężna broń wyrzuca pociski porównywalne do eksplodujących, ale bez 

charakterystycznej dla nich niestabilności. Pociski te mają też pewną zdolność przebijania 

pancerza, co czyni broń zdatną do różnych zastosowań. Może być wyposażona w taśmę 

amunicyjną. 6500 ¥ 

Wyrzutnia rakiet/ pocisków: przeróżne wyrzutnie rakiet i pocisków, które skonstruowano w 

poprzednim stuleciu, pozwoliły rozwinąć elastyczność systemów celowniczych i wyeliminować 

problem tylnego odrzutu powszechny we wczesnych modelach. Typowa wyrzutnia może być 

używana wielokrotnie, i po otwarciu ma ładowność czterech pocisków. Mechanizmy celownicze, 

uchwyty u kanału odrzutu są wysuwane, chowając się całkowicie podczas transportu. Istnieją też 

cięższe wyrzutnie, ale są rzadkością pośród cieni miejskich ulic. 8000 ¥ za samą wyrzutnię.  

Pociski/ Rakiety przeciwpancerne (PPPanc/ RPPanc): przebijają pancerz pojazdu i nie 

eksplodują w przypadku chybienia. 2000 ¥ za RPPanc, 5000 ¥ za PPPanc. 

Pociski/ Rakiety przeciwpiechotne (PPP/RPP): silnie eksplodują rozrzucając odłamki. 1000 ¥ 

za RPP, 2500 ¥ za RPP. 
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Pociski/ Rakiety High Explosive (PHE/RHE): powodują ogólne zniszczenie. 1500 ¥ za RHE, 

3750 ¥ za PHE. 

 

Akcesoria do Broni palnej 

 Zaznaczamy, że modyfikacje Stopni Ukrycie dla poniższych akcesoriów odnoszą się do ich 

instalacji po zakupie. Jeśli opis określa akcesorium jako "integralne", nie występuje modyfikacja 

Ukrycia. Oznacza to też, że akcesorium nie może zostać zdemontowane.  

Dwójnogi: dwunogi montowane są pod lufą broni, pozwalają na strzelanie w pozycji leżącej, 

względnie siedzącej. Dwójnóg nie wpływa na Ukrycie broni i zapewnia 2 punkty kompensacji 

odrzutu. 400 ¥ 

Ukryta kabura: dostosowane do posiadacza ukryta kaburę nosi się na plecach, pod ramieniem, 

przy kostce lub na biodrze. Dodaje +2 do Ukrycia broni (broń w ukryciu może być dostrzeżona po 

udanym Teście Percepcji. Ukrycie jest poziomem trudności testu). 100 ¥ 

System wentylacji gazów: gazowy system kompensacji odrzutu wyrzuca gazy z lufy pod 

określonym kątem, osłabiając odrzut. Systemy takie są montowane w lufie i zmniejszają Ukrycie 

broni. Po zainstalowaniu system nie może być odłączony. Dostępne są dwie wersje: system 

stopnia 2. z -1 do Ukrycia kosztuje 450 ¥. System stopnia 3. z -2 do Ukrycia kosztuje 700 ¥.  

Granatnik: stanowi broń samą w sobie, ale współcześnie rzadko używa się go inaczej, niż w 

charakterze dodatku podwieszanego pod lufą strzelby szturmowej. Odpala pociski z osobnego 

magazynka po przełączeniu zwykłego spustu lub za pomocą odrębnego mechanizmu. Może 

strzelać wyłącznie minigranatami. Po instalacji broni nie można odłączyć. 1700 ¥ 

Żyrostabilizator: system składa się z ciężkiej uprzęży na górną część ciała, z 

żyrostabilizowanym wysięgnikiem mieszczącym broń ciężką lub strzelbę. Urządzenie likwiduje 

modyfikatory za odrzut i ruch. Standardowe systemy wojskowe mają też ISPO-gogle wraz z 

chronionym połączeniem przewodowym. Podłączonej ISPO-broni można również używać 

poprzez zwykłe styki w dłoni. Cały system daje noszącemu dodatkowy 1 punkt pancerza 

balistycznego i udarowego, jego obecność jest automatycznie zauważana. Założenie uprzęży 

trwa 5 minut, szybkie uwolnienie 1 Akcję Złożoną. Założenie/ zdjęcie broni z wysięgnika zajmuje 

2 Akcje Złożone. Zwykły żyrostabilizator (stopień 5) 2500 ¥, żyrostabilizator Deluxe (stopień 6) 

6000 ¥.  

Lunety: dostępne są przeróżne lunety, w tym wrażliwe na światło, podczerwone lub po prostu 

powiększające obraz. Można je montować wyłącznie od góry. Nie wolno ich używać razem z 

systemami ISPO-broni. Instalacja/ usunięcie lunety zajmuje 1 Akcję Złożoną. Systemy 

powiększające obraz powodują odjęcie -1 od Ukrycia, systemy elektroniczne -2500 ¥ za 

powiększenie 1. stopnia, 800 ¥ za powiększenie 2. stopnia, 1200 ¥ za powiększenie 3. stopnia, 

1500 ¥ za wrażliwy wzrok lub termografię.  

Celownik laserowy: urządzenie wysyła promień laserowy tworzący czerwony punkt na 

powierzchni celu. Celownik aktywuje się przy dotknięciu spustu. Nie może być wykorzystywany 

łącznie z żadnym systemem ISPO-broni. Dostępne są wersje do montażu od góry lub pod lufą. 

Zamontowanie celownika laserowego odejmuje -1 od Ukrycia broni. Instalacja/ usunięcie 

wymaga 1 Akcji Złożonej. 500 ¥ 
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Podkładki antywstrząsowe: można je montować do stałej kolby naramiennej broni, dają 1 

punkt kompensacji odrzutu. 200 ¥ 

Tłumik: montowany na lufie tłumik zmniejsza hałas i błysk oddawanego strzału. Tłumik 

funkcjonuje wyłącznie z bronią o ogniu pojedynczym lub półautomatycznym. Nie montuje się go 

w rewolwerach. Jego użycie daje modyfikator +4 do poziomu trudności Testu Zauważenia strzału 

lub lokalizacji strzelającego. Zmniejsza Ukrycie Broni o -2 i wymaga 1 Akcji Złożonej dla 

instalacji/ usunięcia. 500 ¥ 

ISPO-gogle: para dużych gogli połączona światłowodem z ISPO-bronią. Elektronika broni 

przekazuje informacje do gogli wyświetlających czerwony krzyż w polu widzenia strzelającego, w 

miejscu, w które celuje. W polu widzenia jest też informacja o stanie magazynka.  

 System może być wbudowany w hełm albo - przy wystarczającym zasobie gotówki - 

zamaskowany jako okulary przeciwsłoneczne. Oprócz funkcji celowniczych, ISPO-gogle mogą 

też wykonywać funkcje wrażliwego wzroku lub termografii. 3000 ¥ (+1000 ¥ za wrażliwy wzrok 

lub termografię).  

ISPO-system: dostępny w dwóch wersjach - wewnętrznej i zewnętrznej - zbiera i przetwarza 

informację o kącie nachylenia broni w relacji do pola widzenia strzelca. System wewnętrzny 

wbudowany jest w broń i podwaja jej cenę w przypadku instalacji po produkcji. System 

zewnętrzny montuje się na broni (na lufie lub pod nią) i można go przenosić z jednej broni na 

drugą. Montaż i dostosowanie trwa godzinę. Sprzęt ten kosztuje 600 ¥, jednak bez receptora 

(ISPO-złącza lub ISPO-gogli) to zbyteczny ciężar.  

Wytłumiacze dźwięku: podobne do tłumików, ale przeznaczone dla broni strzelającej seriami 

lub ogniem automatycznym. Wytłumiacz dodaje +2 do poziomu trudności Testu Zauważenia 

strzału lub Lokalizacji strzelca. Urządzenie wymaga wymiany co 300 strzałów. Ukrycie broni 

zmniejsza się o -2, instalacja/ usunięcie zajmuje 2 Akcje Złożone. 750 ¥ 

Zapasowe magazynki: Dodatkowy magazynek kosztuje 5 ¥ (bez amunicji). Magazynek ma 

standardową pojemność dla broni. Magazynki nie są zamienne, nawet pomiędzy bronią tej samej 

klasy.  

Trójnóg: masywna podstawa pod broń ciężką. Niemożliwe do ukrycia, zapewniają 6 punktów 

kompensacji odrzutu. 600 ¥ 

 

AMUNICJA 

W grze Shadowrun do każdego rodzaju broni można używać amunicji z innej broni w tej samej 

klasie. Tak więc wszystkie lekkie pistolety mają taką samą amunicję. W celu ustalenia 

wymienności amunicji korzystamy z kategorii przedstawionych w Tabeli Zasięgu Broni. W 

śrutówkach, zarówno pistoletowych, jak i strzelbach, używa się takiej samej amunicji. Zwykła 

amunicja kosztuje 20 ¥ za 10 sztuk.  

 Zasady stosowania specjalnych rodzajów amunicji znajdziesz w rozdziale Walka. 

Pociski eksplodujące: bardzo małe odpowiedniki granatów. Standardowe wyposażenie armii. 

Choć mało popularne wśród żołnierzy ze względu na fatalne skutki awarii broni czy złego pocisku, 

są szeroko używane w armii, a także przez cywili. Poddane działaniu wysokich temperatur jak 

płomienie, czy Kula ognia mogą wybuchać. 50 ¥ za 10 pocisków.  
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Pociski flechette: Małe, ostre drzazgi metalu to kule pocisku flechette. Są one potwornie 

skuteczne wobec odsłoniętego ciała, przecinają też standardowy pancerz balistyczny. Pancerz 

udarowy z łatwością je zatrzymuje. 100 ¥ za 10 pocisków.  

Pociski żelowe: pomyślane jako nieśmiertelna broń do tłumienia zamieszek, pociski te mają 

kule z galaretowatej substancji. Pancerz udarowy jest przeciw nim bardzo skuteczny, a pancerz 

balistyczny działa normalnie. 30 ¥ za 10 pocisków.  

Pociski ogłuszające: zaprojektowane również w celu tłumienia zamieszek, pociski te 

stosowane są wyłącznie do broni dużego kalibru, jak śrutówki. Chroni przed nimi pancerz 

udarowy - balistyczny zaś jest bezużyteczny wobec dużej masy i małej prędkości pocisków. 100 

¥ za 10 naboi.  

 

ŁADUNKI WYBUCHOWE 

Granaty ręczne: granaty to małe samodzielne ładunki z materiałem wybuchowym, zegarem i 

detonatorem. Można je nastawić na wybuch przy kontakcie lub na czas od 2 sekund do 2 minut. 

Modele nieaerodynamiczne funkcjonują jako pułapki z wyzwalaczem na nacisk lub impuls 

elektryczny. Mają one kształt kul lub cylindrów. Modele aerodynamiczne mają kształt pierścieni 

lub dysków o wspaniałym zasięgu rzutu. Istnieją trzy typy granatów. Granaty obronne o małym 

promieniu zniszczenia, można rzucać za siebie w trakcie ucieczki. Granaty ofensywne silnie rażą 

odłamkami. W przypadku bezodłamkowych granatów uderzeniowych najistotniejsza jest siła 

wybuchu. 30 ¥ za granat, niezależnie od typu.  

Minigranaty: minigranaty to podobne do zwykłej amunicji pociski do granatników. Nie można 

ich uzbrajać i rzucać. Typy i siła rażenia takie same jak granatów ręcznych. 50 ¥ za granat, 

niezależnie od typu.  

Plastikowy materiał wybuchowy: wysoce stabilne, elastyczne i w pewnym stopniu lepkie 

masy, wręcz idealne do niektórych zadań, takich jak przebicie otworu w ścianie. Masy plastyczne 

są zwykle kolorowe, co pozwala rozróżnić sposób detonacji - od czarnego dla pola 

magnetycznego do białego dla napięcia 440 Voltów. Komercyjne (nie-plastikowe) ładunki 

wybuchowe kosztują 60 ¥ za kilogram. Plastik Compound IV kosztuje 80 ¥, a Compound 12 - 200 

¥ za kilogram. Zapalniki czasowe (od 2 sekund do 2 godzin) są dostępne w cenie 100 ¥ za sztukę. 

Radiodetonatory (zasięg pół kilometra) kosztują 250 ¥. Kod Obrażeń wynosi (poziom)Z na 

kilogram. Dla wielokilogramowych ładunków korzystamy ze wzoru: ((poziom) x pierwiastek 

kwadratowy z liczby kilogramów) Z. Siła wybuchu spada o poziom na 1 metr (Patrz Wybuchy). 

 

PANCERZE 

 

Technicznie istnieją dwa typy pancerza: pancerz skórny (cybernetyczny lub naturalny) i pancerz 

nakładany. 

 Pancerz skórny chroni niemal przed wszystkim, zwiększając wartość Budowy postaci, nie 

pomaga jednak w leczeniu. Ma dwa poziomy: poziom pancerza balistycznego i udarowego. 

Niezależnie od tego, ile pancerzy ktoś nakłada, do Testu Uniknięcia Obrażenia liczy się wyłącznie 

pancerz najmocniejszy.  
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 Pancerz balistyczny daje osłonę przed pociskami poruszającymi się z wielką szybkością i 

przekazującymi dużą energię kinetyczną w krótkim czasie. Pancerz udarowy zapewnia osłonę 

przez przedmiotami o mniejszej prędkości kinetycznej: przed bronią rzucaną, wybuchami, 

bronią ręczną, amunicją ogłuszającą, niszczycielskimi czarami manipulacji.  

Odzież kuloodporna: podstawowy wybór osoby paradującej każdego dnia po ulicach roku 

2053. Styliści na całym świecie proponują wiele modeli wytwarzanych z pochodnych Kevlaru. 

500 ¥ 

Kurtka kuloodporna: dostępna w szerokiej gamie modeli, od najmodniejszych fasonów 

poprzez powściągliwą ascezę do stylu militarystycznych macho. Kurtki te oferują niezłą ochronę. 

900 ¥ 

Kamizelka kuloodporna: zapewnia ochronę ukryta pod zwykłym ubraniem. Dodatkowe płyty 

zwiększają skuteczność kamizelki kosztem subtelności efektu. 200 ¥, z płytami 600 ¥ 

Hełm: większość korporacji zapewnia personelowi ochrony wiele sprzętu mieszczącego się w 

hełmach. Jako wyjątek od ogólnej zasady, hełm dodaje swój poziom do pozostałego pancerza. 

200 ¥ 

Ciężki pancerz: na pierwszy rzut oka przypomina pancerz, a w jego konstrukcji równie ważny 

jest efekt zastraszenia, jak ochrona i swoboda ruchów. W skład pancerza wchodzi też hełm. Przy 

pancerzach częściowych stosuje się ciężkie płyty na klatce piersiowej i głowie, okazjonalnie w 

innych miejscach. Płyty te mogą być integralne z warstwą spodnią lub dołączane odrębnie. Pełen 

pancerz składa się z pancerzy spodnich i wielu płyt. Często umożliwia izolację od środowiska po 

minimalnych przygotowaniach. Ciężki pancerz wpływa na wartość Puli Walki. 20.000 ¥ za pełen 

pancerz, 10.000 ¥ za częściowy.  

Płaszcz z podbiciem: dostępny w szerokiej gamie modeli płaszcz z pancernym podbiciem jest 

popularną formą osłony. Wyglądem przypomina długie płaszcze noszone na Dzikim Zachodzie. W 

konstrukcji wykorzystano mocne płyty wszyte w pancerny materiał dla osłony istotnych 

organów. Za taki płaszcz otrzymuje się +2 do Ukrycie ukrywanej pod nim broni. 700 ¥ 

 

SZPIEGOSTWO I ZABEZPIECZENIA 

 

WZMACNIACZE OBRAZU 

 

Lornetki: te małe płaskie cyfrowe lornetki dają obraz wysokiej rozdzielczości o powiększeniu do 

50 razy. Dla czarowników osiągalne są wersje ze szkłem optycznym. Udoskonalone modele 

wyposażone są we wzmacniacz światła lub termografię. 100 ¥ za lornetkę, 300 ¥ za model ze 

wzmacniaczem światła, 350 ¥ za model z termografią.  

Gogle: modele z pasami lub montowane do hełmu zapewniają wzrok wrażliwy bądź 

termograficzny. 1500 ¥ za samo powiększanie obrazu, 2000 ¥ za wzmacniacz światła, 2200 ¥ za 

termografię.  

 

KOMUNIKACJA 

 Przyssawki Kleen-tac pozwalają umieścić poniższy sprzęt niemal wszędzie.  
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Mikronadajnik: płaski dysk o średnicy 2 cm nadaje sygnał na wybranej częstotliwości w 

promieniu 5 kilometrów. 2500 ¥ 

Mikromagnetofon: małe pudełko (3 x 3 x 1,5 cm), nagrywa do 6 godzin zapisu. W celu 

zoptymalizowania czasu nagrywania dodaje się aktywację głosem. 1000 ¥ 

Mikrokamera: pudełko o wymiarach 3 x 5 x 2 cm, zaopatrzone w trzygodzinny cartridge wideo. 

Może być aktywowany poprzez ruch. Dzięki wewnętrznemu zegarowi nagrania zaopatrzone są w 

godzinę rejestracji. 2500 ¥ 

 

SYSTEMY SZPIEGOWSKIE 

 Systemy szpiegowskie i antyszpiegowskie przeciwdziałają sobie wzajemnie (Patrz 

Korzystanie z wyposażenia w rozdziale Za Kulisami. 

 Ceny systemów szpiegowskich i antyszpiegowskich podano dla podstawowej wersji 

systemu, stopnia 1. Aby ustalić ostateczną cenę urządzeń wyższego stopnia, mnożymy koszt 

podstawowy przez stopień urządzenia. Generalnie maksymalny dostępny stopień to 10. Więcej 

informacji pod hasłem Dostępność. 

Kodołamacz: skomplikowane urządzenie o wymiarach aktówki, rozkodowujące zakodowane w 

transmisji dane. Urządzenie może przejmować transmisje od kopierów linii danych lub 

standardowe nagrania. Cena podstawowa 10.000 ¥. 

Kopier linii danych: podłączone do linii transmisji danych urządzenie transmituje kopię danych 

do odległego odbiornika. W celu uniknięcia wykrycia większość urządzeń pracuje w trybie 

skomasowanych krótkich transmisji w nieregularnych odstępach czasu. Cena podstawowa 5000 

¥.  

Mikrofon laserowy: urządzenie rzuca promień laserowy na twardą powierzchnię, odczytując 

jej wibracje i przekształcając w dźwięki po drugiej stronie powierzchni. Cena podstawowa 1500 

¥. 

Mikrofon kierunkowy: przymocowany do pistoletowej rękojeści stożek 30 x 8 cm pozwala 

użytkownikowi na słuchanie odległych rozmów. Przedmioty twarde blokują odbiór pomiędzy 

słuchaczem a podsłuchiwanymi na równi z głośnymi dźwiękami. Cena podstawowa 1000 ¥. 

Lokalizator sygnału: plastikowe pudełko z wyświetlającym mapę ekranem. Za pomocą 

wbudowanych czujników śledzi sygnał radiowy, nanosząc jego pozycję na mapę. Możliwa jest 

zmiana pasma odbioru w celu lokalizacji innych sygnałów. Cena podstawowa 1000 ¥. 

Sygnalizator pozycji: nadajnik sygnału naprowadzającego (dysk o średnicy 4 cm) z 

przyczepką Kleen-Tac. Typowy zasięg transmisji w mieście wynosi 5 kilometrów. Mniejsze wersje 

mają odpowiednio mniejszy zasięg. Więziennictwo korzysta z systemów przytwierdzonych do 

nóg kryminalisty w celu nieustannego monitorowania jego pozycji. 100 ¥/ punkt Ukrycia. 

Identyfikator głosu: system mający demaskować wykorzystanie urządzeń zniekształcających 

głos. Analizuje zniekształcenia, podając szereg możliwości, z których jedna powinna być 

autentycznym głosem mówiącego. Cena podstawowa 2000 ¥. 

 

SYSTEMY ANTYSZPIEGOWSKIE 
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Skaner pluskiew: ręczny skaner wyszukujący pola mikroindukcji wokół mikronadajników i 

urządzeń rejestrujących. Skaner nie wykryje pluskwy, która nie transmituje. Na holograficznym 

ekranie urządzenia pojawia się strzałka wskazująca w kierunku pluskwy. Cena podstawowa 500 

¥. 

System kodowania danych: podłączony do dowolnego urządzenia transmisji światłowodowej, 

koduje sygnał tak, że jest on zrozumiały wyłącznie dla osoby dysponującej odpowiednim kodem 

odczytu. Klawiatura numeryczna urządzenia pozwala na wybór losowych lub z góry ustalonych 

sekwencji kodowania. Cena podstawowa 1000 ¥. 

Skaner linii danych: włączone do systemu urządzenie nadaje sygnał, mierzy czas jego powrotu 

i odbicia, wykrywając w ten sposób kopiery linii danych, nawet wówczas, gdy nie są aktywne. 

Skaner ten nie określa lokalizacji kopiera. Cena podstawowa 100 ¥. 

Zagłuszacz: nadajnik zagłuszający sygnały radiowe, zastępujący je poprzez wypełnienie pasma 

chaosem. Cena podstawowa 1000 ¥. 

Maska głosowa: mały dysk (średnica 3 cm) noszony przy gardle tworzy częstotliwość 

rezonującą, która zmienia brzmienie głosu posiadacza. Cena podstawowa 3000 ¥. 

Generator białego szumu: urządzenie tworzy pole przypadkowych sygnałów, maskując 

dźwięki w obszarze działania. Przeznaczone do zagłuszania mikrofonów dalekiego zasięgu 

(kierunkowych i laserowych) oraz podsłuchiwaczy. Cena podstawowa 1500 ¥. 

 

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 

 Ceny urządzeń zabezpieczających podano dla podstawowej wersji systemu, stopnia 1. 

Dostępne są doskonalsze wersje wyższego stopnia; mnożymy koszt podstawowy przez stopień 

urządzenia. Maksymalny dostępny stopień to 10. Więcej informacji pod hasłem Dostępność 

184. 

Skanery identyfikacyjne: cała gama urządzeń wyposażonych w czytniki (płytki do odczytu 

odcisków palców, okulary do skaningu siatkówki) oraz podłączone biblioteki właściwych 

odczytów. Większość zapisuje też odczyty wszystkich osób próbujących uzyskać dostęp. Skanery 

ID często podłącza się do zamków, które otwierają wyłącznie przy prawidłowym odczycie 

upoważnionej osoby. Cena podstawowa 200 ¥ za skaner odcisków kciuka, 300 ¥ za odciski 

palców, 1000 ¥ za skaner siatkówki.  

Magzamki: w gospodarstwach domowych i powszechnych zabezpieczeniach stosuje się głównie 

magzamki, komputerowo sterowane systemami działającymi tylko po użyciu odpowiedniego 

kodu, kredchipu lub karty magnetycznej. Zwykle jedynym widocznym fragmentem zamka jest 

czytnik kart, ewentualnie równiez klawiatura. W obszarach szczególnie chronionych pojawiają 

się też skanery identyfikacyjne. Magzamki mogą być połączone z systemem PANICBUTTON 

uruchamiającym alarm przy próbie sforsowania zamka. Cena podstawowa 100 ¥. 

Otwieracze magzamków: skomplikowane urządzenia elektroniczne ogłupiające magzamki i 

otwierające je. Korzystanie z nich często pozostawia zamki z uszkodzeniami w systemie 

wskazującymi na sforsowanie zamka. Cena podstawowa 10.000 ¥. 

Kajdanki: poza stosowanymi klasycznymi modelami metalowymi istnieją specjalne plastiki 

zgrzewane na nadgarstkach lub kostkach zatrzymanego, gdzie pozostają do rozcięcia. Kajdanki 
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takie bywają bolesne, jeśli zatrzymany stawia im opór. 50 ¥ za metalowe (efektywna wartość 

Bariery 12), 20 ¥ za plastikowe (efektywna wartość Bariery 15). 

Krzykacz: bardziej formalnie nazywane dyskryminatorami lokalizacji, małe pudełeczka 

przypinane do stroju pracowników lub gości korporacji. Jeśli dana osoba zbliży się do obszaru, w 

którym nie wolno jej przebywać, pudełko reaguje uprzejmym napomnieniem. W bliższej 

odległości urządzenie transmituje sygnał wzywający strażników i uruchamiający alarm (posiada 

stopień 5 w konfrontacji z Zagłuszaniem). 100 ¥ 

 

SPRZĘT SURVIVALOWY 

 Ceny niektórych elementów wyposażenia survivalowego podano dla podstawowej wersji 

systemu, stopnia 1. Dostępne są urządzenia wyższego stopnia - mnożymy koszt podstawowy 

przez stopień urządzenia. Maksymalny dostępny stopień to 10. Więcej informacji pod hasłem 

Dostępność. 

Kombinezon przeciwchemiczny: gładka nieprzepuszczalna guma, zwykle w formie 

ogrodniczek z butami, poncho z hełmem i rękawic. Kaptur jest przejrzysty, przynajmniej w części 

twarzowej, i zaopatrzony w filtr powietrza. Wersje stylistów popularne są w UCAS i na innych 

obszarach przemysłowych podczas dni "twardych deszczów". Cena podstawowa 200 ¥. 

Respirator: mała butla tlenowa (20 x 10 cm) połączona plastikową rurą z częściową lub pełną 

maską na twarz. Zapewnia wystarczającą ilość powietrza na kilkanaście godzin umiarkowanego 

wysiłku. Regulator ciśnienia pozwala na wykorzystanie urządzenia pod wodą. 500 ¥ za 

respirator, 250 ¥ za regulator ciśnienia.  

Zestaw survivalowy: mocna torba z ekwipunkiem przydatnym do przetrwania: zawiera flary, 

niewielki nóż, latarkę, zapałki, kompas, ultra-lekki ocieplany śpiwór, żelazne racje na kilkanaście 

dni, urządzenie do oczyszczania wody, maskę filtracyjną i inne przedmioty. 100 ¥ 

 

SPRZĘT ROBOCZY 

Korzystanie z umiejętności Budowy/ Naprawy wymaga odpowiednich do pracy narzędzi. 

Narzędzia w systemie Shadowrun mają formę zestawów, warsztatów i stacji. 

Zestaw jest przenośny i zawiera sprzęt do prostych napraw. 

Warsztat mieści się w dużym furgonie lub małej ciężarówce i można go przewozić. 

Stacja nie jest mobilna z uwagi na swój ciężki sprzęt o dużych gabarytach.  

Ceny są zróżnicowane, zależne od rodzaju narzędzi. Koszt podstawowy to 500 ¥ za zestaw, 5000 

¥ za warsztat i 100.000 ¥ za stację.  

 Konstrukcje ogólne wymagają podstawowych narzędzi o podstawowym koszcie. Naprawy 

elektroniki, komputerów i cybernetyki wymagają mikronarzędzi o potrójnym koszcie 

podstawowym.  

Za narzędzia do pojazdów trzeba zapłacić dwukrotność ceny podstawowej. 

 

DOBRA POWSZECHNEGO UŻYTKU 

 

ROZRYWKA 
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Muzyka: nagrania muzyczne rozpowszechniane są w dwóch podstawowych formach - na płytach 

kompaktowych odczytywanych laserem (CD) lub na chipach optycznych (OC). Oba nośniki 

zapewniają jakość znacznie przewyższającą wymagania przeciętnego odbiorcy. Odtwarzacze są 

nieco tylko większe od nośników, wygodnie mieszczą się w ręku czy przy pasie. Dodatkowe 

głośniki umożliwiają osiągnięcie “totalnego wymiaru dźwięku”. Odtwarzacze wmontowane w 

słuchawki czy implanty douszne są bardzo wygodne dla indywidualnego melomana. Istnieją też 

odtwarzacze do dysków zawierających ścieżkę wideo, wyposażone w płaskie wysuwane ekrany.  

Wideo: systemy wideofoniczne od dawna funkcjonują już na podstawie zapisu cyfrowego, 

wykorzystując też ekrany ciekłokrystaliczne. Większość urządzeń działa w 

pseudoholograficznym systemie znanym jako trideo lub trid/ tridi . Pomimo postępu 

technicznego stworzenie wysokiej jakości hologramu na otwartej przestrzeni jest wciąż 

nieosiągalne. Nawet hologramy uzyskiwane w warunkach laboratoryjnych odznaczają się 

brakiem właściwej jakości i płynności. Ekrany trideo mogą być małe, jak w telefonach 

komórkowych (przekątna 30 mm), lub tak wielkie jak ściany. Urządzenia odtwarzające 

wyposażone są w zwykłe funkcje kontroli szybkości i jakości odtwarzania, funkcje prostych 

efektów specjalnych i zmiany kolorystyki. 

Symstym: Symulowane wrażenia zmysłowe są ostatnim krzykiem mody w rozrywce. 

Wywodzące się z wczesnych technologii SISZ (Systemy Indukcji Sztucznych Zmysłów) systemy 

symstymu składają się z nakładanego na głowę lekkiego zestawu mamiącego użytkownika 

poprzez indukcję w jego mózgu fałszywych sygnałów zmysłowych. Pomimo niedoskonałości 

symulacji i przebić bieżących doznań zmysłowych z rzeczywistego otoczenia użytkownik 

doświadcza zaprogramowanych wrażeń, a jednocześnie blokady nerwowe chronią go w trakcie 

odtwarzania przed wyrządzeniem sobie czy innym krzywdy. Większość odbiorców preferuje 

programy “nagrywane” przez konkretną gwiazdę symstymu, które składają się z nagrań uczuć 

tej właśnie osoby i umożliwiają rzeczywiste odbieranie jej wrażeń. Wiele symgwiazd ma rzesze 

wiernych fanów, oddanych i naśladujących każdy ich ruch. Zestaw symstymowy łączy się 

fiberoptycznie z odtwarzaczem. Możliwe jest podłączenie bezpośrednie przez łącze danych. 

Przenośne symstymowe urządzenia nagrywające są powszechnie dostępne, daleko im jednak do 

jakości profesjonalnego sprzętu.  

Występy na żywo: Występy na żywo wciąż jeszcze są popularne w latach 2050. Showmani - 

aktorzy i piosenkarze - często mają implantowane wzmacniacze głosu - proste pogłaśniacze lub 

skomplikowane transmitery sygnału współdziałające z zestawami nagłaśniającymi. Sprzęt taki 

często wyposażony jest w modulatory głosu i edytory dźwiękowych efektów specjalnych. 

Kształty i style instrumentów muzycznych niewiele się zmieniły, ale nastąpił zmasowany atak 

elektronicznych ich wersji. Niewielu już (jeśli jeszcze są jacyś) muzyków pop używa czegoś 

innego niż dźwięk syntetyzowany. Muzycy najsilniej stechnicyzowani korzystają z syntzłącza - 

specjalnego systemu sterującego cybernetycznie pracą syntezatorów poprzez łącze danych, co 

pozwala na większą złożoność dźwięku i subtelniejsze jego brzmienie niż jest to możliwe w inny 

sposób. 

Telewizja kablowa: Będące własnością korporacji i popierane przez widzów sieci kablowe wciąż 

stanowią większość nadawców trideo w roku 2053. Choć w użyciu pozostaje termin "nadawanie" 
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kojarzący się z drogą radiową, obecnie każda transmisja jest digitalizowana i przesyłana 

światłowodem do abonentów.  

 

ELEKTRONIKA 

 Przemysł elektroniki osobistej, poza wielką branżą komputerową i cybernetyczną, jest 

jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi światowej gospodarki roku 2053. Jego wyroby są 

wszechobecne, a reklamy nachalne. Obywateli zewsząd bombardują chwytliwe frazy i 

określenia: wygodne, elastyczne, nowoczesne, stylowe, obowiązujące. Wszystko to bełkot 

opisujący cuda technologii 21. wieku.  

Kredchip: Kredchip jest kombinacją paszportu, breloczka do kluczy, karty kredytowej, 

książeczki czekowej i wizytówki. Ma kształt małego plastikowego cylindra zwężającego się z 

jednej strony. Tępy koniec mieści w sobie komputer. Chip w cylindrze zawiera Systemowy 

Identyfikator Osobisty (SIO) właściciela, stan jego konta, zapisy finansowe i stan posiadania, a 

także kody dostępu do zamków właściciela. Umożliwia dokonywanie transakcji albo otwiera 

dostęp do danych czy posiadłości właściciela. Kredchip wysyła dane użytkownika - jego SIO 

(standard) lub wzór linii palca (srebrny chip), albo wzór siatkówki oka (chip platynowy) do banku 

lub zamka. Transmitowane dane muszą być identyczne z danymi zapisanymi dla porównania, a 

użytkownik musi je potwierdzić odpowiednio poprzez wprowadzenie SIO, przyłożenie palca do 

identyfikatora lub poddanie się skanowaniu siatkówki oka. Po potwierdzeniu tożsamości 

użytkownika z właścicielem transakcja zostaje sfinalizowana lub zamek otworzony. Kredchip 

rejestrują transakcje przeprowadzane poza finansową siecią komputerową, lecz muszą być 

okresowo podłączane do tej sieci w celu zatwierdzenia takich operacji. Niedotrzymanie terminu 

aktualizacji danych pociąga za sobą skutki w formie odrzucenia wszelkich pozasieciowych 

operacji i zablokowania finansowych funkcji kredchipu. Kredchipy o ograniczonym 

kredytowaniu, podobnie jak potwierdzony czek, mają zapisany nieprzekraczalny poziom 

zadłużenia wobec instytucji finansowych. Właścicielem potwierdzonego kredchipu jest jego 

okaziciel.  

Telekom: Telekom to centrum rozrywkowo-komunikacyjne współczesnego domu. Może też być 

stacją roboczą dla domowego biura lub "telekomowego" pracownika korporacji. Typowy telekom 

spełnia funkcje telefonu z nadawaniem i odbiorem audio-video (najczęściej korzysta się z 

wbudowanego mikrofonu, ale dostępne są też bezprzewodowe słuchawki do ręki lub na głowę), 

komputera z ekranem i klawiaturą (nowoczesne modele mają łącza danych i osprzęt interfejsu) 

i telewizora (najnowsze modele mają wyjścia symstymu). Zakres usług dostępnych przez 

telekom zależy od wykupionego abonamentu. Usługi abonamentowe obejmują zwykłą rozrywkę, 

telezakupy, wiadomości, przypominanie o terminach, sport i literaturę, czasopisma i dzienniki z 

możliwością wydruku na komputerowej drukarce, dostęp do publicznych baz danych, usługi 

telekomunikacyjne (od lokalnych po międzynarodowe), usługi sekretarskie.  

Telefony komórkowe: Oferta jest bardzo szeroka - od podstawowych modeli wyposażonych 

(lub nie) w ciekłokrystaliczny ekran poprzez ręczne aparaty w stylu "walkie-talkie" do 

mieszczących się w uchu pluskiew z małymi mikrofonami.  
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Ich zasięg jest ograniczony, choć użytkownik może nosić wzmacniacz - przy pasie lub w 

innym dogodnym miejscu. Bezprzewodowe telefony komórkowe podatne są na zakłócenia 

elektromagnetyczne i pracę zagłuszaczy.  

Kieszonkowa sekretarka: Kieszonkowa sekretarka to podróżne biuro człowieka interesu. W 

niewielkim pudełku mieści się przenośny telefon, komputer (100 Mp) i kartoteka. Standardowe 

oprogramowanie z graficznym interfejsem spełnia funkcję telefonistki, terminalu bankowego i 

edytora tekstu ze standardowym zestawem liter i funkcjami stenograficznymi. Za 

pośrednictwem kieszonkowej sekretarki nie można połączyć się z Matrycą. Urządzenie jest 

wstrząso- i wodoodporne dla zwiększenia trwałości i czasu użytkowania. 

Komputery osobiste: Standardowy komputer w roku 2053 ma wielkość klawiatury oraz 

wysuwany monitor o płaskim ekranie. Cyfrowo modulowany sygnał radiowy przekazuje dane do 

urządzeń peryferyjnych. Nośniki danych i oprogramowania mają wielkość standardowych 

kredchipów i wsuwane są w gniazda z boku klawiatury. Wewnętrzna pamięć składowania 

(będąca pamięcią stałą) jest więcej niż wystarczająca dla pomieszczenia zwykłych programów, 

jak edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy komunikacyjne i gry. Czarno-białe drukarki 

dołącza się do pojemników z papierem, co tylko w niewielkim stopniu zwiększa ich rozmiar. 

Pojemnik mieszczący drukarkę kolorową jest o 2 cm wyższy. Istnieją też mniejsze komputery, 

zwykle projektowane pod kątem określonych funkcji. Przyjmują one ograniczony zakres poleceń 

werbalnych, podając dane poprzez syntezator mowy. Mogą też być podłączone kablem do 

monitora. Pojemność ich pamięci składowania jest ograniczona i nie ma możliwości 

uruchomienia standardowego oprogramowania czy nośników danych. Niektóre modele mają 

miniaturowe klawiatury obsługiwane rylcem, złącza dla zwykłych klawiatur lub możliwość 

rozpoznawania pisma ręcznego.  

Systemy wizualizacji danych: Typowe systemy wizualizacji danych wyposażone są w 

składane monitory i umożliwiają połączenie on-line lub skorzystanie z typowych nośników 

danych. W ten sposób mogą funkcjonować jako monitory komputerowe, telewizory, odtwarzacze 

wideo lub zwykłe czytniki danych. Dla ludzi pracujących rękoma dostępne są zestawy na głowę 

wyświetlające dane w systemie HUD (head up display) na powierzchni, którą może być rodzaj 

przejrzystej zasłony twarzy, a takze szkła okularów lub monokla. Taki zestaw ma zwykle jedno 

gniazdo dla standardowego nośnika danych (1000 Mp). Hełmy korporacyjnych lub rządowych sił 

zbrojnych często wyposażone są w takie urządzenia umożliwiające żołnierzom dostęp do map i 

ważnych danych taktycznych w trakcie wykonywania podstawowych obowiązków. 

 

CYBERWSZCZEPY 

  

 Za każdy rodzaj cyberwszczepu trzeba zapłacić punktami Esencji. O taką wartość 

zmniejsza się Esencja postaci po implantacji wszczepu. Jeżeli Esencja postaci spadnie 

kiedykolwiek poniżej zera, wyczerpie się jej siła zżyciowa i postać szybko zejdzie z tego świata. 

Nawet z Esencją równą 0 ciężko jest żyć - powoduje to ciągłą desperację i przygnębienie. Goście 

z tak niską Esencją balansują na granicy szaleństwa.  

Wszczepy doczaszkowe 
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 Te małe i skomplikowane implanty wymagają zastąpienia fragmentów czaszki 

plastikowymi płytkami sztucznej kości. Nie prowadzi to jednak do utraty wytrzymałości czaszki.  

Komunikacja 

Łącze chipów: wyspecjalizowana forma łącza danych umożliwiająca korzystanie z mikrosoftów. 

1000 ¥ 

Łącze danych: niemal powszechny znak rozpoznawczy użytkownika cyberświadomości. 

Standardowe łącze danych to wejście/ wyjście transmisji danych dla niektórych wszczepów 

doczaszkowych i cielesnych. 1000 ¥ 

Radio: Ten wszczep pozwala na pełnozakresową komunikację o ograniczonym zasięgu. Jakość 

sygnału rzadko kiedy dorównuje jakości połączenia telefonicznego, mimo to zdolność zmiany 

pasm czyni te systemy popularnymi wśród użytkowników wojskowych lub innych użytkowników 

spodziewających się aktywnego zakłócania ich transmisji. Podczas nadawania użytkownik musi 

mówić, lecz może to robić szeptem niesłyszalnym nawet dla osób stojących w pobliżu. Dla 

oszczędzających ( pieniądze lub zdrowie) dostępne są modele bez funkcji nadawania. 4000 ¥ za 

pełne radio, 2000 ¥ za odbiornik. Cenę mnożymy przez stopień zainstalowanych urządzeń 

EUZ/EUAZ (Patrz Korzystanie z wyposażenia). 

Syntłącze: wyspecjalizowana forma łącza danych przeznaczona do sterowania elektronicznymi 

instrumentami muzycznymi. Pozwala na cybernetyczne sterowanie syntezatorami. 1000 ¥ 

Telefon: prawdziwy “głowotelefon” pozwala właścicielowi na uzyskanie dostępu do sieci 

telefonicznej z własnej głowy. Jak zawsze z przenośnymi telefonami, jakość połączenia 

uniemożliwia podłączenie deku. Użytkownik może mówić normalnie albo też korzystając z 

obwodu podskórnego mówić bezgłośnie. 3700 ¥ 

Uszy 

 Cybernetyczne zmiany uszu to na ogół widoczna proteza zapewniająca doskonały słuch w 

naturalnym zasięgu. Dzięki cyberuszom możliwe są też niewielkie udoskonalenia (jedna zmiana 

z kosztem Esencji na poziomie 0,2 lub niższym) bez dodatkowego obciążenia organizmu 

użytkownika. 4000 ¥ za wymianę, 2000 ¥ za modyfikację. 

Korekta kosmetyczna: dostępna jest nieskończona gama kształtów i rozmiarów. 

Najpopularniejsze zmiany to wyostrzenie szpiców uszu, czasem z wydłużeniem, dla tych, co 

chcieliby być metaludźmi. 1000 ¥ 

Ochraniacz: ta modyfikacja zapewnia ochronę słuchu właściciela przed nagłym wzrostem 

głośności odbieranych dźwięków, częściowo chroniąc też przed szkodliwymi częstotliwościami. 

3500 ¥ 

Wysoka częstotliwość: użytkownik słyszy dźwięki o częstotliwości przewyższającej zwykły 

zakres słuchu człowieka. 3000 ¥ 

Niska częstotliwość: użytkownik słyszy dźwięki o częstotliwości poniżej zwykłego zakresu 

słuchu człowieka. 3000 ¥ 

Magnetofon: umożliwia nagrywanie wszystkiego, co słyszy właściciel. Odtwarzanie może 

odbywać się wewnątrz głowy (poprzez cyberucho lub jego modyfikację). Po podłączeniu do łącza 

danych możliwe jest odtwarzanie przez głośnik. 7000 ¥ 

Oczy 
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 Dzięki cybernetycznej wymianie zwykłych oczu standardowo uzyskuje się wzrok 20/20. 

Niemal zawsze zabieg dotyczy obojga oczu, ze względu na możliwość niedokładnego 

wycentrowania organów i kierowania do mózgu niespójnych sygnałów. Jeśli chodzi o wygląd 

zewnętrzny, implanty mogą być nie do odróżnienia od zwykłych biologicznych oczu 

(przynajmniej nie bez badania) lub też mogą być zupełnie nieziemskie - od złotych czy 

neonowych projektów (ze złotym logo producenta) do wysokiej jakości błyszczącego chromu. 

Oczy takie dają możliwość zastosowania dodatkowych udoskonaleń wzroku o maksymalnym 

koszcie 0,5 punktu Esencji. 5000 ¥ 

 Alternatywą wymiany oczu jest modyfikacja siatkówki, co również może dać efekt 

estetyczny, lecz każda zmiana wpływa na organizm właściciela. Duplikowanie czyjegoś wzoru 

siatkówki - bądź na stałe, bądź jako jeden z wzorców wbudowanych w cyberoko - to poważne 

przestępstwo. Jest również zabiegiem wątpliwej skuteczności, gdyż duplikat rzadko 

charakteryzuje wystarczająca dokładność, by bez końca oszukiwać skanery siatkówki. Ciągłe 

zmiany siatkówki są też dużym ryzykiem dla stanu zdrowia. 50.000 ¥ razy stopień (używane 

wobec skanerów siatkówki).  

Kamera: mózg może przechowywać cyfrowy obraz wszystkiego, co zobaczy oko. Jeśli oczy 

połączone są ze standardowym łączem danych, obraz może być przenoszony na dowolny nośnik. 

Nagranie o czasie trwania 1 sekundy wymaga 1 Mp pojemności pamięci. W innym przypadku chip 

zapamiętujący obraz musi być wymieniany przez port w oku. 5000 ¥ 

Korekta kosmetyczna: najczęstszym zabiegiem jest zmiana koloru tęczówki, aczkolwiek dość 

często zdarza się też zmiana kształtu tęczówki czy pigmentacji. 1000 ¥ 

Kompensator błysków: chroni użytkownika przed oślepiającymi błyskami światła, a także 

ułatwia patrzenie pod światło, eliminując odpowiedni modyfikator widoczności. 

Uwrażliwienie: użytkownik zyskuje wrażliwość wzroku zapewniającą dobrą widoczność nawet 

przy tak słabym oświetleniu, jak blask gwiazd. Całkowita ciemność - rzadka w miastach lat 2050. 

- czyni właściciela wrażliwego wzroku tak samo ślepym, jak osobę bez modyfikacji. 3000 ¥ 

Termografia: ta implantacja funkcjonuje w podczerwonej części spektrum światła, pozwalając 

użytkownikowi widzieć ciepło. Poziom oświetlenia nie ma tu znaczenia, lecz silne źródła ciepła 

mogą oślepiać użytkownika, tak jak silne światło oślepia zwykły wzrok. 3000 ¥ 

 

Wewnętrzne wszczepy doczaszkowe 

 

Bomba korteksowa: nielegalna metoda koercji zapewniająca ostateczny ból głowy. To 

niewielka porcja materiału wybuchowego umieszczona w rdzeniu mózgu. Okoliczności 

wyzwalające określa się podczas implantacji albo wybiera się detonację czasową, względnie za 

pomocą zewnętrznego impulsu elektromagnetycznego. Większość bomb korteksowych wrażliwa 

jest na ingerencję i wybucha podczas operacji na systemie nerwowym nosiciela. Wybuch zabija 

nosiciela, zagraża też najbliższemu otoczeniu (promień 1 metr, wybuch 5Z). 500.000 ¥ 

Blok pamięci: elektroniczna moc obliczeniowa w głowie użytkownika, a przede wszystkim 

pamięć składowania danych. Do kompletu postać potrzebuje łącza danych, chyba że za każdym 

razem chce zmieniać zawartość bloków poprzez zabieg chirurgiczny. Dostępna pamięć 
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składowania mierzona jest w megapulsach (Mp). Można przechowywać czyste dane, zawartość 

mikrosoftów i niektórych programów, ale ich wykorzystanie wymaga dodatkowego osprzętu. 100 

¥ razy liczba Mp. 

Wewnętrzne łącze danych: umożliwia użytkownikowi korzystanie z wiedzochipy 

umieszczonych w łączu chipów lub zgranych do bloku pamięci. 1000 ¥ 

Obwód wizyjny: umożliwia użytkownikowi wywołanie obrazu danych na siatkówce lub w 

cyberoku, pozwalając na czytanie informacji wyświetlanych wewnątrz głowy. 1000 ¥ 

Blokada danych: uniemożliwia posiadaczowi dostęp do własnego bloku pamięci. Realizacja 

żądania wejścia lub wyjścia danych przez łącze danych wymaga podania odpowiedniego kodu. 

Bardzo popularny system dla kurierów.  

Filtr danych: specjalna blokada sensoryczna uniemożliwiająca posiadaczowi przyjmowanie 

wrażeń zmysłowych do własnej pamięci podczas rejestracji danych do bloku pamięci. Filtr 

danych zamienia postać w organiczne urządzenie do zapisu audio-video, pozbawiając ją 

świadomości rejestrowanego podczas nagrywania dźwięku i obrazu. System bardzo popularny 

wśród zaufanych kurierów i sekretarek.  

Mikrosofty: pamięć w postaci chipów. Wykorzystywane w połączeniu z odpowiednimi 

cyberwszczepami doczaszkowymi i cielesnymi dają użytkownikowi wiedzę i umiejętności, jakich 

nigdy by nie opanował w zwykły sposób. Ponieważ “naśladujące pamięć” kody mikrosoftów 

radykalnie różnią się od rzeczywistej zawartości pamięci i wpojonej wiedzy użytkownika, 

konieczne jest współdziałanie sterowników nerwomięśniowych, które zwalczają własne odruchy, 

zdolności i wspomnienia użytkownika zmuszające jego ciało do posłuszeństwa zakodowanym 

zdolnościom. Jeśli wszczepiony mikrosoft dubluje własną umiejętność postaci, uwzględniamy 

wyłącznie poziom mikrosoftu. Indywidualne zdolności postaci są niedostępne w czasie aktywacji 

mikrosoftu.  

 Istnieją trzy rodzaje mikrosoftów. Wiedzochipy to surogaty umiejętności o charakterze 

wiedzy, takich jak umiejętności akademickie czy umysłowe. Podgatunkiem wiedzochipów jest 

lingua-soft - replika znajomości języków obcych pozwalająca na ich używanie. Chipy danych to 

czyste dane, ciąg informacji, jak książka czy zawartość archiwum. Nie dają one żadnej 

umiejętności, wyłącznie dane. Umiem-chipy to repliki umiejętności aktywnych, takich jak 

umiejętności walki, umiejętności fizyczne, techniczne, pilotażu. 

 Dostęp do wiem-softów można uzyskać poprzez łącze chipów (dostęp zewnętrzny) lub 

wewnętrzne łącze danych, w przypadku zgrania softu do bloku pamięci (dostęp wewnętrzny). 

Chipy danych można podłączać do łącza chipów, łącza danych, wyświetlać na ekran lub 

składować do bloku pamięci i odczytywać przez obwód wizualny lub wewnętrzne łącze danych. 

Do korzystania z umiem-softów konieczny jest kompletny system sterowników 

nerwomięśniowych.  

 Dodatkowe łącza chipów mogą mieścić dodatkowe mikrosofty. Mikrosofty sprzedawane są 

w pięciocentymetrowych tulejkach chroniących chip do momentu wetknięcia go w łącze. Po 

podłączeniu chipu i transmisji danych, samo urządzenie można odłączyć. Mikrosoftów używa się 

równiez po zgraniu do bloku pamięci; ich program zajmuje wtedy pamięć składowania według 

wartości odczytanej z Tabeli Składowania Umiejętności. 
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 Umiem-softy nie udostępniają użytkownikowi odpowiednich Puli Kości. Tak więc 

użytkownik umiem-softu z obsługą komputera nie dysponuje Pulą Łamania. Co więcej, 

umiejętności magiczne, jak rzucanie czarów i Przywoływanie nie mogą być zapisane w formie 

umiem-softu.  

CENY MIKROSOFTÓW 

Rodzaj Cena 

Wiedzochipy Mp x 150 ¥ 

Lingua-soft Mp x 50 ¥ 

Chip danych różna w zależności od rodzaju danych 

Umiem-soft Mp x 100 ¥ 

 

 

WSZCZEPY CIELESNE 

 

 Wszczepy cielesne to cyberimplanty, które lokalizuje się w innych częściach ciała, poza 

głową biorcy. Niektóre rodzaje, jak pancerz skórny, obejmują również czaszkę. 

Pancerz skórny: inwazyjny system ochronny wykorzystujący płytki włókien plastycznych i 

metalowych połączone ze skórą biorcy i zmieniające ją w pancerz. Pancerz skórny ogranicza 

elastyczność skóry i jest wyraźnie widoczny. Jego część zewnętrzna może mieć dowolny kolor i 

strukturę powierzchni. Dostępne są trzy wersje o różnej wytrzymałości i różnym zakresie 

ingerencji w organizm użytkownika. Stopień pancerza zwiększa wartość Budowy postaci. 6000 ¥ 

za pancerz 1. stopnia, 15.000 ¥ za stopień 2., 45.000 ¥ za stopień 3. Nie wspomaga leczenia 

obrażeń.  

System filtracyjny: chroni użytkownika przez skutkami kontaktu z niektórymi szkodliwymi 

substancjami. Poziom toksyny lub gazu konfrontujemy ze stopniem systemu. Porażka systemu 

oznacza maksymalne działanie toksyny. Wymiana dróg oddechowych z instalacją filtrów chroni 

użytkownika przez dymem i większością gazów. Specjalna wersja - sztuczne skrzela - pozwala na 

pobieranie tlenu z wody. Sztuczne nerki zawierają filtry toksyn usuwające obce elementy z 

krwioobiegu. Są one skuteczne wobec większości wstrzykiwanych narkotyków i wobec wielu 

chorób. Istnieją też systemy wszczepianych filtrów neutralizujących trucizny podawane 

doustnie, z alkoholem włącznie. Dostępne są systemy co najwyżej 10. stopnia. Cena 15.000 ¥ 

razy stopień filtru powietrza, 10.000 ¥ razy stopień filtru krwi lub toksyny. 

 

TABELA SKŁADOWANIA UMIEJĘTNOŚCI 

Poziom (w Mp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Umiejętność ogólna 10 20 30 200 250 300 700 800 900 2000 

Koncentracja 6 12 18 120 150 180 420 480 540 1200 

Specjalizacja 4 8 12 80 100 120 280 320 360 800 

Język 3 6 9 24 30 36 70 80 90 300 
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Skrytka palcowa: mała przestrzeń transportowa w koniuszku palca, idealna dla ukrycia chipu 

z danymi. Często wykorzystywana tez jako schowek na bicz monomolekularny, przy czym 

końcówka protezy jest jednocześnie obciążeniem włókna bicza. 3000 ¥ 

Pazury: 2,5-centymetrowe ostrza z chromowanej stali lub karbonu, zamocowane do kości 

palców zamiast paznokci. Dostępne również w wersji ukrytej - ostrza mogą być wysuwane spod 

sztucznych paznokci. 4500 ¥, 9000 ¥ za wersję ukrytą.  

Kończyny: dostępne są dwie wersje kończyn zamiennych - model wyraźnie cybernetyczny i w 

pełni funkcjonalny model o naturalnym wyglądzie. Proteza kończyny nie daje żadnych 

dodatkowych możliwości. Istnieją też specjalne modele zwiększające siłę kończyny, jednak 

typowy użytkownik rzadko wykorzystuje ich pełną moc. Próba podniesienia samochodu jedną 

ręką dostarczy podejmującemu wyłącznie potwornego bólu, z jakim cyberkończyna będzie się 

wyrywać z swoich organicznych korzeni. Cyberkończyny mogą być wyposażane w kolce i 

brzytewki ręczne bez dodatkowej utraty Esencji. Wielokrotne protezy czynią użytkownika mniej 

podatnym na dodatkowe uszkodzenia. Każda para wymienionych kończyn liczy się jako jeden 

poziom pancerza skórnego. 50.000 ¥ za protezę, 100.000 ¥ za cyberkończynę plus 150.000 ¥ za 

każdy poziom zwiększonej siły. 

Syntetyczne mięśnie: implantacja hodowanych w probówce syntetycznych mięśni zastępuje 

własne mięśnie biorcy. Kuracja wapnem i wzmocnienie szkieletu pozwala na ogólny wzrost siły 

użytkownika. Zmiana wpływa na poziom Siły i Zwinności, nie zmienia jednak Reakcji. 

Maksymalny możliwy wzrost siły to 4. 20.000 ¥ razy poziom.  

Sterowniki nerwomięśniowe: inwazyjny system precyzyjnych kontrolerów układu 

nerwowego i mięśni, niezbędny do korzystania z Umiem-softów. Stopień sterowników ogranicza 

sumę poziomów wszystkich umiem-softów aktywowanych jednocześnie. System sterowników 

zawiera w sobie łącze chipów do instalacji mikrosoftów. 10.000 ¥ razy stopień w granicach 1-3, 

100.000 ¥ razy stopień w granicach 4 - 6, 1.000.000 ¥ razy stopień w granicach 7- 9. 

ISPO-złącze: strzeleckie sprzężenie zwrotne pozwalające na pełne wykorzystanie technologii 

Inteligentnych Systemów Prowadzenia Ognia. Dane celownicze są wyświetlane na siatkówce lub 

przez cyberoko użytkownika jako zarys celownika na aktualnej linii ognia broni. W typowych 

systemach wykorzystuje się podskórne wkładki indukcyjne w dłoni użytkownika w celu 

połączenia z ISPO-bronią. 2500 ¥ 

Szpony: wąskie ostrza przymocowane do kości użytkownika, podobne do brzytwy. Wersje 

ukryte muszą być umieszczone w miejscach umożliwiających ułożenie wzdłuż długiej kości. 

Zestaw trzech krótkich ostrzy można równiez alternatywnie umieścić na grzbiecie dłoni. 7000 ¥, 

11.500 ¥ za wersję ukrytą.  

Sprzęg sterowania pojazdem: zestaw interfejsów Przetworników Sygnałów Mięśniowych 

(PSM) i nerwowzmacniaczy. Za każdy stopień użytkownik otrzymuje dodatkowe 2 punkty do 

Reakcji podczas sprzężenia z pojazdem, a takze + 1k6 Inicjatywy, jeśli steruje pojazdem poprzez 

łącze danych wyposażone w zestaw sterowniczy. 12.000 ¥ za SSP 1. stopnia, 60.000 ¥ za stopień 

2 i 300.000 ¥ za stopień 3.  
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Modulator głosu: urządzenie bardzo popularne w przemyśle rozrywkowym. Aktorzy sceniczni 

często korzystają ze wzmocnienia głosu, a śpiewacy ze zmian jego barwy. 45.000 ¥ plus cena 

osprzętu. Wzmocnienie głosu zmienia posiadacza w głośnik (10.000 ¥).  

Alternatory barwy umożliwiają perfekcyjne naśladowanie głosów ptaków, doskonały śpiew czy 

niewiarygodne impresje wokalne.  

Dopalacze: implantowane nerwowzmacniacze i stymulatory adrenaliny. Za każdy stopień 

otrzymuje się 2 punkty do Reakcji oraz +1k6 Inicjatywy. 55.000 ¥ za dopalacz 1. stopnia, 

165.000 ¥ za stopień 2 i 500.000 ¥ za stopień 3. 

 

Cyberdeki i Oprogramowanie 

Ten sprzęt omówiono w rozdziale Matryca. 

 

BIOTECHNOLOGIA 

Kontrakty DocWagon™: nie wychodź bez nich z domu! DocWagon™ oferuje najwyższej klasy 

opiekę medyczną 24 godziny na dobę, na wezwanie domowe (lub uliczne). Po potwierdzeniu 

wezwania od posiadacza platynowej karty, większość przedstawicielstw DocWagon™ gwarantuje 

przybycie zespołu medycznego w czasie krótszym niz 10 minut lub darmową pomoc medyczną. 

Usługi reanimacyjne znacznie podnoszą koszt wezwania; dotyczy to też Wezwań w Stanie 

Zagrożenia (WSZ). W dalszej kolejności klient (lub jego spadkobiercy) uregulować muszą koszty 

pełnej obsługi medycznej, wraz z rekompensatą za ewentualną śmierć pracowników 

DocWagon™. Przy zawieraniu kontraktu DocWagon konieczne jest złożenie reprezentatywnej 

próbki własnej tkanki organicznej (przechowywanej w podziemnych kryptach o wszelkich 

możliwych zabezpieczeniach). Klient otrzymuje zapieczętowany bezpośredni telefon komórkowy 

służący nie tylko jako system przywoławczy, ale także jako generator sygnału naprowadzającego 

dla ambulansów i helikopterów DocWagon. Zerwanie pieczęci powoduje oczywiście 

zaalarmowanie najbliższego przedstawicielstwa DocWagon™. Złota karta oferuje jedną darmową 

reanimację rocznie, 50 procent obniżki na usługi typu WSZ i 10 procent dyskonta przy kosztach 

intensywnej terapii. Karta platynowa oferuje cztery darmowe reanimacje rocznie; nie wnosi się 

dodatkowej opłaty za serwis WSZ, jednak pobiera się odszkodowania za śmierć pracowników. Do 

tego dochodzi 50 procent dyskonta przy kosztach intensywnej terapii. 5000 ¥ rocznie za usługi 

podstawowe, 25.000 ¥ za złotą kartę, 50.000 ¥ za kartę platynową.  

Medpakiet: medpakiet roku 2053 jest przygotowany do udzielania pomocy w większości 

typowych sytuacji naruszenia zdrowia fizycznego. Zawiera zapas środków znieczulających, 

bandaże, instrumenty, a nawet lekarza - to znaczy system ekspercki (Biotechnologia 3) 

stworzony w celu stawiania diagnozy na podstawie informacji uzyskanych od użytkownika. 

System żąda dodatkowych danych, jeśli postawienie precyzyjnej diagnozy nie jest możliwe. 

Ustaliwszy tok postępowania, zestaw instruuje obsługującego co do poszczególnych czynności. 

Może przygotować antidotum na konkretną truciznę (Test Biotechnologii na poziomie trudności 

równym Sile trucizny), by zapobiec skutkom zatrucia organizmu. Medpakiety nie są oczywiście 

nieomylne - klienta obowiązuje wypełnienie przy zakupie standardowej klauzuli rezygnacji z 

roszczeń wobec producenta. Większość modeli zaopatrzona jest w adnotację o niezdolności do 
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właściwego leczenia konkretnego przypadku, a także ostrzega, jeśli kończy się zapas 

zużywających się materiałów. Zapas kończy się w przypadku uzyskania 1 na 1k6 - rzut 

wykonujemy po każdym zabiegu. 200 ¥, 50 ¥ za nowy zapas leków. 

Protezy organiczne: od ręki dostępne są organy hodowane “w probówkach” dla potrzeb 

przeszczepów. Większość z nich to specjalnie hodowany “Typ O” o strukturze genetycznej 

modelowanej pod kątem minimalizacji ryzyka odrzutu przeszczepu przez organizm biorcy, 

wymagają one jednak specjalnej terapii pozabiegowej, z programem wytłumiania systemu 

immunologicznego organizmu, co dodatkowo zapobiega wystąpieniu odrzutu przeszczepu. 

Najbezpieczniejszy jednak materiał dla przeszczepu hoduje się z próbek własnego ciała pacjenta. 

Niestety, nie jest możliwe przygotowanie protezy organicznej mózgu czy tkanki nerwowej, a 

pełne klonowanie człowieka istnieje jedynie w królestwie fantazji. Szczegóły pod hasłem 

Leczenie. 

 

PLASTRY 

 Slap-plastry to przyklejane do skóry dozowniki narkotyków podające odmierzone dawki w 

celu zapewnienia ciągłości działania niezbędnych środków. Muszą być stosowane bezpośrednio 

na skórę pacjenta. Pancerz skórny osłabia ich działanie (obniżamy poziom plastra o poziom 

pancerza), natomiast wszczepy filtrujące krew czynią bezużytecznymi wszystkie rodzaje 

plastrów, z wyjątkiem trauma-plastrów.  

Plaster-antidotum: wprowadza do organizmu pacjenta szerokie spektrum anty-toksyn, co 

wspomaga naturalne reakcje obronne wobec ataku trucizny. Poziom plastra dodaje się do 

wartości Budowy pacjenta podczas Testu Odporności. Dodatkowe plastry nie powodują 

dodatkowego efektu. 50 ¥ razy poziom.  

Plaster-stymulant: wprowadza do organizmu dawki nie uzależniających stymulantów 

podtrzymujących stan rozbudzenia w sytuacji, gdy istnieje potrzeba zachowania świadomości. 

Używając tego środka obniżamy Ogłuszenia na Kontrolce Kondycji postaci o liczbę kratek równą 

poziomowi plastra. Czarownicy powinni liczyć się z wystąpieniem efektów ubocznych, 

szkodliwych dla zdolności magicznych. Czarownik wykonuje Test Magii na poziomie trudności 

równym poziomowi plastra. Jeśli test się nie uda, czarownik przechodzi przez procedurę możliwej 

utraty Esencji, jak w przypadku otrzymania rany Zabójczej (szczegóły pod hasłem Leczenie). 

Efekty plastra zanikają 2k6 minut po jego usunięciu - powraca usunięty stopień Ogłuszenia plus 

jedna dodatkowa kratka obrażeń. 25 ¥ razy poziom.  

Plaster-uspokajacz: zaprojektowany w celu usypiania pacjenta przed zabiegiem medycznym, 

stosowany też w niektórych kręgach do uspokajania niezdyscyplinowanych więźniów. Użycie 

tego środka wymaga wykonania testów, w których uwzględnia się zarówno poziom plastra, jak 

i pacjenta (jego Budowę). Poziomy te wyznaczają liczbę kości potrzebnych do rzutu. Pacjent 

wykonuje test na poziomie trudności równym poziomowi medykamentu i odwrotnie. Jeśli test 

plastra przyniesie więcej sukcesów niż test postaci, każdy sukces netto zapełnia jedną kratkę 

Ogłuszenia na Kontrolce Kondycji postaci. 20 ¥ razy poziom. 
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Trauma-plaster: Ostatnia nadzieja dla ofiary, która nie może otrzymać szybkiej pomocy 

medycznej. Trauma-plaster musi zostać umieszczony nad sercem poszkodowanego. Daje 

postaci szansę na odwleczenie śmierci (Patrz Leczenie). 500 ¥ 

Jednostka stabilizująca: zamknięta kapsuła z uchwytami transportowymi, stosowana do 

stabilizacji funkcji życiowych krytycznie rannej osoby do czasu zastosowania właściwej opieki 

medycznej. Jednostka stabilizująca stanowi standardowe wyposażenie pojazdów DocWagon™ i 

wszystkich lepszych ambulansów. Umieszczenie rannego w kapsule odwleka jego zgon. Każda 

minuta czasu w jednostce stabilizującej daje liczbę godzin równą poziomowi urządzenia. 10 000 

¥ za model standartowy (poziom 2), 20 000 ¥ za model Deluxe (poziom 6). 

 

WYPOSAŻENIE MAGICZNE 

 Opis przedmiotów znajdziesz w rozdziale Magia. 

 

POJAZDY 

 

Pojazdy naziemne 

 Pojazdy napędzane są różnymi rodzajami energii. Modele klasy ekonomicznej oraz 

zasilane sieciowo wyposaża się zwykle w baterie o dużej pojemności, które można ładować na 

stacjach obsługi, parkingach, w garażach lub z sieci trakcyjnej. Niektóre pojazdy mają baterie 

słoneczne, lecz ich moc jest bardzo ograniczona. Pojazdy używane na obszarach rdzennych 

amerykańskich plemion i przyległych bywają czasem napędzane paliwem alkoholowym, łatwym 

do uzyskania z substancji organicznych. W pojazdach dalekiego zasięgu nadal wykorzystuje się 

paliwa z pochodnych ropy naftowej. Zazwyczaj stosuje się je równiez do pojazdów luksusowych. 

Niezależnie od rodzaju paliwa efektywność pojazdów pozostaje podobna, główne różnice dotyczą 

ceny i dostępności paliwa oraz zasięgu pojazdu bez potrzeby uzupełniania zbiornika.  

 Niektóre pojazdy naziemne mają ograniczoną zdolność samonaprowadzania. Mogą 

poruszać się zaprogramowaną trasą i reagować przy tym na zmiany w otoczeniu. Autopiloty są 

bardzo ostrożne, często zatrzymują pojazd bez żadnej widocznej dla pasażera przyczyny. 

Nieoczekiwane blokady drogi powodują zawieszenie systemu żądającego w takiej sytuacji 

instrukcji. Poziom autopilota traktować można jako poziom umiejętności prowadzenia danego 

pojazdu.  

Pojazdy bojowe zaopatrzono w łożyska i wzmocnienia służące do instalacji systemów broni. W 

niektórych modelach broń stanowi integralną część struktury pojazdu. Nie może być wówczas 

wymieniana w zależności od misji, co jest możliwe w przypadku broni umieszczonej w łożysku. 

W łożyskach można montować dowolnego rodzaju broń ciężką lub specjalną, przeznaczoną dla 

pojazdów. Zmniejszają one modyfikatory za odrzut o połowę. Wzmocnienia mogą mieścić 

dowolną broń palną mniejszą od broni ciężkiej. Zapewniają też 1 punkt kompensacji odrzutu. 

Broń musi być zakupiona oddzielnie. Adaptacja broni do montażu w pojeździe podwaja jej cenę.  

 

Samochody 
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Mitsubishi Runabout: jednoosobowy trójkołowiec napędzany energią elektryczną. Mitsubishi 

Runabout pomyślany został dla codziennych dojazdów i krótkich podróży. Pieszczotliwie 

nazywany "Pudłem", z uwagi na toporny kształt. 10.000 ¥ 

Chrysler-Nissan Jackrabbit: tani i silnie reklamowany elektryczny pojazd dwuosobowy. Stał 

się najpopularniejszym pojazdem na drogach Ameryki Północnej. Tylna przestrzeń może być 

bagażnikiem, zbiornikiem energii lub miejscem dla dwóch dodatkowych osób. 15.000 ¥ 

Ford Americar: sedan średniej wielkości. 20.000 ¥ 

Eurocar Westwind 2000: szybka maszyna o sportowej sylwetce. Boczne panele zsuwają się 

na opony podczas postoju, zapewniając im ochronę. 100.000 ¥ 

Toyota Elite: duży luksusowy samochód, którego wnętrze dystansuje niejedno mieszkanie. 

Wyposażony w znakomity autopilot. 125.000 ¥ 

Mitsubishi Nightsky: limuzyna dla bogaczy, której wnętrze sugeruje porównanie Elite do 

importowanej ze Sri Lanki tandety. Pełen zestaw systemów anty-włamaniowych, pancerz, 

medpakiet, osprzęt SSP, telekom ze złączem satelitarnym i barek z lodówką to standartowe 

wyposażenie. Nadzwyczajny autopilot. Często dodawane jest ukryte uzbrojenie defensywne. 

250.000 ¥ 

 

Motory 

Dodge Scoot: elektryczny skuter miejski. 2000 ¥ 

Yamaha Rapier: szybka maszyna uliczna, której wygląd czyni ją popularną wśród gangów 

motocyklowych. 10.000 ¥ 

Harley Scorpion: klasyczny, ciężki król szos. Scorpion ma aerodynamiczne osłony o podwójnej 

wartości pancerza. Wielu uważa go za motocykl bojowy. Może mieć do trzech wzmocnień. 15.000 

¥ plus 1000 ¥ za każde wzmocnienie. 

 

Poduszkowce  

Chrysler-Nissan G12a: poduszkowiec ogólnego zastosowania, produkowany w wersji 

pasażerskiej i transportowej. Oddzielna dwuosobowa kabina załogi plus sześciotonowy ładunek 

lub kabina pasażerska na 30 osób. 500.000 ¥ 

 

ŁODZIE 

 

Łodzie motorowe 

  

Samuvani-Criscraft Otter: popularna łódź spacerowa średniej wielkości, czasem 

wykorzystywana też do lekkich zadań holowniczych i użytkowych. 20.000 ¥ 

Aztech Nightrunner: mała dwuosobowa łódź wyposażona w specjalne silniki elektryczne 

cichego biegu. Kompozytowy kadłub i matowa farba zmniejszają emisję ciepła, czyniąc pojazd 

trudnym do wykrycia. Może mieć dwa wzmocnienia. 30.000 ¥ 

 

Żaglówki 
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Sendanko Marlin: pomyślana jako jednostka popularna, ta pięciometrowa łódka zyskała 

prawdziwą sławę jako ulubiony model niesławnego szmuglera Janosa Smoota (po emisji 

dokudramy o życiu kryminalisty na Kanale 32). 15.000 ¥ 

 

STATKI POWIETRZNE 

 Poza kilkoma statkami spacerowymi i zwiadowczymi zasilanymi energią słoneczną, statki 

powietrzne napędzane są paliwem ropopochodnym. Współczesne modele są skomplikowane, 

zazwyczaj z możliwością precyzyjnego sterowania (fly-by-wire) i zmiennymi profilami 

powierzchni nośnej. Rozpowszechnienie nowych materiałów kompozytowych sprowadziło 

marzenia dwudziestowiecznych projektantów do rzeczywistości dnia codziennego.  

 Systemy automatycznego pilotażu działają podobnie jak w pojazdach naziemnych, z tym 

że niemal zawsze połączone są z systemem nawigacyjnym NavStar. Kategorie pojazdów 

wyodrębniono ze względu na podstawowy system napędowy. 

 

Samoloty skrzydłowe 

Minimalna szybkość powietrzna tych pojazdów wynosi 50 metrów na Rundę Walki. 

Cessna C750: transportowy samolot dwusilnikowy, z możliwością dostosowania do przewozu 6 

pasażerów. Samolot wykorzystywany też do służby w patrolach granicznych i korporacjach 

wywiadowczych. 200.000 ¥ 

Lear Platinum I: ekskluzywna latająca limuzyna skonstruowana z najnowszych materiałów i 

luksusowo wyposażona. Jest powietrznym odpowiednikiem Mitsubishi Nightsky. 500.000 ¥ 

 

Śmigłowce 

Federated Boeing Commuter: samolot skrzydło-śmigłowy stworzony do celów szybkiego 

transportu pomiędzy miejscami o ograniczonej płaszczyźnie lądowania. Służy głównie jako 

statek pasażerski. 625.000 ¥ 

Hughes WK-2 Stallion: helikopter w roli konia pociągowego 21 wieku - popularna konstrukcja 

o wielu wariantach. Wewnątrz dwuosobowa kabina pilotów oraz dziesięcioosobowa kabina 

pasażerska. Uzbrojone modele wojskowe (2 łożyska, 2 wzmocnienia) są w powszechnym użytku 

na całym świecie. 300.000 ¥ 

Ares Dragon: ten duży, dwusilnikowy helikopter znajduje szerokie zastosowanie zarówno w 

wojsku, jak i w służbie cywilnej. Spełnia funkcje od pasażerskich (zabiera do 24 w pełni 

uzbrojonych żołnierzy) poprzez transportowe i dźwigowe aż do wariantu stanowiska dowodzenia. 

Może mieć dwa łożyska. 600.000 ¥ 

Hughes Airstar: ten luksusowy helikopter zaprojektowano pod kątem szybkości i zwinności. 

Standardowy model korporacyjny jest opancerzony i luksusowo wyposażony. Wiele raportów 

wspomina o istnieniu wersji z ukrytym uzbrojeniem. 900.000 ¥ 

 

POJAZDY WOJSKOWE I ZASTRZEŻONE 

EFA Variants: podstawowy myśliwiec Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kopiowany na 

całym świecie. Z uwagi na łatwość adaptacji do nowych systemów elektroniki i uzbrojenia oraz 
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małe wymagania serwisowe, samolot ten okazał się wyjątkowo długowieczną konstrukcją. Wiele 

korporacji wykorzystuje EFA Variants jako eskortę samolotów wiozących VIP-ów. Wyposażony w 

działko szturmowe na dziobie i cztery łożyska. 5.000.000 ¥ 

Thunderbirds 

 Jest to slangowe określenie pojazdów niskiego pułapu (PNP) użytkowanych przez armie i 

korporacje całego świata. Są one silnie uzbrojone i opancerzone, zdolne do wykonywania wielu 

zadań we wrogim środowisku.  

GMC Banshee: ten lekki t-bird zaprojektowano do celów rozpoznawczych i kurierskich. Jest 

wyposażony w 2 działka szturmowe, 2 ciężkie karabiny maszynowe, działko automatyczne 

montowane w wieży, cztery łożyska i dwa droidy rozpoznawczo - wabiące. 

 

Pojazdy służb bezpieczeństwa 

 Ta klasa obejmuje różnorodne pojazdy do walk w mieście - od większych samochodów 

policyjnych do pojazdów szturmowych jednostek antyterrorystycznych. Wszystkie tego typu 

pojazdy są dobrze opancerzone i zdolne do poruszania się po miejskich labiryntach. 

Ares Citymaster: miejski pojazd do tłumienia zamieszek, przewozi dziesięciu odpowiednio 

wyposażonych policjantów i służy jako stanowisko dowodzenia. W wieżyczce na dachu działko 

wodne i lekki karabin maszynowy, ładowany zwykle pociskami żelowymi. 500.000 ¥ 

Chrysler-Nissan Patrol-1: wszechobecny miejski samochód patrolowy, którego opancerzenie 

składa się z opadających ochraniaczy kół i wysuwanego opancerzenia okien z otworami 

strzelniczymi. W razie zagrożenia załoga może wypuścić gaz z pojemników rozmieszczonych 

wokół szkieletu pojazdu. 100.000 ¥ 

GMC Beachcraft Patroller: szybki lekkozbrojny pojazd patrolowy wykorzystywany przez 

straże nabrzeżne i służby bezpieczeństwa na całym świecie. Ma dwa łożyska. 750.000 ¥ 

GMC Riverine: popularna łódź patrolowa z silnikami wodnymi, co czyni ją znakomitą łodzią na 

płytkie wody, z dużą zwrotnością. Ma cztery łożyska. 75.000 ¥ 

Northrup PRC-42 Wasp: jednoosobowy helikopter przeznaczony do użytku wojskowego i 

policyjnego. Pojazd jest łatwy do ukrycia, a pilot może wcześniej wyłączyć silniki, polegając na 

autorotacji. Niedawno pojawiły się wersje uzbrojone, przezywane "zżółtymi kurtkami", 

wyposażone w dwa łożyska. 220.000 ¥ model standartowy, 280.000 ¥ zżółta kurtka. 

 

WEKTOROWCE 

 Pojazdy te zużywają zbyt wiele paliwa, aby wykorzystywano je w innych celach niż 

zadania wojskowe i specjalne operacje korporacji.  

Federated Boeing Eagle: wektorowiec przewagi powietrznej, w ograniczonym zakresie 

wykorzystywany w celach komercyjnych. Ma 2 działka szturmowe w dziobie oraz 6 łożysk. Pojazd 

zastrzeżony.  

 

DROIDY 

 Wiele zdalnie sterowanych pojazdów pełni funkcje zwiadowcze, szpiegowskie, a także 

bojowe. Choć można je opanować po długich ćwiczeniach, w pełni efektywne są jedynie pod 
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kontrolą riggera, dla którego dane o pojeździe są jak wskazania własnych zmysłów. Dzięki 

autopilotowi droidy przez krótki czas mogą funkcjonować samodzielnie. Jest to jednak 

ryzykowne, gdyż autopilot rzadko daje sobie radę w zmiennych warunkach. Pojazdów zdalnych 

i droidów nie wyposaża się standardowo w osprzęt SSP czy zdalnego sterowania.  

Droid wywiadowczy: pojazd powietrzny o napędzie śmigłowym wyposażony w skanery wideo 

(pasmo wrażliwego wzroku i termografia). Można go przystosować do bezpośredniej transmisji 

danych, lub ich zapisu w celu późniejszego odzyskania. 10.000 ¥ 

Droid poszukujący: samolot skrzydłowy, wyposażony podobnie jak droid wywiadowczy, 

posiada też technologię stealth. Zaprojektowano go do dłuższych misji, z wydłużonym czasem 

krążenia. Zebrane dane trudniej odzyskać, gdyz pojazd wymaga pasa startowego (alternatywnie 

używa się sieci), aby uniknąć rozbicia przy lądowaniu. 15.000 ¥ 

Łowca: to określenie uzbrojonych wersji droidów wywiadowczych i poszukujących. Wyposażone 

w dwa wzmocnienia. 20.000 ¥ 

Pojazd patrolowy: gąsienicowy pojazd naziemny wykorzystywany do zadań patrolowych i 

obronnych. Ma jedno wzmocnienie i jedno łożysko oraz pancerz. Sensory standardowo 

ograniczone do wizji termograficznej. 10.000 ¥ 

 

BROŃ POJAZDÓW 

 

Działo automatyczne: lekkie działo z automatycznym ładowaniem. Strzela wyłącznie w trybie 

ognia pojedynczego. 12.000 ¥ 

Wyrzutnia: mała wyrzutnia pocisków i rakiet podobnych do odpalanych ręcznie. 15.000 ¥ 

Działko wodne: urządzenie wyrzucające wodę pod dużym ciśnieniem, zawsze strzela "ogniem 

automatycznym" (10 strzałów na rundę). Kod Obrażeń odnosi się do celu wielkości człowieka, 

trafienie wymaga udanego Testu Siły (poziom trudności 5) albo cel pada. Jeśli broń podłączona 

jest do źródła wody, nie ma konieczności "ładowania". 20.000 ¥ 

 

OSPRZĘT RIGGERA 

 

Adaptacja pojazdu zdalnego: Dowolny pojazd można adaptować do zdalnego sterowania. 

Koszt modyfikacji wynosi 2500 ¥ razy Budowa Pojazdu.  

Adaptacja pojazdu dla riggera: Każdy pojazd można adaptować do sterowania przez riggera. 

Koszt wynosi 2800 ¥ plus osprzęt zdalnego sterowania.  

Zdalny dek sterowania pojazdem: przenośny dek pozwalający na zdalne prowadzenie 

pojazdu za pomocą radia. Kontrola ta może podlegać zakłócaniu przez zagłuszacze czy warunki 

atmosferyczne. Dek ma ekran pokazujący obraz z zamontowanej w pojeździe kamery. Posiada 

też klawiaturę i zestaw dźwigni oraz przełączników do operowania funkcjami pojazdu. Każdy port 

niewolniczy pozwala na sterowanie jednym pojazdem lub droidem. Warianty deków pozwalają na 

sterowanie urządzeniami w budynku i innymi systemami. Takie systemy polegają raczej na 

kablach niż falach radiowych. 
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TABELA WYPOSAŻENIA 

 

BROŃ 

BROŃ DO WALKI WRĘCZ 

 Ukrycie Zasięg Kod 

Obrażeń 

Waga Dostępność Cena Indeks 

Broń Biała 

Katana 3 1 (Siła+3) 

S 

1 4/48 h 1000 ¥ 2 

Nóż 8 0 (Siła) L 0,5 2/4 h 30 ¥ 0,75 

Miecz 4 1 (Siła+2) 

S 

1 3/24 h 500 ¥ 1 

Broń drzewcowa/ kije 

Broń drzewcowa 2 2 (Siła+1) 

C 

4 4/48 h 500 ¥ 2 

Kij 2 2 (Siła) S 

ogł. 

1 3/24 h 50 ¥ 1 

Pałki 

Pałka 5 1 (Siła) S 

ogł. 

1 2/6 h 10 ¥ 1 

Maczuga 8 0 (Siła) S 

ogł. 

- 2/6 h 10 ¥ 1 

Pałka ogłuszająca 4 1 6C ogł. 1 3/36 h 750 ¥ 1 

Inne 

Pazury (implant) / 

wysuwane 

-/10* 0 (Siła) L - 3/72 h 4500/ 9000 ¥ 1 

Szpony (implant) / 

wysuwane 

-/9* 0 (Siła) S - 3/72 h  7000/ 11000¥ 1 

Bez broni - 0 (Siła) S 

ogł. 

- - Żartujesz? - 

Pejcze/ cepy 

Bicz Monomolekularny 10 2 10C - 24/14 d 3000 ¥ 3 

        

BROŃ MIOTAJĄCA I MIOTANA 

Nazwa Ukrycie Minimalna 

Siła 

Kod 

obrażeń 

Waga Dostępność Cena Indeks 

Łuki 

Zwykły Łuk 2 1+ (Siła Min. 

+2) S 

1 3/36 h 100 ¥ x Siła 

min.  

1 

Strzały 3 BRAK JAK ŁUK 0,1 3/36 h 10 ¥ 1 

Kusze 

Lekka 2 3 6l 2 4/36 h 300 ¥ 1 

Średnia 2 4 6s 3 5/36 h 500 ¥ 1 

Ciężka brak 5 8c 4 6/36 h 750 ¥ 1 

Bełty 4 - jak kusza 0,05 5/36 h 5 ¥ 1 
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BROŃ RZUCANA 

Nieaerodynamiczna 

Nóż do rzucania 9 brak (Siła) L 0,25 2/24 h 20 ¥ 1 

Aerodynamiczna 

Shuriken 8 Brak (Siła) L 0,25 2/24 h 30 ¥ 2 

        

BROŃ PALNA 

 Ukrycie Amunicj

a 

Tryb Kod 

Obrażeń 

Waga Dostępność Cena Indeks 

PISTOLETY 

Minipistolety 

Streetline Special 8 6 m P 4L 0,5 2/12 h 100 ¥ 0,75 

Walther Palm Pistol 9 2 ł P 4L 0,25 3/12 h 200 ¥ 0,75 

Lekkie 

Beretta Model 101T 5 12 m PA 6L 1,0 3/12 h 350 ¥ 0,8 

Colt America L36 6 11 m PA 6L 1,0 3/12 h 350 ¥ 0,8 

Fichetti Security 500 7 12 m PA 6L 1,0 3/12 h 400 ¥ 0,8 

Fichetti Security 500a 6 25 m PA 6L 1,25 3/12 h 450 ¥ 0,8 

Ciężkie 

Ares Predator 5 15 m PA 9S 2,25 3/24 h 450 ¥ 0,5 

Ares Viper Slivergun 6 30 m PA/S 9C (f) 2,0 3/ 2 d 600 ¥ 1 

Browning Max Power 6 10 m PA 9S 2,0 3/24 h 450 ¥ 1 

Remington 

Roomsweeper 

8 8 w PA 9C (f) 2,5 3/24 h 300 ¥ 1 

Ruger Super Warhawk 4 6 b P 10S 2,5 3/24 h 300 ¥ 1 

Broń Specjalna 

Pistolet Narcoject 7 5 PA ** 1,5  600 ¥ bd 

Strzelba Narcoject 4 10 PA ** 3,25  1700 ¥ bd 

Tasery 

Defiance Super Shock 4 4 w PA 10C 2,0 5/24 h 1000 ¥ 1 

Pistolety Maszynowe 

AK-97 PM/ Karabinek 4 30 m PA/S/A 6S 4,0 5/72 h 800 ¥ 1 

Heckler & Koch HK227 4 28 m PA/S/A 7S 4,0 4/24 h 1500 ¥ 0,75 

HK 227 S Variant 5 28 m PA/S 7S 3,0 10/7 d 1200 ¥ 2 

UZI III 5 24 m S 6S 2,0 4/24 h 600 ¥ 0,75 

Strzelby sportowe 

Remington 750 3 5 w PA 7C 3,0 3/24 h 600 ¥ 1 

Remington 950 2 5 w PA 9C 4,0 3/24 h 1300 ¥ 1 

Karabiny snajperskie 

Ranger Arms SM-3 - 6 w PA 14C 4,0 12/ 7 d 4000 ¥ 4 

Strzelby gładkolufowe 

Enfield AS-7 3 10 w PA/S 8C 4,0 8/8 h 1000 ¥ 1 

Defiance T-250 4 5 m PA 10C 3,0 3/24 h 500 ¥ 1 

Karabiny szturmowe 

AK-97 3 38 m PA/S/A 8S 4,5 3/36 h 700 ¥ 2 

AK-98 - 38 m PA/S/A 8S 6,0 8/4 d 2500 ¥ 4 



 420 

FN HAR 2 35 m PA/S/A 8S 4,5 4/48 h 1200 ¥ 2 

Granatniki 

Typowy podwieszany (-3) 6 w P granat + 2 kg 8/4 d 8/4 dni 3 

Ręczne Karabiny Maszynowe 

Ingram Valiant - Taśma 50 

w 

S/A 7C 9,0 6/5 d 1500 ¥ 2 

Broń Ciężka 

UKM - 40 w A 9C 12 14/14 d 2500 ¥ 2 

CKM - 40 w A 10C 15 18/18 d 4000 ¥ 2 

Działko Szturmowe - 20 w P 18Z 20 16/14 d 6500 ¥ 2 

Wyrzutnie rakiet/pocisków 

Rakietnica - 4 f P Jak pocisk 

/rakieta 

8 12/14 d 8000 ¥ 2 

 

TABELA RAKIET/POCISKÓW 

 Inteligencj

a 

Kod obrażeń Waga Dostępność Cena Indeks 

Rakiety 

WER brak 16Z 2 8/14 d 1000 ¥ 2 

PPR Brak 16Z 3 8/14 d 2000 ¥ 2 

PPancR Brak 16Z 2 8/14 d 1500 ¥ 2 

Pociski 

WEP 3 16Z 2,25 12/14 d 2500 ¥ 3 

PPP 4 16Z 3,25 12/14 d 5000 ¥ 3 

PPancR 3 16Z 2,25 12/14 d 3750 ¥ 3 

 

AMUNICJA (10 strzałów) 

 Ukrycie* Kod Obrażeń Waga Dostępność** Cena Indeks 

Działko szturmowe 3 Jak broń 1,25 5/72 h 450 ¥ 2 

Pas 100 Jaasne - 12,5 6/72 h 4250 ¥ 2 

Pociski eksplodujące 8 Zob. zasady 0,75 3/36 h 50 ¥ 0,8 

Pociski strzałkowe 8 Zob. Zasady 0,5 3/36 h 100 ¥ 0,8 

Pociski żelowe 8 Zob. Zasady 0,25 4/48 h 30 ¥ 1 

Standardowa amunicja 8 Jak broń 0,5 2/24 h 20 ¥ 0,75 

Pociski ogłuszające 8 Zob. Zasady 1 4/48 h 100 ¥ 1 

Ładunki do tasera 3 specjalny 0,5 6/36 h 50 ¥ 1,5 

* -1 Ukrycia za każde dodatkowe 10 sztuk amunicji 

** Amunicja w pasie: dodajemy (liczba pocisków w pasie/ 100) do Dostępności 

 

AKCESORIA DO BRONI PALNEJ 

 Ukrycie Umocowanie Stopień Waga Dostępność Cena Indeks 

Dwójnóg - dolne 2 2 6/12 h 400 ¥ 1 

Celownik laserowy -1 górne/ dolne 1 0,25 6/36 h 500 ¥ 0,9 

ISPO-gogle 0 - 1 0,1 3/36 h 3000 ¥ 1 

ISPO-system, wewn. - - - 0,5 Jak broń Cena broni x 2 * 

ISPO-system, zewn. -2 górne/ dolne - 1 4/48 h 600 ¥ 1 
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Lunety: 

Powiększenie obrazu 1 -1 górne 1 0,25 3/36 h 500 ¥ 0,8 

Powiększenie obrazu 2 -1 górne 2 0,25 3/36 h 800 ¥ 0,9 

Powiększenie obrazu 3 -1 górne 3 0,25 3/36 h 1200 ¥ 1 

Termografia -2 górne - 0,25 3/36 h 1500 ¥ 0,8 

Wrażliwe na światło -2 górne - 0,25 3/36 h 1500 ¥ 0,8 

Podkładki antywstrząsowe - - 1 0,25 2/24 h 200 ¥ 0,75 

System went II -1 lufa 1 0,5 2/24 h 450 ¥ 0,8 

System went III -2 lufa 2 0,75 2/24 h 700 ¥ 1 

Tłumik -2 lufa 2 0,2 4/48 h 500 ¥ 2 

Trójnóg - dolne 6 8 10/12 h 600 ¥ 1 

Ukryta kabura +2 - 2 0,1 2/24 h 100 ¥ 0,75 

Wytłumiacz dźwięku -2 lufa 2/4 0,5 6/48 h 750 ¥ 2 

Zapasowe magazynki - - - 0,75 2/24 h 5 ¥ 0,75 

Żyrostabilizator, zwykły -5 - 5 6 4/48 h 2500 ¥ 1 

Żyrostabilizator, deLuxe -6 - 6 8 4/48 h 6000 ¥ 1 

        

MATERIAŁY WYBUCHOWE 

 Ukrycie Kod obrażeń Waga Dostępność Cena Indeks 

Granaty 

Gaz (Neuro Stun VII) 5 Specjal. 0,25 8/4 d 60 ¥ 2 

Minigranaty (wszystkie) 8 Jak granat 0,1 8/4 d 50 ¥ 2 

Obronne 6 10C 0,25 4/4 d 30 ¥ 2 

Ogłuszające 6 12S Ogł 0,25 5/4 d 30 ¥ 2 

Zaczepne 6 10C 0,25 4/4 d 30 ¥ 2 

Przemysłowe ładunki wybuchowe, dane na 1 kilogram 

 Ukrycie Poziom Waga Dostępność Cena Indeks 

Ładunek przemysłowy 6 3 1 6/48 h 60 ¥ 1 

Plastik, Compound IV 6 6 1 8/48 h 80 ¥ 1 

Plastik, Compound XII 6 12 1 10/48 h 200 ¥ 2 

Akcesoria       

Radiodetonator 8 - 0,25 4/48 h 250 ¥ 2 

Zapalnik czasowy 6 - 0,5 4/48 h 100 ¥ 2 

 

UBIORY I PANCERZE 

 Ukrycie Ochrona 

balistyczna 

Ochrona 

udarowa 

Waga Dostępność Cena Indeks 

Odzież kuloodporna 10 3 0 2 2/36 h 500 ¥ 1 

Kurtka kuloodporna 6 5 3 2 3/36 h 900 ¥ 0,75 

Kamizelka kuloodporna 12 2 1 1 2/36 h 200 ¥ 0,8 

Kamizelka z dodatkowymi 

płytami 

10 4 3 2 3/36 h 600 ¥ 1 

Płaszcz z podbiciem 8 4 2 1 2/24 h 700 ¥ 0,75 

CIĘŻKIE PANCERZE 

Częściowy - 6  Budowa 

+ 10 

8/10 d 10.000 ¥ 2 
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Pełny - 8  Budowa

+ 15 

16/14 d 20.000 ¥ 3 

Hełm - 1 1 - 12/14 d 200 ¥ 1,5 

Skóra 

Prawdziwa - 0 2 1 zawsze 750 ¥ 0,75 

Syntetyczna - 0 1 1 zawsze 250 ¥ 0,6 

Ubiór 

Zwykły - 0 0 1 zawsze 50 ¥ 0,8 

Dobrej jakości - 0 0 1 zawsze 500 ¥ 1 

Wyjątkowy - 0 0 1 zawsze 1000 ¥ 1 

 

SZPIEGOSTWO I ZABEZPIECZENIA 

Wzmacniacze obrazu 

 Ukrycie Wzmocnienie Waga Dostępność Cena Indeks 

Lornetki 5 50x 1 zawsze 100 ¥ 0,8 

Wzmacniacz obrazu - - - 4/48 h +200 ¥ 1,25 

Termografia - - - 4/48 h +250 ¥ 1,25 

Gogle 6 20x - 4/48 h 1500 ¥ 1,5 

Wzmacniacz światła - - - 6/48 h + 500¥ 2 

Termografia - - - 6/48 h + 700 ¥ 2 

Komunikacja 

 Ukrycie Waga Dostępność Cena Indeks 

Mikrokamkorder 8 - 6/48 h 2500 ¥ 2 

Mikro-magnetofon 9 - 6/48 h 1000 ¥ 2 

Mikro- nadajnik 18 - 6/48 h 2500 ¥ 2 

Systemy szpiegowskie 

Kodołamacz 2 5 stopień/10 d 10000 ¥ x stopień 1,5 

Kopier linii danych 12 - stopień/8 d 5000 ¥ x stopień 1,5 

Mikrofon laserowy 5 1 stopień/48 h 1500 ¥ x stopień 1,5 

Mikrofon kierunkowy 5 1 stopień/36 h 1000 ¥ x stopień 1 

Lokalizator sygnału 3 2 stopień/48 h 1000 ¥ x stopień 1,5 

"Pluskwa" 3 - stopień/72 h 100 ¥ x Ukrycie 2 

Identyfikator głosu 2 5 stopień/72 h 2000 ¥ x stopień 2 

Systemy antyszpiegowskie 

Skaner pluskiew 3 1 stopień/48 h 500 ¥ x stopień 1,5 

System kodowania danych 2 6 stopień/14 d 1000 ¥ x stopień 2 

Skaner linii danych 2 6 stopień/14 d 100 ¥ x stopień 2 

Zagłuszacz 2 5 stopień/72 h 1000 ¥ x stopień 1,5 

Maska głosowa 6 - stopień/72 h 3000 ¥ x stopień 1,5 

Generator białego szumu 3 1 stopień/72 h 1500 ¥ x stopień 1,5 

Urządzenia zabezpieczające 

Skanery identyfikacyjne 

na odciski palców - - stopień/72 h 200 ¥ x stopień 1 

na odciski dłoni - - (stopień + 1)/72 h 300 ¥ x stopień 2 

na siatkówkę oka - - (stopień + 2)/72 h 1000 ¥ x stopień 3 

Magzamki - - stopień/72 h 100 ¥ x stopień 1 
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Instalacja PANICBUTTON - - Zadzwoń do Lone Star 1000 ¥ 1 

Otwieracz magzamków (nielegalne) - 1 (poziom x 2)/10 d 10000 ¥ x poziom 3 

Kajdanki      

Metalowe (12) 3 0,5 4/48 h 50 ¥ 1 

Plastikowe (15) 3 - 4/48 h 20 ¥ 1 

Krzykacz (poziom: 5) 4 - 6/72 h 100 ¥ 2 

 

SPRZĘT PRZETRWANIA 

Kombinezon przeciwchemiczny - 1 (stopień/stopień) dni 200 ¥ x stopień 1 

Regulator ciśnienia - 0,5 6/48 h 250 ¥ 2 

Żelazne racje żywnościowe (10 dni) - 1 2/48 h 30 ¥ 1 

Respirator - 1 4/48 h 500 ¥ 2 

Zestaw survivalowy - 2 2/48 h 100 ¥ 1 

 

SPRZĘT ROBOCZY 

Zestaw 3 5 5/48 h 500 ¥ 2 

Warsztat - - 8/72 h 5000 ¥ 3 

Stacja - - 14/7 d 100 000 ¥ 4 

* Dla prac ogólnych (cena podstawowa). Dla pojazdów (2 x cena). Dla elektroniki/cybersprzętu (3 x cena). 

 

DOBRA POWSZECHNEGO UŻYTKU 

 

Rozrywka      

Dysk/chip 8 - zawsze 20 ¥ 0,75 

Odtwarzacz 3 2 zawsze 200 ¥ 0,75 

Głośniki kwadro- - - zawsze 100 ¥ 0,75 

 

Wideo      

Dysk/chip 8 - zawsze 20 ¥ 0,75 

Zestaw do nagrywania 2 2 6/48 h 1000 ¥ 1,5 

Ekran - 3 zawsze 150 ¥ 0,75 

Przekaźnik - 5 8-7 d 4000 ¥ 2 

 

Symstym      

Odtwarzacz 3 3 zawsze 350 ¥ 0,75 

Chip z programem 8 - zawsze 50 ¥ 0,75 

Przenośny rejestrator - 5 7/7 d 50 000 ¥ 2 

 

ELEKTRONIKA      

Telekom - 15 zawsze Cena pamięci x 1,5 1 

Telefony przenośne      

Na przegub 4 - zawsze 1000 ¥ 0,75 

Z ekranem - - zawsze 1500 ¥ 1 

Zestaw ręczny 3 1 zawsze 500 ¥ 1,75 

Zestaw douszny 8 - zawsze 1000 ¥ 1,5 

Rozszerzenia 3 2 zawsze 500 ¥ 1 
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Kieszonkowa sekretarka 3 0,5 zawsze 3000 ¥ 1 

Komputery osobiste 

PC - 10 zawsze cena pamięci 0,75 

Kieszonkowe 3 1 zawsze cena pamięci x 5 ¥ 1 

Na przegub 4 - zawsze cena pamięci x 20 ¥ 1,5 

Drukarka nie 

dotyczy 

10 zawsze 100 ¥ 1 

Pamięć komputerowa (niecybernetyczna) nie 

dotyczy 

- zawsze 20 ¥ x Mp 0,75 

      

Bank danych (1000 Mp) 3 2 zawsze cena pamięci 1 

Zestaw na głowę (500 Mp) 4 1 zawsze cena pamięci x 2 1,5 

System HUD (200 Mp) nie 

dotyczy 

1 zawsze cena pamięci x 10 3 

 

CYBERWSZCZEPY 

 Koszt w Esencji Dostępność Cena Indeks 

WSZCZEPY DOCZASZKOWE 

Komunikacja 

Łącze chipów 0,2 3/72 h 1000 ¥ 0,9 

Łącze danych 0,2 zawsze 1000 ¥ 0,9 

Radio 0,75 2/24 h 4000 ¥ 0,8 

Radioodbiornik 0,4 2/24 h 2000 ¥ 0,8 

Telefon 0,5 3/24 h 3700 ¥ 0,9 

Uszy     

Cyberproteza 0,3 2/24 h 4000 ¥ 1,75 

Modyfikacja 0,1 2/24 h 2000 ¥ 1 

Korekta kosmetyczna - 2/24 h 1000 ¥ 0,8 

Ochraniacz 0,1 4/48 h 3500 ¥ 1,25 

Wysoka częstotliwość 0,2 4/48 h 3000 ¥ 1,25 

Niska częstotliwość 0,2 4/48 h 3000 ¥ 1,25 

Magnetofon 0,3 8/48 h 7000 ¥ 2 

Oczy     

Cyberproteza 0,2 2/24 h 5000 ¥ 0,75 

Kamera 0,4 6/24 h 5000 ¥ 2 

Korekta kosmetyczna - 2/24 h 1000 ¥ 0,75 

Kompensator błysków 0,1 5/48 h 2000 ¥ 1,25 

Uwrażliwienie 0,2 4/36 h 3000 ¥ 1,25 

Kopia wzroku siatkówki (nielegalne) 0,1 12/7 d 50 000 ¥+ 2 

Termografia 0,2 4/36 h 3000 ¥ 1,25 

WSZCZEPY WEWNĘTRZNE     

Bomba korowa (nielegalne) - 20/14 d 500 000 ¥ 1 

Filtr danych 0,3 6/36 h 5000 ¥ 1,5 

Blokada danych 0,2 6/36 h 1000 ¥ 1,5 

Wewnętrzne łącze danych 0,1 3/24  1000 ¥ 1 

Obwód wizyjny 0,1 4/36 h 1000 ¥ 1 
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Blok pamięci Mp / 100 2/24 h 1000 ¥ 1 

Mikrosofty     

Umiem-softy - 6/4 d Mp x 100 ¥ 1,25 

Archi-softy - Różnie Zależnie od rodzaju 

danych 

Różnie 

Wiem-softy - 5/4 d Mp x 100 ¥ 1,25 

Lingua-softy - 5/36 h Mp x 100 ¥ 1,25 

WSZCZEPY CIELESNE     

Skrytka palcowa 0,1 3/ 24 h 3000 ¥ 1 

Pazury 0,1 3/72 h 4500 ¥ 1 

Syntetyczne mięśnie (max. Poziom 4) Poziom 4/4 d Stopień x 20 000 1 

Wysuwane pazury 0,2 5/72 h 9000 ¥ 1 

Wysuwane szpony 0,3 5/72 h 11 500 ¥ 1 

ISPO-złącze 0,5 3/36 h 2500 ¥ 1 

Szpony 0,1 3/72 h 7000 ¥ 1 

Modulator głosu 0,2 2/24 h 45 000 ¥ 1 

Wzmocnienie - 2/24 h 10 000 ¥ 1 

Alterator barwy - 2/24 h 25 000 ¥ 1 

Wzorzec wtórny (nielegalne) - 6/7 d 50 000 ¥ 2 

Playback 0,2 4/48 h 45 000 ¥ 1 

Pancerz skórny     

Poziom 1 0,5 4/12 d 6000 ¥ 1 

Poziom 2 1 4/12 d 15 000 ¥ 1 

Poziom 3 1,5 4/12 d 45 000 ¥ 1 

System filtracyjny     

Filtr powietrza Stopień / 10 6/4 d Stopień x 15 000 ¥ 1 

Filtr krwi Stopień / 5 6/4 d Stopień x 10 000 ¥ 1 

Filtr trucizn doustnych Stopień / 5 6/4 d Stopień x 10 000 ¥ 1 

Kończyny     

Proteza 1 4/48 h 50 000 ¥ 1 

Cyberkończyna 1 4/4 d 100 000 ¥ 1 

Zwiększona siła - 6/4 d + (stopień x 150 000 ¥) 1,5 

Wbudowane ISPO-złącze 0,25 6/4 d + 2500 ¥ 1,5 

Wbudowane urządzenie - różna + (4 x zwykła cena) różny 

Sterowniki nerwomięśniowe     

Stopień 1-3 0,1 x stopień 4/10 d Stopień x 10 000 ¥ 1 

Stopień 4-6 0,2 x stopień 4/10 d Stopień x 100 000 ¥ 1 

Stopień 7-9 0,3 x stopień 12/20 d Stopień x 1 000 000 ¥ 1 

Sprzęg sterowania pojazdem     

Poziom 1 2 6/48 h 12 000 ¥ 1 

Poziom 2 3 8/48 h 60 000 ¥ 1,25 

Poziom 3 5 8/48 h 300 000 ¥ 1,5 

Dopalacze     

Poziom 1 2 4/8 d 55 000 ¥ 1 

Poziom 2 3 4/8 d 165 000 ¥ 1 

Poziom 3 5 8/14 d 500 000 ¥ 1 
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TABELA TYPY CYBERDEKÓW 

Model GPSP Wzmocnieni

e 

Pamięć 

operacyjna 

Pamięć 

składowani

a 

Szybkość 

ładowani

a 

WE

/W

Y 

Dostępnoś

ć 

Cena In

de

ks 

Radio Shack PCD-100 2 0 10 50 5 1 4/7 d 6 800 ¥ 1 

Allegiance Alpha 3 1 10 50 5 1 4/7 d 12 600 ¥ 1 

Sony CTY-360 6 3 50 100 20 10 4/7 d 99 400 ¥ 1 

Fuchi Cyber-4 6 3 100 500 20 20 4/7 d 121 400 ¥ 1 

Fuchi Cyber-6 8 4 100 500 50 30 6/7 d 334 500 ¥ 1 

Fuchi Cyber-7 10 4 200 1 000 50 40 10/7 d 1 112 100 ¥ 1 

Fairlight Excalibur 12 5 500 1 000 100 50 22/7 d 5 529 600 ¥ 1 

 

Rozbudowa systemów cyberdecku Dostępność Cena Indeks 

Złącze widza 2/48 h GPSP x 100 ¥ 1 

Odrębna pamięć składowania 2/24 h 1 ¥ x Mp 1 

Ekran 2/24 h 100 ¥ 1 

Koprocesory reakcji    

Poziom 1 6/48 h (GPSP x GPSP) x 100 ¥ 1 

Poziom 2 8/72 h (GPSP x GPSP) x 400 ¥ 2 

Poziom 3 15/7 d (GPSP x GPSP) x 900 ¥ 2 

 

CENY I DOSTĘPNOŚĆ PROGRAMÓW 

Programy persony 

Poziom Dostępność Cena Indeks 

1-3 3/7 d wielkość x 100 ¥ 1 

4-6 6/7 d wielkość x 500 ¥ 1,5 

7-9 12/14 d wielkość x 1000 ¥ 2 

10+ 24/30 d wielkość x 5000 ¥ 3 

Programy użytkowe    

Poziom Dostępność Cena Indeks 

1-3 2/7 d wielkość x 100 ¥ 1 

4-6 4/7 d wielkość x 200 ¥ 1,5 

7-9 8/14 d wielkość x 500 ¥ 2 

10+ 16/100 d wielkość x 1000 ¥ 3 

 

WIELKOŚĆ PROGRAMÓW  

Programy persony Wielkość (w Mp) 

Bud (poziom x poziom) x 3 

Unik (poziom x poziom) x 3 

Maskowanie (poziom x poziom) x 2 

Sensory (poziom x poziom) x 2 

Programy użytkowe  

Analizujący (poziom x poziom) x 3 

Ofensywny (poziom x poziom) x 2 

Przeszukujący (poziom x poziom) 
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Oszukujący (poziom x poziom) x 2 

Deszyfrujący (poziom x poziom) x 2 

Wyceniający (poziom x poziom) x 2 

Medyczny (poziom x poziom) x 4 

Lustra (poziom x poziom) x 3 

Relokacyjny (poziom x poziom) x 2 

Odzyskujący (poziom x poziom) x 3 

Tarcza (poziom x poziom) x 4 

Zamazujący (poziom x poziom) x 3 

Spowalniający (poziom x poziom) x 4 

Zasłona dymna (poziom x poziom) x 2 

 

BIOTECHNOLOGIA 

 Poziom Dostępność Waga Cena Indeks 

Medpakiet 3 2/24 h 3 200 ¥ 1,5 

Materiały do medpakietu - 2/24 h - 50 ¥ 1,5 

Jednostka stabilizująca 2 12/m-c 30 10 000 ¥ 3 

Model DeLuxe 6 16/m-c 35 20 000 ¥ 3 

Usługi DocWagon™      

Kontrakt podstawowy - po zapłacie - 5000 ¥ rocznie - 

Kontrakt złoty - po zapłacie - 25 000 ¥ rocznie - 

Kontrakt platynowy - po zapłacie - 50 000 ¥ rocznie - 

Plastry      

Plaster-antidotum Max 8 6/72 h  Poziom x 50 ¥ 2 

Plaster-stymulant Max 6 2/24 h  Poziom x25 ¥ 1 

Plaster-uspokajacz Max 10 4/48 h  Poziom x 20 ¥ 2 

Trauma-plaster - 4/48 h  500 ¥ 4 

 

WYPOSAŻENIE MAGICZNE 

 Dostępność Cena Indeks 

Fokus konkretnego czaru 4/48 h stopień x 45 000 ¥ 2 

Fokus grupy czarów 5/48 h stopień x 75 000 ¥ 2 

Fokus duchów 4/48 h stopień x 60 000 ¥ 2 

Fokus mocy 6/72 h stopień x 105 000 ¥ 2 

Węzeł czarów 2/48 h 45 000 ¥ 2 

Fokus broni 8/72 h [(zasięg+1) x 100 000 ¥] 

 + stopień x 90 000 ¥ 

3 

 

MATERIAŁY MAGICZNE 

Materiały do przywoływania żywiołu (Siła)/24 h Siła x 1000 ¥ 1 

Materiały do wigwamu świętych przedmiotów (stopień)/24 h stopień x 500 ¥ 1 

Fetysze zużywające się   1 

Do czarów walki 2/24 h 20 ¥ 1 

Do czarów detekcji 2/24 h 5 ¥ 1 

Do czarów leczenia 2/24 h 50 ¥ 1 

Do czarów iluzji 2/24 h 10 ¥ 1 
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Do czarów manipulacji 2/24 h 30 ¥ 1 

Biblioteka hermetyczna (dla dowolnej magicznej umiejętności) 

Komputerowy nośnik (dysk) (stopień)/7 d (stopień x stopień) x 1000 ¥ 2 

Chip (stopień)/7 d (stopień x stopień) x 1200 ¥ 2 

Drukowana (stopień)/14 dni (stopień x stopień) x 2000 ¥ 3 

Fetysze odnawialne    

Do czarów walki 3/24 h 200 ¥ 1 

Do czarów detekcji 3/24 h 50 ¥ 1 

Do czarów leczenia 3/24 h 500 ¥ 1 

Do czarów iluzji 3/24 h 100 ¥ 1 

Do czarów manipulacji 3/24 h 300 ¥ 1 

Materiały do magii rytualnej    

Do czarów detekcji 3/24 h 100 x Siła czaru 1 

Do czarów leczenia 3/24 h 500 x Siła czaru 1 

Do czarów iluzji 3/24 h 100 x Siła czaru 1 

Do czarów manipulacji 3/24 h 1000 x Siła czaru 1 

 

POJAZDY 

Uwaga: pojazdy cechuje ogólny poziom Dostępności równy (cena/10 000). Podstawowy czas równy jest połowie Dostępności 

(z zaokrągleniem w dół) w dniach. Ineks=0,75 dla cen poniżej 10 000 , 1 dla cen do 50 000 ¥ i 2 dla cen powyżej 50 000 ¥ 

 Manewrowość Szybkość Budow

a 

Pancer

z 

Osłona Autopilo

t 

Cena 

POJAZDY NAZIEMNE 

Samochody        

Chrysler-Nissan Jackrabbit 3 25/75 1 0 5 1 15 000 ¥ 

Eurocar Westwind 2000 3 70/210 2 0 2 3 100 000 ¥ 

Ford Americar 4 35/105 2 0 2 2 20 000 ¥ 

Mitsubishi Nightsky 4 45/120 5 3 4 4 250 000 ¥ 

Mitsubishi Runabout 4 25/75 1 0 5 1 10 000 ¥ 

Toyota Elite 4 40/120 4 0 2 4 125 000 ¥ 

Motory        

Dodge Scoot 3 20/60 1 0 4 0 2000 ¥ 

Harley Scorpion 4 50/150 3 3 2 2 15 000 ¥ 

Yamaha Rapier 3 65/195 1 0 1 1 10 000 ¥ 

Poduszkowce        

Chryssler-Nissan G12a 4 40/120 4 0 5 2 500 000 ¥ 

ŁODZIE 

Motorówki        

Aztech Nightrunner 3 25/75 2 0 4 3 30 000 ¥ 

z silnikiem elektrycznym  10/30   8   

Samuvani  Chriscraft Otter 4 15/45 2 0 3 2 20 000 ¥ 

Żaglówki        

Sendanko Marlin 2 20/30 2 0 5 0 15 000 ¥ 

STATKI POWIETRZNE 

Samoloty skrzydłowe        

Cessna C750 5 340/680 3 0 2 2 200 000 ¥ 
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Lear Cessna Platinium 1 4 400/550 5 0 3 3 500 000 ¥ 

Śmigłowce        

Ares Dragon 5 140/320 6 0 3 3 600 000 ¥ 

Federated Boeing Commuter 5 140/320 3 0 3 3 625 000 ¥ 

Hughes Airstar 4 190/260 4 6 3 4 900 000 ¥ 

Hughes WK-2 Stallion 5 170/250 4 0 4 3 300 000 ¥ 

Wojskowe i ograniczonej dostępności 

EFA, warianty 3 950/1900 4 6 4 3 5 000 000 ¥ 

Thunderbirds        

GMC Banshee 3 650/1000 6 18 5 2 zastrzeżony 

Pojazdy służb bezpieczeństwa 

Ares CityMaster 4 30/120 4 12 2 3 500 000 ¥ 

Chryssler Nissan Patrol 4 60/180 3 6 4 3 100 000 ¥ 

GMC Beachcraft Patroller 4 55/165 4 6 5 2 750 000 ¥ 

GMC Riverine 3 30/90 4 6 3 2 125 000 ¥ 

Northrup PRC-42B Wasp 3 65/130 1 0 3 0 220 000 ¥ 

PRC -44B Yellowjacket 4 65/130 2 0 3 0 280 000 ¥ 

Wektorowce        

Federated Boeing Eagle 3 900/1800 5 12 5 3 Zastrzeżony 

POJAZDY ZDALNIE STEROWANE I DOIDY 

 Manewrowość Szybkość Budow

a 

Pancer

z 

Osłona Autopilo

t 

Cena 

Łowca droid * -10% 4 0 3 2 20 000 ¥ 

Pojazd patrolowy 3 35/70 3 6 3 2 10 000 ¥ 

Droid poszukujący 3 35/100 2 0 3 2 15 000 ¥ 

Droid wywiadowczy 4 70 2 0 3 2 10 000 ¥ 

* zob opis pojazdu        

 

UZBROJENIE POJAZDÓW 

 Amunicja Kod Obrażeń Dostępność Cena Indeks 

Działko automatyczne 10 (m) 12Z 12/14 dni 12 000 ¥ 2 

Wyrzutnia 6 (ł) Jak rakieta 15/14 dni 15 000 ¥ 2 

Armatka wodna 20 6S ogł.  15/14 dni 20 000 ¥ 2 

OSPRZĘT RIGGERA 

 Dostępność Cena Indeks 

Adaptacja pojazdu zdalnego 4/72 h 2500 ¥ x Budowa 2 

Adaptacja pojazdu SSP 4/7 dni  2800 ¥ 2 

 

 Stopień Waga Dostępność Cena Indeks 

Dek zdalnego sterowania pojazdem Porty niewolnicze 2 x stopień 4/72 h 5000 ¥ x stopień 2 
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WSPÓŁCZESNY PÓŁNOCNY ZACHÓD 

 

  Kiedy politycy rozdali tę cholerną ziemię Indianom, nie wiedziałem, kogo zabijać 

najpierw: polityków czy Indian. 

 - członek poliklubu Humanis 

 

 Północnozachodnia ćwiartka Ameryki Północnej od zachodu oblana jest Oceanem 

Spokojnym, a góry oddzielają wybrzeża od pozostałej części kontynentu na wschodzie. Pomiędzy 

nimi rozciąga się cała gama krain geograficznych, z równinami, dorzeczami, dolinami i 

mniejszymi pasmami gór. Na Północnym Zachodzie występuje właściwie każde środowisko, jakie 

można znaleźć gdziekolwiek na kontynencie. Lodowce i pustynie, lasy strefy umiarkowanej i 

nieużytki, niczego nie brakuje na tym obszarze.  

 Od Traktatu Denverskiego w 2018 wiele zmieniło się w zachodniej części Ameryki 

Północnej. Pod protektoratem Rdzennych Narodów Ameryki (NAN - Native American Nations) 

większość ziemi powróciła do dawnego naturalnego stanu. Zmniejszone zaludnienie i wpływ 

Przebudzenia stworzyły krajobraz znacznie odbiegający od kurczących się obszarów leśnych 

końca 20. wieku. Wysokim drzewom nie grozi już ścięcie, dają dom populacji naturalnych i 

paranaturalnych zwierząt.  

 Na Północnym Zachodzie wiele zmieniło się równiez pod względem politycznym. Istnieje 

tu obecnie kilkanaście suwerennych państw, z niewielkimi pozostałościami dawnej jurysdykcji 

rządów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dzisiaj dominującymi siłami regionu są różne państwa 

zrzeszone w organizacji Rdzennych Narodów Ameryki i elfijskie królestwo Tir Tairngire. Pośród 

tych potężnych bytów politycznych istnieją mniejsze niepodległe państwa, przede wszystkim 

niepodległy Rdzennie Amerykański naród Tsimshian. 

 

Traktat Denverski 

 Jednym z punktów traktatu Denverskiego było pozostawienie metropleksu 

Seattle-Everett-Tacoma jako części Stanów Zjednoczonych Ameryki, w formie Miasta-Stanu 

Seattle. Suwerenna Rada Plemion zaakceptowała to żądanie, częściowo z powodu znaczenia 

Seattle jako portu, a takze z powodu trudności, jakich przysporzyłoby przywrócenie tego obszaru 

do stanu naturalnego. Kiedy Stany Zjednoczone Kanady i Ameryki (UCAS) zostały rozdzielone na 

skutek secesji Konfederacji Stanów Amerykańskich, Seattle pozostało przy UCAS. 

 Jako ostatnie prawdziwe miasto Północnego Zachodu, metropleks 

Seattle-Everett-Tacoma stał się głównym ośrodkiem koncentracji władzy UCAS w tym regionie. 

Potężny kompleks miejski to ważny ośrodek handlowy, kluczowy dla handlu z członkami NAN, z 

Tir Tairngire i państwami wysp Pacyfiku. Miasto jest samotne, byłe państwa sąsiadujące 

zmniejszyły się, zostały opuszczone lub przyłączone do NAN, Przebudzonych albo do własności 

korporacyjnych. Choć miasto-stan pozostaje formalnie częścią UCAS, więzy te słabną z roku na 

rok, w miarę jak rząd Seattle coraz dogłębniej poznaje uroki niezależności.  
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KRAINY PLEMIENNE  

 Większość obszaru Północnego Zachodu kontrolowana jest przez dobranych członków 

Rdzennych Narodów Ameryki, luźnego związku niepodległych państw. Choć oficjalnie 

Suwerenna Rada Plemion nadal pełni funkcję koordynatora, niewielu członków NAN 

bezwarunkowo poddaje się jej zaleceniom. W miarę postępującego usamodzielnienia państw 

członkowskich, SRP stawała się coraz bardziej nieefektywnym sędzią w wewnętrznych 

konfliktach. Wydaje się, ze wielka nadnaturalna moc, jaką władali szamani Tańca Wielkiego 

Ducha pod wodzą SRP, należy już do przeszłości.  

 NAN skupia państwa o bardzo zróżnicowanych systemach sprawowania władzy. Na 

przykład Zgromadzenie Salish-Shidhe to luźny związek plemion bez formalnej struktury 

rządowej. Choć każdy wódz sprawuje suwerenną władzę w obrębie ziem swego plemienia, nie 

jest on jednak wszechmocnym władcą feudalnym. Wodzowie zgromadzenia rządzą za pomocą 

przykładu i perswazji. Kontrargumenty są częste i oczekiwane; uważa się, że wódz, który nie 

potrafi przekonać innych do swoich racji, nie powinien przemawiać w imieniu swojego plemienia. 

Sprzeciwiający się nie tylko są tolerowani, ale szanowani za swoje opinie. W pewnym sensie 

Salish-Shidhe prezentuje kulturę bardziej jednomyślną niż Japończycy.  

 Pozostałe państwa NAN mają inne formy rządów - od formalnych konfederacji, takich jak 

Zgromadzenie Algonkian-Manitou, do państw korporacyjnych, takich jak Zgromadzenie 

Korporacyjne Pueblo.  

 Zgromadzenie Salish-Shidhe to jedno z największych i najbogatszych państw 

plemiennych Północnego Zachodu. Jego ziemie rozciągają się na niemal cały dawny stan 

Waszyngton. Kiedy kontrola nad zasobami naturalnymi ponownie znalazła się w rękach plemion, 

Zgromadzenie stało się strażnikiem bogatych zasobów mineralnych i leśnych regionu.  

 Zgromadzenie S-S skupia rdzennych Amerykanów, metaludzi (głównie elfy) oraz 

mieszane plemiona dwóch czy trzech innych podgatunków. Przyłączyło się do niego również kilka 

plemion bladoskórych, jak określa się tu ludzi, którzy nie są Amerindianami, ale przyjęli 

indiańską filozofię i sposób życia. Wiele mieszanych plemion ma takich bladoskórych członków.  

 Zgromadzenie S-S to jedno z dwóch państw NAN o wysokim udziale ludności 

metaludzkiej, co znalazło swoje odbicie w jego nazwie. "Salish" określa plemiona rdzennie 

amerykańskie, a "Shidhe" (wymawiane SHE-hee) - dawna irlandzka nazwa dla stworów z legend 

- wskazuje na metaludzi. Drugim takim zgromadzeniem jest Zgromadzenie Algonkian-Manitou.  

 Bez względu na prymitywny często wygląd, większość plemion jest dobrze wykształcona 

i nowoczesna. Wierzą, że ostrożne eksploatowanie zasobów naturalnych nie zakazuje im 

wykorzystania współczesnej techniki, zwłaszcza tej nie zatruwającej środowiska. Paradoksem 

jest, iż najprymitywniej żyjące plemiona to bladoskórzy, którzy odrzucają technikę i starają się 

żyć tak, jak żyli Indianie przed wiekami. 

 

TIR TAIRNGIRE 

 Kiedy większość terenu dawnego Oregonu, a także część dawnych stanów Kalifornia i 

Waszyngton wyzwoliła się spod wszelkiej władzy poza elfijska, wywołało to rozłam w Suwerennej 

Radzie Plemion - toczyły się dyskusje na temat możliwości powstania odrębnego państwa 
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metaludzi. Tymczasem wyłonieni spośród elfów przywódcy nawiązywali już stosunki 

dyplomatyczne na całym świecie. Kiedy w dwa lata później Tir Tairngire stało się członkiem 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, jego suwerenność została potwierdzona bez wątpliwości.  

 Większość pierwotnej populacji Tir Tairngire pochodziła z Północnego Zachodu. 

Metaludzie, głównie elfy i krasnoludy, migrowały do tej nowej ziemi obiecanej, której władcy 

ofiarowali schronienie metaludziom z każdego państwa. Napływ Przebudzonych umocnił 

Wielkiego Księcia Lugh-a Surehand-a, władcę Tir Tairngire, w jego przekonaniu do królestwa 

magii.  

Wielki Książę jest monarchą absolutnym, ma jednak doradców skupionych w Radzie Książąt, do 

której należą władcy absolutni mniejszych obszarów wewnątrz królestwa. Rada liczy piętnastu 

członków; należą do nich głównie elfy, ale są tez dwa krasnoludy, dwa smoki, jeden sasquatch i 

jeden ork.  

 Granice Tir Tairngire są zamknięte, dobrze strzeżone przez technologie, magię i - jak 

mówią - smoki. Wizy wydaje się rzadko, z wyraźnym faworyzowaniem metaludzi. Niewielu 

śmiałków zdołało przekroczyć granicę nielegalnie. Większość z nich została oszołomiona 

niedaleko od punktu przejścia, pozbawiona ostatnich wspomnień i chęci do podjęcia ponownej 

próby. Tir Tairngire zniechęca obecnie do imigracji, choć przyjmuje osobników elfijskie krwi. 

 

INNI SĄSIEDZI 

 Łańcuchy górskie Północnego Zachodu zamieszkane są przez pojedyncze, niezależne 

enklawy orków i innych mniejszości. Większość z nich do meta ludzcy malkontenci i ich ludzcy 

sympatycy. Grupy te są na tyle słabe gospodarczo, że często muszą kraść, by przeżyć.  

 Naród Tsimshian odłączył się od NAN w roku 2053. Jego przywódcy określili to jako 

protest przeciwko secesji Tir Tairngire, lecz stwierdzono później, że od dawna przygotowywali już 

własną secesję. Stali w opozycji do SRP sprzeciwiając się technice i walcząc o wyrwanie narodów 

spod wpływu NAN.  

 Obszar północnego Rockies to dominium Wielkiego Smoka Dunkelzahna. Bestia ma 

legowisko w jeziorze Louise i ściąga haracz z pobliskich ziem będących dawniej kanadyjskim 

parkiem narodowym. Naturalne piękno tego regionu wciąż jeszcze przyciąga turystów - są mile 

widziani, ponieważ ich pieniądze i przelewy w większości trafiają wprost do kufrów smoka. 

Niewiele już pozostało z atmosfery dzikości, która otaczała pierwszych osadników, ale wciąż 

jeszcze nie jest to ogródek dla znudzonych bogaczy. Przypomina teraz średniowieczną krainę z 

powieści fantasy, ze sławnym zamkiem na jeziorze jako główną atrakcją. Gościom przypomina 

się, że w tej krainie fantazji zawsze zwyciężają smoki. 

 

STATUS SEATTLE 

 Metropleks Seattle leży pośrodku ziem Zgromadzenia Salish-Shidhe jako enklawa innego 

suwerennego państwa. Jest to status podobny do tego, jaki miał Berlin Zachodni w czasach 

Zimnej Wojny, z tym że jako potężny port, Seattle przyjmuje towary z całego basenu Pacyfiku. 

Miasto pozostaje raczej w izolacji od reszty kontynentu, choć ma charakter kosmopolityczny. 
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Wszystkie drogi lądowe z i do Seattle wiodą przez ziemie elfów lub NAN. Ruch powietrzny 

ograniczony jest do ściśle ograniczonych i monitorowanych lotów.  

 

PLEMIONA 

 Prezentujemy teraz krótkie notki na temat plemion lokalnych na obszarze Seattle 

 

SALISH 

Główna rasa: ludzie 

Obszar: większa część zachodniego i południowego Puget Sound 

Wódz: Harold Szary Niedźwiedź 

Wódz Szaman: Skaczący Łosoś 

Podstawowa aktywność gospodarcza: rybołówstwo, produkcja energii elektrycznej, 

turystyka 

Filozofia: 

 Salish, tradycyjnie, są handlarzami starającymi się żyć z handlu tym, co daje ziemia. 

Jednocześnie uważnie śledzą wszelkie osiągnięcia techniczne, w poszukiwaniu wszystkiego, co 

mogliby wykorzystać na swoją korzyść. 

 Plemię stanowi największą i najbardziej wpływową grupę w Zgromadzeniu S-S. 

Odpowiada za kontrolę przestrzegania przez Seattle ustaleń Zgromadzenia. W tym celu 

utrzymuje elitarne jednostki Rangerów. Regularne patrole wybrzeża i granic uzupełniają 

systemy szpiegowskie najnowszej generacji. 

 

SINSEARACH 

Główna rasa: elfy 

Obszar: południowo-zachodnia część Seattle, wraz z byłym parkiem narodowym Mount Rainer 

Wódz: Lady Gillian Morningsong, szaman Kojota 

Wódz Czarownik: Lord Ryan Highbrow, mag 

Podstawowa aktywność gospodarcza: płody leśne, rzemiosło, turystyka i hodowla zwierząt 

Filozofia: 

 Tęskniąc do epoki pierwotnych lasów, plemię to chroni naturę i pomaga jej powrócić do 

pierwotnego stanu. Sinsearach w minimalnym stopniu korzystają ze współczesnej techniki, wolą 

polegać na magii i aliansach z innymi Przebudzonymi istotami.  

 Sinsearach to największa i najlepiej zorganizowana grupa elfów w Zgromadzeniu S-S. 

Polityczne i magiczne znaczenie plemienia pomaga mu zachować wpływy po przejściu większości 

elfów z NAN i samego S-S do Tir Tairngire. 

 

MAKAH 

Główna rasa: ludzie 

Obszar: Olympic Penynsula w północno-zachodnim rogu dawnego stanu Waszyngton 

Wódz: George Lodgepole 

Wódz Szaman: Czarna Wydra 
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Podstawowa aktywność gospodarcza: gospodarka leśna 

Filozofia: 

 Makah radują się z odzyskania ziemi. Przejęli użytkowanie lasów z rąk białego człowieka, 

lecz biorą tylko tyle, ile im trzeba, aby zachować odnawialność lasów. Do swych celów używają 

zarówno techniki, jak i magii - w zależności od tego, co akurat jest bardziej skuteczne. 

 Z uwagi na kontrolowany obszar Makah są potężni, choć nieliczni. Opanowanie 

południowego brzegu Juan de Fuca dało im kontrolę nad instalacjami byłej Marynarki Stanów 

Zjednoczonych, w tym bazą łodzi podwodnych Trident. 

 

CASCADE CROW 

Główna rasa: ludzie 

Obszar: większość terenów na wschód od Seattle, aż po szczyty Kaskad. 

Wódz: Fryderyk Orle Oko 

Wódz Szaman: Kobieta Czerwony Bizon 

Podstawowa aktywność gospodarcza: hodowla zwierząt (konie i bydło) i rolnictwo 

Filozofia: 

 Cascade Crow domagają się usunięcia Anglików i Azjatów z Północnego Zachodu, 

kultywując ideę Odrodzenia Równin. 

 

CASCADE ORK 

Główna rasa: orkowie 

Obszar: niewielkie siedliska w Kaskadach, na północ od wschodniej drogi do Seattle. 

Wódz: Pawl Shaggy Mountain (troll) 

Wódz Szaman: Skink (ork) 

Podstawowa aktywność gospodarcza: hodowla owiec, górnictwo, okazjonalne napady na 

podróżujących wschodnią drogą.  

Filozofia: 

 Cascade Ork to niepokorny i kłopotliwy członek Zgromadzenia S-S zaprzeczający 

wszelkim związkom z nielegalnymi akcjami, takimi jak rajdy renegatów czy działania grup nie 

związanych z plemieniem.  

Plemię ma swój udział w przemycie i pomimo upomnień wciąż jest bazą wypadową także dla 

przemytników z zewnątrz działających na terenie Kaskad. 
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SEATTLE 
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 Nie mamy tutaj żadnych problemów społecznych, których nie można by rozwiązać przy 

pomocy paru tysięcy żołnierzy  

  - Marylin Schultz, gubernator Seattle 

 

Informacje podane w niniejszym rozdziale pochodzą z Przewodnika Fromora po kontynencie 

północno-zachodnioamerykańskim: 2051. Dziękujemy autorowi za pozwolenie na przedruk 

stron dotyczących Seattle. 

 

Chociaż Seattle nie należy już do centrów handlowych jak w 20. wieku, to nadal jest silnym i 

ważnym miastem. Dzisiejsza metropolia rozciąga się od Everett do Tacoma, obejmując 4570 

kilometrów kwadratowych wzdłuż brzegów Puget Sound. Pozostaje enklawą Zjednoczonych 

Stanów Kanady i Ameryki, podróżni nie muszą martwić się więc o paszporty czy pozwolenia na 

pobyt, jeśli tylko pozostają w obrębie miasta. Otoczone przez Zgromadzenie Shalish-Shidhe, 

Seattle jest ruchliwym portem, wciąż istotnym oknem na Orient.  

 

DROGI DO SEATTLE 

 Dla bogatych podróżnych albo tych, których rachunki płaci korporacja, istnieją regularne 

codzienne połączenia lotnicze z Międzynarodowym Portem Lotniczym Seattle-Tacoma. Odprawy 

celne przebiegają sprawnie; przeciętny podróżny przeczekać musi jedynie czas dokładnej 

kontroli bagażu w poszukiwaniu kontrabandy. Całość procedur związanych z opuszczeniem 

lotniska nie przekracza godziny. SeaTac odnotowuje małą liczbę incydentów przemocy.  

 Od czasu rozbudowy portu w 2042 

SeaTac może obsługiwać połączenia transorbitalne z innymi wielkimi lotniskami świata. Tego 

typu połączenia nie są jednak regularne, należy więc każdorazowo kontaktować się wcześniej z 

biurem podróży, by uzyskać informacje o planowanym rozkładzie lotów i wolnych miejscach.  

 Porty morskie Seattle obsługują ponad 1800 statków rocznie. Podróżni chcący opuścić 

strefę wolnocłową portu morskiego powinni zgłosić się w Kompleksie Wyjściowym w ciągu trzech 

godzin od przybycia do doku.  

 Zgromadzenie Salish-Shidhe usankcjonowało trzy główne drogi lądowe do Wolnego 

Miasta Seattle, określane jako droga północna, południowa i wschodnia. Droga północna i 

południowa biegnie trasą dawnej Autostrady Międzystanowej US nr 5. Droga wschodnia to dawna 

I-90 prowadząca do Zespołu Centrów Handlowych Yakima w Ellensburgu, gdzie łączy się z 

I-82/84.  

 Inne środki transportu z Kalifornii dostępne są dzięki Ressha Corporation prowadzącej 

superszybki pociąg tubowy z Seattle do San Francisco. To jedyna kolej osobowa obsługująca 

miasto. Połączenia są regularne, ale często zdarzają się opóźnienia spowodowane awariami w 

tubach. Podróż jest szybka i wygodna, zajmuje około dwóch godzin, nie umożliwia jednak 

podziwiania krajobrazów Północnego Wschodu. Nawet poza zakazanym terenem Tir Tairngire, 

tuba z przyczyn technicznych pozostaje matowa.  
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 Podróż poza drogami wskazanymi przez Zgromadzenie Salish-Shidhe nie jest polecana. 

Zgromadzenie zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu do swoich terenów. Patrole 

drogowe S-S są uzbrojone i odwołują się do argumentu "istotnych powodów".  

 

RZĄD 

 Władza w Seattle jest demokratyczna. W wyborach, podobnie jak na całym obszarze 

UCAS, biorą udział ewidencjonowani obywatele miasta głosujący poprzez telekomy w pierwszy 

czwartek listopada. Seattle cechują żywiołowe, krzykliwe wręcz kampanie wyborcze.  

 Gubernator sprawuje w mieście najwyższą władzę wykonawczą przez okres czterech lat. 

Nie istnieje ograniczenie co do możliwej liczby reelekcji urzędującego gubernatora. Aktualnie 

stanowisko to piastuje już czwartą kadencję Marylin Schultz. 

 Gubernatora wspomagają dwa ciała doradcze: Gabinet i Kongres. Członkowie Gabinetu 

mają sześcioletni okres kadencji i tworzą zespół powołany do natychmiastowego działania. 

Kongresmani cieszą się dwuletnią kadencją. Stanowią oni ciało ustawodawcze zatwierdzające 

rozporządzenia gubernatora i Gabinetu. Członkowie Kongresu - poza członkami-obserwatorami 

desygnowanymi przez Zgromadzenie Salish-Shidhe - są wybierani.  

 Wszyscy zarejestrowani wyborcy opłacają podatki miejskie. Pozostałe dochody budżetu 

miasta pochodzą z opłat podróżnych, ceł tranzytowych, podatków od robotników pozamiejskich, 

opłat licencyjnych od podmiotów gospodarczych i dotacji. Miasto opłaca z tych dochodów 

publiczne usługi niezależnych korporacji. Głównymi zleceniobiorcami są: 

 Usługi policyjne: Lone Star Security Services 

Ochrona przeciwpożarowa: Franklin Associates, Inc. 

 Sanitariaty: różni zleceniobiorcy dzielnicowi 

 Utrzymanie utensyliów publicznych: Shiawase Envirotech 

 Publiczne bazy danych: Renraku Computer Systems 

 Obsługa sieci telekomunikacyjnej: Sony Tech 

 Energia elektryczna: Gaeatronics (Zgromadzenie Salish-Shidhe), Shiawase Atomics 

 

GWARDIA METROPLEKSU SEATTLE 

 Jako miasto-stan Stanów Zjednoczonych Kanady i Ameryki, Seattle ma prawo do ochrony 

wojskowej tego państwa. W praktyce miasto broni Gwardia Metropleksu, w której rekrutacja i 

szkolenie odbywa się na miejscu, choć oficjalnie jednostka ta jest częścią armii UCAS. 

 

DANE DEMOGRAFICZNE 

Populacja: ponad 3 000 000  

 Ludzie: 63% 

 Elfy: 13% 

 Krasnoludy: 2% 

 Orkowie: 19% 

 Trolle: 2% 

 Inni: 1% 
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Gęstość zaludnienia: ponad 500 osób na kilometr kwadratowy 

Dochód na 1 mieszkańca: 24 500 ¥ 

Udział ludności poniżej progu ubóstwa: 32% 

Udział osób umieszczonych na Liście Aktywnych Gospodarczo czasopisma Fortune: 

1% 

Udział osób z przynależnością korporacyjną: 52% 

Liczba szpitali: 51 

Środki dojazdu do pracy: 

 Pojazd o spalaniu wewnętrznym: 2% 

 Indywidualne pojazdy elektryczne sterowane przez sieć: 41% 

 Inne pojazdy elektryczne sterowane przez sieć: 20% 

 Metro: 23% 

 Pracujący w domu: 12% 

 Inne: 2% 

Poziom przestępczości: 18 na 1000 na rok 

Wykształcenie: 

 Ekwiwalent High School: 54% 

 Ekwiwalent college’u: 30% 

 Certyfikaty studiów wyższych: 10% 

 

Seattle wykorzystuje też swoje położenie w sercu ziem Zgromadzenia Shalish Shidhe, licząc na 

utrzymanie przez S-S i NAN stabilizacji w regionie.  

 W skład gwardii wchodzi piechota zmechanizowana w sile trzech batalionów oraz 

kompania obrony powietrznej. Żołnierze gwardii to zbieranina zawodowców i rezerwistów. Ich 

wyposażenie ustępuje sprzętowi różnych służb ochronnych korporacji czy najemnej policji. 

Oficerowie sztabowi i polowi wywodzący się z armii UCAS, byłych najemników i protegowanych 

polityków podlegają rotacji pomiędzy trzema batalionami, choć dowódca batalionu jest zwykle 

oficerem UCAS. System ten nie służy najlepiej utrzymywaniu sprawności i morale żołnierzy, a 

generalnie przyczynia się do tego nie w pełni etatowy charakter gwardii. 

 Pierwszy Batalion dysponuje 15 pojazdami Ares Citymaster - 10 z nich to miejskie 

pojazdy szturmowe, 5 przystosowanych jest do obrony powietrznej. Batalion Drugi ma 15 

standardowych citymasterów. Batalion trzeci wyposażony jest w środki transportu 

powietrznego: 10 przystosowanych wiropłatów Federated Boeing Commuter i dwa Aresy 

Dragony. 

 Gwardia może przystąpić do akcji na rozkaz gubernatora lub Gabinetu, ale Kongres musi 

ratyfikować tę decyzję w ciągu 48 godzin. Jeśli to nie nastąpi, wyciągnięte będą surowe 

konsekwencje wobec tych, którzy wydają rozkaz użycia Gwardii. W przypadku mobilizacji sił 

zbrojnych UCAS Gwardia przechodzi pod ich bezpośrednie dowództwo wojskowe. 

 

INFORMACJE DLA TURYSTÓW 
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 Podróżni chcący przekroczyć granice miasta muszą mieć kartę tranzytową. Te "błękitne 

bilety" wydawane są przez Zgromadzenie Salish-Shidhe i ważne jedynie przez ograniczony czas. 

Można je nabyć w konsulacie i należy nosić przypięte w widocznym miejscu przez cały czas 

pobytu na terenie poza miastem.  

 Goście poszukujący korzystnej pracy mają obowiązek wykupienia tymczasowej karty 

pracowniczej w urzędzie miejskim. Zezwolenia na pracę są podobne do czerwonej karty 

rezydentów miasta. Pozbawione są jednak koloru; przyjmują wszelkie płatności na rzecz 

posiadacza, natychmiast potrącając należne miastu podatki.  

 Karty korporacyjne - złote lub zielone - honorowane są we wszelkich prestiżowych 

obiektach w mieście. 

 

POMOC MEDYCZNA 

 Obszar Seattle obsługuje osiem szpitali połączonych systemem Emergency Alert TM. 

Działa tez wiele korporacji medycznych, dając możliwość wyboru opieki, a także zapewniając 

dodatkowe miejsca w razie katastrof. Wyjąca karetka DocWagon™ jest częstym widokiem, jak w 

większości dużych miast. 

 

POMOC PRAWNA 

Pomoc prawną i obronę można uzyskać za pośrednictwem Północnoamerykańskiego Zrzeszenia 

Adwokatów (PAZA) pod następującymi numerami: 

 Ogólny: 555-5LAW 

 Linie Specjalne: 

 Orkowie: 555-ORKS 

 Elfy: 555-ELFS 

 Rdzenni Amerykanie: 555-TRIB 

 

PUBLICZNE BAZY DANYCH 

 Publiczne bazy danych oferują biblioteki, czas, pogodę, wiadomości lokalne oraz 

informacje ogólne dostępne po uiszczeniu nominalnej opłaty. Mili i skuteczni eksperci Renraku 

Corporation skierują odbiorcę do dowolnej dostępnej publicznie informacji. 

 

USŁUGI RATUNKOWE 

 Służby policyjne, ratunkowe i straż pożarną miasta Seattle można wezwać po wykupieniu 

standardowego międzynarodowego systemu PANICBUTTON. Dowolny telekom Seiko (lub 

kompatybilny) natychmiast łączy zainteresowanego z centralą systemu. Osoby bez telekomu 

mogą skorzystać z żółtych i czerwonych skrzynek PANICBUTTON rozmieszczonych na mieście. 

Oczywiście nadużycie jest zarówno federalnym, jak i lokalnym wykroczeniem. 

 

PODRÓŻ PO SEATTLE 
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 Pomimo odcięcia od sieci autostrad Seattle posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę 

wewnętrznej komunikacji kołowej. Podstawą jest sterowany komputerowo system o 

limitowanym dostępie pozwalający kierowcom na podłączenie elektrycznych samochodów i 

korzystanie z dobrodziejstwa automatycznego kierowania ruchem. Koszty energii 

wykorzystywanej przez system są minimalne, gdyż dolicza się je do opłat licencyjnych 

użytkowników. Minęły już czasy nieefektywności pierwszych systemów tego typu - system 

Seattle jest wydajny i bezpieczny. Wokół sieci powstały kompleksy handlowe ze stacjami 

ładowania energii i parkingami. Drogi publiczne są dobrze utrzymane, pełne samochodów 

elektrycznych, motocykli i autobusów. Wciąż jeszcze używa się samochodów spalinowych, lecz z 

uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie środowiska wykorzystuje się je tylko dla celów 

biznesu lub sytuacji, gdy niezbędna jest duża prędkość.  

 Słynne metro Seattle, ograniczone niegdyś do ruchu pomiędzy centrum a dalszymi 

dzielnicami, zostało niedawno rozbudowane i ulepszone. Obecnie obejmuje miasto pierścieniem, 

obsługując Renraku Arcology i inne osiedla mieszkalne. Goście mogą mieć niejakie problemy z 

uzyskaniem biletów, gdyż metro jest bardzo popularnym środkiem transportu i często bywa 

przeciążone przez posiadaczy biletów terminowych. 

 Renraku Arcology, jak i inne kompleksy korporacyjne, ma własne platformy lądowań dla 

wewnątrz- i pozamiejskich pojazdów powietrznych. W przeciwieństwie do innych korporacji, 

Renraku utrzymuje trzy publiczne platformy z pełną obsługą i garażami, za rozsądną cenę i z 

wysokim standardem usług.  

  

MEDIA I ROZRYWKA 

 

 Najpopularniejsze wydarzenia kulturalne Seattle to letni Festiwal Morski, wyścig łodzi 

motorowych o Złoty Puchar na jeziorze Waszyngton, doroczna Wystawa Koni Zgromadzenia 

Salish-Shidhe na terenach dawnych Wyścigów Konnych w Renton (południowa część Seattle). 

Bilety na tę ostatnią imprezę połączoną z wyścigami, targami i pokazami jeździectwa można 

nabyć w konsulacie S-S trzy miesiące przez imprezą.  

 

 Stadion Kingdome wciąż jest siedzibą wielu tradycyjnych drużyn sportowych 

reprezentujących baseball (Mariners), futbol (Seahawks) i koszykówkę (Super Sonics). Ostatnio 

popularność wśród sportowych drużyn Seattle zyskuje zespół Timber Wolves Combat Biker i 

drużyna Urban Brawl Screamers. Informacje o meczach i biletach można uzyskać w publicznej 

bazie danych.  

Omnidome pod władaniem Renraku Corporation rozbudował się, by pomieścić największy na 

Północnym Zachodzie teatr tridi. Poleca się rezerwację biletów z wyprzedzeniem.  

 Poza rolą stadionu sportowego, Kingdome jako sala koncertowa jest miejscem wielu 

wydarzeń muzyki popularnej i klasycznej. W sierpniu odbywają się tu główne koncerty Letniego 

Festiwalu Jazzowego, któremu towarzyszy wiele imprez na terenie całego miasta. Jak w każdym 

mieście, muzyczne gwiazdy wieczoru w popularnych klubach zmieniają się szybko, ale prawdą 

jest, że atmosfera Seattle przyciąga wielu najgorętszych rocker-ów. Seattle to również dom 
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ekscentrycznej mega-popularnej grupy Concrete Dreams. C-Dreamerzy, miejscowi i 

importowani odwiedzają masowo kluby, w nadziei, ze trafią na jeden ze słynnych 

improwizowanych występów swoich idoli. Te nieformalne pokazy to jedyne występy grupy od 

sześciu lat.  

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

  

 Najbardziej charakterystycznym elementem Seattle pozostała Space Needle, a warto ją 

odwiedzić nawet bardziej niż dawniej. Znakomita restauracja na szczycie, "Ucho Igielne", oferuje 

pięciogwiazdkowe posiłki, a stali bywalcy to elita miejscowych czarowników. Tak więc w środku 

widoki są nieraz równie zachwycające, jak panorama miasta na zewnątrz.  

 Piramida Aztechnology wznosi się na wschodnim krańcu miasta. Budynek 

architektonicznie przypominający antyczne piramidy Azteków dawnego Meksyku, jest 

oszołamiający, nawet ze współczesnymi dodatkami do swej formy - takimi jak lądujący na 

szczytowej platformie helikopter. Budowla rzadko bywa otwarta dla zwiedzających.  

 

PUSTKOWIA 

 - ze wstępu do czwartej części nie ukończonej serii Woody Bernsteina "Dreamtime 

Garbage", 5 kwietnia 2050 

 

 Gubernator nie chciałby, aby turyści znali prawdę, ale nie wszystko jest takie piękne w 

wielkim metropleksie Everett-Seattle-Tacoma. Brudna prawda jest taka, że miejska dzicz rośnie 

na zalesionym Północnym Zachodzie. Tak, Virginio, ta sama choroba, która toczy wiele miast 

Wschodu, jest również i tutaj.  

 Miasto, które przyniosło światu "złe dzielnice", teraz zastępuje je pustkowiami.  

 Slumsy rozprzestrzeniają się na opuszczonych terenach, tworząc labirynty domów 

biedaków, wyrzutków odtrąconych przez korporacje. Ci ludzie są zapomniani, zagubieni, to 

duchy z ciała i krwi snujące się po ludzkim marzeniu o miejskim dobrobycie.  

 A plemiona - gdzie jest ich szumne dbanie o Człowieczą Kondycję? Przeganiają tych ludzi 

z dobrej ziemi, pozostawiając ich w desperacji na korporacyjnym betonie, wśród 

zapieczętowanych budynków i zasieków z drutu kolczastego. Wszystko to ma miejsce dlatego, że 

leży w czyimś interesie. 

 Pustkowia służą jako poligony doświadczalne, gnojowiska i miejsca sekretnych spotkań. 

Poza światłami miasta i z dala od Przebudzonych lasów, szczury betonu biegają z leśnymi 

szakalami. Kryją się w cieniach Pustkowi, dokonując ciemnych interesów. Dla tych ludzi 

Pustkowia to rynek kupna i sprzedaży człowieczeństwa.  

 Tymczasem mieszkańcy Pustkowi stają się podobni do zwierząt pragnących tylko miejsca 

na sen i następnego posiłku. Nawet tanie zestawy video, bary sojowe i papierowa odzież 

rozdawana przez korporacyjne Sekcje Pomocy Społecznej jest niczym wobec prawdziwych 

problemów.  
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 Chodź ze mną i spotkaj tych ludzi. W głębi duszy są oni tacy sami jak my. Chodź, a 

zrozumiesz... 

 

 Orkijskie Podziemie jest ulubionym celem gości szukających mocnych wrażeń.  

 Zamieszkujący je członkowie społeczności orków oferują turystom wycieczki po starym 

Seattle - obszarach miasta jak sprzed wieku. Pokazują tunele i życie ich mieszkańców. 

Wymagane jest zrzeczenie się prawa do skargi na pilota.  

 Najnowsza wielka inwestycja w dzielnicy handlowej Seattle to Renraku Arcology. Choć 

jeszcze nie ukończona, budowla przytłacza swym ogromem. Mieści dość prywatnych kwater dla 

małego miasta. Publiczne kompleksy handlowe na pierwszych pięciu piętrach, olbrzymie akwaria 

i farmy glonów, a takze pełen życia Club Quarter pozostawiają razem niezapomniane wrażenia. 

Wycieczki po publicznych pomieszczeniach Renraku odprawiane są co godzina spod Centralnego 

Punktu Informacyjnego na Promenadzie 3.  

 Zgromadzenie Salish-Shidhe również oferuje zorganizowane wycieczki po swych 

terenach. W zależności od pogody i innych warunków regularne trasy obejmują Puget Sound, 

wioskę indiańską Tilicum, Forest Walks oraz odwiedziny niektórych czynnych wulkanów (to 

ostatnie wymaga zrzeczenia się praw do odszkodowań). Miejscowi przewodnicy znani są ze swej 

wiedzy i komunikatywności.  

 

WŁASNOŚCI PLEMIENNE 

 Imponujący konsulat jest jedynym śladem formalnej obecności Zgromadzenia S-S w 

granicach metropleksu Seattle. Budynek ten - architektonicznie nawiązujący do tradycyjnego 

domu Salish, lecz potężnej wielkości - spełnia nie tylko funkcje ambasady, ale też centrum 

kultury. Mile widziani są goście nie należący do plemion. Wycieczki po publicznej części budynku 

obejmują wspaniałe pokazy neoplemiennych artefaktów.  

 Plemiona posiadają w Seattle wiele innych posiadłości i przedsiębiorstw, które są 

własnością indywidualną lub rodzinną. Konsulat prowadzi rejestr tych przedsiębiorstw i 

nieruchomości i w razie potrzeby organizuje spotkania zainteresowanych stron z obu państw.  

 

WŁASNOŚCI KORPORACYJNE 

 Profile wielu narodowych, międzynarodowych i ponadnarodowych korporacji, które mają 

swoje biura w Seattle, dostępne są w publicznych bazach danych. Podano w nich dostępne 

terminy ewentualnych wycieczek. Większość korporacji udostępnia w swoich głównych biurach 

serwisy informacyjne. Można tam równiez obejrzeć ich wyroby.  

 

SEATTLE WŚRÓD CIENI 

 Jak wszystkich dużych miast, tak i Seattle nie ominęła fala przestępczości, zarówno 

zorganizowanej, jak i indywidualnej. Największe w mieście syndykaty to oddziały yakuzy - 

japońskiej międzynarodowej siatki przestępczej. Inne międzynarodowe organizacje również 

zakorzeniły się w mieście, w tym triady i przeróżne tongi. Większość ludzi słyszała o mafii, lecz 

większość ludzi nie ma nawet pojęcia o najnowszych organizacjach, jak Pierścienie Seoulpa.  



 443 

 Największym problemem stróżów prawa z Seattle jest yakuza. Wczesne lata stulecia 

przyniosły odwrót tych kryminalistów od stylu Japonii pod władzą szogunów. Wielu żołnierzy 

yakuzy nosi miecze, ale pozostają otwarci na wszelkie nowe techniki, technologie i nowe okazje 

do przestępstw. Yakuza dysponuje zwykle najnowocześniejszą bronią. Najlepszą bronią policji w 

walce z yakuzą jest jej własna klanowość. Ponieważ yakuza powraca do korzeni, syndykat 

zamyka się dla obcych. Wygnanie koreańskich żołnierzy yakuzy może być przyczyną rozwoju 

Pierścieni Seoulpa.  

 Yakuza to związek gangów funkcjonujących jak tradycyjne japońskie społeczeństwo - 

raczej w formie sieci zobowiązań i oczekiwań niż bezpośrednich poleceń. Aktualny oyabun 

Seattle, czyli szef gangu, jest winien przysługi innym oyabunom, zwłaszcza z San Francisco, 

Hawajów i Chiby. Ma równiez zobowiązania wobec wielkiego szefa, oyabuna oyabunów. Pomimo 

to nie odpowiada przed nikim za swoje działania. Kontroluje swój własny gang w Seattle, którego 

liczebność szacuje się na kilkanaście tysięcy członków, ale nie ma bezpośredniego wpływu na 

inne gangi yakuzy w mieście. Wydaje się więc, że trudno mu przeprowadzić jakąś 

skoordynowaną akcję, ale japońska mentalność pozwala tym gangom na współpracę z 

przerażającą skutecznością. Co więcej, infiltracja korporacji przez yakuzę daje tej ostatniej 

dostęp do olbrzymich zasobów bojowych i informacyjnych. 

 Organizacja mafii była niegdyś podobna, ale podstawy jej siły uległy erozji. Napływ 

Azjatów i Przebudzonych oraz odrodzenie kultury Indian osłabiło mafię, zmuszając ją do 

reorganizacji. Obecnie przypomina ona pojedynczą, ponadnarodową korporację, często 

nazywaną przez członków Rodziną. Choć wciąż silna, mafia nie kontroluje już działalności 

przestępczej w Ameryce Północnej. 

 Pierścienie Seoulpa przypominają koreańskie gangi końca 20. wieku, choć nie są obecnie 

bardziej koreańskie niż mafia sycylijska. Każdy Pierścień jest organizacją małą i 

samowystarczalną, ale stworzoną w oparciu o wspólną kulturową formę pewności siebie, taktykę 

żelaznej dłoni i więzy krwi. Po czystce rasowej w yakuzie, otworzyły się, a nie odizolowały, 

tworząc najsilniej mieszaną organizację przestępczą. W rezultacie powstała krzyżówka 

przypominająca bandę z Dzikiego Zachodu połączoną z interesem rodzinnym. Pierścień tworzy 

się wokół jednej, wpływowej osoby i często rozpada po jej śmierci. Choć pierścieniom brak potęgi 

yakuzy, mają wpływy i zdolność wywoływania strachu nieproporcjonalną do swej wielkości. Jeśli 

jednak Pierścienie Seoulpa skonsolidują się, stanowić będą zagrożenie dla kryminalnej wyższości 

yakuzy.  

 Poza organizacjami przestępczymi istnieje też dzika zbieranina przestępców niezależnych 

- od piratów kradnących dane do shadowrunnerów przemykających pojazdami przemytniczymi 

na małej wysokości ponad ziemiami Zgromadzenia.  

 

UWAGI AUTORÓW 

 

P. Dlaczego FASA wydała drugą edycję podręcznika SHADOWRUN? 

 A. Aby wysuszyć kieszenie klientów. 

 B. Bo wszyscy wydają drugie edycje. 
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 C. Bo w swoim czasie wydawało się, ze to dobry pomysł. 

 D. Z wszystkich powyższych powodów. 

 E. Z żadnego z powyższych powodów. 

 

O. Odpowiedź brzmi E. Z żadnego z powyższych powodów. 

 W rzeczywistości FASA zdecydowała się na drugie wydanie podręcznika Shadowrun z 

kilku przyczyn, wszystkich zgłaszanych przez graczy. 

 Kiedy w roku 1989 powstał system Shadowrun, przeznaczono go dla konkretnego 

odbiorcy - posiadającego przynajmniej kilka lat doświadczenia w grach fabularnych i znającego 

więcej niż jeden system. Od momentu ukazania się na rynku Shadowrun sprzedawał się 

nadzwyczaj dobrze, mając znacznie szerszy od zakładanego odbiór. Wielu doświadczonych 

graczy było zadowolonych z gry i jej suplementów, ale Shadowrun przyciągnął też graczy, 

którzy nie mieli żadnego doświadczenia w stosowaniu reguł dotyczących sprzętu wysokiej 

technologii czy organicznych systemów magii, a przecież Shadowrun czasami stawał się 

oślepiającą mieszanką tych dwu tematów. 

 Nowi gracze potrzebowali zasad gry wyjaśnionych w prostszy, bardziej bezpośredni 

sposób, z większą liczbą przykładów. Co ważniejsze, potrzebowali równiez głębszego wyjaśnienia 

przyczyn niektórych rozwiązań w systemie gry. I wreszcie, niemal wszyscy gracze sygnalizowali 

potrzebę użytecznego, solidnego indeksu.  

 Wierzymy, że uporządkowana edycja systemu Shadowrun przedstawia zasady w 

łatwiejszy, bardziej przystępny sposób. Nowy układ i sposób prezentacji powinien ułatwić 

graczom i mistrzom gry naukę i zrozumienie zasad, a także późniejsze korzystanie z książki. 

Procedura walki jest jasna i prosta, tak że nawet początkujący mistrz gry może wykorzystać 

podaną sekwencję krok po kroku.  

 Zwłaszcza rozdział poświęcony magii zyskał na dodatkowych wyjaśnieniach dołączonych 

do reguł i pokazujących, co stoi za rzutami kośćmi. Ponieważ magia w systemie Shadowrun 

działa inaczej niż w innych systemach, poznanie logiki magii i przyczyn takiego, a nie innego 

funkcjonowania czarów powinno ułatwić mistrzom gry rozwiązanie sytuacji pozostających poza 

regułami, jakie - jak wiadomo - stwarzają gracze.  

 Nastąpiły też pewne zmiany zasad uwzględniające trzy kolejne lata przemyśleń i testów, 

które poświęciliśmy systemowi po jego publikacji. Początkowo testowany przez 20 do 30 graczy 

i mistrzów w całych Stanach, Shadowrun po wydaniu został wzięty w obroty przez ponad 100 

000 graczy. Wielu z nich zadało sobie trud powiadomienia nas o swoich opiniach co do zasad gry, 

zwłaszcza w kwestiach, które ich zdaniem można by poprawić. Szczegółowo przeanalizowaliśmy 

każdą uwagę i krytykę i uwzględniliśmy je. 

 W odpowiedzi na wszystkie listy (przepraszamy za opóźnienia), telefony i rozmowy na 

konwentach, przystąpiliśmy do poprawiania systemu Shadowrun, zdecydowani uczynić go 

lepszą grą, a nie z samej chęci sprzedaży większego nakładu książek.  

 System walki został przerobiony tak, by działał szybciej i prościej niż w pierwszej edycji. 

Strzelaniny są teraz zabójcze, ale zasady proponują też system dostosowywania śmiertelności 

gry do potrzeb konkretnej grupy graczy. Sekwencja Rundy Walki została lepiej wyjaśniona, aby 
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dać graczom lepsze pojęcie o tym, co mogą robić ich postaci, a czego nie. Zarówno walkę, jak i 

magię skorygowano w celu lepszego utrzymania równowagi w grze, do obu też dołączono 

sugestie, jak dostosować je do konkretnego stylu gry.  

 Większość rozdziałów w nowym podręczniku uwzględnia udoskonalenia poczynione w 

publikowanych suplementach do gry Shadowrun. Zmiany te są również wynikiem dalszej pracy 

autorów i sugestii graczy. 

 Ze wszystkich opublikowanych do tej pory suplementów tylko jeden, Księga magii, 

zostanie napisany na nowo, by doprowadzić do zgodności z zasadami drugiej edycji. W 

następnym rozdziale pt.: Aktualizacja suplementów podajemy wszelkie informacje potrzebne 

do dostosowania suplementów do drugiego wydania podręcznika Shadowrun. 

 Druga edycja Shadowrun opisuje wiele dodatkowych zasad, rozwinięć i objaśnień 

dotyczących magii, pierwotnie stworzonych przez Paula Hume’a dla Księgi magii, które czynią 

pierwszą wersję tej książki zbędną. Zastąpi ją druga edycja Księgi magii, napisana zgodnie z 

zasadami drugiej edycji gry i zawierająca też nowe reguły. 

 Mamy nadzieję, że drugie wydanie Shadowrun będzie realizacją wszystkich naszych 

zamiarów i jeszcze czymś więcej. Lecz wciąż jeszcze niektórzy gracze i mistrzowie gry mogą 

twierdzić, że zmieniło się zbyt mało lub za dużo, albo że zmiany pchnęły grę w złym kierunku. Jak 

zawsze gracze ci powinni wykorzystać to, co im się podoba, ignorując resztę, tak aby reguły 

odpowiadały ich grze. W końcu nieważne, jak grasz, ważne, żebyś grając w nią dobrze się bawił. 

 

AKTUALIZACJA SUPLEMENTÓW 

 

 Gracze mający już doświadczenie w systemie Shadowrun mogą skorzystać z poniższych 

danych, by skorygować posiadane suplementy z regułami drugiej edycji gry Shadowrun (SRII). 

Poniższe informacje dotyczą Street Samurai Catalog, The Grimoire, Paranormal Animals of North 

America, London Sourcebook, Virtual Realities, Rigger Black Book, Shadowbeat i Shadowtech. 

Większość informacji przedstawiona w Grimoire (Księdze magii) zawarta jest w drugiej edycji 

podręcznika Shadowrun. 

 Na zakończenie tego rozdziału załączamy sugestie dla mistrzów gry dotyczące 

dostosowywania wydanych poprzednio przygód do nowych zasad.  

 

STREET SAMURAI CATALOG 

 

 Tabela sprzętu zamieszczona w tym rozdziale podaje Kod Obrażeń wszystkich broni 

opisanych w Street Samurai Catalog (SSC). 

 Dla broni szokowych korzystamy z zasad z SRII w miejsce zasad podanych przy broni w 

SSC. 

 Wszystkie specjalne modyfikacje kompensatorów odrzutu podane przy broni w SRII są 

unikalne dla tej broni. 

 Niezależnie od wskazań przy broni korzystamy z reguł SRII dotyczących trybu ognia. 
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 Wszystkie rodzaje broni mają obecnie spusty reakcyjne (tam, gdzie to możliwe). Odnosi 

się to do zmienionej zasady Akcji (1 Akcja Prosta = 1 strzał) i nie pozwala broni na żaden 

dodatkowy strzał.  

 Amunicja Firepower (SSC, s. 35), pomyślana pierwotnie jako zapewnienie równowagi 

ciężkim pistoletom, nie jest już dostępna. Zmieniono odpowiednio wszystkie kody ciężkich 

pistoletów. 

 Magazynki wydłużone (SSC, s. 34) opisano w podręczniku SRII. 

 Zastosowanie celownika Ultradźwiękowego (SSC, s. 36) obniża o połowę modyfikatory 

widoczności za słabe światło, ciemność i niewidzialność.  

 Miniguny (SSC, s. 58) strzelają 15 pocisków na Akcję Złożoną i obowiązują je zasady 

odrzutu dla broni ciężkiej. 

 Przy broni Narkojet (SSC, s.62) korzystamy z normalnych zasad walki na dystans, 

zamiast reguł podanych w SSC. Jednak w teście rzucamy kości tylko z Puli Walki, bez kości 

Budowy. Jeśli test się udał, postać wykonuje Test Budowy wobec toksyny w celu osłabienia jej 

działania, ale ani kości z Puli Walki, ani też pancerz nie są w tym teście pomocne.  

 Amunicja APDS (SSC, s. 63) zmniejsza o połowę wartość Pancerza Balistycznego i Bariery 

(tylko przy strzałach przez nią). Pancerze pojazdów zmniejszają Siłę amunicji APDS o połowę jej 

wartości (z zaokrągleniem w dół) i zmniejszają Poziom Obrażeń o jeden poziom. 

 Granaty IPE (SSC, s. 66) nie są już dostępne. 

 Tarcze policyjne do tłumienia zamieszek nie dodają kolejnych kości (dawniej dostępnych 

przez usuniętą obecnie Pulę Uniku). Mają one kod Obrażeń (przy popchnięciach) (SIŁA) L Ogł. 

 Cybernetyczna broń palna nie ma już kosztu Esencji. Wesołych Świąt.  

 Pojazdy funkcjonują według opisu albo z SRII, albo z Rigger Black Book. Informacje w 

SRII uważa się za najbardziej aktualne.  

 

TABELA SPRZĘTU 

BROŃ 

BROŃ RĘCZNA 

        

 Ukrycie Zasięg Kod 

obrażeń 

Waga Dostępność Cena Wskaźnik 

uliczny 

Broń Ostra 

Ares 

Monosword 

3 1 (Siła+3) S 2 4/24 h 1000 ¥ 1 

Centurion 

Laser Axe 

2 1 (Siła) C 5,2 6/48 h 3500 ¥ 0,5 

Combat 

Axe 

2 2 (Siła) S 2,0 3/24 h 750 ¥ 2 

Thrusting 

Point 

- 0 (Siła + 2) L - - - - 
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Survival 

Knife 

6 0 (Siła + 2) L 0,75 3/6 h 450 ¥ 1 

Pałki 

AZ-150 

Stun Baton 

5 1 8C Ogł 1 3/36 h 1500 ¥ 2 

Inne 

Forearm 

Snap 

Blades 

7 0 (Siła) S 1,5 4/48 h 850 ¥ 2 

Improved 

Hand 

Blades 

- 0 (Siła + 2) L 0 6/72 h +8500 

¥ 

1 

Shock 

Glove 

9 0 7 C Ogł 0,5 5/48 h 950 ¥ 2 

Broń Miotana 

Łuki 

Ranger-X 

Bow 

3 2+ (Siła + 4) 

S 

1,5 5/36 h 120 ¥ x 

Siła Min 

2 

Ranger-X 

Arrow 

4 - Jak łuk 0,08 4/36 h 18 ¥ 1 

 

THE GRIMOIRE (KSIĘGA MAGII) 

 

 Większość dodatkowych zasad, rozwinięć i objaśnień dotyczących magii, które 

zamieszczono w Grimoire (Księdze magii), podano obecnie w drugiej edycji podręcznika 

Shadowrun. Księga magii została napisana na nowo i wydana jako druga edycja. Pierwsze 

wydanie to jedyny suplement, który został pozbawiony znaczenia przez SRII. 

 Reguły adeptów z Księgi magii obecne są w SRII. 

 

PARANORMAL ANIMALS OF NORTH AMERICA 

  

 Opisy mocy Przebudzonych podane w drugiej edycji Shadowrun zastępują opisy z 

Paranormal Animals of North America. Moce, które pojawiają się wyłącznie w suplemencie 

Paranormal Animals są nadal aktualne, z wyjątkiem zmiany wartości stopniowania obrażeń do 

2 (2 sukcesy dla zwiększenia obrażeń o 1 poziom). Zwiększamy też efektywną Siłę ataku o 1, 

jeśli pierwotne stopniowanie było 3 lub o 2, jeśli pierwotne stopniowanie było 4. (Pierwotne 

oznacza podane w Paranormal Animals).  

 

STATYSTYKI DRAPIEŻCÓW 
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 Druga edycja Shadowrun nadaje drapieżcom nieco inne wartości Atrybutów. Zmiany te 

dotyczą głównie pancerza, kości Inicjatywy i dodatkowych mocy. Efekty tych zmian dla 

drapieżców z Paranormal Animals podano niżej. 

 

Dodatkowe moce 

 Wymienione poniżej istoty paranormalne mają nową moc wzmocnionego pancerza. 

 

Pancerz 

 Behemot ma 4 punkty wzmocnionego pancerza (według mocy, SRII). 

 Chimera ma 4 punkty zwykłego pancerza (według mocy, SRII). 

 Dzoo-Noo-Qua ma 4 punkty zwykłego pancerza (według mocy, SRII). 

 Gargoyla ma 3 punkty wzmocnionego pancerza (według mocy, SRII). 

 Większy Armadillo ma 4 punkty wzmocnionego pancerza (według mocy, SRII). 

 Juggernaut ma 8 punktów wzmocnionego pancerza (według mocy, SRII). 

 Lewiatan ma 2 punkty wzmocnionego pancerza (według mocy). 

 

Kości Inicjatywy 

 Poza drapieżcami wymienionymi poniżej, Mistrz Gry może dowolnie dobrać innym 

drapieżcom z Paranormal Animals 1k6, 2k6 lub 3k6 kości Inicjatywy. 

 Następujący drapieżcy mają 2k6 kości Inicjatywy: 

Aardwolf 

Agropelter 

Birdman 

Black Annis 

Corpselight 

Firebird 

Gabriel Hound 

Gargoyle 

Greater Unicorn 

Greater Wolverine 

Hoop Snake 

Incubus 

Mimic Snake 

Plasma 

Snow Snake 

Storm crow 

Talis Cat (w formie kota) 

Wyvern 

 Następujący drapieżcy mają 3k6 kości Inicjatywy: 

Bandersnatch 

Deathrattle 
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Devil Jack Diamond 

Hell Hound 

Loup-Garou 

Mist Lynx 

Saber-Tooth Cat 

Shadowhound 

Talis Cat (we wrednej formie) 

 

 

LONDON SOURCEBOOK 

 

 Aktualizacja reguł dla druida podanych w London Sourcebook pojawi się w drugiej 

edycji The Grimoire (Księgi magii). 

 

VIRTUAL REALITIES 

 

 Zawartość Virtual Realities posłużyła jako źródło pewnych zmian w rozdziale o Matrycy 

przedstawionym w drugiej edycji podręcznika Shadowrun. Jednakże procedura Walki w 

Matrycy ze SRII zastępuje procedury cyberwalki z Virtual Realities. 

 Reguła SRII, która mówi, iż cyberdeki mogą mieć nieograniczoną wielkość pamięci 

składowania, jest poprawna. 

 

MINIMALNY KOD ZABEZPIECZENIA 

 Poniższą regułę należy dodać do zasad z Virtual Realities. Najwyższy kod 

zabezpieczenia systemu lub grupy ogranicza minimalny kod zabezpieczenia na danym obszarze, 

według wskazań Tabeli Minimalnych Kodów Zabezpieczenia. 

 

MINIMALNE KODY ZABEZPIECZENIA 

Najwyższy kod zabezpieczenia minimalny kod zabezpieczenia 

Czerwony Zielony 

Pomarańczowy, Zielony lub Niebieski Niebieski 

 

 Wszystkie punkty w systemie lub grupie posiadającej choćby jeden czerwony węzeł 

muszą mieć przynajmniej zielony kod zabezpieczenia. 

 Dodatkowo system lub grupa nie może mieć niższego stopnia systemu niż połowa (z 

zaokrągleniem w dół) najwyższego stopnia występującego w danych systemie lub grupie. Jeżeli 

system zawiera węzeł 8. stopnia, wszystkie punkty w tym systemie muszą mieć co najmniej 4. 

stopień systemu.  

Wymagania co do kodu zabezpieczenia i stopnia systemu nakładają się, tak więc system o 

maksymalnym zabezpieczeniu Czerwony-6 nie może mieć żadnych punktów niższych niż 

Zielony-3. 
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RIGGER BLACK BOOK 

 

 Zasady z Rigger Black Book zastępują wszelkie wcześniejsze wersje, z następującymi 

wyjątkami: 

 System walki i uszkodzenia pojazdów przedstawiony w SRII zastępuje odpowiedniki 

podane w Rigger Black Book. 

 Korzystamy z reguł pościgów z SRII. 

 Stopień pancerza pojazdu z Rigger Black Book mnożymy razy 3 w celu uzyskania 

wartości porównywalnych z SRII. Równocześnie cenę pancerza dzielimy przez 3, a wartość 

maksymalną pancerza mnożymy razy 3.  

 W pojazdach należy instalować sprzęt do zdalnego sterowania, aby mogły być 

prowadzone w ten sposób.  

 Czas podstawowy: 1 tydzień 

 Umiejętność: B/N odpowiedniego pojazdu 

 Poziom trudności: 4 

 Cena części: 2500 ¥ razy podstawowa Budowa pojazdu 

 Niezbędne wyposażenie: Stacja obsługi pojazdów 

 CF: 2 

 Dla prowadzenia pojazdu przez riggera konieczna jest instalacja SSP i urządzeń 

pomocniczych. Osprzęt SSP: 

 Czas podstawowy: 1 tydzień 

 Umiejętność: B/N odpowiedniego pojazdu 

 Poziom trudności: 4 

 Cena części: 2800 ¥  

 Niezbędne Wyposażenie: Stacja obsługi i naprawy pojazdów 

 CF: 2 (4)* 

 *Oddaje to 2 CF za osprzęt SSP i 2 CF za system łącza danych 

 Systemy ESZ/ESAZ opisane w Rigger Black Book są systemami pojazdów, a nie 

systemami w skali tych z SRII. Porównując ich działanie, podwajamy wartości dla systemów 

pojazdów.  

 

 Ceny sprzęgu sterowania pojazdem z SRII zastępują ceny z Rigger Black Book, gdzie 

sprzęt ten nazywany jest sprzętem sterowniczym riggera.  

 

KODY OBRAŻEŃ BRONI 

 Kody obrażeń dla broni wymienionych w Rigger Black Book zmieniamy na następujące: 

 

Broń Kod Obrażeń 

Vengeance MMG 9C* 

Vanquisher HMG 10C* 
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Victory Rotary Cannon 18Z** 

Vigilant Rotary Cannon 20Z*** 

Air-to-Air Missile (AAM) 18Z 

Air-To-Ground Missile (AGM)  

Głowica eksplodująca 20Z (redukcja podmuchu -2 na metr) 

Głowica Flechette* 18Z (redukcja podmuchu -1 na pół metra) 

Głowica przeciwpancerna 18Z (redukcja podmuchu -7 na metr) 

Rakieta 7,62 cm 3Z na rakietę (kumulatywne) 

Rakieta 12,7 cm 7Z na rakietę (kumulatywne) 

*Według tych reguł broń klasy minigun, z uwzględnieniem odrzutu 

**Korzysta ze standardowych reguł pełnego ognia automatycznego, z maksymalną 

szybkostrzelnością 12 pocisków na rundę. Modyfikator odrzutu +2 na pocisk. 

***Korzysta ze standardowych reguł pełnego ognia automatycznego, z maksymalną 

szybkostrzelnością 12 pocisków na rundę. Modyfikator odrzutu +3 na pocisk. 

 

SHADOWBEAT 

 

 Informacje zawarte w SRII nie zmieniają żadnych informacji podanych w Shadowbeat. 

 

SHADOWTECH 

 

 Informacje zawarte w SRII nie zmieniają żadnych informacji podanych w Shadowtech. 

 

AKTUALIZACJA PRZYGÓD 

 

 Przygody wydawane zgodnie z drugą edycją systemu Shadowrun posiadają czasami 

innego rodzaju zapisy, zwłaszcza co do broni, uwzględniające nowe reguły. W razie wątpliwości 

mistrz gry powinien korzystać z jak najbliższych zasad drugiej edycji. Dla postaci mistrza gry 

należy przeliczyć Stopnie Zagrożenia według zasad SRII. Kody broni i czarów należy zamienić na 

odpowiednie kody z SRII.  

Dla unikalnych broni i Kodów Obrażeń skorzystać należy z następujących zasad konwersji: Albo 

znajdujemy broń, przedmiot, moc czy zdolność porównywalną do opisanej i stosujemy jej kod, 

albo dodajemy wartość Stopniowania z pierwszej edycji (końcowa część trójczęściowego Kodu 

Obrażeń z pierwszej edycji, np. 4M3)do Siły, określając w ten sposób Siłę dla Kodu Obrażeń 

drugiej edycji. Zwracamy jednak uwagę, że metoda ta nie jest w pełni efektywna i mistrzowie gry 

powinni być gotowi na zmianę wartości w razie potrzeby. 

 

Uwagi redaktorskie: 

 Opieraliśmy się na polskim wydaniu Shadowrun, Druga edycja. 

Mimo naszych usilnych starań na pewno w tekście powyżej znajduje się jeszcze wiele 

błędów: gramatycznych, ortograficznych i rzeczowych. Jeśli coś znajdziecie – dajcie znać! 
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Zmiany w stosunku do polskiego oryginału (w porządku: oryginał – wersja elektroniczna): 

Strzelby – karabiny. 

Zapory – bariery. 

Ręczne brzytewki & ostrza – pazury i szpony. 

Węzły (w Matrycy) - punkty 

Postać Mistrza Gry (PMG) – bohater niezależny (BN) 

Cecha – Atrybut 

Gnilec - ghoul 

Wskaźnik ulicy - indeks 

Dyskretność - ukrycie 

LÓD szukacz - LÓD tropiciel 

Czarostwo (umiejętność) - rzucanie czarów 

LKM - RKM (Ręczny karabin maszynowy) 

ŚKM - UKM (uniwersalny karabin maszynowy) 

Wybitne zmysły - wyostrzone zmysły 

 

Brak rozdziału z historią świata i opowiadaniem wprowadzającym.  

I, niestety, grafik z papierowej wersji. 


